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ABSTRAK 
 
 

Pembuatan karya Tugas Akhir ini dilatarbelakangi oleh ide dan konsep pengambilan 
gambar dari adegan-adegan yang sudah disusun menjadi naskah. Dalam hal ini 
seorang Director of Photography atau penata kamera menjadi bagian paling penting 
dalam proses penentuan teknik, komposisi dan cahaya yang ingin ditampilkan dari 
sutradara yang ingin membuat film tanpa adanya cut atau pemotongan gambar dari 
awal hingga akhir film. Penulis sebagai Director of Photography memutuskan 
untuk mengambil teknik one take shoot supaya bisa mewujudkan konsep sutradara 
dan naskah ke dalam bentuk visual. Tujuan penulis di dalam Tugas Akhir ini adalah 
menjadi Director of Photography dalam pembuatan film gelebah dengan 
menggunakan Teknik one take shoot. Director of Photography bertanggung jawab 
terhadap semua aspek yang berhubungan dengan visual, seperti komposisi, 
pencahayaan, dan warna. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam 
penciptaan film Tugas Akhir ini adalah metode kualitatif karena penulis 
mengumpulkan sumber data dengan wawancara, studi literatur, dan studi eksisting. 
Hasil dari Tugas Akhir ini yaitu tata gambar film gelebah dengan menggunakan 
Teknik pengambilan gambar one take shoot. Dalam proses menjadi Director of 
Photography ini penulis masih lemah dalam proses movement kamera dimana 
terdapat bagian kamera yang masih sedikit goyang. Untuk ke depannya disarankan 
memakai tripod dan rel agar pergerakan kamera menjadi mulus dan maksimal. 

 
Kata kunci: Film, One Take Shoot, Director of Photography 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada produksi film pendek ini penulis sebagai Director of Photography 

(DOP) bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan visual 

film, seperti mengambil gambar, membuat video, memilih lensa kamera, dan 

sebagainya, Desain interior dan pencahayaan terkait dengan konsep yang diajukan 

oleh sutradara dan naskah yang ditulis oleh penulis naskah film. 

Film merupakan media seni yang sangat kompleks dan lengkap diantara 

media seni lainnya. Dalam film terdapat unsur visual yang terdiri dari berbagai 

aspek seperti gerakan, mimik, ekspresi, suasana, latar atau background. Serta unsur 

Audio yang terdiri dari musik, suara aktor, suara suasana. Dengan segala 

kelengkapan dari berbagai cabang seni lainnya ini membuat film menjadi media 

yang sangat memuasakan untuk menyampaikan sebuah pendapat atau perasaan 

bagi kita filmmaker. Untuk menyampaikan pendapat dan perasaan tersebut kita 

sebagai filmmaker harus pandai dan tepat dalam menggunakan unsur visual dan 

audio di dalam film agar bisa tersampaikan ke penonton (Imanto, 2007). Dalam 

produksi film pendek ini penulis menggunakan film pendek sesuai dengan konsep 

sutradara. 

Dalam proses produksi sebuah film terdapat kegiatan pengambilan gambar 

dari adegan-adegan yang sudah disusun menjadi naskah. Dalam hal ini seorang 

Director of Photography atau penata kamera menjadi bagian paling penting dalam 

proses penentuan teknik, komposisi dan cahaya yang ingin ditampilkan. Ada 

beberapa teknik atau proses pengambilan gambar, yang paling popular dikalangan 

pelaku industri film dan televisI adalah EMC2 atau establish, medium, close up, dan 

close up. Ini adalah sebuah rumus dalam proses pengambilan gambar dimana 

diawali dengan full shot, medium shot, kemudian close up dan close up. Hal ini 

dilakukan oleh penata gambar untuk menghindari kejanggalan dalam frame antar 

adegan. 

 
Dalam pembuatan karya ini penulis ingin mencoba sebuah hal baru dengan 

keluar dari aturan rumus EMC2 dalam proses pengambilan adegan. Penulis ingin 
 

1 



2 
 

 
 
 

dalam film pendek berjudul “Gelebah” hanya dilakukan dengan satu take awal 

hingga akhir film. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka rumusan 

masalah dalam tugas akhir ini adalah cara menjadi seorang Director of 

Photography dengan membuat sebuah film pendek dengan judul “Gelebah” dengan 

Teknik Pengambilan Gambar One Take Shoot. 

 
1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka batasan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Berdurasi Film Pendek 6-15 Menit. 

2. Menggunakan Resolusi Video 1920x1080p Full HD. 

3. Menggunakan Teknik Kamera One Shot. 

4. Menggunakan kamera Sony A7 II. 

5. Menggunakan lensa dengan focal length 24-70mm. 

6. Menggunakan Komposisi Rule of Third. 

7. Menggunakan Camera Shot, Wide Shot, Medium, Close Up. 
 
 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan keterbatasan pemaparan di atas, maka apa yang ingin dicapai 

oleh Direct of Photography pada Tugas Akhir ini adalah: menerapkan pengambilan 

gambar One Take Shoot dalam membuat film pendek fiksi berjudul “Gelebah”. 
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1.5 Manfaat 

Berdasarkan maanfaat pada Tugas Akhir ini adalah: 

1. Manfaat Akademis ajian ini dapat digunakan sebagai referensi atau pelatihan 

dalam penyusunan atau pembahasan film fiksi. 

2. Manfaat Praktis menjadikan preferensi pembuat film untuk mengemas karya 

visual dalam mengkomunikasikan informasi/komunikasi dan nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya. 

3. Manfaat Sosial, dapat menontonkan film ini kepada masyarakat agar kritis 

terhadap sebuah genre film yang jarang dibuat. 



 

 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
Untuk membantu dalam produksi film pendek ini, film ini menggunakan 

beberapa alasan: Film pendek, komposisi gambar, teknik pengambilan gambar One 

Take Shoot. 

 
2.1 Film Pendek 

Film pendek adalah film naratif yang menceritakan kisah singkat, sederhana, 

ringkas. Film biasanya menggambarkan karakter tokoh tertentu atau Sebuah subjek 

tertentu yang mencerminkan subjek. Film fitur dikenal sebagai film dengan 

konspirasi dan konflik yang disebabkan oleh karakter dengan motivasi (alasan) 

tertentu. Karakter-karakter tersebut kemudian “menempatkan” penonton dalam 

suatu situasi atau peristiwa (Pusat Prestasi Nasional, 2021). 

 
2.2 Komposisi Gambar 

Dalam dunia fotografi dan videografi terdapat beberapa komposisi yang 

membuat frame menjadi lebih indah diantaranya yaitu. 

Rule of Thirds yaitu menempatkan objek di bagian ketiga gambar video agar 

lebih mudah dilihat. Teknik ini juga melibatkan pengelompokan objek ke dalam 

bingkai dan menempatkannya pada posisi yang benar sesuai dengan aturan pertiga 

(Hajar A.K, 2015). 

Frame within a Frame adalah komposisi menuntut sebuah bingkai yang rasio 

nya berbeda pada aspek film. Dalam mengatasi hal tersebut yaitu dengan menggun 

akan frame within a frame artinya dengan menggunakan elemen framing dalam m 

engambil video. hal ini sangat berguna untuk film layar lebar, dapat digunakan tidak 

hanya untuk mengubah rasio aspek rekaman, tetapi juga untuk menarik perhatian ke 

elemen cerita yang penting. 

Leading lines adalah garis fiktif yang memanjang dari satu objek ke objek 

lain untuk menarik perhatian. Misalnya, dari fokus objek utama ke objek sekunder. 

Garis bacaan menciptakan gerakan yang memberi energi pada lukisan. 
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Headroom adalah konsep komposisi estetis yang merepresentasikan posisi 

vertikal subjek dalam sebuah bingkai. Ruang kepala yang tampak indah adalah 

jumlah dinamis yang berubah dengan jumlah gambar yang diambil subjek (Ambar, 

2018). 

 
2.3 Camera Movement 

 
Gerakan kamera adalah metode pengambilan gambar video dengan 

menggerakkan kamera untuk menyampaikan kesan dan makna seseorang. Teknik 

ini biasanya selalu dibutuhkan oleh orang-orang yang ingin memasuki bidang 

sinematografi (film/video). Berikut jenis jenis pergerakan kamera: 

Zooming (In/Out) pergerakan kamera yang mendekati atau menjauhi objek. 

Gerakan ini disediakan oleh kamera video, yang cukup bagi pengguna untuk 

mengoperasikannya. 

Panning (Left/Right) yaitu dengan gerakan planning yaitu kamera bergerak melalui 

tengah ke kanan atau dari tengah ke kiri. Bukan kameranya yang bergerak 

dari tripod ke arah yang di inginkan. 

Tilting (Up/Down) yaitu pergerakan kamera dari atas dan ke bawah. Masih 

menggunakan tripod kamera sebagai untuk memastikan hasil video yang 

dapat menjadikan hasil bagus dan stabil. 

Dolly adalah tindakan kameramen yang akan melakukan pergerakan mengikuti 

kamera dari sebelum dan sesudah ini hampir sama dengan gerakan zoom, 

tetapi dolly bergerak dengan tripod yang memliki roda putar agar terlihat 

smooth. 

Follow adalah pergerakan kamera dimana gambar yang dilakukan adalah dengan 

cara mengikuti arah pergerakan pada suatu objek yang ingin diikuti nantinya. 

Framing (In/Out) yaitu gerakan yang dihasilkan oleh objek untuk masuk (In) atau 

keluar (Out) yang disebut juga dengan framing shot. 

Fading (In/Out) adalah pergantian dalam suatu gambar atau objek yang secara 

perlahan-lahan. Apabila gambar baru memasuk dan menggantikan gambar 

yang ada, disebut fade in. jika gambar bergerak dengan perlahan-lahan 

menghilang dan di gantikan hasil gambar yang baru, disebut juga dengan fade 

out. 
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Crane Shoot adalah suatu pergerakan kamera yang telah dipasang pada alat bantu 

yang memiliki mesin beroda dan bergerak dengan dikerjakan oleh 

cameramen, baik mendekati maupun menjauhi objek yang ingin dimasukan 

ke dalam bingkai (Setianto, 2017). 

 
2.4 Teknik Pencahayaan Dalam Film 

Dalam proses pembuatan film seorang penulis berperan sebagai Direct of 

Photography juga mengatur atas pencahayaan di lokasi. Untuk mendapatkan 

pencahayaan yang sesuai dengan apa yang diinginkan sutradara. Ada beberapa 

teknik pencahayaan diantara lainnya adalah: 
a. Key Lighting 

 
Key light adalah sebagai penempatan lampu utama pada suatu scene atau 

subjek. Dengan kata lain adalah cahaya paling terang dalam background 

apapun. Kru akan menambahkan lampu lainnya nanti, tetapi key light ini 

biasanya di atur terlebih dahulu. Ini adalah eksposure utama, tetapi bukan 

berarti harus di arahkan ke subyek, anda juga dapat menempatkannya di 

belakang subjek agar memberi kesan background yang gelap. 

b. Fill Lighting 
 

Full Lighting adalah teknik yang ini digunakan untuk mengisi ruang dengan 

cahaya yang hilang dan menghilangkan kegelapan yang dark. Teknik yang 

mebhilangkan bayangan ini biasanya ada di area yang sebelumnya terdampak 

keylighting. Misalnya ditempatkan di sisi berlawanan dari lampu utama untuk 

menambah dimensi pada pemandangan. 

c. Back Lighting 
 

Teknik ini biasanya digunakan untuk membuat adegan tiga dimensi. Artinya, 

letakkan di tiga titik eksposur dan instal terakhir. Posisi pencahayaan biasanya 

mengarah ke subjek yang lebih tinggi, cahaya ini biasanya dari belakang untuk 

memisahkan subjek dari background. 
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d. Side Lighting 
 

teknik cahaya ini biasanya digunakan untuk menerangi samping subjek dengan 

sejajar pada subjek. Cahaya lampu samping ini biasanya tidak bergantung pada 

pencahayaan redup, tetapi menciptakan suasana dramatis yang biasa disebut 

sebagai "chiaroscuro". Untuk menghasilkan kepuasaan pada seorang sinemat 

ografer, anda perlu meningkatkan pencahayaan samping agar cahaya kontras 

yang didapat akan kuat dan pencahayaan yang lemah sehingga anda dapat 

melihat tekstur dan menyempurnakan kontur subjek anda. 

e. Soft Lighting 
 

Ini adalah teknik yang sering digunakan oleh fotografer untuk memberikan 

pencahayaan lembut (bahkan saat membuat pencahayaan terarah) untuk alasan 

estetika dan kontekstual. Teknik ini juga digunakan untuk mengurangi atau 

menghilangkan bayangan kasar, menciptakan drama, dan menduplikasi 

pencahayaan eksternal yang halus. 

f. Hard Lighting 
 

Biasanya teknik ini terlalu diinginkan tetapi tentu saja mempunyai poly 

manfaat sinematik yg didapatkan. Kamu sanggup menciptakan hard lighting 

menggunakan memakai sinar mentari secara pribadi atau memakai cahaya 

lampu yg kuat. Meskipun menaruh dampak bayangan yg kuat, hard lighting 

indah dipakai buat menarik perhatian pada subjek primer atau area pada suatu 

scene (International Design School, 2020). 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
Pada bab metode penelitian ini proses pembuatan karya ini penulis berperan 

sebagai Director of Photography menggunakan metode penelitian kualitatif karena 

dalam mengumpulkan data-data penulis dengan melakukan wawancara dan studi 

literatur. Untuk memperkuat data penulis menggunakan teknik triangulasi di mana 

data dari wawancara dipadukan dengan sumber data yang lain, artinya agar untuk 

menarik kesimpulan dengan mantap dan hanya diperlukan dari satu sudut pandang 

saja. 

 
3.1 Objek Penelitian 

Pokok utama Objek penelitian ini adalah pembahasan dalam Tugas Akhir dari 

penulis Director of Photography dengan menggunakan teknik one take shoot dalam 

film Gelebah. 

 
3.2 Lokasi Penelitian 
1. Lokasi Pembuatan Film 

Latar tempat yang beguna saat proses dalam pembuatan film adalah rumah adat 

Jawa dengan interior bergaya tua atau jaman dahulu dengan kondisi cat rumah 

sedikit kusam dan barang-barang yang sudah tua dan berdebu. Lokasi tempatnya 

adalah Studio Aminoto di daerah Rungkut Menanggal No. 26, Surabaya. 

2. Lokasi Pengambilan Data 

Lokasi untuk pengambilan data adalah Universitas Dinamika 
 
 

3.3 Teknik Pengambilan Data 

Dalam mengumpulkan informasi dan data, penulis melakukan wawancara 

dengan praktisi sekaligus pengajar dalam dunia cinematography. Studi literatur dari 

berbagai buku dan internet untuk mencari informasi mengenai director of 

photography dan juga teknik pengambilan gambar one take shoot. 
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3.4 One take shoot 

Pada pengumpulan yaitu ada tahap data yang lebih terarah pada Teknik one 

take shoot. Pengumpulan data ini adalah menerapkan cara studi literatur dan 

wawancara. 

1. Literatur 

One shot atau biasa juga disebut pengambilan video dari awal hingga akhir 

merupakan teknik pengambilan gambar dalam film yang menimbulkan kesan 

bahwa seluruh adegan diambil tanpa jeda atau terpotong. Oleh karena itu, 

selama proses pemotretan, kamera terus melacak pergerakan karakter utama 

tanpa jeda. Ini juga dikenal sebagai one shoot. Dengan teknik one shoot ini, 

penonton bisa merasakan seolah-olah menjadi bagian dari film dan merasakan 

emosi sang pahlawan. Membuat film menggunakan teknologi one shoot 

tidaklah mudah, karena hanya butuh satu shoot untuk merekam keseluruhan 

film. Diperlukan persiapan yang matang, kesabaran, dan kerjasama yang baik 

antara sutradara, seluruh tim produksi, dan para aktor. Pasalnya, suka atau tidak 

suka, anda harus mengulang seluruh proses perekaman dari awal, meskipun 

melakukan kesalahan kecil. Lantaran kesulitan tingkat tinggi inilah, one shoot 

jarang digunakan untuk memproduksi film. Beberapa film yang menggunakan 

teknik one shoot diantaranya ada film 1917, Birdman, Oldboy, dan One Cut of 

the Death (Widiarini, 2020). 

2. Wawancara 

Dalam pembuatan Tugas Akhir ini penulis melakukan wawancara dengan Faya 

Fauziyah. Beliau adalah seorang Direct of Photography sekaligus pakar di 

bidang Cinematography. Faya Fauziyah menjelaskan bahwa teknik One Take 

Shoot adalah teknik pengambilan gambar dalam film yang diambil tanpa jeda 

dan tidak terpotong sama sekali saat roll. 

Dari pembahasan Teknik Pengambilan Gambar One Take Shoot berdasarkan 

literatur dan wawancara teknik One Take Shoot yaitu Merupakan teknik 

pengambilan gambar dalam film yang diambil tanpa jeda dan kamera akan 

terus-menerus mengikuti pergerakan tokoh utama tanpa jeda alias hanya satu 

kali take. 
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3.5 Director of Photography 
Pada pengumpulan ditahap ini, data-data dari literatur dan wawancara ini lebih 

terarah pada Director of Photography. 

1. Literatur 

Pada pembahasan mengenai Director of Photography ini akan merujuk pada 

buku “Job Description Pekerja Film” (Muchlisiun, 2008) yang mengatakan 

pada Director of Photography ini merupakan peran penting dalam produksi film 

dengan tugas menjadi pencipta imaji visual filming. 

2. Wawancara 

Dalam tahap ini penulis mewawancarai Faya Fauziah. Beliau menjelaskan 

bahwa director of photography bertugas untuk menentukan semua aspek yang 

berhubungan dengan visual dan gambar baik itu komposisi dan warna yang 

sesuai dengan visi sutradara. 

Dari tahap pembahasan ini Director of Photography berdasarkan wawancara 

dan literatur maka didapat kesimpulan yaitu Director of Photography adalah 

orang yang sangat bertanggung jawab atas segala aspek segi visual di dalam 

film. 

 
3.6 Analisa Data 

 
Analisa data bisa dilihat pada tabel 3.1. 

Tabel 3. 1 Analisa Data 
 

No. Bahasan Literatur Wawancara Kesimpulan 
1. One Take 

Shoot 
Teknik film pada 
pengambilan gambar 
yang menimbulkan 
kesan seluruh adegan 
film diambil tanpa 
terpotong atau terjeda. 

Teknik One Take 
Shoot adalah teknik 
pengambilan 
gambar dalam film 
yang diambil tanpa 
jeda dan tidak 
terpotong sama 
sekali saat roll. 

Teknik 
pengambilan 
gambar tanpa 
adanya pemotongan 
gambar dari awal 
hingga akhir film 

2. Director of 
Photography 

Director of 
Photography adalah 
orang  yang 
menciptakan imaji 
visual film 

Seorang Director of 
Photography adalah 
seorang  yang 
bertanggung jawab 
atas segala visual 
yang ada di film 
sesuai arahan 
sutradara 

Jobdesk dalam film 
dengan tugas 
mewujudkan ide 
konsep sutradara 
menjadi gambar 
visual 
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3.7 Kesimpulan Analisa Data 

Pada kesimpulan, penulis dapat menyimpulkan sesuai dengan analisa data 

yang penulis buat. 

1. Teknik one take shoot merupakan teknik pengambilan gambar tanpa adanya 

potongan dari awal hingga akhir film. pada tugas akhir ini penulis sebagai 

director of photography memilih teknik one take shoot karena ide konsep dari 

sutradara yang ingin membuat film gelebah seperti pertunjukkan teater yang 

tidak cut dari awal hingga akhir film. 

2. Director of photography merupakan sesorang yang bertugas mewujudkan ide 

konsep sutradara menjadi gambar dan visual. Dalam Tugas Akhir ini penulis 

menjadi director of photography telah mewujudkan konsep sutradara yang 

ingin membuat film dengan gaya teater menggunakan Teknik pengambilan 

gambar one take shoot. 



 

dapat dilihat pada bagan 4.1 berikut. 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 

4.1 Pra Produksi 

Dalam bagan perancangan karya, penulis harus memiliki langkah-langkah 

yang dilakukan dalam proses sebelum pembuatan film. Bagan perancangan karya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bagan 4. 1 Bagan perancangan karya 
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4.2 Shotlist 

Dalam proses   pra   produksi   film   sebagai   Director   of   Photography 

menyiapkan shotlist sesuai kebutuhan yang diinginkan oleh sutradara. 

Tabel 4. 1 Tabel shotlist film gelebah 

 
No. Scene Shot Type Shot Subject Lensa Angle Deskripsi Keterangan 

1 
 
2 

1 
 
1 

1 
 
1 

Longshot 
 
Medium Close 
Up 

Anak & 
Ibu 
Anak & 
Ibu 

21 mm 
 
21 mm 

Eye level 

Eye Level 

Anak masuk 
kedalam rumah 
dan melihat 
keadaan sekitar 
kemudian  duduk 
berhadapan 
dengan ibunya 

Follow dari awal 
hingga akhir film 

4.3 Storyboard 

Pembuatan storyboard merupakan proses yang bisa membantu memberi 

gambaran sutradara gambaran awal film yang diproduksi. 

 

 

Gambar 4. 1 Storyboard film gelebah 
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4.4 Recce 

Proses recce merupakan tahap mengunjungi lokasi dan menentukan 

bagaimana tata letak kamera, kamera movement, pencahayaan dan juga blocking 

pemain. Dalam Tugas Akhir ini penulis beserta sutradara memillih Studio Aminoto 

yang berlokasi di Rungkut, Surabaya sebagai tempat shooting karena sesuai dengan 

konsep sutradara dan rencana penulis. 
 

 

Gambar 4. 2 Foto lokasi tempat shooting film gelebah 
 

4.5 Equipment Checklist 
 

 

Gambar 4. 3 Kamera 
sony a7 II 

Gambar 4. 4 FeiyuTech 
kamera stabilizer 

 

4.6 Produksi 

Pada tahap ini penulis mengeksekusi semua ide, rencana, dan konsep yang 

sudah disiapkan pada tahap pra produksi. 

 
4.7 Pasca Produksi 

Pada pasca produksi ini Director of Photography mengumpulkan dan 

mengorganisir file video yang sudah diambil dari kamera saat setelah shooting, 

pada tahap selanjutnya akan diterima editor film untuk dijadikan editing offline 

terlebih dahulu. 
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4.8 Setting Perekaman 

Dalam pembuatan film pendek ini, penulis melakukan pengambilan video 

dengan menggunakan format full hd dengan resolusi 1920 x 1080. 

Gambar 4. 5 Still image film gelebah 
 

4.9 Teknik Pengambilan Gambar 

Teknik One Take Shoot merupaan istilah untuk pengambilan video dengan 

satu kali pengambilan gambar saja. Artis yang menjadi objek gambar dituntut 

memiliki dan profesional yang berkualitas, dan juga bekerja ekstra keras, 

mengingat proses pembuatan video dengan konsep seperti ini mempunyai tingkat 

kesulitan yang lumayan tinggi. Artis model pendukung, juga angle kamera menjadi 

faktor yang sangat penting. Yang paling penting adalah mengurangi kesalahan saat 

proses pengambilan gambar. 

 
4.10 Real Produksi, Kejadian, dan Strategi Mengatasinya 

Tabel kejadian produksi, maslaah dan cara mengatasinya dapat diilihat pada 

tabel 4.2 

Tabel 4. 2 Tabel real produksi, masalah dan cara mengatasinya 
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Real Produksi Permasalahan Strategi Mengatasinya 

Saat proses shooting • Karena pengambilan 
gambar dilakukan 
dengan satu kali take 
jadi jika ada kesalahan 
di dalam scene harus 
mengulang dari awal 

• Terbatasnya sarana dan 
prasarana rel dan track 
kamera 

• Mempermatang konsep 
pergerakan kamera dan 
blocking pemain pada 
saat recce 

 
 

• Menggunakan double 
grip kamera stabilizer 

 
1. Produksi ini dilaksanakan pada tanggal 27 November 2021, penulis melakukan 

proses shooting di studio Aminoto Jl. Rungkut Menanggal no.26 mulai pukul 

07.00 WIB - 14.00 WIB. 

Gambar 4. 6 Behind The Scene 
Film Gelebah Day 1 
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4.11 Anggaran Dana 

Rincian anggaran dana bisa dilihat pada table 4.3 dan 4.4 

Tabel 4. 3 Tabel anggaran dana film gelebah 
 

  Produksi  
Gelebah 

27 Nov 2021 (1 hari) 
Jumat, 27 Nov 2021 

1. Bensin Mobil 2 Buah Rp. 300.000,- 
2. Konsumsi 12 Orang Rp. 288.000,- 
4. Sewa Studio 1 studio Rp. 700.000,- 
3. Talent 2 Orang Rp. 1.600.000,- 

Total   Rp. 2.888.000,- 

 
Tabel 4. 4 Tabel anggaran dana pasca produksi film gelebah 

 
Pasca Produksi 

1. Merchandise Rp. 500.000,- 
2. Lain-Lain Rp. 500.000,- 

Total  Rp. 1.000.000,- 
Total Keseluruhan Rp. 3.888.000,- 

 
4.12 Jadwal Kerja 

Tabel 4. 5 Tabel jadwal kerja tim produksi film gelebah 
 

No. Kegiatan  Agustus September  Oktober  November  Desember 
1 2 3 4 12 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2   3 4 

1. Meeting team 
produksi 

  

2. Pra Produksi    
3. Casting & 

Reading 
    

4. Recce      
5. Casting dan 

Properti 
      

6 Produksi        
7 Editing         
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4.13 Publikasi 
 

1. Poster 

a. Konsep Poster 

Konsep poster film gelebah mengacu terhadap cerita dan kemasan film 

yang memang hanya terfokus kepada dua peemeran saja yaitu anak laki- 

laki dan ibu. Dalam desain poster film gelebah digambarkan seorang laki- 

laki yang duduk termenung dan disampingnya terdapat foto dirinya 

dengan ibunya waktu masih kecil. 

b. Poster 
 

Gambar 4. 7 Desain poster 
film gelebah 
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2. Cover DVD 

a. Konsep Cover DVD 

Konsep cover DVD film gelebah mengikuti konsep desain poster yang 

cenderung minimalis dan cover depan hanya terfokus dengan anak laki- 

laki dan juga pigora yang berisi foto dengan ibunya. 

b. Gambar Cover DVD 
 

Gambar 4. 8 Desain cover DVD film gelebah 



20 
 

 
 
 

3. Merchandise 

a. Konsep Merchandise 

Film gelebah membuat dua jenis merchandise yaitu kaos dan juga tas 

totebag konsep merchandise film gelebah menampilkan gambar poster 

yang dibuat landscape dengan tulisan judul Gelebah berada di luar gambar 

poster. 

b. Gambar merchandise 
 

Gambar 4. 9 Desain tas 
merchandise film gelebah 

 

Gambar 4. 10 Desain kaos merchandise film 
gelebah 
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4. Screensot film Gelebah 
 

Gambar 4. 11 Screenshot 1 Film Gelebah 

Opening scene film gelebah menampilkan tampak dari dalam ruangan rumah 

yang terlihat anak laki-laki sedang berjalan masuk ke dalam ruangan. Penulis 

menggunakan size shot wide untuk memperlihatkan keseluruhan suasana ruangan 

dan anak laki-laki dari luar. Pada scene 1 gambar 2 kamera mulai berjalan maju 

untuk mengambil gambar close up pemeran laki-laki yang sedang meraba pintu 

untuk membersihkan debu yang menempel. Shot ini berguna untuk mengalihkan 

fokus penonton kepada aktivitas yang dilakukan pemeran di dalam film. Pada 

scene 1 gambar 3 pergerakan kamera mengikuti pemeran laki-laki berjalan 

menuju sudut ruangan untuk mengambil detail pemeran laki-laki saat memainkan 

alat musik tua. 

Gambar 4. 12 Screenshot 2 Film Gelebah 

Pada scene 2 gambar 4 kamera bergerak kembali menuju tengah frame untuk 

mengambil adegan dialog antara pemain laki -laki dan perempuan. Pada shot ini 

menggunakan wide shot dan eye level angel untuk memfokuskan perhatian 

penonton kepada dua pemain yang sedang berdialog. Pada scene 2 gambar 5 

kamera bergerak menuju belakang pemain laki-laki untuk mengambil over 

shoulder shot dari pemain laki-laki. Shot ini berguna untuk memberikan sedikit 

jeda waktu kepada pemain wanita untuk menghilang dari frame. Pada scene 2 

gambar 6 kamera bergerak menuju foto zaman dahulu ketika anak laki-laki masih 

Bersama ibunya. Penulis menggunakan size shot close up untuk memberikan 

informasi yang jelas kepada penonton objek foto sebagai plot twist dalam cerita 

bahwa sosok perempuan yang ada di sepanjang film merupakan ibu dari anak laki- 

laki tersebut yang telah lama meninggalkannya. 



 

BAB V 

PENUTUP 

 
5.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan dan merealisasikan rencana Tugas Akhir ini penulis 

sebagai director of photography menyimpulkan bahwa dengan menggunakan 

teknik one take shoot penulis mengikuti pergerakan pemain dari awal scene hingga 

akhir tanpa adanya potongan gambar dan hanya menggunakan satu kamera, dalam 

hal ini penulis menggunakan size shot wide atau longshot. Untuk mengubah ukuran 

shot penulis harus berpindah tempat dan memindahkan fokus lensa dengan cepat 

agar gambar tetap fokus dan tidak blur. 

 
5.2 Saran 

Berdasarkan pengalaman director of photography saat mengerjakan Tugas 

Akhir ini, maka didapatkan saran yaitu pada saat menggunakan teknik one take 

shoot sebagai director of photography lebih baik lagi ketika menggunakan tracking 

rell pada saat shooting. Karena teknik one take shoot merupakan teknik 

pengambilan gambar yang membutuhkan kecermatan dan kesabaran namun disisi 

lain teknik ini bisa memberi kesan terhadap penonton untuk turut serta merasakan 

emosi dan suasana yang dibangun oleh aktor. 
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