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Tahapan

Membuat

Film 
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1. Ide, idealnya unik dan original. Cara mencari

ide : Pengamatan,  Jalan-jalan ke suatu

tempat, Melamun, Menyadur sebuah karya, 

dll.

2. Sasaran, untuk siapa karya sinema yang akan

dibuat ?

3. Tujuan, untuk apa karya sinema yang akan

dibuat ? Contoh “membangkitkan

nasionalisme” dibuat film Naga Bonar.
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4. Pokok Materi, pesan apa yang akan disampaikan dari
karya sinema yang akan dibuat ?

5. Sinopsis, ringkasan yang menggambarkan cerita
secara garis besar.

5. Skenario dan / atau Storyboard

6. Breakdown Skenario

7. Treatment, penggambaran adegan-adegan yang 
nantinya akan muncul dalam cerita. Tidak mendetail. 

Contoh treatment itu seperti ini…

“Ada seorang perokok yang sedang merokok dengan
santainya. Kemudian tiba-tiba dia batuk-batuk dengan
hebat dan agak lama. Sebelum beranjak pergi, orang
itu membuang rokoknya sembarangan. Tiba-tiba
muncul api…”
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TAHAPAN PRODUKSI FILM 

:
1. Pra Produksi

2. Produksi

3. Pasca Produksi
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Proyek Pengembangan Film
• Setiap produk film tidak akan menjadi

bagus apabila tidak disertai dengan alur

cerita yang jelas

• Alur cerita dapat disajikan dalam

beberapa cara :

– Sinopsis /Narasi

– Treatment

– Skrip Skenario

– Skrip Dialog

– Storyboard
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Alat Penyajian Alur Cerita
• Narasi/Sinopsis

– Secara naratif, alur cerita dapat

disampaikan dalam bentuk sebuah uraian

panjang lebar tentang suatu peristiwa,

kejadian atau situasi

– Banyak produk film yang diambil dari alur

cerita buku-buku fiksi maupun non-fiksi

– Kelemahan : Sulitnya menterjemahkan

deskripsi naratif ke dalam bentuk visual

– Kekuatan : Alur cerita dapat dipahami

secara kronologis
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Alat Penyajian Alur Cerita

• Contoh 1Sinopsis / Narasi:

“ Pada jaman dahulu, di sebuah daerah

pedalaman di kepulauan Karibia,

terdapat sebuah desa yang dihuni oleh

bajak laut. Desa tersebut terletak tepat di

bagian bawah sebuah ceruk yang terjal

yang menonjol membentuk sebuah

bentuk kepala Naga yang siap

menerkam … … … dst“



CONTOH 2 SINOPSIS FILM “HARAP TENANG ADA UJIAN”

Produser : Damiana Widowati, Chandra Endroputro, Ary Juwono, Willy

Sutradara : Ifa Isfansyah

Penulis : Ifa Isfansyah

Pemeran : Muhammad Fendi Riyadi, Takahiro Turbo Saito, Hiroaki Kato

Bahasa utama : Indonesia, Jawa, Jepang

Sinopsis

Pada tanggal 27 Mei 2006 pukul 05.55 WIB, Yogyakarta diguncang

gempa berkekuatan 5,9 skala richter yang menewaskan lebih dari 6000

orang. Hari itu tepat sepuluh hari sebelum siswa sekolah dasar

menghadapi ujian akhir dan empat belas hari sebelum Piala Dunia

2006.

Catatan, Lolos seleksi dan atau penayangan di festival film:

• Slingshort Film Festival (Jakarta: 2006)

• Singapore International Film Festival (Singapura: 2007)

• International Signes de Nuit Festival (Paris, Perancis: 2007)

• Berlin Asian Hot Shot Festival (Berlin, Jerman: 2008)

http://filmindonesia.or.id/movie/name/nmp4c53f792b1ce8_damiana-widowati
http://filmindonesia.or.id/movie/name/nmp4b9badea23621_chandra-endroputro
http://filmindonesia.or.id/movie/name/nmp4b7947ce25cfc_ary-juwono
http://filmindonesia.or.id/movie/name/nmp4d4b744ec1977_willy
http://filmindonesia.or.id/movie/name/nmp4bc46103d28e3_ifa-isfansyah
http://filmindonesia.or.id/movie/name/nmp4bc46103d28e3_ifa-isfansyah
http://filmindonesia.or.id/movie/name/nmp4d4b79e75c555_muhammad-fendi-riyadi
http://filmindonesia.or.id/movie/name/nmp4d4b7a3c24ff8_takahiro-turbo-saito
http://filmindonesia.or.id/movie/name/nmp4d4b7ac8aff40_hiroaki-kato


• Contoh 3 Sinopsis / Narasi :

Dea adalah sorang gadis remaja yang mempunyai tanggung jawab besar atas

keluargannya. Dea yang sudah tidak memiliki ibu membuat ia bertanggung

jawab pula menjadi sosok ibu ke-dua untuk adik-adiknya.

Ayah Dea yang dipecat dari perusahaannya semenjak 3 bulan yang lalu

membuat ia harus berputar otak untuk memenuhi kebutuhan keluarganya,

ditambah lagi dengan kondisi kesehatan ayah yang kurang baik (sakit).

Dea, merupakan anak yang baik, ia tidak pernah menyalahkan Tuhan atas ujian

yang diterimanya. Justru karena semua ujian ini lah yang membuat Dea kuat

dan tetap bertahan diatas kerasnya kehidupan. Namun ada saatnya seorang

gadis berputus asa, dan mengambil tindakan yang salah dalam keputusan yang

ia ambil.

Dea terjun kedunia kriminal. Demi mencukupi semua kebutuhan untuk ayah dan

adik-adiknya. Ia tergiur akan ajakan temannya untuk bekerja sama melakukan

aksi tercela. Tapi semua itu bukan berbuah keuntungan namun malah menjadi

masalah baru dan pukulan keras yang datang menghampiri Dea.

Namun tidak selamanya Tuhan memberikan ujian terus menerus kepada setiap

umatnya, dan Tuhan tidak akan mungkin memberikan ujian melewati batas

kemampuan setiap manusia. Ujian Dea selesai walaupun ia menyikapinya

dengan salah, tapi tetap setelah semua ujian itu terlewati pasti akan muncul

kebahagiaan.
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Tugas Individu
1. Tahapan pembuatan film ada 3 tahap, sebutkan ke 3 

tahap tersebut.

2. Jelaskan Alat penyajian alur cerita, antara lain terdiri

dari : a. Sinopsis atau Narasi, b. Treatment, c. Skrip

Skenario, d. Skrip Dialog & e. Storyboard. 

Tugas dikirim via email ke: shnugraini@dsn.dinus.ac.id

paling lambat Sabtu 21/3/2020, terima kasih. Dikirim

secara individu, nama file : 

Tugas04_NIM_sinema7402.doc atau

Tugas04_NIM_sinema7402.pdf

Terima Kasih

mailto:shnugraini@dsn.dinus.ac.id
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TERIMA KASIH


