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ABSTRAK 

 

Tugas Akhir penulis adalah memproduksi dan menerjemahkan cerita ke dalam 

bentuk visual dalam film berjudul “Pada Waktunya”. Visual merupakan tampilan 

inti dari sebuah film. Berawal dari keinginan sutradara yang ingin mengangkat 

cerita bertema kerinduan tentang ketika seseorang ditinggal oleh orang yang 

dicintainya. Tujuan Tugas Akhir penulis dalam pengerjaannya yaitu menghasilkan 

visual dalam film berjudul “Pada Waktunya” yang bercerita tentang ketika 

seseorang ditinggal oleh orang yang dicintainya. Hasil yang didapat penulis di  

Tugas Akhir ini adalah visual yang baik dari segi pengambilan gambar dan penataan 

cahaya. Dengan diciptakannya film fiksi Pada Waktunya ini, diharapkan hasil dari 

penulis berupa visual dapat memberikan referensi kepada sineas terutama yang 

berprofesi sebagai Director of Photography. 

Kata kunci: Film Fiksi, Director of Photography, Pengambilan Gambar, 

Penataan Cahaya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Film merupakan media audio visual yang sangat digemari diberbagai 

kalangan saat ini. Mulai dari genre drama, komedi, horor, petualangan, aksi, hingga 

animasi, semuanya memiliki keunikan dan kemenarikan masing-masing. 

Genre drama merupakan salah satu genre film favorite kebanyakan orang, 

dengan menceritakan tentang kehidupan sehari-hari, mulai dari konflik keluarga, 

pertemanan, hingga kisah percintaan, tidak heran genre drama ini sungguh menarik 

perhatian. Dalam menggunakan pendekatan rasa dan persamaan konflik yang 

terjadi di kehidupan sehari-hari, genre drama ini bisa hidup pada diri masing-

masing orang. Dalam hal ini, genre drama keluarga adalah genre yang dipilih oleh 

sang sutradara dalam Tugas Akhir ini. 

Dalam hal ini, sutradara ingin mengangkat cerita yang lagi hangat di 

kehidupannya yaitu tentang ketika seseorang ditinggal oleh orang yang dicintainya. 

Penulis sebagai seorang Director of Photography yang nantinya membantu 

sutradara untuk membangun dan menghidupkan film ini ke dalam bentuk visual 

dalam film yang berjudul “Pada Waktunya”. Dalam pembuatan film ini penulis 

dibantu oleh dua orang yang berperan penting, yaitu divisi sutradara dan sound 

engineer. 

Di sini penulis akan memulai tahap awal dengan menentukan teknik 

pengambilan gambar yang cocok untuk film ini. Shooting techniques atau biasa 

disebut teknik pengambilan gambar adalah teknik menentukan luas area frame yang 

akan digunakan dalam subyek sesuai dengan kebutuhan atau teknik yang digunakan 

(Sarungan, 2020). Proses yang akan dilakukan Director of Photography ini seperti 

tugas penata kamera pada umumnya, seperti proses penentuan teknik, komposisi 

dan cahaya yang ingin ditampilkan dalam film. 

Berdasarkan tulisan yang telah ditetapkan dan dikemukakan, penulis 

mengambil sebuah judul Director of Photography dalam pembuatan film pendek 

fiksi berjudul “Pada Waktunya”. Penulis sebagai Director of Photography sangat 

tertarik dengan cerita yang disajikan oleh sang sutradara. Pengambilan gambar yang 
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diambil penulis harapannya bisa menjadi bahan referensi bagi kalangan sineas, dan 

tentunya dengan harap film ini juga dapat menjadi sebuah perwakilan perasaan bagi 

orang-orang yang merasakan arti ditinggalkan oleh orang yang dicintainya. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diperjelas, rumusan 

masalah dalam Tugas Akhir ini yaitu bagaimana menjadi Director of Photography 

dalam pembuatan film pendek fiksi berjudul “Pada Waktunya”. 

 

1.3 Batasan Masalah  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, batasan masalah pada penelitian ini 

adalah: 

1. Membuat shotlist angle, type shoot, dan composition untuk film pendek fiksi 

berjudul “Pada Waktunya”. 

2. Menerjemahkan dan mengembangkan skenario dan script breakdown ke dalam 

bentuk visual. 

3. Melakukan pengambilan gambar dari scene awal hingga akhir. 

 

1.4 Tujuan  

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari Tugas Akhir ini adalah 

menciptakan visual sebagai Director of Photography dalam film pendek fiksi 

berjudul “Pada Waktunya”. 

 

1.5 Manfaat  

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1. Memahami peran Director of Photography dalam pembuatan film. 

2. Digunakan sebagai sarana referensi film bagi para sineas. 

3. Sebagai subyek kajian mata kuliah yang bersangkutan dan berkesinambungan 

dengan film. 

4. Memberikan tontonan kritis yang dibawakan dengan genre drama keluarga. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Sebagai pendukung penciptaan karya film pendek ini, penulis menggunakan 

beberapa landasan teori, antara lain: 

 

1.1 Film 

Film merupakan rangkaian gambar bergerak yang membentuk sebuah cerita 

atau juga disebut movie atau video. Film secara kolektif sering disebut ‘Sinema’. 

Gambar hidup merupakan bentuk seni, format populer dari hiburan, dan bisnis, 

yang diwakili oleh karakter sesuai karakter yang ditangkap oleh obyek, kamera, 

atau animasi (Javandalasta, 2021).  

Film secara umum dikelompokkan berdasarkan elemen naratif dan elemen 

sinematik. Kedua elemen saling bercakap dan berkesinambungan agar membentuk 

sebuah film (Puriartha, 2016). 

 

1.2 Film Fiksi 

Film fiksi adalah film yang dibuat-buat atau diluar peristiwa nyata. Cerita fiksi 

memiliki dua peran, diantaranya protagonis dan antagonis (Merdeka.com, 2021). 

Film fiksi memiliki fokus pengadeganan yang telah dirancang dari awal. Mulai 

dari struktur cerita yang terikat dengan hukum sebab akibat (hukum kausalitas). 

Dalam proses produksi, film fiksi akan lebih kompleks karena melibatkan kru 

banyak dan waktu yang lama untuk membuat set lokasi indoor maupun outdoor 

(Koesmarini, 2021). 

 

1.3 Director of Photography 

Director of Photography biasa disebut pengarah fotografi adalah divisi yang 

kedudukannya hampir setara dengan sutradara. Pada tim departemen kamera, 

Director of Photography mempunyai tanggungjawab yang berkaitan dengan visual. 

Bukan cuman harus paham menerjemahkan naskah kedalam bentuk visual dan 

menentukan framing yang sesuai, Director of Photography dituntut untuk mengerti 

luar dalam dari teknis kamera, seperti halnya menentukan kamera yang sesuai untuk
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digunakan dalam film tertentu, cahaya apa yang harus dipakai dalam adegan, angle 

yang dipakai, komposisi dalam film, serta pengambilan gambar yang sesuai 

(Epspro, 2021). 

Dalam kata lain seorang Director of Photography merupakan mandor juru 

kamera yang bertugas memotret adegan sesuai arahan sutradara (Rahman, 2020). 

 

1.4 Camera Movement 

Pergerakan kamera (Camera Movement) adalah aktifitas yang menciptakan 

suasana dramatis dalam  shot video dan film dengan menggerakkan kamera. 

Menggerakkan kamera dalam shot film harus mempunyai motivasi yang kuat, hal 

ini bertujuan untuk menghindari shot-shot tidak perlu yang hanya akan mengulur 

durasi pada film. Ada delapan teknik dasar gerakan kamera yang dapat digunakan 

dalam pengambilan gambar: 

Zoom adalah pergerakan dasar yang digunakan untuk memindahkan obyek 

secara optik lebih dekat atau lebih jauh dengan mengubah panjang fokus lensa dari 

sudut pandang sempit ke sudut pandang lebar dan sebaliknya. 

Dolly mengambil gambar dengan menggerakkan kamera pada tripod atau 

dolly untuk bergerak lebih dekat atau lebih dari subyek. 

Panning adalah gerakan kamera ke kiri (Pan left) dan ke kanan (Pan right). 

Gerakan Pan yang biasa digunakan saat mengambil gambar adalah Follow Pan, 

yaitu gerakan kamera mengikuti subyek yang bergerak, ini biasanya membantu 

mempertahankan komposisi visual proporsional dalam bingkai dan 

mempertahankan head space sehingga tidak akan terganggu saat bergerak. 

Crab adalah teknik menggerakkan kamera ke samping, belajar sejajar dengan 

subyek yang sedang berlangsung. Gerakan Crab hampir sama dengan Dolly, namun 

yang membedakan hanya arah pergerakan kameranya. 

Tilt pergerakan kamera dengan posisi vertikal, mendongak dari arah bawah 

ke atas (Tilt up) maupun dari arah atas ke bawah (Tilt down). Gerakan tilting sering 

digunakan untuk menarik perhatian penonton pada aktifitas tertentu terhadap 

subyek. 

Pedestal (PED) merupakan pergerakan kamera dari atas pedestal yang 

mampu dinaik turunkan. Pedestal up disebut dengan istilah pergerakan kamera 
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pada posisi naik, sedangkan Pedestal down merupakan pergerakan kamera pada 

posisi diturunkan. 

Arc merupakan gerakan kamera memutar dengan cara mengitari obyek dari 

kiri ke kanan atau sebaliknya. 

Follow adalah gerakan kamera mengikuti obyek bergerak, dengan 

menggunakan pan, tilt, ped atau yang lain (Adiansyah, 2020). 

 

1.5 Penataan Cahaya  

Tata cahaya merupakan seni pengaturan cahaya dengan menggunakan 

peralatan pencahayaan supaya kamera sanggup melihat objek dengan jelas, dan 

meciptakan delusi sebagai akibatnya penonton menerima kesan adanya jarak, 

ruang, waktu dan suasana dari suatu insiden yang dipertunjukkan pada suatu 

pementasan (Puriartha, 2016). 

Pada proses pembuatan film seorang Director of Photography juga 

bertanggungjawab atas pencahayaan di lokasi syuting. Ada berbagai macam teknik 

pencahayaan yang diantaranya: 

1. Key lighting 

Merupakan penataan cahaya utama pada setiap adegan atau subyek, dan 

pencahayaan yang paling jelas. Pencahayaan utama bisa ditempatkan di 

berbagai arah hingga di belakang subyek agar memberikan kesan suasana 

gelap. 

2. Fill Lighting  

Sesuai dengan namanya, digunakan untuk menutupi kekurangan cahaya 

dengan menghilangkan area gelap. Teknik Fill Light digunakan untuk 

menghilangkan bayangan di area yang terpengaruh key light. Letak dari Fill 

Light yaitu berhadapan dengan key lighting sehingga dapat menambahkan 

cahaya pada adegan. 

3. Back lighting 

Teknik yang digunakan sebagai penghasil tiga dimensi scene dengan 

meletakkan lighting di tiga point pengaturan pencahayaan. Pencahayaan lampu 

ini sering digunakan pada posisi menghadap subyek dengan diletakkan sedikit 

tinggi dari arah belakang untuk memisahkan subyek dari background.  
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4. Side Lighting 

Teknik ini digunakan untuk menerangi subyek dari arah samping dan sejajar 

dengan subyek. Side lighting biasa berdiri sendiri dengan pencahayaan redup 

agar memberikan suasana dramatis.  

5. Soft Lighting  

Merupakan teknik yang menggunakan sinematografer untuk memberikan 

pencahayaan yang lembut. Teknik ini juga digunakan sebagai pengurangan 

bayangan kasar, menciptakan dramatis, dan mereplikasi pencahayaan halus 

dari luar adegan. 

6. Hard Lighting 

Teknik ini tidak sering digunakan, namun teknik ini memiliki banyak 

keunggulan. Hard lighting bisa dengan menggunakan sinar matahari secara 

langsung atau menggunakan cahaya lampu yang kuat. 

7. Bounce Lighting  

Merupakan teknik memantulkan cahaya dari asal cahaya yang kuat ke 

pemandangan dalam sebuah adegan dengan menggunakan reflektor atau 

barang yang dapat memantul. Teknik ini dilakukan untuk menciptakan area 

pencahayaan yang sangat lebar dan menyebar. Jika Bounce Ligh dilakukan 

dengan benar, teknik bounce light bisa digunakan untuk pengganti 

pencahayaan lain seperti key, fill, top, side, backlighting (International Design 

School, 2020). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Tahapan ini merupakan tahapan untuk memperkuat penulis dalam penciptaan 

karya film dalam segi visual. 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pada pendekatan penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif 

dengan metode triangulasi, dikarenakan dalam pengumpulan data penulis 

melakukan penelitian melalui wawancara, studi literatur, dan studi eksisting. 

Metode tersebut berperan penting untuk penulis dalam penciptaan visual yang baik 

dalam film ini. 

 

3.2 Obyek Penelitian 

Obyek penelitian yang menjadi pembahasan utama dalam Tugas Akhir 

penulis adalah proses penciptaan visual yang akan diterjemahkan menjadi Director 

of Photography Dalam Pembuatan Film Pendek Berjudul Pada Waktunya. 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat-tempat yang akan dipilih untuk proses 

syuting atau produksi sebuah film. Tempat-tempat ini ditentukan oleh sutradara 

sebagaimana keinginan sutradara dalam membangun set lokasi yang sesuai dengan 

sutradara harapkan. Tempat yang disusun sesuai keinginan sutradara tersebut akan 

penulis observasi sesuai dengan jobdesk penulis yaitu Director of Photography 

untuk menentukan shotlist dan storyboard. Tempat-tempat tersebut seperti: 

1. Latar tempat yang akan digunakan sebagai proses pembuatan film yang dipilih 

oleh sutradara berada di Kota Surabaya yang bertepatan di Jl. Ambengan Batu, 

Wisma Lidah Kulon dan Malang yang bertepatan di pantai Selok Selatan. 

2. Lokasi pengambilan data dalam Tugas Akhir ini diambil dengan menggunakan 

smartphone sebagai media pencarian lokasi seperti pencarian lokasi melalui 

gmaps maupun pencarian gambar lokasi melalui google image.
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3.4 Pengumpulan Data 

Pada tahap pengumpulan data penulis melakukan wawancara dengan praktisi 

dalam dunia cinematography. Kemudian dalam studi literatur penulis mengambil 

data dari berbagai referensi buku dan internet untuk mencari informasi seputar 

director of photography. Pada tahap studi eksisting penulis mencari referensi 

pengambilan gambar dari berbagai film sesuai dengan penulis harapkan. 

 

3.4.1 Wawancara 

Pada tahap wawancara, penulis akan mewawancarai Gerry Fairus salah satu 

Independent Cinematographer di bidang film yang berasal dari Bandung dan 

alumni Inkubator Pemimpin Film Asean Rok 2017, beliau merupakan seorang yang 

telah menciptakan banyak karya mulai dari web series, film pendek, film 

commercial, dan TVC sejak 2017. Sebagai medianya kami berwawancara secara 

online dengan menggunakan smartphone dikarenakan jarak tempuh yang tidak 

memungkinkan. Sebagai acuan data yang diambil, penulis telah menyusun 

beberapa pertanyaan untuk narasumber yakni sebagai berikut: 

1. Seperti apakah peran Director of Photography pembuatan film? 

2. Tahapan seorang Director of Photography dalam pengambilan gambar? 

3. Bagaimana cara kerja Director of Photography bila ingin mengambil lebih dari 

2 shot lebih dalam satu scene yang sama? 

4. Apakah ada suatu alasan yang kuat bagi seorang Director of Photography 

dalam melakukan pengambilan gambar? 

Gambar 3.1 Gerry Fairus 
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3.4.2 Studi Literatur 

Studi literatur merupakan pengumpulan data pustaka, data tersebut diolah 

dengan baik dan menjadi sebuah informasi yang dibutuhkan penulis dalam 

penciptaan karya visual dan penyusunan laporan. Referensi-referensi yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

1 Tugas seorang director of photography. 

2 Macam-macam teknik pengambilan gambar. 

3 Pengertian film fiksi. 

Referensi tersebut didapatkan melalui berbagai macam media diantaranya 

buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dan situs website. Hal tersebut juga akan 

memperkuat data dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini. 

 

3.4.3 Studi Eksisting 

Pada tahapan Studi Eksisting, penulis mengumpulkan data pada film yang 

pengambilan gambarnya sesuai dengan penulis harapkan. Penulis mencari referensi 

film juga tidak jauh dengan genre film yang akan dibuat seperti film “Tenang” 

karya dari Cerita Films, “Jendela” karya Sanak Studio, dan musik video Mikha 

Angelo berjudul “Middle Ground” karya Athea Visual.  Dari referensi tersebut akan 

menjadi bahan penulis untuk menciptakan karya visual dalam film pendek berjudul 

“Pada Waktunya”. 

 

3.5 Teknik Analisa Data 

Tahapan ini sangat penting untuk dilakukan, karena tiap penganalisaan data 

perlu yang namanya penyederhanaan data. Penyederhanaan data tersebut dilakukan 

penulis dengan menerapkan tahapan reduksi data. Reduksi data akan menjadi 

bentuk penyelesaian dan penyederhanaan pengumpulan data untuk wawancara, 

studi literatur, dan studi eksisting. Seperti halnya penulis melakukan tahap 

pencarian arti DOP dalam wawancara dan studi literatur, kemudian kedua data yang 

telah dicari akan disimpulkan dan menjadi satu kalimat inti dari jawaban untuk 

penulis.
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Merupakan hasil seluruh pembahasan dalam pengambilan data yang 

diterapkan dalam berbagai rancangan penulis. 

 

4.1 Hasil Penyajian Data 

Pada penyajian data, penulis menghasilkan beberapa analisis data yang sesuai 

dengan tujuan yang penulis harapkan. Penyajian tersebut kemudian diolah dan 

menjadi tahapan reduksi data yang menghasilkan kesederhanaan dalam pengolahan 

hasil dari studi literatur. 

 

4.1.1 Hasil Wawancara 

Di tahap ini, penulis melakukan wawancara sebagaimana sudah dijelaskan 

pada bab III yaitu dengan Gerry Fairus salah satu Independent Cinematographer di 

bidang film yang berasal dari Bandung. Menurut Gerry Fairus, peran Director of 

Photography sederhananya menerjemahkan keinginan sutradara ke dalam bentuk 

visual, dari gagasan yang abstrak menjadi sesuatu yang bentuknya konkrit dan 

terukur. Kemudian dalam pertanyaan kedua Gerry Fairus berpendapat bahwa 

proses komunikasi antara sutradara dengan DOP adalah perkara blocking dan 

framing. Jawaban ketiga dari beliau yaitu DOP secara hirarki bekerja dengan 3 

departement yaitu kamera, lightingman, dan grip. Selanjutnya jawaban terakhir 

yang dilontarkan yaitu shotlist merupakan tanggungjawab seorang sutradara karena 

yang menginginkan sebuah bayangan shot saat pra produksi berlangsung ialah 

sutradara, seorang DOP hanya dapat memberikan saran dan membuatkan sebuah 

rancangan blocking-an.
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Gambar 4.1 Wawancara dan pendapat Gerry Fairus tentang DOP 

 

4.1.2 Hasil Literatur 

1. Director of Photography 

Dalam website (Epspro, 2021), Director of Photography biasa disebut 

pengarah fotografi yang dituntut untuk mengerti luar dalam dari teknis kamera, 

seperti halnya menentukan kamera yang sesuai untuk digunakan dalam film 

tertentu, cahaya apa yang harus dipakai dalam adegan, angle yang dipakai, 

komposisi dalam film, serta pengambilan gambar yang sesuai. 

2. Teknik Pengambilan Gambar 

Aktifitas yang menciptakan suasana dramatis dalam shot video dan film dengan 

menggerakkan kamera menurut  (Adiansyah, 2020). Menggerakkan kamera 

dalam shot film juga harus mempunyai motivasi yang kuat. 

3. Film Fiksi 

Pembahasan film fiksi pada website (Merdeka.com, 2021) film fiksi adalah 

film yang dibuat-buat atau diluar peristiwa nyata. Sedangkan menurut Thani 

Ahma arti film fiksi merupakan suatu film naratif yang timbul atau muncul dari 

imajinasi pengarang serta tidak memperdulikan fakta sejarah. 
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4.1.3 Hasil Studi Eksisting  

1. Tenang 

Film ini dalam pengambilan gambarnya diambil oleh Dimas Bagus seorang 

independent cinematographer, dengan memberikan pergerakan kamera 

sederhana yang hanya memainkan still, menurut saya film ini berhasil 

menginspirasi penulis bahwa pergerakan kamera sederhana juga bisa membuat 

film kita menjadi masuk ke dalam ceritanya, tentunya juga berkat peran dan 

visi misi seorang sutradara. 

2. Jendela 

Pada film ini, proses pengambilan gambarnya juga mengambil teknik still, 

dimana dengan teknik sederhana itu mereka bisa menyampaikan kesan visual 

yang natural, tidak memaksa, dan cocok dengan alur ceritanya yang tidak 

menggebu-gebu melainkan mengalir seperti air. Film ini menginspirasi penulis 

dan membuktikan kepada penulis bahwa kita harus menyesuaikan emosi cerita 

film dengan visualnya. 

3. Middle Ground 

Sebuah film karya Athea Visual dengan berlatar belakang di tepi pantai yang 

dihiasi berbagai macam angle dan shot yang menarik dan tidak biasa, membuat 

penulis terbuka bahwa pentingnya mengkombinasikan sebuah pergerakan 

gambar dengan komposisi, shot, dan angle. 
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4.2 Hasil Analisa Data 

Tujuan yang ingin diraih dalam analisa data ialah hasil kesimpulan yang akan 

memberikan dampak baik terhadap penulis dan bisa dicerna dengan singkat. 

Berikut adalah hasil analisa data dari penulis: 

Tabel 4.1 Hasil analisa data 

No Bahasan Wawancara Literatur Kesimpulan 
1. Film Fiksi - Film yang dibuat-

buat atau diluar 

peristiwa nyata. 

Film yang dibuat di 

luar peristiwa nyata 

dan setiap cerita 

mempunyai dua unsur 

protagonis dan 

antagonis. 

2. Director of Photography Peran DOP sederhananya 

menerjemahkan 

keinginan sutradara ke 

dalam bentuk visual, dari 

gagasan abstrak menjadi 

sesuatu bentuk yang 

konkrit dan terukur. 

Pengarah fotografi 

yang dituntut untuk 

mengerti luar dalam 

dari teknis kamera, 

seperti halnya 

menentukan kamera 

yang sesuai untuk 

digunakan dalam 

film tertentu, cahaya 

apa yang harus 

dipakai dalam 

adegan, angle yang 

dipakai, komposisi 

dalam film, serta 

pengambilan gambar 

yang sesuai. 

Pada dasarnya 

seorang DP 

merupakan orang 

yang ditugaskan 

untuk menerjemahkan 

naskah ke dalam 

bentuk visual dengan 

bantuan dan 

pengarahan dari 

sutradara melalui 

penyampaian cahaya, 

komposisi, serta 

pengambilan gambar 

yang baik. 

3. Teknik Pengambilan 

Gambar 
- Teknik menentukan 

luas area frame yang 

akan digunakan 

dalam subyek sesuai 

dengan kebutuhan 

atau teknik yang 

digunakan. 

Teknik penentuan 

luas area frame yang 

digunakan sebagai 

kebutuhan seorang 

DOP. 

 

4.3 Kesimpulan Analisa Data 

Kesimpulan yang dapat diambil pada semua pengumpulan data: 

1. Film Fiksi ialah film yang dibuat di luar peristiwa nyata dan setiap cerita 

mempunyai dua unsur protagonis dan antagonis. 

2. Peran seorang Director of Photography adalah menerjemahkan naskah ke 

dalam bentuk visual sesuai dengan arahan sutradara. 

3. Teknik Pengambilan Gambar adalah teknik penentuan luas area frame yang 

digunakan sebagai kebutuhan seorang Director of Photography. 
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4.4 Perancangan Karya 

Tahap perancangan karya merupakan tahapan awal, pada tahap ini penulis 

melaksanakan apa yang sudah dirancang di tahap ini dengan menerapkan 3 proses 

yaitu pra produksi, produksi dan pasca produksi. 

 

4.5 Pra Produksi 

Proses pertama yang dilakukan ketika membuat film adalah pra produksi. Di 

sini penulis menjabarkan hal-hal yang dilakukan oleh seorang Director of 

Photography, yang pertama yaitu ide dan konsep cerita, kemudian pembuatan 

shotlist dan storyboard. 

 

4.5.1 Ide Cerita 

Di tahap ini penulis diberikan sebuah cerita dan konsep singkat dari sutradara 

tentang ketika seseorang ditinggal oleh orang yang dicintainya, kemudian penulis 

sebagai Director of Photography mulai membayangkan beberapa shoot adegan 

dalam film dan mengusung beberapa teknik pengambilan gambar. 

 

Gambar 4. 2 Perancangan Karya 
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4.5.2 Konsep 

Penulis mengusung dan memberikan beberapa gambaran terhadap cerita yang 

disajikan oleh sutradara ke dalam teknik pengambilan gambar yang meliputi still, 

hand held shoot,  dan lain sebagainya seperti yang tertera pada shotlist dan 

storyboard yang telah dirancang oleh penulis, kemudian jika sutradara telah 

menyetujui hal tersebut, penulis akan menerjemahkannya ke dalam bentuk visual 

pada proses produksi. 

 

4.5.3 Recce 

Recce merupakan kegiatan berkunjung ke tempat yang akan dijadikan sebuah 

set lokasi syuting jika tempat itu layak dan sesuai dengan keinginan sutradara. 

Dalam proses ini, penulis bertugas meneliti sudut mana saja yang dapat 

memberikan referensi terhadap shotlist dan storyboard yang akan dibuat nanti. 

Berikut potretan di balik layar saat di lokasi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Recce Lokasi Pengambilan Gambar 
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4.5.4 Shotlist 

Di sini penulis telah merancang shotlist dari awal hingga akhir adegan yang 

berguna sebagai acuan dalam pengambilan angle dan komposisi saat produksi 

berlangsung. 

Tabel 4.2 Shotlist Film 

 

14 6 1 Medium Legawa & 

Ibu 

30mm Eye Menelepon ibu Still 

15 7 1 Medium Kalender & 

Jam 

16-

55mm 

Eye Timelapse kalender 

berganti hari demi hari 

Still 

No. Scene Shot Type Shot Subjek Lensa Angel Deskripsi Keterangan 

1. 1 1 Wide Pantai 35mm Eye 

level 

Ambiens pantai Pengambilan 

still dengan 

menggunakan 

tripod 

2 1 2 Medium Close 

Up 

Legawa 35mm High 

angle 

Terlihat kaki yang sedang 

diterpa derasnya ombak 

pantai 

Still 

3 1 3 Medium  Legawa 35mm Low 

angle 

Menggunakan rule of third Still 

4 1 4 Medium Legawa 35mm Eye 

level 

Center on point Follow 

subject 

5 2 1 Wide Legawa 16-

55mm 

Eye 

level 

Wide menunjukkan 

keadaan sekitar 

still 

6 2 2 Medium Legawa 30mm Eye 

level 

Menunjukkan Legawa 

mengambil hp 

Still 

7 2 3 Close up Hp 30mm High Legawa melempar hp Follow 

subject 

8 3 1 Wide Legawa 16-

55mm 

Eye 

level 

Legawa selesai mandi dan 

memulai memasak mie 

instan dan kopi 

Still 

9 3 2 Medium close 

up 

Mie 

instan 

30mm High Menyeduh mie instan Still 

10 4 1 Medium Legawa 30mm Eye Membawa kopi dan mie ke 

meja kerja 

Still 

11 5 1 Medium Legawa 30mm Bird 

eye 

Mengerjakan 

pekerjaannya 

Still 

12 5 2 Medium Legawa 

& Alina 

30mm Eye Chat mengabarkan 

pekerjaan 

still 

13 5 3 Medium Legawa 

alina 

30mm - Mondar mandir 

memikirkan deadline 

mendekat 

Follow 

subject 
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16 7 2 Wide Legawa 16-

55mm 

Eye Timelapse mondar mandir still 

17 8 1 Wide Legawa 16-

55mm 

Eye Menaruh piring kotor Still 

18 9 1 Medium close 

up 

Legawa 30mm High Menyiapkan hadiah 

kalung untuk ibu 

Still 

19 10 1 Medium Legawa 30mm 

 
Eye Mendengar kabar ibu Follow 

subject 

20 11 1 Wide Legawa 16-

55mm 

Low Sampai rumah ibu Follow 

21 12 1 Medium Legawa 30mm - Meratapi foto masa kecil Follow 

22 13 1 Medium Legawa 30mm High Balkon, menghirup rokok, 

berganti hari 

Still 

23 13 2 Close up Asbak 30mm top ambiens still 

24 13 3 Wide Aldy 30mm Bird eye Aldy menyapa Still 

25 14 1 Wide Legawa 30mm Eye Legawa motoran Follow 

26 15 1 Medium Legawa & 

Aldy 

30mm Eye Ngobrol di jembatan Still 

27 15 2 Wide Legawa & 

aldy 

16-

55mm 

Eye Ngobrol di jembatan Still 

28 16 1 Wide Legawa & 

aldy 

35mm Eye Ngobrol di pantai Still 

29 16 2 Close up Legawa & 

aldy 

35mm Eye Ngobrol berbincang di 

pantai 

Still 

30 16 3 Medium Legawa & 

aldy 

35mm Eye Ngobrol Still 

31 17 1 Medium close 

up 

Legawa dan 

foto ibu 

35mm high Menaruh kalung di foto 

ibu 

still 

 

4.5.5 Storyboard 

Pada tahap ini storyboard berfungsi sebagai acuan yang sama seperti shotlist, 

namun bedanya storyboard dalam bentuk gambar. 

Gambar 4.4 Storyboard 1 

 

Gambar 4.5 Storyboard 2 
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Gambar 4.6 Storyboard 3 Gambar 4.7 Storyboard 4 

Gambar 4.8 Storyboard 5 Gambar 4.9 Storyboard 6 

Gambar 4.10 Storyboard 7 Gambar 4.11 Storyboard 8 

 
 

4.5.6 Sarana Prasarana 

Saat pra produksi, penulis membuat list peralatan apa saja yang digunakan 

pada produksi. 

Tabel 4.3 List Alat Produksi 

No Nama Alat Jumlah 
1 Sony A6400 1 alat 

2 Sony A6300 1 alat 

3 Kit Sony E 16-50mm 1 alat 

4 Sony E 35mm 1 alat 

5 Sigma 30mm 1 alat 

6 Memory card sandisk 32 GB 2 alat 

7 Charger Kamera Sony 1 alat 

8 Baterai sony 3 alat 

9 Tripod 1 alat 

10 Lighting Godox SL-60W 2 Alat 
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11 Zoom H1N audio recorder 1 alat 

12 Reflector 1 Alat 

13 Booya mm-1 mic 1 Alat 

14 Mika berwarna (merah,jingga) 3 alat 

 

4.5.7 Anggaran Biaya 

Setiap divisi membutuhkan biaya yang dapat menunjang proses berjalannya 

produksi. Biaya tersebut dijabarkan keseluruhan pada tabel berikut: 

Tabel 4.4 Anggaran Dana 

Anggaran Biaya Pra produksi , Produksi, dan Pasca Produksi 

23 Maret 2022 

1. Bensin sepeda motor 

2. Konsumsi 

        PRA PRODUKSI 

1 Rp. 200.000 

2 Rp. 150.000 

TOTAL Rp. 350.000 

 

30 April 2022 PRODUKSI 

1. Konsumsi 7 Rp. 80.000 

2. Barang artistik 2 Rp. 122.700 

3. Fee 2 talent anak dan ibu 2 Rp. 200.000 

4. Fee 1 anak 1 Rp. 50.000 

5. Sewa alat 2 Rp. 145.000 

TOTAL Rp. 597.700 

 

17 Mei 2022 – 18 Mei 2022 PRODUKSI 

1. Konsumsi 5 Rp. 260.000 

2. Penginapan Talent 1 Rp. 150.000 

3. Sewa alat 2 Rp. 50.000 

4. Transportasi Talent 1 Rp. 100.000 

TOTAL Rp. 560.000 

 

5 Juni 2022 PRODUKSI 

1. Transportasi (E-toll) 1 Rp. 200.000 

2. Bensin Transportasi 1 Rp. 200.000 

3. Konsumsi 6 Rp. 272.000 

4. Sewa Alat 5 Rp. 350.000 

5. Masuk pantai selok 6 Rp. 80.000 

6. Lain-lain  Rp. 100.000 

TOTAL Rp. 1.202.000 

 

                                                                                             PASCA PRODUKSI 

1. Merchandise  Rp. 500.000 

2. Lain-lain  Rp. 800.000 

TOTAL Rp. 1.300.000 

 

TOTAL KESELURUHAN Rp. 4.009.700 
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4.5.8 Tabel Jadwal Produksi  

Dalam penciptaan film, sangat penting membuat tabel produksi guna 

menata waktu agar lebih efisien dalam penciptaan film seperti pada gambar 

berikut: 

4.6 Produksi 

Proses produksi berlangsung selama 4 hari dengan jarak waktu menyesuaikan 

seluruh kru dan talent, di sini tugas penulis ialah mengarahkan departemen kamera 

seperti kameraman, dan lighting man agar setiap divisi dapat terarahkan dan 

menghasilkan visual seperti yang diinginkan penulis. 

 

 

 

Gambar 4.12 Jadwal Produksi 

Gambar 4. 13 Foto BTS Pengambilan Gambar 
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4.6.1 Setting Lokasi 

No  Gambar Keterangan 

1  

 

Gambar 4.14 Keadaan 

Rumah Legawa 
 

2  

 

 

3  

 

Gambar 4.16 Suasana 

Balkon Rumah Legawa 
 

4.6.2 Setting Rekaman  

Pada pembuatan film ini, penulis menerapkan format full HD dengan resolusi 

1920x1080 XAVCHD untuk proses pengambilan gambar agar gambar terlihat 

selayaknya 4k dengan resolusi rendah. 

 

4.6.3 Kenyataan produksi, Kejadian, dan Strategi Mengatasinya  

Tabel 4.5 Real Produksi 

Proses shooting produksi pada scene pertama hingga scene terakhir. 

Real Produksi  Permasalahan Mengatasinya  

Perizinan Lokasi Dalam mencari rumah yang di 

inginkan sutradara yang 

memiliki rumah yang ada 

balkonnya  

Survei berbagai tempat atau 

pinjam rumah teman yang 

memiliki balkon rumah 

Pada saat syuting Saat produksi kendala pada 

waktu dan suara 

yangmenggangu membuat 

suara terganggu 

Melakukan dubbing bersama 

talent dan setiap selesai 

produksi evaluasi  

Gambar 4.15 Keadaan 

Dapur Rumah Legawa 
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Pada saat editing Banyaknya kekurangan audio 

dubbing yang kurang dan 

perangkat untuk edit  

Ambil suara dubbing dengan 

janjian talent dan meminjam 

teman untuk render. 

 

1. Pada tanggal 30 April 2022 kami berjumlah kru 4 orang sedang melakukan 

proses syuting di rumah Wisma Lidah Kulon. Pengambilan gambar dilakukan 

dengan pengadeganan flashback yang diperankan oleh dua orang anak dan satu 

ibu. Di sini tugas DOP mengarahkan kamera pada sudut visual sesuai yang telah 

dirancang pada shotlist dan storyboard. Berikut behind the sceen saat proses 

produksi berlangsung. 

2. Pada tanggal 17 & 18 Mei 2022 dilakukan proses syuting hari kedua dan ketiga 

di rumah yang bertepatan di Jl. Ambengan Batu. Pengambilan gambar pada hari 

tersebut dilakukan bersama talent utama kami. Kru berjumlah 5 orang dan 

sesuai jobdesk masing-masing. 

Gambar 4.18 BTS adegan 2 

3. Tanggal 3 Juni 2022 kami melakukan proses syuting untuk adegan awal dan 

akhir di pantai Selok Malang yang dilakukan bersama talent utama dan 

pembantu.  

Gambar 4.17 BTS Adegan 1 
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Gambar 4.19 BTS adegan 3 

 

4.7 Rencana Publikasi 

Tahap akhir setelah proses editing dan rendering adalah rencana publikasi 

penulis, seperti pembuatan Poster dan Tshirt. 

1. Poster 

a. Konsep Poster, menunjukkan talent utama film yang berdiri di tengah 

pantai sebagai filosofi bingung mau jalan kemana lagi, dan gambar kedua 

memegang kalung dan pigora berfoto ibu sebagai simbol kenangan sang 

ibu, kemudian ditambahkan dengan garis putih melentang sebagai pemanis 

poster. 

b. Hasil desain poster sebagai berikut: 

2. T-Shirt 

a. Konsep T-shirt, pemilihan desain pada T-shirt yaitu pertama di depan baju 

terdapat logo tangan dengan menggenggam kalung hadiah untuk ibu yang 

Gambar 4.20 Desain Poster 
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tak sempat ia berikan kepadanya, menggambarkan betapa susahnya ia 

melupakan sosok ibu.  

b. Hasil desain T-shirt sebagai berikut: 

 

3. Cover CD 

a. Konsep CD, dalam konsep cover CD hanya mengikuti desain poster pada 

umumnya dan hanya memperbaiki dalam segi tata ukuran di CD-nya. 

b. Berikut hasil desain CD film penulis:  

Gambar 4.22 Desain Cover CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21 Desain kaos 
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4.8 Screenshot Film “Pada Waktunya” 

 

Gambar 4.23 Scene 1 

Adegan 1 dalam gambar tersebut penulis mengambil gambar dari posisi wide 

dengan memperlihatkan kondisi dimana dan ngapain, kemudian ditambahkan 

medium untuk memperlihatkan mimik wajah sang aktor. 

 

 
Gambar 4.24 Scene 2 

Adegan 2 penulis mengambil medium, medium close up, dan ambiens yang 

semuanya terlihat dekat untuk memberikan pengenalan karakter dan apa 

profesinya. 

 

 
Gambar 4.25 Scene 3 

Adegan 3 terlihat shot wide dengan tambahan close up yang memperlihatkan 

situasi aktor sedang melakukan kegiatan. 

 

Adegan 4 penulis memberikan pengambilan gambar yang sama dengan 

menerapkan wide dan close up untuk memperlihatkan aktor sedang melakukan 

aktifitas di kamar. 

Gambar 4.26 Scene 4 
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Gambar 4.27 Scene 5 

Selanjutnya disertai penerapan close up dan medium close up yang 

memberikan kesan tegang. 

 

 
Gambar 4.28 Scene 6 

Kemudian penulis memberikan adegan aktor dengan high angle  untuk 

memberikan kesan terpuruk disertai penerapan close up untuk merahasiakan 

ibunya. 

 

 
Gambar 4.29 Scene 7 

Adegan 7 penulis mengambil wide shot yang memberikan kesan dan kondisi 

aktor saat itu. 

 

 
Gambar 4.30 Scene 8 

Adegan 8 penulis memberikan medium close up untuk menunjukkan ekspresi 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Tugas Akhir penulis berfokus pada divisi Director of Photography yang 

bertanggungjawab untuk menerjemahkan cerita dari sutradara ke bentuk visual. 

Penulis dalam pengerjaan divisinya wajib berkomunikasi dengan sutradara terkait 

shot yang ingin diambil, dalam kata lain sutradara adalah pengambil keputusan 

pertama, namun penulis masih bisa memberikan saran yang terbaik untuk visual 

yang diciptakan. Di satu sisi penulis sebagai Director of Photography juga 

mengatur divisi yang berhubungan seperti kamera, lightingman, dan rig. Teknik 

pengambilan gambar, angle kamera, komposisi, dan pemilihan alat saat proses 

produksi juga merupakan jobdesk penulis. Hasil dari semua rangkaian dan aktivitas 

penulis selama tahap pra produksi, hingga produksi ialah bentuk visual yang 

berjumlah 16 scene dan dirangkai editor sehingga menjadi rangkaian utuh yang 

disebut film. 

 

5.2 Saran 

Penulis selama proses produksi dan bertanggungjawab sebagai Director of 

Photography dalam film “Pada Waktunya” sering merasa kurang saat melihat hasil 

yang telah diambil. Saran dari penulis teruntuk sineas muda yang ingin membuat 

film fiksi agar lebih berkembang kedepannya yaitu seringlah meng-explore dan 

mencoba suatu komposisi dan angle camera yang baru saat produksi, karena itulah 

arti nilai dari suatu film agar bisa terlihat lebih baik dan lebih berbeda dari yang 

lain. 
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