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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Film Sebagai Media Komunikasi Massa 

2.1.1 Komunikasi Massa 

Komunikasi massa yang paling sederhana dikemukakan oleh Bittner 

(Rakhmat, 2003: 188), yakni: komunikasi massa adalah pesan yang 

dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang (mass 

communication is messages communicated through a mass medium to a large 

number of people). Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa komunikasi massa 

itu harus menggunakan media massa1. 

Kompleksnya komunikasi massa dikemukakan oleh Severin & Tankard Jr., 

1992: 3 dalam bukunya Communication Theories: Origins, Methods, And Uses In 

The Mass Media yang definisinya diterjemahkan oleh Effendy sebagai berikut: 

“Komunikasi massa adalah sebagian keterampilan, sebagian seni dan sebagian 

ilmu. Ia adalah keterampilan dalam pengertian bahwa ia meliputi teknik-teknik 

fundamental tertentu yang dapat dipelajari seperti memfokuskan kamera televisi, 

mengoperasikan tape recorder atau mencatat ketika berwawancara. Ia adalah seni 

dalam pengertian bahwa ia meliputi tantangan-tantangan kreatif seperti menulis 

skrip untuk program televisi, mengembangkan tata letak yang estetis untuk iklan 

majalah atau menampilkan teras berita yang memikat bagi sebuah kisah berita. Ia 

1 Ardianto, M.Si, Elvinaro. 2007. Komunikasi Massa: Suatu Pengantar Edisi Revisi. Simbiosa 

Rekatama Media. Bandung.  
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adalah ilmu dalam pengertian bahwa ia meliputi prinsip-prinsip tertentu tentang 

bagaimana berlangsungnya komunikasi yang dapat dkembangkan dan 

dipergunakan untuk membuat berbagai hal menjadi lebih baik. 

Berdasarkan karakteristiknya, komunikasi dibagi menjadi depalan2: 

1. Komunikator Terlembagakan. 

Ciri komunikasi massa yang pertama adalah komunikatornya. 

Komunikasi massa merupakan komunikasi yang menggunakan media 

massa, baik media cetak maupun elektronik. Komunikasi massa 

melibatkan lembaga, dan komunikatornya bergerak dalam organisasi 

yang kompleks. Apabila pesan disampaikan melalui surat kabar, maka 

prosesnya adalah sebagai berikut: komunikator menyusun pesan dalam 

bentuk artikel, apakah atas keinginannya atau atas permintaan media 

massa yang bersangkutan. Apabila media komunikasi yang digunakan 

adalah televisi, tentu akan lebih banyak orang yang terlibat, seperti juru 

kamera, juru lampu, pengarah acara, bagian make-up, dan lain-lain 

2. Pesan Bersifat Umum 

Komunikasi massa bersifat terbuka, artinya komunikasi massa itu untuk 

semua orang dan tidak ditujukan untuk sekelompok orang tertentu. Oleh 

karenanya, pesan komunikasi massa bersifat umum. Pesan komunikasi 

dapat berupa fakta, peristiwa atau opini. Pesan komunikasi massa yang 

dikemas dalam bentuk apapun harus memenuhi kriteria penting atau 

                                                           
2 Ibid. 
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menarik, atau penting sekaligus menarik, bagi sebagian besar 

komunikan. 

3. Komunikannya Anonim dan Heterogen 

Komunikan pada komunikasi massa bersifat anonim dan heterogen. 

Dalam komunikasi massa, komunikator tidak mengenal komunikan 

(anonim), karena komunikasinya menggunakan media dan tidak tatap 

muka. Disamping anonim, komunikan komunikasi massa adalah 

heterogen, karena terdiri dari berbagai lapisan masyarakat yang berbeda, 

yang dapat dikelompokkan berdasarkan faktor: usia, jenis kelamin, 

pendidikan, pekerjaan, latar belakang budaya, agama, dan tingkat 

ekonomi. 

4. Media Massa Menimbulkan Keserempakan 

Kelebihan komunikasi massa dibanduingkan dengan komunikasi 

lainnya, adalah jumlah sasaran khalayak atau komunikan yang dicapai 

relatif banyak dan tidak terbatas. Bahkan lebih dari itu, komunikan yang 

banyak tersebut secara serempak pada waktu yang bersamaan 

memperoleh pesan yang sama pula. 

5. Komunikasi Mengutamakan Isi Ketimbang Hubungan. 

Salah satu prinsip komunikasi adalah bahwa komunikasi mempunyai 

dimensi isi dan dimensi hubungan (Mulyana, 2000:99). Dimensi isi 

menunjukkan muatan atau isi komunikasi, yaitu apa yang dikatakan, 

sedangkan dimensi hubungan menunjukkan bagaimana cara 

mengatakannya, yang juga mengisyaratkan bagaimana hubungan para 
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peserta komunikasi itu. Yang penting, bagaimana seorang komunikator 

menyusun pesan secara sistematis, baik, sesuai dengan jenis medianya, 

agar komunikannya bisa memahami isi pesan tersebut. 

6. Komunikasi Bersifat Satu Arah 

Ciri yang merupakan keunggulan komunikasi massa dibandingkan 

dengan komunikasi lainnya, ada juga ciri komunikasi massa yang 

merupakan kelemahannya. Karena komuniksinya melalui media massa, 

maka komunikator dan komunikannya tidak dapat melakukan kontak 

langsung. Komunikator aktif menyampaikan pesan, komunikan pun aktif 

menerima pesan, namun diantara keduanya tidak dapat melakukan dialog 

sebagaimana halnya terjadi dalam komunikasi antarpesona. Dengan kata 

lain, komunikasi massa itu bersifat satu arah. 

7. Stimulasi Alat Indra Terbatas. 

Ciri komunikasi massa lainnya yang dianggap salah satu kelemahannya, 

adalah stimulasi alat indera yang terbatas. Dalam komunikasi massa, 

stimulasi alat indera bergantung pada jenis media massa. Pada surat 

kabar dan majalah, pembaca hanya dapat melihat. Pada radio siaran dan 

rekaman auditif, khalayak hanya mendengar, sedangkan pada media 

televisi dan film, menggunakan indera penglihatan dan pendengaran. 

8. Umpan Balik Tertunda (Delayed) dan Tidak Langsung 

Komponen umpan balik atau yang lebih populer dengan sebutan 

feedback merupakan faktor penting dalam proses komunikasi 

antarpesona, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Efektivitas 
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komunikasi seringkali dapat dilihat dari feedback yang disampaikan oleh 

komunikan. Dalam proses komunikasi massa, umpan balik bersifat tidak 

langsung dan tertunda. Artinya, komunikator komunikasi massa tidak 

dapat dengan segera mengetahui bagaimana reaksi khalayak terhadap 

pesan yang disampaikan.  

Fungsi komunikasi menurut Dominick (2001)3 terdiri dari: 

1. Surveillance (Pengawasan) 

Fungsi pengawasan komunikasi massa dibagi dalam bentuk utama: (a) 

warning or beware surveillance (pengawasan peringatan); (b) 

instrumental surveillance (pengawasan instrumental) 

 Fungsi pengawasan peringatan terjadi ketika media massa 

menginformasikan tentang ancaman dari angin topan, meletusnya gunung 

merapi, kondisi yang memprihatinkan, tayangan inflasi atau adanya 

serangan militer. Peringatan ini dengan serta merta dapat menjadi 

ancaman. Kendati banyak informasi yang menjadi peringatan atau 

ancaman serius bagi masyarakat yang dimuat oleh media, banyak orang 

yang tidak mengetahui ancaman itu. 

 Fungsi pengawasan instrumental adalah penyampaian atau 

penyebaran informasi yang memiliki kegunaan atau dapat membantu 

khalayak dalam kehidupan sehari-hari. Berita tentang film apa yang 

sedang diputar di bioskop, bagaimana harga-harga saham di bursa efek, 

                                                           
3 Ibid., Hal 15 
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produk-produk baru dan sebgainya, adalah contoh-contoh pengawasan 

instrumental. 

2. Interpretation (Penafsiran) 

Fungsi penafsiran hampir mirip dengan fungsi pengawasan. Media massa 

tidak hanya memasok fakta dan data, tetapi juga memberikan penafsiran 

terhadap kejadian-kejadian penting. Organisasi atau industri media 

memilih dan memutuskan peristiwa-peristiwa yang dimuat atau 

ditayangkan. Contoh nyata penafsiran media dapat dilihat pada halaman 

tajuk rencana (editorial) surat kabar. 

3. Linkage (Pertalian) 

Media massa dapat menyatukan anggota masyarakat yang beragam, 

sehingga membentuk linkage (pertalian) berdasarkan kepentingan dan 

minat yang sama tentang sesuatu. Contoh kasus di Indonesia dalah kasus 

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sebelumnya menjabat Menko 

Polkam dalam jajaran Kabinet Gotong Royong Presiden Megawati 

Soekarnoputri. Yang kemudian Partai Demokrat mencalonkan SBY 

menjadi presiden. Masyarakat yang tersebar telah dipertalikan oleh media 

massa untuk memilih Partai Demokrat. Kelompok-kelompok uyang 

memiliki kepentingan yang sama tetapi terpisah secara geografis 

dipertalikan atau dihubungkan oleh media. 

4. Transmission of Values (Penyebaran Nilai-nilai) 

Fungsi ini disebut juga sosialisasi. Sosialisai mengacu kepada cara, 

dimana individu mengadopsi perilaku dan nilai kelompok. Media massa 
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yang mewakili gambaran masyarakat itu ditonton, didengar, dan dibaca. 

Media massa memperlihatkan kepada kita bagaimana mereka bertindak 

dan apa yang mereka harapkan. Dengan kata lain, media mewakili kita 

dengan model peran yang kita amati dan harapan untuk menirunya. 

5. Entertainment (Hiburan) 

Sulit dibantah bahwa pada kenyataannya hampir semua media 

menjalankan fungsi hiburan. Televisi adalah media massa yang 

mengutamakan sajian hiburan. Hampir tiga perempat bentuk siaran 

televisi setiap hari merupakan tayangan hiburan. Demikian pula halnya 

majalah. Tetapi, ada beberapa majalah yang lebih mengutamakan berita 

seperti Time dan News week, Tempo dan Gatra. 

Komunikasi massa menjelaskan berbagai fenomena yang berkaitan erat 

dengan aktivitas manusia. Karena, media massa merupakan alat utama dalam 

komunikasi massa, keterkaitan antarfenomena itu tidak akan lepas dari media 

massa. Ini berarti bagaimana media massa memengaruhi, membentak, dan 

mengarahkan hidup manusia. Bagaimana pula fenomena media massa bisa 

menjelaskan berbagai aktivitas manusia dalam pergaulan sosialnya. 

Dennis McQuail dalam buku (Nurudin: 2013) pernah memberikan beberpa 

jenis teori komunikasi massa. Teori Persamaan Media atau Media Equation Theory 

merupakan salah satu teori yang membahas bagaimana aktivitas manusia yang 

berkaitan erat dengan media massa. Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Byron 

Reeves dan Clifford Nass (profesor jurusan komunikasi Universitas Stanford 

Amerika) dalam tulisannya The Media Equation: How People Treat Computers, 
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Television, and New Media Like Real People and Places pada tahun 1996. Media 

Equation Theory atau persamaan media ini ingin menjawab persoalan mengapa 

orang-orang secara tidak sadar dan bahkan secara otomatis merespons apa yang 

dikomunikasikan media seolah-olah (media itu) manusia. Menurut asumsi teori ini, 

media diibaratkan manusia. Teori ini memperhatikan bahwa media juga bisa diajak 

berbicara. Media bisa menjadi lawan bicara individu seperti dalam komunikasi 

interpersonal yang melibatkan dua orang dalam situasi face to face. Misalnya, kita 

berbicara (meminta pengolahan data) dengan komputer seolah-olah komputer itu 

manusia. Kita juga menggunakan media lain untuk berkomunikasi. Bahkan kita 

berperilaku secara tidak sadar seolah-olah media itu manusia. 

Selain itu, pada kajian komunikasi massa terdapat pula teori yang 

membahas bagaimana manusia sangat bergantung pada media massa. Media massa 

tersebut sudah menjadi kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Yaitu Teori 

Ketergantungan yang memberikan lebih banyak kendali pada individu atas 

bagaimana mereka menggunakan media dalam kehidupan mereka. Sandra Ball-

Rokeach dan Melvin DeFleur adalah yang pertama kali mengusulkan teori 

ketergantungan. Teori ketergantungan memperkirakan bahwa manusia bergantung 

pada informasi media untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan mencapai tuhua 

tertentu. Akan tetapi, manusia tidak bergantung pada semua media. 

Menurut Ball-Rokeach dan DeFleur dalam buku (Littlejohn: 2009) ada dua 

faktor yang menentukan akan seberapa bergantungnya manusia pada media. 

Pertama, manusia ajan menjadi kebih bergantung pada media yang memenuhi 

beberaoa kebutuhan manusia daripada kebutuhan yang hanya sedikit memuaskan 
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saja. Sumber ketergantungan yang kedua adalah stabilitas sosial. Ketika perubahan 

sosial dan konflik sosial meningkat, institusi, keyakinan, dan kegiatan yang sudah 

terbentuk mulai ditentang, mendorong adanya penilaian ulang dan mungkin 

pilihan-pilihan baru yang terkait dengan konsumsi media.  

2.2 Film Sebagi Medium Komunikasi Massa 

 Gambar bergerak (film) adalah bentuk dominan dari komunikasi massa 

visual di belahan  dunia ini. Lebih dari ratusan juta orang menonton film di bioskop, 

film televisi dan film video laser setiap minggunya. Di Amerika Serikat dan Kanada 

lebih dari satu juta tiket film terjual setiap tahunnya (Agee, et. Al., 2001: 364)4. 

 Film Amerika di produksi Hollywood. Film yang dibuat disini membanjiri 

pasar global dan memngaruhi sikap, perilaku, dan harapan orang-orang di belahan 

dunia. 

 Industri film adalah industri bisnis. Predikat ini telah menggeser anggapan 

orang yang masih meyakini bahwa film adalah karya seni, yang diproduksi secara 

kreatif dan memenuhi imajinasi orang-orang yang bertujuan memperoleh estetika 

(keindahan) yang sempurna. Meskipun pada kenyataannya adalah bentuk karya 

seni, industri film adalah bisnis yang memberikan keuntungan, kadang-kadang 

menjadi mesin uang yang seringkali, demi uang, keluar kaidah artistik film itu 

sendiri. 

2.3 Kategorisasi Film 

                                                           
4 Ibid., Hal 134 
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Film merupakan salah satu cabang seni yang bersifat audio (suara) dan 

visual (gambar) yang kini digunakan sebagai media penyampai pesan. Adapun 

beberapa kategori film menurut jenisnya yaitu5: 

a. Film Cerita 

Film cerita atau story film, adalah jenis film yang mengandung suatu cerita yang 

umum dipertunjukkan di gedung-gedung bioskop atau tempat alternatif pemutaran 

film lainnya. Film cerita dibagi menjadi: 

1. Film cerita pendek (Short Films) 

Dikatakan short films karena biasanya film pendek ini berdurasi dibawah 60 

menit. Jenis film ini banyak diproduksi oleh anak-anak muda atau 

mahasiswa baik mahasiswa film maupun mahasiswa-mahasiswa penggiat 

film. Sekalipun demikian, ada juga yang memang mengkhususkan diri 

untuk memproduksi film pendek, umumnya hasil produksi ini dipasok 

kerumah-rumah produksi dan saluran televisi. 

2. Film Cerita Panjang 

Film panjang umumnya berdurasi antara 60 hingga 100 menit. Tapi, tidak 

menutup kemungkinan beberapa rumah produksi yang memproduksi film 

panjang yang berdurasi hingga 180 menit, seperti film India. Film-film 

panjang ini merupakan film yang sering diputar di bioskop dan menjadi 

                                                           
5 Widagdo, Bayu. M. 2007. Bikin Film Indie Itu Mudah!. CV ANDI OFFSET. Yogyakarta. 
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fokus utama para produser dalam menghasilkan sebuah film untuk 

diproduksi secara komersial. 

a. Film Dokumenter 

Cerita jenis dokumenter berisi kisah non-fiksi atau non-drama. Genre 

ini menampilkan sebuah kisah nyata dan dibuat ditempat aslinya. Cara 

membuat skenarionya pun apa adanya, tanpa rekayasa. 

b. Film Berita 

Film berita atau newsreel adalah film mengenai fakta, peristiwa yang 

benar-benar terjadi. Karena sifatnya berita, maka film yang disajikan 

kepada publik harus menganfung nilai berita (news value). Kriteria 

berita itu adalah penting dan menarik. Film berita dapat langsung 

terekan dengan suaranya, atau film beritanya bisu, pembaca berita yang 

membacakan narasinya.   

c. Film Kartun 

Film kartun dibuat untuk konsumsi anak-anak. Sebagian film kartun, 

sepanjang film itu diputar akan membuat penonton tertawa karena 

kelucuan tokohnya. Namun, ada juga film kartun yang membuat iba 

penontonnya karena penderitaan tokohnya. Sekalipun tujuan utamanya 

menghibur, film kartun juga bisa mengandung unsur pendidikan. 

Selain dibagi menurut jenis seperti yang telah dijelaskan diatas, film juga 

bisa dibagi menurut genrenya. Berikut beberapa pengelompokan berdasarkan 

genrenya: 

a. Action atau laga 
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Film bergenre laga biasanya menampilkan adegan perkelahian atau pertempuran 

yang dikemas dalam setting modern maupun tradisional. 

b. Komedi atau Humor 

Genre ini merupakan genre yang mudah menarik perhatian penonton dan bisa 

merambah usia segmentasi penonoton karena, genre ini komedi mementingkan 

kelucuan yang menjadi fokus utama dalam cerita. Genre ini dapat digolongkan 

menjadi beberapa jenis lagi: 

1. Komedi Situasi, cerita lucu yang kelucuannya bukan berasal dari para 

pemain, melainkan karena situasinya. 

2. Komedi Slapstics, cerita lucu yang diciptakan dengan adegan menyakiti 

para pemainnya, atau dengan gerak vulgar dan kasar.  

3. Komedi Satire, cerita lucu yang penuh dengan sindiran tajam. 

4. Komedi Farce, cerita lucu yang bersifat dagelan, dimana tokoh sengaja 

menciptakan kelucuan-kelucuan dengan dialog dan gerak laku lucu. 

c. Drama atau Roman 

Cerita drama adalah jenis cerita fiksi yang bercerita tentang kehidupan dan 

perilaku manusia sehari-hari. Genre ini merupakan genre yang paling popular di 

masyarakat karena faktor cerita yang berkaitan dengan realitas kehidupan nyata 

dan perasaan. 

d. Misteri atau Horror 

Misteri yang bercerita tentang hal-hal yang berkaitan dengan roh halus atau 

makhluk yang menakutkan, semacam setan. Skenario jenis ini harus mampu 

membuat penonton merasa takut dan tegang. 
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2.4 Aspek Pembentuk Film 

2.4.1 Unsur Sinematik 

Unsur sinematik merupakan cara (gaya) untuk mengelola cerita. Unsur 

sinematik sendiri dibagi menjadi empat, diantaranya: 

a. Mise en scene 

Mise en scene [baca: mis ong sen]6 adalah segala hal yang terletak di depan 

kamera yang akan diambil gambarnya dalam sebuah produksi sebuah film. Mise en 

scene memiliki empat aspek utama, yaitu: 

a. Setting (Latar) 

Setting adalah seluruh latar bersama segala propertinya. Setting atau latar 

dibangun dengan menitikberatkan pada cara agar suasana ruang 

pengambilan gambar bisa mendukung dan mempertegas latar peristiwa 

sehingga alur berjalan dengan baik. Dalam pembentukan latar, property 

memiliki pengaruh penting untuk memperlihatkan gambar agar terlihat 

nyata. Properti merupakan logistik produksi, termasuk didalamnya ikon-

ikon kecil yang perlu dipikirkan secara cermat dan tidak hanya disiapkan 

sejumlah satu saja. 

b. Kostum dan tata rias wajah (Make-up) 

                                                           
6 Tologi, Ferina. 2014. Perbandingan Unsur Sinematik Pada Videoklip Boyband Indonesia Dan Korea 

(Analisis Isi Pada Videoklip S9b-Acdc Dengan Videoklip Super Junior-Sorry Sorry). Skripsi.  
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Kostum atau wardrobe adalah segala hal yang dikenakan pemain bersama 

seluruh asesorisnya. Disebut wardrobe karena pakaian yang dikenakan oleh 

talent tidak cuma satu stel dengan hanya satu macam, melainkan ada 

berbagai macam. Pakaian cadangan pun juga berlaku untuk pemain 

pendukung atau figuran. Tata rias dalam film membahas tata rambut dan 

tata rias wajah. Tata rias dalam produksi film berpatokan pada tuntutan 

skenario dan konsep sutradara. Bukan hanya wajah, tetapi bisa juga meliputi 

seluruh anggota badan jika memang memengaruhi pengambilan gambar.  

c. Pencahayaan (lighting) 

Cahaya membentuk objek dengan menciptakan sisi terang dan sisi bayangan 

dari sebuah objek. Pencahayaan sangat berperan dalam mendukung suasana, 

nuansa, serta mood film. Tata cahaya secara prosedural berada dibawah 

departemen kamera. Dalam tata cahaya dikenal beberapa bentuk media 

pencahayaan berdasarkan sumber cahaya yang digunakan. 

a. Available Light, cahaya yang berasal dari alam (nature). Termasuk 

didalamnya cahaya matahari, bulan, ataupun cahaya yang berasal dari 

api. 

b. Artificial Light, cahaya hasil rekaa/buatan. Termasuk didalamnya segala 

bentuk sumber cahaya dari lampu. 

c. Key Light, cahaya utama yang berfungsi sebagai penerang pokok atau 

utama dalam frame tangkapan kamera. 
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d. Fill Light, cahaya tambahan untuk mengisi bagian yang gelap. Dengan 

catatan, pertimbangan perbandingan terang gelap disesuaikan dengan 

adegan yang diinginkan. 

e. Back Light, berfungsi sebagai cahaya tambahan jugam tapi berguna 

untuk menciptakan suasana ruang di belakang adegan.  

d. Aktor dan pergerakannya (acting) 

Aktor merupakan pelaku cerita yang menjadi kunci utama untuk 

keberhasilan sebuah skenario film melalui perannya dalam membawakan 

tokoh tertentu dengan gerakannya saat melakukan aksi. 

b. Sinematografi 

Sinematografi mencakup perlakuan filmmakers terhadap kamera serta stok 

filmnya. Sineas tidak hanya sekadar merekam sebuah adegan tetapi juga harus 

mengontrol dan mengatur bagaimana adegan tersebut diambil seperti jarak, 

ketinggian, sudut pengambilan dan sebagainya. Sinematografi biasanya diisi oleh 

sineas yang bekerja dalam departemen kamera, yang dikepalai oleh Director of 

Photography (DOP). Sebagian besar orang mengartikan DOP sama dengan 

kameraman. Penata fotografi bertugas menyusun daftar perangkat kamera yang 

dibutuhkan, seperti filter, lensa, jenis film/bahan baku, tata lampu dan tata kamera7. 

Berikut Type of Shot dalam pengambilan gambar: 

a. BCU (Big Close Up) 

                                                           
7 Effendy, Heru. 2009. Mari Membuat Film Panduan Menjadi Produser. Erlangga. Jakarta.  
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Ukuran close up dengan framing lebih memusat/detail pada salah satu bagian 

tubuh atau aksi yang mendukung informasi dalam jalinan alur cerita disebut 

big close up. 

b. CU (Close Up) 

CU adalah framing pengambilan gambar, dimana kamera berada dekat atau 

terlihat dekat dengan subjek sehingga gambar yang dihasilkan memnuhi 

frame. 

c. MCU (Medium Close Up) 

MCU adalah pengambilan gambar dengan komposisi framing subjek lebih 

jauh dari close up, tetapi lebih dekat dari medium shot. 

d. MS (Medium Shot) 

Secara sederhana, medium shot merekam gambar subjek kurang lebih 

stengah badan. Pada pengambilam gambar dengan medium shot biasanya 

digunakan kombinasi dengan follow shot terhadap subjek bergerak. Hal itu 

dimaksudkan untuk memperlihatkan detail subjek dan sedikit memberi ruang 

pandang subjek – nose room. 

e. Medium Long Shot 

Framing kamera dengan mengikutsertakan setting sebagai pendukung 

suasana diperlukan karena ada kedinambungan cerita dan aksi tokoh dengan 

setting tersebut. 

f. LS (Long Shot) 
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LS merupakan type of shot dengan ukuran framing diatas MLS. Dengan kata 

lain, luas ruang pandangnya lebih lebar dibandingkan medium long shot dan 

lebih sempit dari ELS. 

g. ELS (Extreme Long Shot) 

Pengambilan gambar dengan metode ELS yang hampir tak terlihat membuat 

artis tampak berada di kejauhan. Disini, setting ruang ikut berperan. Objek 

gambar terdiri dari artis dan interaksinya dengan tuang, yang sekaligus 

mempertegas atau membantu imajinasi ruang cerita dan peristiwa kepada 

penonton. 

 

Berdasarkan teknis pengambilan gambar, jenis-jenis camera angle: 

a. High Angle, merekam gambar dari sudut atas objek sehingga objek terlihat 

dari bagian atas. 

b. Low Angle, kebalikan dari high angle yang mengambil gambar dari atas. 

Low angle mengambil gambar dari sudut bawah dalam level low angle 

terdapat pula istilah baru seperti frog eye level, dimana letak kamera berada 

kurang lebih dibawah paha. 

c. Eye level, standar pengambilan gambar dengan ketinggian relatif sedang, 

kurang lebih sejajar dengan tinggi badan. 

d. Over shoulder, mengambil adegan dialog dari sudut belakang/punggung 

bahu salah satu subjek sinematik disebut juga over shoulder. 

e. Artificial Shot, dimaksudkan untuk lebih memperindah shot sehingga lebih 

bernuansa seni. 
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Kemudian ada pergerakan kamera yang dibagi menjadi lima: 

a. Panning, bergerak menyamping secara mendatar horizontal, baik ke kiri 

atau kekanan. 

b. Tilting, gerakan kamera secara vertikal baik ke atas maupun ke bawah. 

c. Tracking, gerakan kamera yang biasanya menggunakan alat yang disebut 

dolly (sebuah alat yang digunakan sebagai penyangga tripod kamera dan 

bergerak diatas rel). 

d. Crane, gerakan kamera meninggi atau merendah dari dasar pijakan objek. 

Gerakan itu akan membantu pergerakan kamera secara optimal yang 

mungkin dilakukan oleh kamera operator dengan hand held, dolly, maupun 

jimmy jip. 

e. Following, hampir sama dengan tracking nammun pada praktiknya, 

pergerakan kamera pada following lebih moveable. Artinya, kamera 

bergerak secara aktif mengikuti kemana pun talent bergerak. 

C. Editing 

Dalam sebuah penggarapan film, terdapat 3 unsur posisi yang dianggap 

berkuasa untuk mengarahkan hasil karya. Posisi pertama pada tahap praproduksi 

adalah penulis skenario, posisi kedua pada tahap produksi yaitu sutradara, dan 

posisi ketiga pada tahap pascaproduksi yaitu editor. Editor adalah orang terakhir 

dari seluruh pekerja produksi. Pekerjaannya adalah mengolaborasikan berbagai 

unsur kreatif sehingga bisa memberikan sentuhan seni pada hasil akhir film8. 

                                                           
8 Ibid. 
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Berikut merupakan tahapan dalam editing: 

a. Logging, adalah proses editor memotong gambar, mencatat waktu 

pengambilan gambar, dan memilih shot-shot yang ada. Proses logging 

diperlukan sebagai antisipasi dari penuhnya kapasitas harddisk sehingga 

pemilihan gambar yang paling baik akan membuat harddisk tidak penuh. 

b. Digitizing, merupakan proses merekan/memasukkan gambar dan suara yang 

telah di logging. Editor mulai mengontrol kualitas gambar dan suara yang 

disetarakan dan sesuai dengan konsep film dan konsep edit yang telah 

disetujui oleh sutradara. 

c. Offline Editing, proses menata gambar digitized sesuai dengan skenario dan 

urutan shot yang telah ditentukan oleh sutradara. Terdapat aktivitas 

memanggil file gambar yang telah di-logging dan di-digitized untuk 

diurutkan sesuai konsep cerita. 

d. Online Editing, proses editing ketika seorang editor mulai memperhalus 

hasil offline, memperbaiki kualitas hasil, dan memberikan tambahan transisi 

serta efek khusus yang dibutuhkan. 

e. Mixing, berkaitan dengan synchonizing audio dan juga pemberian ilustrasi 

musik maupun audio effect. Bagian yang harus di-mixing pada proses ini 

adalah dialog, efek, dan musik. 

D. Suara 

Suara dalam film dapat kita pahami sebagai seluruh suara yang 

keluar dari gambar yakni, dialog, musik, dan efek suara. Faktor audio sangat 
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mendukung visualisasi, mempertegas, dan mengantar jalannya cerita 

dimana suasana dan makna akan menghilang jika tidak dikombinasi dengan 

sound. 

2.4.2 Unsur Naratif 

1. Ide Cerita 

Ide cerita adalah gagasan sebuah cerita yang nantinya akan dituangkan 

menjadi sebuah cerita dalam skenario. Ada beberapa sumber atau referensi untuk 

mendapatkan ide cerita, diantaranya9: 

a. Penulis 

Ide cerita dari penulis bukanlah sepenuhnya kisah pribadi penulis. Ide dapat 

ditemukan di mana saja dan dalam keadaan apa pun.  Ide cerita dapat 

tercipta dari pengalaman pribadi, namun bisa juga berasal dari pengalaman 

orang lain. 

b. Novel-Roman-Cerber-Cerpen 

Referensi sebuah ide cerita juga bisa didapatkan dari 

novel/roman/cerber/cerpen. Bukan berarti seorang penulis skenario harus 

sepenuhnya mencontoh cerita dalam novel tersebut, namun dengan 

membaca isi cerita dalam buku tersebut penulis dapat membuat sebuah 

ringkasan atau sinopsis berdasarkan ide yang didapatkan setelah membaca 

buku tersebut yang kemudian diajukan ke produser untuk disetujui. 

                                                           
9 Lutters, Elizabeth. 2010. Kunci Sukses Menulis Skenario. PT Gramedia Widiasarana. Jakarta. 
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c. Film 

Tidak menutup kemungkinan jika film-film lokal maupun internasional 

memberikan referensi tertentu bagi munculnya sebuah ide cerita. Melalui 

film-film tersebut, gambaran tentang sebuah cerita akan lebih kaya. Seorang 

penulis skenario dapat mengutip tema bahkan tokoh sentral pada film yang 

ia tonton, dan merubah atau berkreasi lebih jauh tentang referensi yang 

sudah diterima. Sehingga, penulis bebas mengembangkan plot yang 

akhirnya menghasilkan sebuah ide cerita baru. 

d. Produser 

Dalam hal ini produser memberikan ide cerita, sementara penulis skenario 

membuat skenario dari ide tersebut. Produser menceritakan ide cerita 

tersebut secara lisan, tetapi juga bisa memberikan sinopsisnya saja lalu 

penulis mengembangkannya dalam sebuah skenario film. 

2. Alur Cerita/Plot 

Alur cerita sama halnya dengan jalan cerita. Plot adalah hal yang wajib 

dalam membuat sebuah cerita, termasuk untuk skenario film. Plot yang berkaitan 

dengan penulisan skenario dapat dibagi menjadi plot lurus dan plot bercabang. 

a. Plot Lurus 

Plot lurus disebut dengan plot linier. Plot linier adalah plot yang alur 

ceritanya terfokus hanya pada konflik seputar tokoh sentral, konflik dalam 

cerita tidak bisa lari ke tokoh lain yang tidak ada hubungannya dengan tokoh 

sentral. 
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b. Plot Bercabang 

Plot bercabang disebut juga dengan multiplot. Multiplot lebih banyak 

dipakai untuk membuat skenario serial panjang. Multiplot adalah plot yang 

jalan ceritanya sedikit melebar ke tokoh lain. Konflik yang diciptakan dalam 

multiplot dapat melebar ke tokoh lain tapi harus tetap berhubungan dengan 

tokoh sentral.  

3. Grafik Cerita 

a. Grafik Aristoteles 

       Klimaks 

Penggawatan 

 

Eksposisi            Tamat 

Grafik ini adalah grafik umum yang diciptakan oleh Aristoteles, dan sampai saat ini 

masih banyak digunakan oleh beberapa penulis skenario Indonesia, baik skenario 

teater, sinetron, atau film. 

b. Grafik Misbach Yusa Biran 

Klimaks 

 

Anti Klimaks 
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Perjalanan awal grafik ini sama dengan grafik Aristoteles. Nilai 

dramatiknya disusun meningkat terus. Bedanya, klimaks baru dicapai pada 

saat mendekati akhir cerita, disusul sedikit saja dengan amti klimaks, lalu 

tamat. 

c. Grafik Elizabeth Lutters 

Klimaks 

Katarsis 

Konflik 

          Teaser 

Tamat 

 

Grafik ini mengambil gebrakan di depan, lalu turun/reda beberapa saat, 

namun selanjutnya diikuti oleh konflik yang naik, lalu datar sedikit, terus 

naik lagi dan datar sedikit lagi, seperti anak tangga, dan seterusnya hingga 

mencapai puncak konflik yaitu klimaks. Setelah itu ada katarsis atau 

penjernihan sedikit, kemudian tamat. 

4. Setting Cerita 

a. Media/Tempat 

Setting dalam arti media, dapat dibedakan menjadi in door dan out door. 

Setting in door selain diartikan sebagai setting di dalam ruangan (dalam 

rumah), juga diartikan setting buatan di dalam studio. Jadi, studio dibuat 

sedemikian rupa menjadi ruang-ruang tertentu yang medukung gerak 

kamera. Sedangkan, setting out door dibuat diluar studio. Baisanya 
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digunakan didalam sinetron drama, terlebih pada sinetrin yang ingin 

menonjolkan unsur gambar dan pemandangan. 

b. Budaya 

Semua unsur yang terkait dengan setting tersebut disesuaikan dengan daerah 

dan budaya yang akan ditampilkan. Setting budaya banyak dipakai untuk 

membuat sinetron lokal. Semua kostum dan artistik disesuaikan dengan 

daerahnya, termasuk skenarionya pun tak bisa lepas dari dialog daerah 

tersebut.  

5. Kerangka Tokoh 

Sebuah skenario film atau jenis telesinema/FTV, kerangka tokoh tidak 

terlalu dibutuhkan. Skema ini diperlukan agar pemeran yang membaca skenario 

mengetahui dengan jelas hubungan antara masing-masing tokoh. Kerangka atau 

skema tokoh juga diperlukan agar cerita terkonsep rapi sesuai rencana awal. Selain 

itu, kerangka ini penting agar penulis tidak memasukkan tokoh-tokoh lain diluar 

konsep, yang akhirnya dapat merusak jalan cerita10. 

6. Profil Tokoh 

Berdasarkan kerangka tokoh, penulis harus menjabarkan profil masing-

masing tokoh mulai dari nama, usia, karakter, status, agama, profesi, latar belakang 

dan peran tokoh. 

a. Nama tokoh 

                                                           
10 Ibid., Hal 67 
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Nama tokoh harus disesuaikan dengan banyak hal. Misalkan, seorang tokoh 

remaja kota, trendi, dan anak orang kaya, tentu harus memberikan nama 

yang trendi pula. Nama beken juga menjadi satu hal yang penting pula untuk 

dicantumkan dalam profil tokoh. 

b. Usia tokoh 

Memperjelas usia tokoh juga harus dilakukan untuk menjelaskan usia tokoh 

demi kepentingan casting (penentuan pemain). Penulisan usia tokoh juga 

perlu untuk kebutuhan make-up, sehingga jika ada peran yang 

membutuhkan alat-alat make-up spesial akan dapat diketahui dari profil ini. 

c. Karakter Tokoh 

1. Tipe Fisik 

a. Piknis 

Mengarah pada tubuh yang pendek dan gemuk. Jenis tubuh ini 

memperlihatkan banyak lemak sehingga tlang-tulangnya todak 

nampak. 

b. Leptosom 

Mengarah pada tubuh yang tinggi dan kurus (berat badan kurang 

dari normal). Jenis tubuh ini adalah kebalikan dari piknis sehingga 

tulang-tulangnya pun terlihat mononjol. Wajahnya cenderung 

memelas atau sedih. 

c. Atletis 

Mengarah pada bentuk tubuh yang tinggi dan kekar. Tidak banyak 

lemak, tapi tidak juga nampak tulang-tulang di tubuhnya. Yang 
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tampak lebih meninjol adalah urat-uratnya. Biasanya badannya 

tegap dan kuat. Perbandingan tiggi dan berat badan seimbang. 

d. Displastis 

Bentuk tubuh yang khas atau tidak umum. Kategori ini tidak dapat 

dijabarkan dengan detail tertentu, mengingat tipe ini menyimpang 

dari konstitusi normal. 

2. Tipe Psikis 

a. Sanguinis 

Orang sanguinis memiliki tipe fisik piknis dimana sifat-sifat 

khasnya yaitu ramah, supel, sering berjanji tapi jarang ditepati sebab 

selalu menganggap penting sesuatu yang baru ditenui. 

b. Melankolis 

Orang dengan tipe melankolis biasanya memiliki tipe fisik 

leptosom, dengan sifat khasnya yaitu selalu curiga terhadap orang 

lain, semua hal yang menyangkut dirinya dianggap penting, namun 

tidak mudah membuat janji. 

c. Koleris 

Orang dengan tipe koleris biasnya memiliki tipe fisik atletis, dengan 

sifat khasnya yaitu cepat marah, selalu tampak sibuk dan ambisi 

utamanya adalah mengejar kehormatan. 

d. Flegmatis 
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Orang dengan tipe flegmatis biasanya memiliki tipe fisik displatis, 

dengan sifat khasnya yaitu setia dengan hal yang sudah ia sukai, 

cenderung masa bodo, dan teliti. 

d. Status Tokoh 

Status yang dimaksud adalah status umum seperti pelajar, mahasiswa, 

lajang, atau sudah menikah. Status dalam keluarga pun harus ditegaskan 

dalam sebuah skenario sehingga penempatan posisi dan pembuatas 

dialognya pun menjadi tepat. 

e. Agama Tokoh  

Menegaskan masalah agama menjadi penting misalnya untuk kebutuhan 

tata cara berdoa dan artistik yang mengisi setting rumahnya. 

f. Profesi 

Profesi/jabatan tokoh perlu dituliskan jika dalam skenario profesi akan 

menjadi bagian yang diceritakan.  

g. Latar Belakang Tokoh 

1. Latar belakang keluarga, adalah hal-hal yang berkaitan dengan asal usul 

dari tokoh, orang tua, atau nenek moyang yang berpengaruh pada 

perannya dalam cerita. 

2. Latar belakang budaya, berkaitan dengan budaya yang memengaruhi 

kehidupan sang tokoh pada masa sekarang. 

3. Latar belakang ekonomi, berkaitan dengan kondisi perekonomian tokoh 

atau keluarganya yang mempengaruhi kehidupan sang tokoh pada masa 

sekarang. 
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4. Latar belakang sosial, berkaitan dengan kondisi bersosialisasi yang 

mempengaruhi masa sekarang atau berpengaruh pada rasa sosisalnya 

saat ini. 

5. Latar belakang pendidikan, dihubungkan dengan hal-hal yang 

memengaruhi kehidupan sang tokoh pada masa sekarang. Bisa juga 

menggambarkan tokoh yang berpendidikan rendah atau sebaliknya.  

h. Peran Tokoh 

1. Peran Protagonis, adalah peran yang harus mewakili hal-hal positif 

dalam kebutuhan cerita. Peran ini cenderung menjadi tokoh yang 

disakiti, baik dan menderita sehingga menimbulkan rasa simpati 

penonton. 

2. Peran Antagonis, adalah kebalikan dari protagonis. Peran ini cenderung 

menjadi tokoh yang jahat atau menyakiti tokoh protagonis, sehingga 

menimbulkan rasa benci penontonnya. 

3. Peran Tritagonis, adalah peran pendamping. Peran ini bisa jadi 

pendukung atau penentang tokoh sentral, tetapi juga bisa menjadi 

penengah. 

4. Peran Pembantu, berfungsi sebagai tokoh pelengkap untuk mendukung 

rangkaian cerita. 

 

a. Penyusunan Tim Produksi 

Dalam pembuatan sebuah film dibutuhkan kerjasama antar banyak orang. Di 

antara orang yang terlibat, ada yang disebut sebagai tim inti. Tim inti adalah mereka 
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yang semenjak awal terlibat dalam produksi film. Menurut Effendy (2009:39) 

setidaknya ada enam orang yang dibutuhkan dalam tim inti yaitu11: 

1. Produser 

Produser mengepalai departemen produksi yang biasa menjadi penggerak 

awal sebuah produksi film. Ada lebih dari satu orang yang menyandang 

predikat setara produser dalam sebuah produksi film. 

a. Executive Producer(s) 

Predikat ini umumnya disandang oleh satu atau sejumlah orang yang 

menjadi inisiator produksi sebuah film. Ia atau merekalah yang 

bertanggung jawab atas praproduksi proposal dan penggalangan dana 

produksi. Pada kasus tertentu, produksi suatu film didanai lebih dari 

institusi. Lazimnya, institusi tersebut yang menyandang predikat ini. 

b. Associate Producer(s) 

Satu atau sejumlah orang yang punya hak mengetahui jalannya produksi 

maupun mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar produksi. Sekalipun 

demikian associate producer tak punya hak untuk mencampuri segala 

keputusan yang diambil dalam sebuah produksi film. Predikat ini acap 

diberikan kepada satu atau lebih orang atau institusi yang punya jasa 

cukup besar bagi sebuah produksi film dan/atau meminta ‘jatah’ dalam 

tim inti produksi film. 

c. Produser 

                                                           
11 Effendy, Heru. 2009. Mari Membuat Film Panduan Menjadi Produser. Erlangga. Jakarta.  
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Predikat ini disandang oleh orang yang memproduksi sebuah film, bukan 

yang membiayai atau menanam investasi dalam sebuah produksi film. 

Tugas seorang produser adalah memimpin seluruh tim produksi sesuai 

tujuan yang ditetapkan bersama, baik dalam aspek kreatif maupun 

manajemen produksi, sesuai dengan anggaran yang telah disepakati oleh 

executive producer(s). 

d. Line Producer(s) 

Tak ubahnya seorang penyelia (supervisor), tugasnya membantu 

memberi asukan dan alternatif atas masalah-masalah yang dihadapi oleh 

seluruh departemen dalam lingkup manajerial dan dalam batasan 

anggaran yang sudah disepakati. Line producer tidak ikut campur dalam 

urusan kreatif. Line producer terkadang dibutuhkan oleh sutradara untuk 

mendampinginya dalam bekerja. Namun, apabila produser dan manajer 

produksinya mampu mengelola kerja seluruh tim produksi efektif, maka 

jabatan line producer bisa ditiadakan.  

2. Sutradara 

Kerja sutradara dimulai dari membedah skenario ke dalam director’s 

treatment yaitu konsep kreatif sutradara tentang arahan gaya pengambilan 

gambar. Selanjutnya, sutradara mengurai setiap adegan (scene) ke dalam 

sejumlah shot list yaitu uraian arah pengambilan gambar dari tiap adegan. 

Shot list tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam storyboard yaitu 

rangkaian gambar ala komik yang memuat informasi tentang ruang dan tata 

letak pemeran. Sutradara memberi pengarahan tentang film apa yang akan 
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dibuat. Untuk itu, sutradara harus berkomunikasi secara intensif dengan 

desainer produksi, asisten sutradara, penata fotografi, penata artistik, penata 

suara dan editor. 

Dancyger (1999: 86) mengemukakan bahwa ada 3 unsur/elemen peran 

sutradara dalam memimpin suatu produksi film12. 

a. Elemen Manusia 

Seorang sutradara harus bekerja dengan orang banyak secara konsekuen, 

kemampuan komunikasi merupakan hal yang sangat penting. Secara 

kasat mata, sutradara harus memadamkan kecemasan-kecemasan dalam 

kinerja. Sutradara yang baik paham keunggulan dan kelemahan diri 

sendiri dan mampu menutupi kekurangan tersebut dengan mengimbangi 

timnya. Sutradara yang tidak menutupi kekurangannya dengan baik akan 

bergantung pada sinematografer dan editornya untuk mendapatkan 

sebuah saran.  

Saat bekerja dengan talent, aktor cenderung memiliki pelatihan khusus. 

Filosofi acting yang mereka pilih menentukan keseimbangan fisik dan 

psikologi/perilaku yang mereka bawa ke kinerja. Seorang sutradara harus 

mengenali kelebihan dan kekurangan aktor dan menggunakan mereka 

untuk mengeksplor kinerjanya. Selain tampilan dan perilaku, sutradara 

bekerja dengan aktor untuk menciptakan gestures  dan nuansa yang 

                                                           
12 Dancyger, Ken. 1999. The World Of Film and Video Production Aesthetics and Practices. Harcout 

Brace & Company. Amerika. 
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mampu memberitahu penonton tentang karakter yang seperti apa yang 

benar-benar ingin disampaikan. 

Tidak semua sutradara adalah komunikator yang baik, tapi setiap 

sutradara secara potensi adalah politisi yang baik. Sutradara harus 

mampu menciptakan hubungan emosional yang cepat dengan aktornya 

yang mana akan menjadi dasar untuk hubungan profesionalitas mereka. 

Strategi lain ketika bekerja dengan aktor adalah menyatakan 

kepercayaannya melalui opini-opini yang diungkapkan aktor. Jika aktor 

ingin mengatakan interpretasi khususnya, maka dengarkan. 

Mendengarkan juga dapat menengahi antara dua aktor yang mengalami 

konflik kepribadian dan menavigasi ketidakamanan dari bakat talent. 

b. Elemen Kreatifitas 

Diluar kebutuhan menyiapkan keperluan produksi, seorang sutradara 

menghadapai sejumlah tugas penafsiran. Sutradara harus menafsirkan 

skenario sebagaimana cerita akan diceritakan. Menafsirkan skrip adalah 

pekerjaan macro dan micro. Sutradara harus peduli dengan bentuk 

keseluruhan produksi serta bagaimana tiap adegan di mainkan. Hal ini 

sangat penting bahwa aktor menerjemahkan karakter dan acting  mereka 

sebagaimana dimaksud dalam skrip. Hanya sutradara yang bisa 

mengkoordinasikan scenes dan kinerja untuk keefektifan interpretasinya. 

Sutradara harus paham tentang dramatisasi sebuah cerita. Apa yang tidak 

ada dalam tampilan aktor harus di komunikasikan dengan setting dan 
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kamera. Tampilan, setting, gerak kamera, dan editing akan disusun ditiap 

scenes.  

c. Elemen Teknik 

Karena film dan video sangat bergantung pada penggunaan dan 

pemahaman teknologi, sutradara harus cukup akrab dengan media 

tertentu agar mampu berkomunikasi dengan kru yang memiliki tanggung 

jawab utaman dalam produksi film. Sutradara harus tahu hasil dari lensa 

wide-angle daripada lensa potret jarak jauh, atau kelebihan dan 

kekurangan dari camera movement. Tanpa pengetahuan semacam itu, 

sutradara tidak bisa berkomunikasi dengan kameraman dan soundman, 

bahkan tidak akan tahu apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi 

shot.  

3. Manajer Produksi 

Kerja seorang manajer produksi bak koordinator harian yang mengatur kerja 

dan memaksimalkan potensi seluruh departemen yang ada dalam produksi 

sebuah film. Manajer produksi inilah yang paling bertanggungjawab dalam 

operasional produksi mulai dari tahap praproduksi hingga produksi usai, baik 

urusan administrasi, anggaran, perlengkapan shooting, logistik, transportasi, 

maupun akomodasi. Pengetahuan teknis standar produksi film merupakan 

prasyarat mutlak bagi pengemban jabatan ini. Tanpa pengetahuan yang 

memadai, ia akan menemui kesulitan dalam melakukan koordinasi dan 

mengambil keputusan yang tepat. Manajer produksi bak komandan 
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pemimpin pasukan yang misinya menyelesaikan produksi on time dan on 

budget. 

4. Desainer Produksi 

Tugas utama seorang desainer produksi adalah membantu sutradara 

menentukan suasana dan warna apa yang akan tampil dalam film. Desainer 

produksi menerjemahkan apa yang jadi keinginan kreatif sutradara dan 

merancangnya. Desainer produksi kemudian membimbing storyboard artist 

untuk menghasilkan storyboard yang sesuai. Desainer produksi juga menata 

ruang dan tata letak perabot, merancang nuansa cahaya dan warna seraya 

menggeluti semua elemen kreatif seperti suara, tata rias, busana, properti, 

luas bidang gambar, dan tata letak pemeran. Seorang desainer produksi pun 

harus tau lensa-lensa apa saja yang bisa menciptakan efek yang sesuai 

dengan keinginan sutradara sampai gerak kamera apa saja yang dapat 

membuat sebuah adegan tampak mengesankan. 

5. Penata Fotografi 

Begitu story board disepakati, kini giliran penata fotografi (director of 

photography/DOP) yang bekerja. Setelah dilakukan diskusi dengan 

sutradara dan departemen yang lain, penata fotografi mendapat gambaran 

lengkap tentang apa saja yang akan muncul dalam layar. Sehingga, ia 

merancang tata cahaya dan tata kamera yang sesuai, menyusun daftar lampu 

yang dipakai, jenis film, lensa dan filter lensa, serta peralatan khusus lainnya. 

Penata fotografilah yang mengkoordinasikan seluruh anggota divisinya 

untuk menghasilkan gambar yang diinginkan untuk film tersebut. 
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6. Asisten Sutradara 

Di tahap praproduksi, diperlukan seseorang untuk membantu sutradara 

menerjemahkan hasil director’s treatment  ke dalam script breakdown dan 

shooting schedule. Orang ini diberi prediket asisten sutradara 1. Asisten 

sutradara 1 ini jugalah yang mendiskusikan segala keperluan shooting 

dengan manajer produksi. Apabila seorang sutradara mempunyai seorang 

asisten sutradara 1 dan manajer produksi yang baik, maka dapat dikatakan 

sutradara tersebut tinggal melihat hasilnya karena semua yang ia butuhkan 

sudah tersedia. 

2.6 Mengelola Pemeran 

Menurut Effendy (2009: 53) ada tiga langkah yang bisa dilakukan untuk 

mengelola pemeran13. 

1. Casting  

Proses ini dibagi dua tahap. Pertama, seorang casting director menyeleksi 

sejumlah calon pemeran yang disediakan oleh talent coordinator. 

Berdasarkan skenario dan arahan sutradara serta casting director, seorang 

talent coordinator  mengundang sejumlah calon pemeran, biasanya 

tergabung dalam agen penyalur model yang telah diseleksi sesuai atau 

mendekati kriteria. Tahap kedua adalah menyerahkan calon pemeran yang 

dipandang sesuai kriteria untuk diseleksi oleh sutradara. Berdasarkan hasil 

                                                           
13 Effendy, Heru. 2009. Mari Membuat Film Panduan Menjadi Produser. Erlangga. Jakarta. 
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kerjanya, casting director menyodorkan daftar nama-nama calon pemeran 

yang paling memenuhi syarat.  

2. Reading 

Setelah pemeran terkumpul, selanjutnya yaitu mengarahkan para pemeran 

sesuai dengan skenario dan pencapaian kreatif sang sutradara. Guna reading 

yaitu untuk mengetahui durasi dialog dalam sebuah adegan sehinggadurasi 

adegan tersebut bisa diperkirakan. Reading juga membantu para pemeran 

dalam melafalkan dialog dan tata gerak sesuai dengan yang harus mereka 

lakukan dalam film nanti dimana dalam proses ini para pemeran dibimbing 

oleh asisten sutradara. 

3. Rehearsal 

Dalam rehearsal, tata gerak, mimik, dan bahasa tubuh pemeran diarahkan 

sesuai dengan keinginan sutradara. Asisten sutradara mengarahkan semua 

perbaikan, termasuk juga membangun kepercayaan diri dan mood pemeran. 

Dalam tahap akhir rehearsal penata fotografi dan artistik juga dilibatkan. 

Penata fotografi bisa merancang gerakan kamera dan sudut kamera terbaik 

untuk tiap adegan. Penata artistik juga bisa memanfaatkan momen ini untuk 

menyiapkan semua kebutuhan, sesuai dengan blocking pemeran, gerakan 

kamera, dan keinginan sutradara. Departemen artistik juga bisa menyiapkan 

tata busana dan tata rias. Semua jenis dan ukuran pakaian serta perhiasan dan 

asesorisnya.  

2.7 Tata Suara 
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Desain tata suara yang baik memuat tiga elemen. Berikut beberapa hal yang 

perlu diperhatikan dalam mendesain tata suara14. 

1. Dialog 

Proses perekaman dialog bisa dilakukan dengan dua cara, langsung (direct 

sound) atau tidak langsung (after recording). Kelebihan dari cara langsung 

adalah bahwa suara yang terekam akan mencerminkan mood pemeran saat 

shooting dilakukan. Dengan begitu, suara yang terekam diperkuat oleh 

gambar dan suasana yang muncul saat shooting. Kelemahan dari cara 

langsung tersebut yaitu terkadang muncul suara-suara yang tidak diinginkan 

dan tidak bisa dikendalikan. Pada tahap praproduksi, penata suara bertugas 

merancang tata suara sehingga mampu menghasilkan suasana yang 

diinginkan oleh sutradara dan digariskan dalam skenario.  

Selama shooting penata suara berkoordinasi dengan perekam suara dan 

asistennya (boom person) yang mengarahkan mikrofon. Ditahap 

praproduksi, penata suara juga membantu editor meletakkan semua elemen 

suara agar sinkron atau sesuai dengan rekaman gambar dan suasana yang 

diinginkan. 

2. Musik 

Elemen msik dimaksudkan untuk mempertegas sebuah adegan agar lebih 

kuat maknanya. Musik pun dibagi dua, yang pertama yaitu ilustrasi musik. 

Ilustrasi musik adalah suara, baik dihasilkan melalui intstrumen musik atau 

bukan, yang disertakan dalam suatu adegan guna memperkuat suasana. Pada 

                                                           
14 Ibid., Hal 67 
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tahap praproduksi, ilustrator musik berdiskusi dengan sutradara dan produser 

guna membahas konsep musik film tersebut dan menciptakan beberapa 

untuk dipresentasikan.  

Yang kedua yaitu theme song, lagu yang dimaksudkan sebagai bagian dari 

identitas sebuah film, bisa merupakan lagu yang ditulis khusus untuk film 

tersebut ataupun lagu yang telah populer sebelumnya (biasanya dipilih 

sendiri oleh sutradara dan produser).  

3. Efek Suara  

Bunyi gemerincing seonggok kunci, langkah sepatu di atas lantai keramik, 

suara pintu mobil ditutup adalah contoh efek suara dalam sebuah film. Suara 

yang ditimbulkan oleh semua aksi dan reaksi dalam film termasuk dalam 

elemen efek suara. Efek suara perlu untuk memanjakan telinga penonton, 

maka penata suara yang baik akan memasukkan semua bunyi yang masuk 

akal dengan cerita dan menghilangkan yang tidak perlu. 

2.8 Pascaproduksi 

Perancangan dan persiapan proses editing bisa dilakukan melalui diskusi 

antatara editor dengan sutradara. Editor kemudian merancang tahapan editing untuk 

kemudian diserahkan kepada produser dan sutradara dan didiskusikan sekali lagi 

untuk mencari kemungkinan terbaik untuk film. 

Prapoduksi editing, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai 

berikut15. 

                                                           
15 Ibid., Hal 81 
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1. Menentukan Urutan Proses Editing 

Penentuan urutan dilakukan dengan mengombinasikan format film dan video 

untuk mencapai hasil yang diinginkan. Setiap format membutuhkan 

perlakukan yang berbeda, termasuk pada proses editing. Begitu keputusan 

soal format sudah disepakati, barulah bisa memesan tempat editing sesuai 

dengan format yang dipilih.  

Bila memilih konfigurasi film-film-film, artinya harus menyiapkan kamera 

film (16 mm atau 35 mm) dan perlengkapannya, memesan tempat editing 

untuk film dan menyiapkan tempat penayangan dengan proyektor film bila 

memilih konfigurasi film-video-film, maka memesan tempat editing untuk 

video dan tempat-temoat penayangan dengan proyektor film misalnya 

bioskop. 

2. Memilih Tempat Editing 

Editor lazimnya mengenal beberapa studio editing, masing-masing dengan 

teknologi dan suasana yang berbeda. Penentuan tempat editing didiskusikan 

antara sutradara dan editor, karena tempat editing tersebut bisa jadi kantor 

kedua dalam pascaproduksi. 

3. Mengumpulkan Report  

Semasa shooting, ada sejumlah laporan yang bisa membantu kerja editor 

seperti script continuity report, camera report, dan sound sheet report. 

Pengumpulan laporan ini dilakukan agar kerha editor lebih ringan. 

 

 


