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BAB II 

TELAAH LITERATUR 

 

2.1 Film Pendek 

Film pendek adalah film yang berdurasi kurang dari 30 menit. (Dancyger, 2006). 

Karena film ini berdurasi pendek maka otomatis biaya produksi juga lebih kecil 

dibandingkan dengan film panjang. Karena biaya pembuatannya kecil maka 

kebutuhan syuting juga terbatas dan berpengaruh pada banyaknya cast, waktu 

produksi yang pendek, dan tentu saja akan berpengaruh pada tingkat kesulitan 

film itu sendiri. 

 Film pendek itu banyak dibuat untuk mengekspresikan diri. Selain itu, 

para pembuat film pendek juga menampilkan bakat mereka kepada calon 

penontonnya difestival. Para pembuat film pendek juga mengembangkan 

ketrampilan untuk membuat film, karena akan menambah portofolio mereka. (Rea 

& Irving, 2009).  

 Proses produksi film pendek melalui beberapa tahap yang sama dengan 

film panjang, yaitu tahap pengembangan skrip, praproduksi, produksi, dan 

pascaproduksi. (Rea & Irving, 2009). Ditahap pengembangan skrip, sutradara dan 

scriptwriter mengembangkan cerita sesuai dengan keinginan sutradara. Ditahap 

praproduksi, setiap departemen mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk 

mendukung cerita dan proses syuting. Ditahap produksi, proses pengambilan 

gambar semua yang sudah dipersiapkan di tahap praproduksi. Sedangkan ditahap 
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pascaproduksi, sutradara dan editor mengemas semua hasil dari tahap produksi 

menjadi hasil film pendek itu sendiri. 

  

2.2 Film Pendek dengan Banyak Cast 

Cast adalah pemain-pemain yang terlibat di dalam pembuatan film itu. Cast 

sendiri dibagi tiga, yaitu : main cast, supporting cast, dan background cast  yang 

biasa disebut extras (Rea & Irving, 2010)  

 

2.3 Sutradara 

Sutradara adalah orang yang bertanggung jawab menerjemahkan tulisan dalam 

skrip menjadi bentuk visual (gambar). Sutradaralah yang memimpin berjalannya 

produksi dari awal hingga akhir. Yang membedakan satu sutradara dengan 

sutradara yang lain adalah keyakinan, pengalaman, minat, dan karakter 

(Dancyger, 2006). 

Dalam praproduksi, sutradara bertanggungjawab untuk memikiran konsep 

dari pembentukan kata-kata menjadi bentuk visual tiap adegan yang nantinya di 

pascaproduksi digabung menjadi satu yang disebut film (Dancyger, 2006). Ia juga 

harus mempersiapkan semua yang dibutuhkan saat produksi film, mulai dari tata 

letak kamera, pemeran, bentuk set, dan lain lain.  

 

2.4 Memimpin Produksi 

Seorang sutradara adalah figur sentral dalam sebuah film. Ia bertanggungjawab 

atas jalannya produksi. Disamping mengarahkan pemain, ia juga harus memimpin 
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semua krunya untuk mencapai satu tujuan yang sama. Menjadi sutradara tidak 

hanya cukup kreatif, tetapi butuh juga kemampuan berkomunikasi yang baik, 

manajemen yang baik, sisi teknis yang baik, dan keberuntungan (Rahman, 2011). 

  

2.5 Membuat Adegan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 2.1 Tahapan Persiapan Syuting 

Sumber : Rea dan Irving (2010) 

 

Berdasarkan gambar tersebut, seorang sutradara akan membawahi banyak hal, 

salah satunya adalah membuat adegan. Dalam membuat adegan, seorang sutradara 

bersama departemen-departemen lainnya akan mempersiapkannya. Mereka juga 
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mempersiapkan antisipasi bila ada kejadian yang kurang diinginkan oleh 

sutradara. 

 Dalam membuat sebuah adegan, seorang sutradara bersama dengan 

Director of Photography akan mempersiapkannya dengan membuat shooting 

script, floorplan, storyboard, shotlist. 

 

2.6 Casting 

 

Casting adalah pencarian pemeran yang cocok untuk salah satu peran yang sesuai 

dengan skrip. Casting juga bentuk hasil interpretasi seorang sutradara untuk 

menentukan cocok tidaknya seseorang memerankan suatu peran. (Dancyger, 

2006) 

 Dalam melakukan casting, seorang sutradara dibantu oleh casting 

director. Orang inilah yang akan mencari orang yang cocok untuk memainkan 

suatu peran sesuai dengan yang diinginkan sutradara. Meskipun begitu, keputusan 

untuk menggunakan orang yang cocok untuk suatu peran tetap ada ditangan 

sutradara, casting director hanya mengajukan nama-nama yang cocok untuk suatu 

peran (Stoller, 2009) 

 

 Ada dua cara yang bisa dilakukan untuk melakukan casting, yaitu dengan 

audisi dan non-audisi. Di film pendek, biasanya orang menggunakan cara non-

audisi karena tidak waktu produksi yang tidak banyak (Rea & Irving, 2010). 

Perbedaan antara audisi dan non-audisi adalah cara pencarian pemerannya. Jika 
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audisi orang yang mencari kita sebagai pembuat film, maka non-audisi, kita 

sebagai pembuat film yang mencari orang langsung ke lapangan. 

Orang yang sudah ditentukan untuk menjadi calon pemeran yang akan 

melalui beberapa tahap proses casting. Ini berlaku bagi kedua cara tersebut. Dan 

sutradara akan memilih bagian dari skrip yang akan dijadikan sides sebagai bahan 

untuk proses casting. Sides adalah satu bagian dari skrip yang dipilih sutradara 

untuk diperankan oleh calon pemeran.  Proses akan melalui beberapa tahap, yaitu 

: 

 

1) Calon pemeran akan disuruh membaca sides. Proses ini yang 

dinamakan cold-reading. 

2) Jika sutradara suka dengan calon pemeran ini, sutradara akan 

meminta calon pemeran ini untuk membaca lagi sides tersebut 

sambil diarahkan sutradara. Ini yang dinamakan adjustment. 

3) Calon pemeran akan membuat monolog. Monolog ini adalah 

pidato dari seseorang dari sides. Kombinasi dari cold-reading dan 

monolog akan membantu sutradara untuk memutuskan casting. 

4) Yang terakhir, calon pemeran akan diminta sutradara untuk 

berakting secara spontan sesuai permintaan dan arahan sutradara. 

(Rea & Irving, 2010). 

 

Ada banyak hal yang harus diperhatikan sebelum sutradara mengambil 

keputusan untuk menentukan orang mana yang akan dijadikan cast. Ini yang akan 
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berpengaruh ke proses selanjutnya. Salah memilih pemeran akan berakibat fatal 

pada proses produksi selanjutnya. Beberapa hal yang harus diperhatikan sutradara 

pada calon pemeran sebelum mengambil keputusan yaitu : 

 

1. Disiplin 

Disiplin dalam hal ini dapat dilihat dari tepat atau tidaknya 

mereka datang saat audisi atau dipanggil untuk reading. 

Hal ini akan berpengaruh pada komitmen si pemeran pada 

proses produksi nantinya 

 

2. Karakteristik 

Karakteristik calon pemeran yang ditunjukkan saat casting 

harus sesuai dengan karakteristik peran yang akan 

dimainkan. 

 

3. Improvisasi 

Improvisasi calon pemeran menjadi nilai lebih dari seorang 

calon pemeran. 

(Stoller, 2009) 

 

Menurut Proferes, yang harus diperhatikan sutradara untuk menentukan 

cast tersebut adalah : 
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1. Apakah karakteristik seorang calon pemeran sesuai dengan 

peran yang akan dimainkan? 

2. Apakah seorang calon pemeran memperhatikan hal-hal 

yang sederhana, bahkan ketika sebelum ia dipanggil masuk 

untuk casting ? 

3. Apakah kita bisa bekerja sama dengan calon pemeran 

tersebut? 

 

2.7 Blocking 

Blocking adalah suatu bentuk perencanaan adegan yang sudah diatur semuanya. 

Termasuk gerak pemain, gerak kamera, tata letak lampu, dan peralatan audio. 

Yang mempersiapkan blocking  ini adalah sutradara bersama Director of 

Photography. Director of photography akan mengarahkan gaffer untuk menset 

lampu sesuai yang ia inginkan. (Kellison,2006) 

Blocking sendiri bisa dibuat pada saat latihan, dan bisa juga saat sebelum 

syuting scene dimulai. Waktu yang tepat menentukan blocking adalah saat latihan 

atau saat kamera dan lighting sudah ditentukan letaknya di lokasi syuting. (Stoller, 

2009) 

Dalam  blocking, juga ada istilah cheating. Cheating ini dilakukan untuk 

menambah estetika digambar dan akan berpengaruh pada framing. (Stoller, 2009) 
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2.8 Shotlist 

Shotlist adalah perencanaan shot setiap scene yang akan dipakai dalam proses 

syuting. Shotlist biasanya dibuat setelah latihan blocking di saat praproduksi. 

Shotlist ini dibuat oleh sutradara dan distribusikan ke  Director of Photography 

(Kellison, 2006). 

Bahasa-bahasa yang sering dipakai dalam pembuatan  shotlist, yaitu 

•    ECU: Extreme close up (mulut atau mata) 

•    CU: Close-up (wajah) 

•    MS: Medium shot (dari dada sampa kepala manusia) 

•  MWS: Medium wide shot (hampir satu badan yang kelihatan semua) 

• WS: Wide shot (seluruh badan dan lingkugannya terlihat)  

• EWS: Extreme wide shot (beberapa orang terlihat, dan gambar-

gambar gedung, pemandangan, dan lain lain) (Kellison,2006) 

• Dolly shots (menggunakan dolly dan track) 

• Pan Shots (dengan menggerakkan kamera ke kiri dan kanan) 

• Tilt shots (dengan menggerakkan kamera ke atas dan ke bawah) 

(Ablan, 2002) 

Menurut Stoller (2009), saat di lokasi syuting, shotlist bisa saja berubah 

karena sebuah ide mengalir begitu saja. Jadi shotlist tidak terpatok pada rencana 

awal saja, tetapi bisa berubah seiring berjalannya waktu. 
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2.9 Floorplan 

Floorplan adalah suatu gambar dari atas yang berisi rancangan adegan yang akan 

diambil, termasuk ruangan yang ada di sekitarnya secara detail. Floorplan dibuat 

untuk memberikan rincian penempatan tempat kepada Director of Photography, 

Lighting Director, operator kamera, operator audio, dan kepala departemen yang 

lainnya. Karena di dalam floorplan berisi arah kamera dan letaknya, maka 

floorplan ini membantu sutradara untuk membuat blocking para cast. (Kellison, 

2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 2.2 Contoh Floorplan 
Sumber : http://www.awn.com/articles/review/review-hollywood-camerawork-master-course-

high-end-blocking-and-staging/page/3,1 
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2.10 Storyboard 

Ketika kita akan memulai suatu projek, seorang sutradara butuh untuk membuat 

visualisasi (gambar) dari hasil pemikiran tentang perkiraan shot-nya. Oleh karena 

itu sutradara akan membuat storyboard yang akan membantu sutradara untuk 

menjelaskan apa yang diinginkannya disetiap shot (Ablan, 2002). 

Storyboard berbentuk gambar yang lengkap dengan gerakan kamera, 

bentuk set, dan blocking dari pemainnya sendiri. Storyboard ini adalah bentuk 

visualisasi dari floorplan, dimana ini akan membantu sutradara pada saat syuting 

berlangsung, sehingga tidak memakan banyak waktu. (Ablan, 2002) 

Menurut Rea dan Irving (2010), storyboard dibuat juga untuk membantu 

produser mengetahui perkiraan biaya dan jadwal syuting. Seorang sutradara juga 

harus memasukkan apa yang tidak ada di script, seperti gerak kamera yang rumit, 

tata cahaya khusus, dan extras yang digunakan. 
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