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Pengertian 
FILM 

Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan 
salah-satu media komunikasi massa audiovisual 
yang dibuat berdasarkan asas sinematografi yang 
direkam pada pitaseluloid, pita video, piringan video, 
dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam 
segala bentuk, jenis dan ukuran melalui proses kimiawi, 
proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau 
tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau 
ditayangkan dengansistem proyeksi mekanik, elektronik, 
dan sistem lainnya. 



Pengertian 
FILM 

Merupakan media elektronik paling tua daripada media 
lainnya, apalagi film telah berhasil mempertunjukkan 
gambar-gambar hidup yang seolah- olah memindahkan 
realitas ke atas layar besar. Keberadaan film telah 
diciptakan sebagai salah satu media komunikasi massa 
yang benar – benar disukai bahkan sampai sekarang. 
Lebih dari 70 tahun terakhir ini film telah memasuki 
kehidupan umat manusia yang sangat luas lagi beraneka 
ragam. ( lliliweri, 1991 : 153 ) 



Pengertian 
FILM 

Menurut Effendi 1986 ; 239) film diartikan sebagai hasil 
budaya dan alat ekspresi kesenian. Film sebagai 
komunikasi massa merupakan gabungan dari berbagai 
tekhnologi seperti fotografi dan rekaman suara, kesenian 
baik seni rupa dan seni teater sastra dan arsitektur serta 
seni musik. 



Sejarah 
FILM 

 1891, The Edison Company berhasil 
mempertunjukkan kinematoscope. 

 Lumiere. 
 Tahun 1903 muncul The Life of an American Fireman 
      dan The Great Train Robbery di Ameri Serikat oleh 
      Edwin S. Porter.  



 



Sejarah 
FILM 

 Tahun 1906 sampai 1916 lahir film Feature dan 
lahirnya Hollywood oleh David Wark Griffith. 

 Diawali dengan film The Adventures of Dolly (1908), 
The Birth of a Nation (1915) dan Intolarance (1916). 

 Griffith adalah pelopor film dinamis. 
 Pada periode ini pula perlu di catat nama Mack 

Sennett dan Keystone Company-nya yang telah 
membuat film komedi bisu dengan bintang legendaris 
Charlie Chaplin. 



Sejarah 
FILM 

 Apabila film permulaannya adalah film bisu, maka 
pada tahun 1927 di Broadway Amerika Serikat 
muncul film bicara pertama meskipun belum 
sempurna (Ardianto, 2004:134). 
 



KedudukanFilm 



FILM as 
Art 

Film sendiri merupakan gabungan dari beberapa potongan 
gambar yang disatukan dan dapat bergerak bebas 
dari scene ke scene yang lainnya serta memiliki suara dan 
berwarna, serta memiliki rangkaian cerita yang dapat menarik 
penontonnya.  
Selain itu ada juga beberapa elemen yang turut dalam 
membangun sebuah film antara lain, artistik, pencahayaan, dan 
tentu saja pengaruh kamera juga turut berperan aktif dalam 
membuat film. 



FILM as 
Art 

Seni 
Peran 

Seni 
Pertunjuk

kan 

Seni 
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FILM as 
Art 

Film sebagai seni yang sangat kuat pengaruhnya, dapat 
memperkaya pengalaman hidup seseorang dan bisa menutupi 
segi-segi kehidupan lebih dalam. Film bisa dianggap sebagai 
pendidik yang baik. Selain itu, film selalui diwaspadai karena 
kemungkinan dampaknya yang buruk (Sumarno, 1996 : 85). 



FILM as 
Communication 
Film selain sebagai alat untuk mencurahkan ekspresi bagi 
penciptanya, juga sebagai alat komunikator yang efektif. 
Ia dapat menghibur, mendidik, melibatkan perasaan, 
merangsang pemikiran dan memberikan dorongan, 
namun juga dikawatirkan menjerumuskan orang ke hal-
hal yang negatif serta meruntuhkan nilai-nilai moral dan 
tatanan hidup yang ada di tengah masyarakat. 



FILM as 
Communication 
Film sebagai piranti penyampaian pesan apa saja yang bersifat 
dengar pandang, oleh karenanya film berkaitan erat dengan 
informasi. 



FILM as 
Communication 
APA CONTOHNYA……………………………………………………………………? 



FILM as 
Communication 
Dalam suatu proses menonton sebuah film, terjadi suatu gejala 
yang disebut oleh ilmu jiwa sosial sebagai identifikasi psikologi 
(Effendy, 1981 : 192). 





FILM as 
Industry 

Bagi masyarakat umum, film merupakan salah satu bentuk 
hiburan berupa tontonan dengan variasi cerita dan visualisasi. 
Film tersebut hadir di bioskop sebagai alternatif hiburan untuk 
masyarakat umum. 



FILM as 
Industry 

 Besarnya industry film sekarang ini merupakan bagian dari 
sejarah film itu sendiri yang sejak awal ditemukannya 
perekam gambar bergerak, potensi untuk menjadikan film 
sebagai sebuah industry sangatlah besar. 

 Selain itu genre film juga semakin banyak. 



Industri film adalah industri binis. Predikat ini 
telah menggeser anggapan orang yang masih 
meyakini bahwa film adalah karya seni, yang di 
produksi 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 memberi 
keuntungan, kadang-kadang menjadi mesin 
uang yang sering kali, demi uang keluar dari 
kaidah artistik film  itu sendiri(Ardianto, 
2004:134) . 





FILM as 
Industry 

Film-film yang diproduksi oleh industry hiburan, khususnya 
Hollywood, tidak lagi menyajikan film sebagai seni tetapi 
sebagai komoditas. 



FILM and 
Reality 

Film merupakan media yang sangatlah nyata walaupun 
sebenarnya ada beberapa aspek yang membuatnya terlepas 
dari realita. 
Ketidak-nyataan dalam film bisa dilihat dari beberapa rekayasa 
yang ditambahkan seperti sudut pengambilan gambar,  tata 
cahaya, suara latar, musik pendukung, serta pemilihan pemain 



FILM and 
Reality 



FILM and 
Reality 

Film merupakan bentuk lain dari kehidupan sehari-hari. 
Rangkaian tanda yang ada dalam film merupakan rangkaian 
tanda yang pernah ada atau pun digunakan oleh manusia.  





Star Trek: The Original Series –Telepon 
Genggam / Komunikasi Nirkabel 
Pencipta Star Trek pastilah mempunyai 
daya imajinasi yang tinggi, atau 
sebenarnya ia memang mampu 
meramlakan teknologi apa yang akan 
ada di masa depan. Hal ini terbukti 
karena hampir semua perangkat 
teknologi yang digunakan dalam adegan 
film ini terbukti dapat diciptkan di 
kemudian hari. Dalam satu adegan film 
ini ditampilkan perangkat teknologi yang 
menyerupai seperti ponsel flip. Tidak 
hanya itu saja, alat komunikator juga 
pernah digunakan dalam beberapa 
episode sebagai transponder untuk 
mengirim sinyal yang akan menentukan 
lokasi, seperti perangkat GPS yang ada 
saat ini. 



The Terminator - Drone Militer 
The Terminator, film yang dibuat tahun 
1984 dan bertemakan tentang robot ini 
menawarkan penonton untuk melihat 
dunia ke masa depan, di mana saat itu 
pesawat sudah dikontrol oleh komputer. 
Adegan tersebut tampak terlalu 
mengada-ada untuk 30 tahun yang lalu, 
dan terkesan mustahil. Pasti banyak 
orang yang akan bertanya-tanya, 
“bagaimana bisa sebuah pesawat 
terbang dapat berfungsi tanpa adanya 
seorang pilot?”. Namun, hari ini ide 
tersebut tidak hanya masuk akal, itu 
adalah kenyataan berkat drone militer 
dan robot yang sekarang ini sudah 
banyak digunakan oleh militer di dunia. 



Blade Runner - Skype 
Dalam salah satu adegan filmnya 
digambarkan sedang berbicara kepada 
seseorang dengan telepon video.  
Film ini juga secara akurat meramalkan 
bahwa orang-orang akan menjadi sangat 
berlebihan menggunakan teknologi dan 
hanya menggunakan teknologi untuk 
sekali pakai. 



END 
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Basic Visual 
Components 

Space | Line | Shape | Tone | Color | Movement | Rhythm. 
 
A visual component communicates moods, emotions, ideas, 
and importantly, give visual structure to the pictures. 



Whether it is an actor, the story, the 
sound, or the visual components, 
audiences react emotionally to what 
they see and hear. 

Understanding and 
Controlling Visual 
Components 

Psycho 1960 and Jaws 1975 



The greater the contrast in a visual 
component, the more the 

visual intensity or dynamic 
increases. The greater the affinity 

in a visual component, the more 
the visual intensity or dynamic 

decreases. 

Contrast - Affinity 



CONTRAST = Greater Visual Intensity 
AFFINITY = Less Visual Intensity 



Space 



Aspect Ratio adalah sebuah 
pasangan angka yang 
menunjukkan hubungan ukuran 
antara width dan height dari 
sebuah frame. 

The Frame 







The Screen is a flat surface that can be divided into smaller areas using surface divisions. There 
are several way to divide the frame : halves, thirds, grids, square on a rectangle and the golden 
section.  

Surface Division 





 



 



 





 



Closed Space adalah semacam 
gambar dimana semua elemen 
tersusun rapi di dalam frame. 

 
Open Space adalah kebalikan 

dari closed space, dimana 
komposisi itu lebih dinamis. 

Closed and Open 
Space 









Deep Space is the illusion of a 3-
dimensional world on a 2-dimensional 

screen surface. 

Deep Space 





Flat Space emphasizes the 2-
dimentsional quality of the screen 

surface. This creayes clompletely 
different kind of visual shape.  

Flat Space 



The walls are frontal, and there are no 
longitudinal planes on converging 

lines. 
Actors are staged on the same 

horizontal plane, they are the same 
size. 

Flat Space 



Limited space is a specific combination 
of deep and flat space cues. Limited 
space uses all the depth cues, except 
two: 
• Longitudinal planes 
• Object movement perpendicular to 

the picture. 

Limited Space 





Ambiguous space terjadi ketika 
penonton tidak bisa memahami 

ukuran sebenarnya atau 
hubungan spasial objek yang ada 

di frame. 

Ambiguous Space 







 



Each of these four versions of the hallway brings the story to life, but each versions is visually 
unique. what type of space is most appropriate for your production? Will deep space best 
visualize the ideas in your story, or will a combination of flat and deep space be necessary? 

ambiguous space may be best for parts of your production because of its specific effect on the 
audience.  

Comparing the Four 
Space Types 

Masing-masing dari keempat versi lorong ini membawa cerita ini ke kehidupan, namun setiap 
versi secara visual unik. jenis ruang apa yang paling sesuai untuk produksi Anda? Akankah Deep 
Space memvisualisasikan gagasan di dalam cerita Anda, atau apakah kombinasi Limited Space 

diperlukan? Ambiguous space mungkin terbaik untuk bagian produksi Anda karena efeknya yang 
spesifik pada penonton. 



Deep Space 
 
Touch of Evil (1958) 
Directed by Orson Welles 
Written by Orson Welles 
Photographed by Russel Metty 
Art Direction by Robert Clatworthy 

Films to Watch 



Flat Space & Surface 
Division 
 
Klute (1971) 
Manhattan (1979) 

Films to Watch 



Limited Space 
 
Fanny And Alexander (1982) 

Films to Watch 



Ambiguous Space 
 
Don’t Look Now (1973) 

Films to Watch 



END 
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Basic Visual 
Components 
part 2 

Line | Shape | Tone | Color | Movement | Rhythm. 
 

A visual component communicates moods, emotions, 
ideas, and importantly, give visual structure to the pictures. 



Garis berbeda dari komponen visual 
lainnya, karena garis hanya muncul 
karena kontras tonal atau warna. 
Tergantung pada kontras ini, sebuah 
Garis bisa diungkap atau dikaburkan. 

LINE 



Edge 
Con 
tour 

Clo 
sure 

Intersect
ion of 
Plane 

Imitation 
Through 
Distance 

Axis Track 

LINE 



Edge 

LINE 
The apparent line around 
the border of any 2D 
object is called Edge. 



Edge 

LINE 
The apparent line around 
the border of any 2D 
object is called Edge. 



Edge 

LINE 
The apparent line around 
the border of any 2D 
object is called Edge. 



Contour 

LINE 
The apparent line around 
the border of any 3D 
object is called Contour. 



Contour 

LINE 
The apparent line around 
the border of any 3D 
object is called Contour. 



Closure 

LINE 
Primary point of interest 
in a picture create 
imaginary lines. 



Closure 

LINE 
Primary point of interest 
in a picture create 
imaginary lines. 



Intersection of Plane 

LINE 
When two planes meet or 
intersect, they appear to 
create a line. 



Imitation Through 
Distance 

LINE 
Imitation Trough Distance 
occurs when an object 
appears to reduce itself to 
a line or lines because it’s 
so far away. 



Axis 

LINE 



Track 

LINE 



Track 

LINE 



Contrast – Affinity 
(LINE) 

Orientation Direction Quality 



The basic shape are circle, square 
and equilateral triangle. Shapes exist 
in a visual space that can be flat or 
deep. 

SHAPE 



Basic Shape 
Recognition 



Basic Shape 
Recognition 



Basic Shape 
Recognition The Conformist (1969) 



Basic Shape 
Recognition The Conformist (1969) 



Tone adalah komponen visual 
yang sangat mudah untuk 
dijelaskan dan dipahami. Tone 
bukan berarti nada dari 
naskah (marah, bahagia) atau 
qualitas suara (bass, treble). 
Tone yang dimaksud adalah 
brightness dari objek. 

TONE 



Coincidence 
of Tone 

Raw Deal (1948) 



Coincidence 
of Tone 



Noncoincidence 
of Tone 



Noncoincidence 
of Tone 



Controlling 
Tone in 
Production 

1. Find the subject. 
2. Don’t confuse color with 

tone. 
3. Hide or reveal object. 



There are two basic system for 
organizing and mixing color: 
ADDITIVE 
SUBSTRACTIVE 

COLOR 



The 
Additive 
System 
The perception of Additive 
color system is specially 
developed for monitor 
display in different types of 
Analog and Digital 
electronics devices, such 
as Television, CRT 
monitor, LCD monitor, 
camera and mobile screen 
etc. Additive color system 
has three primary 
colors, RED, GREEN and 
BLUE, so this is also 
known as RGB Color 
system  



The 
Subtractive 
System 
The perception of 
Subtractive color system 
is specially developed for 
different types of printing 
media such as offset, 
inkjet and photo lab 
(inkjet) printing etc. 
Subtractive color system 
has three primary 
colors, CYAN, 
MAGENTA  

  



Collor Tell A 
Story 
Color can affect us 
emotionally, psychologically 
and even physically, often 
without us becoming aware. 



The 
Psychological 
Effect of Color 
in Film 
A well designed movie color 
palette evokes mood and sets 
the tone for the film. 
The three main components 
of a color are hue, saturation, 
and value. 





• AN OBJECT 
• THE CAMERA 
• THE AUDIENCE’S POINT-OF-

ATTENTION AS THEY WATCH THE 
SCREEN 

MOVEMENT 



Rhythm is easy to experience but difficult 
to describe. 
WE HEAR IT 
WE SEE IT 
WE FEEL IT 

RHYTHM 



T UGA S 

MK Sinematografi: 
1. Lakukan identifikasi komponen-komponen 

visual pada satu judul film live action baik dalam 
maupun luar negeri. 

2. Buatlah slide presentasi dengan MS powerpoint. 
3. Presentasikan hasilnya dikelas. 



END 
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CINEMATIC 
VISUAL 
LANGUAGE 





More Than Just 
A Picture 

Komposisi yang baik memperkuat cara 
di mana pikiran mengatur informasi. 

Dalam beberapa kasus mungkin 
sengaja bertentangan dengan 

bagaimana kombinasi mata / otak 
bekerja untuk menambah lapisan baru 

makna atau komentar ironis. Prinsip-
prinsip desain dan komunikasi visual 

adalah subjek yang luas. 



Prinsip Desain 
Certain basic principles pertain to all types of visual 
design, whether in film, photography, painting, or 
drawing. These principles work interactively in various 
combinations to add depth, movement, and visual force 
to the elements of the frame. 
• Unity 
• Balance 
• Visual tension 
• Rhythm 
• Proportion 
• Contrast 
• Texture 
• Directionality 



Unity 
Kesatuan adalah prinsip bahwa 

organisasi visual menjadi "utuh", 
mandiri dan lengkap. Hal ini 

benar, walaupun jika itu adalah 
komposisi yang sengaja dibuat 
kacau atau tidak terorganisasi.  



Balance 
Keseimbangan visual (atau 

kurangnya keseimbangan) adalah 
bagian penting dari komposisi. 

Setiap elemen dalam komposisi 
visual memiliki bobot visual. Ini 

dapat diatur ke dalam komposisi 
yang seimbang atau tidak 

seimbang. Berat visual suatu objek 
terutama ditentukan oleh 

ukurannya tetapi juga dipengaruhi 
oleh posisinya dalam bingkai, 

warna, dan  gerakan itu sendiri. 



Balance 





 



Visual Tension 
Interaksi elemen yang seimbang dan 
tidak seimbang dan penempatannya 

dalam frame dapat menciptakan 
ketegangan visual, yang penting dalam 

komposisi apa pun yang berusaha untuk 
menghindari kepuasan yang 

membosankan. 





 



 



 



Rhythm 
Rhythm of repetitive or similar elements can 

create patterns of organization. 



Proportion 
Classical Greek 

philosophy expressed the 
idea that mathematics was 
the controlling force of the 

universe and that it was 
expressed in visual forces 
in the Golden Mean. The 
Golden Mean is just one 

way of looking at 
proportion and size 

relationships in general. 



Contrast 
 Kontras adalah fungsi dari 
nilai terang / gelap, warna 

dan tekstur objek dalam 
bingkai dan pencahayaan. 

Ini adalah komponen 
visual yang penting dalam 

mendefinisikan 
kedalaman, hubungan 
spasial, dan tentu saja 
membawa emosi dan 

mendongeng yang cukup 
berat juga. 



Texture 
Tekstur memberikan 
petunjuk perseptual. 

Tekstur dapat menjadi 
fungsi dari objek itu 

sendiri, tetapi biasanya 
membutuhkan 

pencahayaan untuk 
memunculkannya, 



Directionally 
Salah satu prinsip visual 

yang paling mendasar 
adalah directionality. 

Dengan beberapa 
pengecualian, semuanya 

memiliki beberapa elemen 
directionality. Arahan ini 

merupakan elemen kunci 
dari bobot visualnya, yang 
menentukan bagaimana ia 

akan bertindak dalam 
bidang visual dan 

bagaimana ia akan 
mempengaruhi elemen-

elemen lain. Apa pun yang 
tidak simetris bersifat 

terarah. 



EXAMPLE OF 
VISUAL LANGUAGE 



Overlap 
Tumpang tindih dengan 

jelas membentuk 
hubungan depan / 

belakang; sesuatu "di 
depan" hal lain jelas lebih 

dekat kepada pengamat 



Relative Size 
Meskipun mata dapat dibodohi, 

ukuran relatif suatu objek adalah 
petunjuk visual penting untuk 

kedalaman. Ukuran relatif adalah 
komponen dari banyak ilusi optik dan 

elemen komposisi kunci dalam 
memanipulasi persepsi pemirsa 

tentang subjek; itu dapat digunakan 
untuk memfokuskan perhatian 
pemirsa pada elemen-elemen 

penting. Ada banyak cara untuk 
memanipulasi ukuran relatif dalam 
bingkai, menggunakan posisi atau 

lensa yang berbeda. 



Linear Perspective 
Uses 

linear perspective to convey a sense 
of the rigid military and social structure 

in Paths of Glory. 



Chiaroscuro 
Bahasa Italia untuk cahaya (chiara) dan 

bayangan (scouro, akar Latin yang sama 
sebagai tidak jelas), Chiaroscuro, atau 

gradasi cahaya dan gelap, menetapkan 
persepsi kedalaman dan menciptakan 

fokus visual. Karena berurusan dengan 
pencahayaan adalah salah satu tugas 

utama kami, ini merupakan 
pertimbangan penting dalam pekerjaan 

kami. Gambar 3.10 adalah scene dari 
Apocalypse Now. 



Atmospheric 
Perspective 

Perspektif atmosfer dalam bentuk efek 
kabut yang berat adalah elemen penting 
dari bidikan ini dari City of Lost Children; 

bukan hanya untuk rasa kesedihan dan 
isolasi tetapi juga karena itu adalah satu 

set yang dibangun di studio. Tanpa 
adanya perspektif atmosfer yang 

ditambahkan oleh asap dan cahaya latar, 
diragukan ilusi akan bertahan dengan 

baik. 



 



 



END 
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TYPE OF SHOTS 
CAMERA 

MOVEMENT 
& 



• What is Cinematic? 
• A Question of Perception 
• Deconstructing Reality 



THE FRAME 
Mengatur bingkai adalah 
serangkaian pilihan yang 
menentukan apa yang akan 
dilihat dan tidak dilihat oleh 
pemirsa. Yang pertama dari 
keputusan ini adalah di 
mana menempatkan 
kamera dalam kaitannya 
dengan adegan. Setelah itu, 
ada pilihan mengenai visi 
dari sebuah area (frame) 
dan gerakan, yang 
semuanya bekerja sama 
untuk mempengaruhi 
bagaimana penonton akan 
merasakan bidikan: baik 
dalam konten langsung 
maupun dalam arus bawah 
emosional dan subteks 
pada tindakan dan dialog. 



The Shot : Building 
Blocks of a Scene 
• Wide shot (or long shot) 
• Establishing shots 
• Full shot 
• Two shot 
• Medium 
• Close-ups 
 

• ECU 
• Over-the-shoulder 
• Cutaway 
• Insert 
• Connecting Shot 
• Transitional Shot 



Wide Shot 
Wide Shot adalah bingkai 
yang mencakup seluruh 
pemandangan. Ini 
membuatnya relatif 
terhadap subjek. Sebagai 
contoh, jika skrip 
mengatakan “Wide shot - 
the English Countryside” 
kami jelas berbicara tentang 
adegan panorama besar 
yang dilakukan dengan 
lensa focal length pendek 
yang diambil di semua mata 
dapat melihat. Di sisi lain, 
jika uraiannya adalah 
"Pemotretan luas - kamar 
Leo" ini jelas jauh lebih 
kecil, tetapi masih 
mencakup semua atau 
sebagian besar ruangan. 



Establishing Shots 
Establishing Shot biasanya 
merupakan Wide Shot. Ini adalah 
bidikan pembuka dari sebuah 
adegan yang memberitahu kita di 
mana kita berada. Yang paling 
umum adalah "Menetapkan bidikan 
- kantor Helen." Ini mungkin terdiri 
dari lebar sebuah gedung kantor, 
jadi ketika kita memotong untuk 
mengambil gambar Helen di 
mejanya, kita tahu di mana kita 
berada: di gedung kantornya. Kami 
telah melihat bahwa ini adalah 
bangunan modern yang besar, 
sangat mewah dan mahal dan 
terletak di tengah kota Manhattan, 
dan aktivitas jalanan yang ramai 
menunjukkan bahwa ini adalah hari 
kerja yang sibuk di New York. 






Full Shots 
Full Shot menunjukkan 
bahwa kita melihat karakter 
dari ujung kepala sampai 
ujung kaki. Di negara-
negara yang tidak 
berbahasa Inggris, istilah-
istilah seperti plán 
americain atau plano 
americano merujuk pada 
sebuah bidikan yang 
dibingkai dari atas ke atas. 



Two Shots 
Two Shot adalah frame yang 
mencakup dua karakter. 
Interaksi antara dua 
karakter dalam sebuah 
adegan adalah salah satu 
potongan cerita paling 
mendasar; jadi dua bidikan 
adalah salah satu yang akan 
sering Anda gunakan. Anda 
mungkin juga kadang-
kadang mendengar istilah 
tiga-shot untuk 
pengambilan tiga karakter. 



Medium Shots 
Medium Shot, seperti Wide 
Shot, relatif terhadap 
subjek. Jelas, itu lebih dekat 
daripada Full Shot. Medium 
Shot ditunjukkan dari 
pinggang ke atas. Dengan 
lebih dekat ke tindakan, kita 
dapat melihat ekspresi 
orang-orang, detail cara 
berpakaian mereka, dan 
sebagainya. Dengan 
demikian kita menjadi lebih 
terlibat dalam apa yang 
mereka katakan dan 
lakukan, tanpa berfokus 
pada satu karakter tertentu 
atau detail tertentu. 



Close Ups 
Close-up (CU) biasanya dari atas kepala 
ke suatu tempat tepat di bawah saku 
baju. Jika bidikan dipotong tepat di atas 
area saku baju, itu sering disebut kepala 
dan bahu. Sebuah choker akan berada di 
atas kepala hingga tepat di bawah dagu. 
Jarak dekat yang ketat akan sedikit 
berkurang: kehilangan sebagian dahi dan 
mungkin beberapa dagu, membingkai 
mata, hidung, dan mulut. Ekstrem close-
up atau ECU mungkin termasuk mata 
saja; ini kadang-kadang disebut Sergio 
Leone setelah sutradara Italia yang 
sering menggunakannya. Sama 
seringnya, ECU adalah objek: mungkin 
hanya sebuah cincin yang terletak di 
desktop, jam tangan, dan sebagainya. 
Setiap bidikan yang hanya mencakup 
satu karakter disebut single. Terminologi 
untuk close-up meliputi: 





Over The Shoulder 
Variasi close-up adalah over-the-
shoulder atau OTS, melihat dari 
belakang seorang aktor ke media atau 
CU aktor lainnya. Ini mengikat dua 
karakter bersama dan membantu 
menempatkan kita pada posisi orang 
yang sedang ditangani. OTS adalah 
bagian yang berguna dari kosakata 
pembuatan film naratif. Bahkan ketika 
kita berada di dekat orang yang 
berbicara, OTS membuat aktor lain 
dalam adegan.  



Cutaway 
Cut Away adalah salah satu shot dan 
cara memotong untuk waktu sebuah 
kejadian. Misalnya, seseorang yang 
berjalan menuju pintu rumahnya 
sampai memasukan kunci ke dalam 
lubang kunci membutuhkan waktu 1 
menit. Dalam kejadian sehari-hari 
waktu 1 menit itu cukup cepat, tetapi 
dilayar kejadian tersebut cukup lama 
terasa membosankan, maka pada 
waktu 1 menit dilayar dapat diringkas 
menjadi beberapa detik saja. Maka di 
gunakanlah Cut Away. 



Reaction Shots 
Tipe khusus close-up atau medium 
adalah tembakan reaksi. Sesuatu 
terjadi atau karakter mengatakan 
sesuatu dan kita memotong ke orang 
lain yang bereaksi terhadap apa yang 
terjadi atau apa yang dikatakan; itu 
bisa menjadi orang lain dalam dialog 
atau seseorang di tempat lain di 
tempat kejadian. Umumnya, istilah ini 
mengacu pada ekspresi wajah atau 
bahasa tubuh, bukan dialog. 
Tembakan reaksi adalah cara yang baik 
untuk mendapatkan potongan aman 
untuk editor. Tembakan reaksi sangat 
penting dan banyak pembuat film 
awal gagal memotret cukup banyak 
dari mereka 



Insert 
Sisipan adalah bagian yang terisolasi 
dan mandiri dari pemandangan yang 
lebih besar. Untuk menjadi sisipan, 
bukan cutaway, itu harus menjadi 
sesuatu yang kita lihat dalam gambar 
yang lebih luas. 



Connecting Shots 
Menghubungkan bidikan hanya 
membuat adegan terasa lebih lengkap 
dan utuh. Sambungan penghubung 
adalah cara untuk menyatukan 
sesuatu dengan cara yang 
memperjelas dan menekankan fisik, 
yang biasanya merupakan hubungan 
cerita juga - jelas, salah satu tujuan 
utama dari pengarahan yang baik dan 
pemotretan yang baik adalah memiliki 
elemen visual yang memperkuat 
narasi elemen. 



Transitional Shots 
Beberapa gambar bukan bagian dari 
adegan itu sendiri melainkan berfungsi 
untuk menghubungkan dua adegan 
bersama. Ada banyak jenis 
pemotretan transisional lainnya, 
mereka adalah semacam kode visual 
kepada penonton bahwa adegan 
tersebut berakhir. Adegan kota atau 
lansekap sering digunakan sebagai 
perangkat transisi karena mereka juga 
menambah suasana atau kecepatan 
dan secara umum bersifat visual - yang 
berarti mereka tidak perlu membuat 
titik tertentu agar menarik. 



Cekidot 



END 
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