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Darimana datangnya Film?

• Ya, tentu saja dari tangan-tangan kreatif yang bekerja sepenuh hati
menghasilkan gabungan gambar bergerak dengan suara yang kita
sebut video atau film.



Kapan Kamera
Film Ditemukan
dan Kapan Film 
Pertama Dibuat?
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Kapan Kamera Film Ditemukan?

• Proyektor pertama dibuat oleh Louis dan Auguste
Lumière. 

• Louis dan Auguste Lumière merupakan dua
bersaudara berkebangsaaan Perancis. 

• Hasil tangkapan kamera yang dibuat keduanya
diputar pertama kali pada1895.

• Louisdan Auguste Lumière kemudian dikenal
sebagai bapak sinematografi.



Kapan Film Pertama Dibuat?

• Film pertama yang dibuat oleh Louis 
dan Auguste Lumière adalah film 
tentang kedatangan kereta di stasiun. 

• Vojković (2010) mengungkapkan bahwa
waktu itu penonton sampai berlarian ke
pinggir bioskop karena dikira kereta
yang ada di layar akan menabrak
mereka.



Thomas Edison

• Selain oleh Louis dan Auguste Lumière, 
Thomas Edison juga mengembangkan
gambar hidup. 

• Hanya saja, hasil yang dibuat oleh
Thomas Edison mutunya lebih rendah dan
hanya dapat dinikmati melalui sebuah
kotak besar orang per orang.



Film panjang atau
Film Pendek?
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Siapa saja kah
yang dapat

Membuat Film?
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Siapa Sajakah yang 
Terlibat dalam

Pembuatan Film?

Membuat film profesional bukanlah pekerjaan yang sederhana.

Membuat film profesional melibatkan banyak pihak dengan

spesifikasinya sendiri-sendiri. Orang-orang yang terlibat dalam

pembuatan film pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Pasal 20

Ayat 2 disebut sebagai insan perfilman.



Penulis Skenario

• Penulis skenario adalah seseorang yang 
menerjemahkan ide cerita ke dalam
bahasa tulis yang akan digunakan
sebagai pedeoman tertulis bagi semua
pihak yang terlibat.



Produser

• Produser merupakan seseorang yang 
mempunyai tugas untuk memimpin dan
mengarahkan secara keseluruhan.



Sutradara

• Seseorang yang memimpin proses pembuatan
video/film/iklan. 

• Sutradara bekerja mengatur laku di depan kamera, 
mengarahkan acting dan dialog, mengontrol posisi dan
gerak kamera, suara, pencahayaan, dan hal lain yang 
berhubungan dengan hasil akhir yang maksimal sebuah
film. 

• Sutradara menduduki posisi tertinggi dari sisi artistik.



Artis (Pemeran)

• Artis adalah orang-orang yang menjadi pemeran dalam sebuah film.

• Artis laki-laki dikenal dengan istilah aktor sementara artis perempuan
dikenal dengan sebutan aktris.



Juru Kamera

• Juru kamera adalah orang yang bertugas mengambil gambar atau
mengoperasikan kamera saat diadakan pengambilan
gambar/shooting.



Penata Cahaya
(Lighting)

• Penata cahaya
bertugas mengatur
pencahayan dalam
pembuatan
video/film/iklan.



Penata Suara

• Bagian tata suara bertugas membuat/memilih/merekam suara dan
efek-efek suara yang sesuai dengan suasana cerita dalam proses 
produksi.



Penyunting Suara (Editing Audio)

• Penyunting suara dan penyunting gambar bekerja secara bersamaan
dalam proses penyuntingan atau editing.



Penyuting Gambar (Editing)

• Penyunting gambar dalam pembuatan film bertugas melakukan editing 
atas hasil pengambilan gambar dalam proses produksi.



Tantangan Pembuat
Film Pendek

Sepanjang perjalanan hidup, 

manusia tidak pernah terlepas dar 

tantangan. Sama halnya saat 

membuat film pendek, tantangan 

tantangan pun akan menyertai 

para pembuat film pendek.



Cerita

• Tantangan pertama dalam
pembuatan film pendek
adalah cerita. 

• Membuat cerita yang 
bermanfaat dan/atau efektif
untuk film pendek bukanlah
hal yang mudah.



Keterbatasan Peralatan

• Tantangan selanjutnya adalah
keterbatasan peralatan. 

• Tiap-tiap orang memiliki
permasalahan sendiri-sendiri. 

• Ada kalanya ketika memiliki keinginan
yang kuat untuk membuat film, 
seseorang tidak memiliki peralatan
memadai sehingga pembuatan film 
dapat terganggu.



Keterbatasan Waktu

• Tantangan lain, yaitu keterbatasan
waktu. 

• Bagi seorang pelajar, waktu
pastilah sangat berharga.



Keterbatasan Pengetahuan dan Keterampilan

• Seorang pembuat film pastilah
harus memiliki pengetahuan dan
katerampilan yang cukup
karena kegiatan yang dilakukan
merupakan kegiatan produktif.



Keterbatasan Kesempatan

• Puncak dari semua permasalahan itu
adalah kesempatan yang terbatas. 

• Sebagai seorang pelajar, Anda harus
pandai memanfaatkan berbagai
peluang yang ada.



Mengenal Studio Film



Mengenal Studio Film

• Studio film memiliki pengertian umum
sebagai perusahaan yang 
mendistribusikan film. Namun, secara
harfiah, istilah studio film mengacu pada
sebuah tempat untuk pembuatan gambar
bergerak.

• Tempat produksi ini bisa di dalam
ruangan, luar ruangan, dan gabungan
keduanya.



Peralatan Studio Film 
• Pada sebuah studio film 

terdapat berbagai 
peralatan yang dibutuhkan 
untuk produksi video. 
Peralatan-peralatan 
tersebut terbagi menjadi 
peralatan produksi, 
peralatan penyiaran, dan 
peralatan pendukung.



Test Formatif 2

1. Kamera film dan proyektor pertama kali ditemukan oleh ….

2. Kamera film dan proyektor ditemukan pada tahun ….

3. Insan pefilman terdiri atas ….

4. Tantangan-tantangan dalam pembuatan film bisa terjadi dalam
bidang ….

5. Peralatan studio film terbagi menjadi tiga jenis, yaitu ….
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