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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Film 

Pengertian film menurut Tim Dirks adalah lembaran pita film (dengan maupun 

tanpa suara) dengan urutan gambar yang menciptakan ilusi gerak ketika 

diproyeksikan. (Dirks, 2012).  Film merupakan media sejenis pita plastik 

berlapis zat peka cahaya, yang disebut celluloid. Dalam bidang sinematografi, 

celluloid memiliki berbagai macam ukuran lebar pita seperti 16mm, 35mm, dan 

70mm (Zoebazary, 2012). Secara harfiah kata film berasal dari kata 

cinematographie yang berasal dari kata cinema (gerak), tho atau phytos (cahaya), 

dan graphie atau graph (tulisan, gambar, citra), jadi film adalah lukisan gerak 

yang menggunakan cahaya, dengan menggunakan alat khusus yang disebut 

kamera. Film sendiri pertama kali diciptakan oleh Lumiere Brothers pada tahun 

1805 (Riadi, 2012).  

Film juga dapat diartikan sebagai media dengar-pandang (audio-visual) 

yang merupakan gabungan dari berbagai ilmu pengetahuan. Dalam film terdapat 

ilmu fisika, kimia, biologi, sastra, rupa, musik, teknik, psikologi, antropologi, dan 

sebagainya yang menjadi satu. Kerena itu, membuat film memerlukan 

kerendahan hati untuk mensinergikan berbagai pengetahuan sehingga dapat 

melahirkan karya yang baik. Begitu pula dalam film dokumenter, agar dapat 

menghasilkan karya dokumenter yang bermutu, pembuat film dokumenter harus 
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berupaya merangkum pengetahuan-pengetahuan yang diperlukan, serta 

menguasai teori-teori pembuatan film (FFD Bali, n.d.). Film adalah media bagi 

masyarakat yang paling kuat untuk mempengaruhi lapisan masyarakat itu sendiri  

(Shaw & Doughty, 2009, hal. 2).  

Secara keseluruhan film dibentuk oleh banyak unsur (audio dan visual). 

Berdasarkan teori unsur-unsur audio visual, film dikatagorikan ke dalam dua 

unsur: 

a.) Unsur Naratif 

b.) Unsur Sinematik. 

Unsur naratif merupakan materi atau bahan yang diolah. Dalam cerita film, yang 

dimaksud dengan unsur naratif itu adalah penceritaannya. Sementara yang 

dimaksud dengan unsur sinematik adalah cara atau gaya yang digunakan untuk 

mengolah bahan. Dalam naratif terdiri dari beberapa aspek, seperti tokoh yang 

punya status sosial tertentu, karakter serta permasalahan yang melahirkan 

konflik-konflik tertentu, serta tokoh yang hadir di ruang,waktu dan tempat serta 

hal-hal lainnya. Unsur sinematik sendiri terdiri dari beberapa aspek yaitu mise en 

scene, sinematografi, editing dan suara. Unsur sinematik sendiri merupakan 

aspek teknis yang mendukung produksi sebuah film. Mise en scene merupakan 

kata berasal dari Perancis. Secara singkat bisa diartikan sebagai segala sesuatu 

yang berada dalam frame.  

 

 

Kajian Festival Film..., Otto Pianus, FSD UMN, 2013



6 
 

Ada empat elemen penting dari mise en scene : 

a.) Setting 

b.) Tata Cahaya 

c.) Kostum dan make up 

d.) Akting dan pergerakan pemain 

Sinematografi adalah hubungan esensial mengenai bagaimana perlakuan 

terhadap kamera serta bahan baku yang digunakan. Editing secara teknis 

merupakan aktifitas dari proses pemilihan, penyambungan dari gambar-gambar 

(shots). Melalui editing struktur,ritme serta penekanan dramatik 

dibangun/diciptakan. Suara di dalam film adalah seluruh unsur bunyi yang 

berhubungan dengan gambar. Elemen-elemennya bisa dari dialog,musik ataupun 

effect (Supriadi, 2010). Berikut adalah beberapa jenis film yang ada, antara lain: 

2.1.1. Film Pendek 

Film cerita pendek adalah film yang berdurasi di bawah 60 menit. Di beberapa 

negara seperti Kanada, Australia, Amerika, dan Jerman, film pendek digunakan 

sebagai wadah eksperimen ataupun batu loncatan bagi seorang atau kelompok 

pembuat film untuk selanjutnya membuat film panjang (Effendy, 2010, hal. 4). 

2.1.2. Film Panjang 

Film panjang adalah jenis film yang berdurasi lebih dari 60 Menit. Kebanyakan 

film yang diputar di bioskop adalah film kategori panjang (Effendy, 2010, hal. 4). 
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2.1.3.   Dokumenter 

Makna dari kata dokumenter (dalam bahasa Inggris documentary) adalah kata 

yang mengarah pada suatu yang “nyata”, faktual, realita. Documentary berasal 

dari kata document, sebuah film yang menggambarkan kejadian nyata, kehidupan 

dari seseorang, suatu periode dalam kurun waktu sejarah, atau bahkan sebuah 

rekaman dari suatu cara hidup makhluk  (Prakosa, 2008, hal. 123).  Menurut John 

Grierson, dokumenter  adalah suatu metode publikasi sinematik yang disebut 

„perlakuan kreatif atas keaktualitasan‟ (creative treatment of actuality)  

(Ayawaila, 2008, hal. 11).  

Selain itu film dokumenter juga bertindak sebagai alat komunikasi antara 

pembuat film dengan penonton. Dokumenter harus didasarkan pada kebenaran, 

kejujuran, keakuratan, kemudian apa yang didokumentasikan dapat diverifikasi 

kebenarannya. Dokumenter itu sendiri adalah pencarian kebenaran terhadap apa 

yang dilihat untuk kemudian di evaluasi  (Hampe, 2007, hal. 10).  

Sebagaimana Bill Nichols katakan, bahwa dokumenter dimulai dengan 

orang melihat dan menghargai berbagai gambar yang dipersembahkan atau 

menunjukan masa lalu dari kejadian yang terjadi di dunia. Melalui pembuat film, 

dengan suaranya, atau perspektifnya, dan dengan berbagai pengertian-

pengertiannya. Dokumenter memiliki cakupan dari zona yang sangat kompleks 

tentang representasi sebagaimana observasi kesenian, ada respons, dan harus 

dikombinasikan dengan seni untuk memberikan argumentasi (Prakosa, 2008, hal. 

125). Esensinya, semua gaya atau aliran dalam dokumenter bertujuan untuk 
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mempresentasikan peristiwa atau momen dramatik dengan mengacu pada fakta 

atau realita.  Ada empat kriteria film dokumenter (Ayawaila, 2008, hal. 119). 

a.)  Setiap adegan film dokumenter merupakan rekaman kejadian 

sebenarnya, tanpa interpretasi imajinatif seperti halnya dalam film fiksi  

(Ayawaila, 2008, hal. 22).  

b.)  Yang dituturkan dalam film dokumenter berdasarkan peristiwa nyata 

atau realita (Ayawaila, 2008, hal. 22). 

c.) Sutradara melakukan observasi pada suatu peristiwa nyata, lalu 

melakukan perekaman gambar sesuai apa adanya (Ayawaila, 2008, hal. 

22). 

d.)  Apabila struktur cerita pada film fiksi mengacu pada alur cerita atau 

plot, dalam doumenter konsentrasinya lebih pada isi dan pemaparan 

(Ayawaila, 2008, hal. 23). 

Ada tiga bentuk struktur cerita dalam film dokumenter, yaitu: 

a.) Secara Kronologis, bercerita berdasarkan perjalanan waktu semua alur 

kisahnya mengikuti perjalanan waktu. 

b.) Secara Tematis, bercerita berdasarkan sebab akibat dari sebuah fakta. 

c.) Secara Dialektik, konstruksi ini lebih memiliki kekuatan dramatik, 

bercerita berdasarkan aksi dan reaksi yang terjadi pada waktu bersamaan 

(Ayawaila G. R., 2011). 
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Dokumentaris adalah sebutan bagi pembuat film dokumenter. Umumnya 

Dokumentaris atau sineas dokumenter merangkap sekaligus beberapa posisi: 

produser dan sutradara, penulis naskah sekaligus sebagai jurukamera atau editor, 

kadang menjadi sutradara sekaligus perekam suara. Contoh terakhir adalah 

sutradara dokumenter Nick Broomfield  (Ayawaila, 2008, hal. 7). Berikut ini 

beberapa jenis pendekatan dalam film dokumenter: 

a.) Cinema Verite 

Teori Kino-Pravda (film kebenaran) dan Kino-Eye (mata film) dari Vertov 

berkembang ke seluruh dunia. Pada tahum 1950-an, para dokumentaris Prancis 

mengikutinya dan kemudian mereka menamakan pendekatan dan gaya itu 

sebagai Cinema Virite (film kebenaran). Termasuk yang disebut sebagai 

dokumentaris Perancis adalah juga mereka yang berbahasa Perancis yang tinggal 

di Kanada. Para pionirnya dokumentaris Perancis, antara lain adalah: Pierre 

Perrault, Chris Marker, Mario Ruspoli, Jacques Rozier, dan Jean Rouch. Para 

Cinema Verite menolak menggunakan perangkat pelengkap kamera seperti 

tracking rails, dollies, tripods, cranes, dan semacamnya. Peralatan tersebut 

dianggap sebagai faktor penghambat bagi realisasi spontanitas adegan atau 

peristiwa saat perekaman gambar (Ayawaila, 2008, hal. 15). 

b.) Direct Cinema 

Pada intinya jenis pendekatan Direct Cinema dengan Cinema Verite adalah sama. 

Cinema Verite berkembang di Perancis pada tahun 1950-an, Amerika justru pada 

dasawarsa berikutnya, yakni pada awal 1960-an. Cinema Verite sendiri di 

Amerika disebut dengan Direct Cinema. Para pengembangnya adalah Robert 
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Drew, Richard Leacock, Albert & David Maysles, Frederick Wiseman (salah satu 

karyanya: High School I-II, 1968), dan Don A. Pennebaker (karyanya: Don’t 

Look Back, 1967). Robert Drew adalah orang pertama yang mengadaptasikan 

gaya Direct Cinema ke dalam program tayangan televisi, dianggap sebagai bapak 

Direct Cinema Amerika. Ada perbedaan antara Direct Cinema dengan Cinema 

Verite yakni dalam membangun dramatika atau konflik, Cinema Verite terlihat 

lebih agresif, sementara Direct Cinema memilih pasif. Terkadang Cinema Verite 

bahkan menjadi pemicu atau provokator terhadap subjek agar terjadi suatu 

konflik, sementara Direct Cinema hanya menanti apa yang bakal tejadi di 

hadapan kamera (Ayawaila, 2008, hal. 16). 

c.) Dokudrama 

Istilah dokudrama (dokumenter drama) digunakan bersamaan dengan penemuan 

televisi, digunakan pada tahun 1961 yang merujuk pada program TV yang 

menggunakan aktor dan dialog yang ditulis dalam gambaran dramatis dari sebuah 

peristiwa bersejarah yang sebenarnya. Selama bertahun-tahun istilah tersebut 

digunakan untuk hampir semua film dramatis tentang orang-orang yang 

sebenarnya atau peristiwa nyata. Contoh dokudrama antara lain adalah cromwell, 

Hotel Rwanda, Name of the Father, JFK, WTC, Quiz Show dan beberapa film 

lainnya (Hampe, 2007, hal. 19).  

Dalam memproduksi dokumenter, ada tiga langkah utama yang dilalui. 

Langkah tersebut antara lain langkah dalam praproduksi, langkah produksi, dan 

langkah dalam pasca produksi. 
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a.) Pra Produksi 

Dokumenter yang unik memerlukan sebuah perencanaan untuk memaksimalkan 

kemungkinan kita memegang kamera di tempat yang tepat dan pada waktu yang 

tepat untuk merekam terjadinya peristiwa penting. Penggambaran ulang sejarah 

harus berdasarkan riset latar belakang yang intensif untuk memilih suasana, 

kostum, dan properti yang tepat. Dokumenter tentang perilaku seseorang berarti 

berpikir mengenai jenis perilaku  yang diharapakan untuk ditemukan kemudian 

difilmkan, dan  juga berkaitan dengan orang yang mungkin menunjukkan 

keduanya yaitu perilaku dan izin untuk memfilmkan mereka (Hampe, 2007, hal. 

40). 

1.) Konsep atau Ide 

Poin awal dalam membuat dokumenter adalah konsep atau ide. Melalui 

konsep kita akan mengetahui alasan kita membuat film, tentang apa, dan 

kesan apa yang kita harapkan pada penonton setelah menonton nantinya. 

Secara umum, kita harus dapat menggambarkan konsep tidak lebih dari 

seratus kata  (Hampe, 2007, hal. 40). Sebuah film dokumenter tidak hanya 

merupakan kumpulan fakta-fakta, ide-ide utama, ataupun suara yang 

menggetarkan. Dokumenter harus mampu membuat penonton penasaran, 

membuat penonton berminat untuk melihat kesimpulan dan resolusi dari 

film yang dibuat (Hampe, 2007, hal. 50). Ide film dokumenter juga 

merupakan gagasan mengenai film tentang apa yang akan dibuat. Ide 

bertujuan untuk menentukan lebih dalam mengenai apa yang nantinya 

di[erlihatkan pada proyek akhir film.Ada beberapa pertanyaan yang dapat 
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membuka pikiran untuk ide sebuah dokumenter, apa yang ingin 

ditayangkan atau digambarkan?, apa yang dibutuhkan dalam gambar?, 

serta berapa biaya yang dibutuhkan?  (Hampe, 2007, hal. 47). 

2.) Riset 

Membuat film dokumenter merupakan sebuah proses pencarian data yang 

dimulai dengan sebuah pertanyaan. Dalam proses pencarian data, ada 

beberapa pertanyaan yang dapat membantu dalam proses penentuan apa 

yang akan dicari. Pertanyaan tersebut antara lain mengenai hal apa yang 

menjadi pertanyaan pembuat film?, mengapa pembuat film tertarik dalam 

hal tersebut?, dari mana kemungkinan jawaban yang bisa diperoleh untuk 

pertanyaan tersebut?, penjelasan apa yang nantinya bisa diberikan untuk 

masalah yang dipertanyakan?, bagaimana caranya untuk menguji 

kebenaran, akurasi, dan validitas mengenai hal-hal yang dicari?, dimana 

fakta-fakta itu bisa ditemukan?, serta pa yang akan ditampilkan untuk 

menunjukan kebenaran tersebut?. Setelah pertanyaan tersebut, langkah 

selanjutnya adalah masuk ke dunia nyata untuk mengajukan pertanyaan. 

Dalam riset ada dua hal yang bisa dilakukan, yakni membaca dan 

wawancara (Hampe, 2007, hal. 167-169). 

3.) Struktur 

Struktur adalah salah satu aspek yang paling penting dalam produksi 

dokumenter. Struktur yang buruk lebih bersifat fatal daripada ketika kita 

menulis yang salah, sinematografi yang jelek, dan akting yang jelek pula. 

Struktur yang jelek bisa membuat kita kehilangan penonton meskipun 
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film baru akan dimulai tanpa mengetahui alasan mereka pergi. Struktur 

dokumenter yang baik terdiri dari tiga babak, yaitu pertama pembukaan 

atau perkenalan, kedua konflik bisa campuran dari peristiwa dramatis, 

informasi fakta dan emosi seseorang. Kemudian yang ketiga adalah akhir 

atau penyelesaian yang berupa resolusi (Hampe, 2007, hal. 179). 

4.) Treatment dan Script 

Treatment dalam film biasa disebut dengan garis besar atau outline, 

bagian ini merupakan penjelasan mengenai ide kita dan juga melalui 

bagian ini kita harus  menunjukan bahwa kita niat untuk memfilmkan ide 

kita. Bagi kebanyakan karya dokumenter, treatment adalah dokumen 

dasar untuk pengambilan gambar. Treatment berisi daftar apa saja yang 

harus di shot dan alasannya, serta bagaimana film ini akan diproduksi 

untuk membuat kesan kepada penonton. Treatment harus ditulis oleh 

filmmaker atau Videomaker atau seseorang penulis yang memiliki feel 

film yang baik karena treatment  berguna untuk menentukan pendekatan 

visual film dokumenter.  

Bagi sebagian orang, sebuah script juga perlu untuk ditulis. Script 

adalah cetak biru dari film yang dibuat sedetail mungkin untuk keperluan 

shooting dan editing. Script untuk setiap scene berisi mengenai apa yang 

di shot, bagaimana caranya, siapa saja yang ada dalam adegan, dan apa 

yang ia katakan. Diperlukan  naskah untuk sebuah film dokumenter 

sejarah, sedangkan treatment digunakan untuk sebuah film dokumenter 
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tentang peristiwa unik atau dokumenter mengenai perilaku seseorang 

(Hampe, 2007, hal. 40). 

5.) Budget  

Detail anggaran biaya dokumenter dan biasanya dikembangkan 

bersamaan dengan treatment. Kadang-kadang anggaran akan memiliki 

pengaruh yang kuat pada treatment  misalnya, ketika ada sejumlah uang 

yang tersedia untuk memproduksi film, tetapi kemudian kita harus 

menyesuaikan treatment untuk anggaran. 

Tidak ada aturan di negara mana pun bahwa sebuah film harus 

memiliki anggaran yang besar untuk setiap menitnya. Biaya dokumenter 

tergantung sepenuhnya pada apa yang akan di shot, berapa lama waktu 

shoting, berapa banyak kru yang diperlukan, peralatan apa yang akan 

digunakan, dan berbagai hal lainnya yang berkaitan dengan proses 

produksi, seperti biaya aktor, properti, makeup, efek khusus, dan item 

khusus seperti musik orisinil (Hampe, 2007, hal. 41). 

6.) Scouting dan perencanaan pra produksi 

Dengan naskah dan anggaran yang disetujui, maka pekerjaan yang 

sesungguhnya akan dimulai yaitu proses syuting. Ada beberapa aspek 

yang menentukan dalam perencanaan pra produksi. Pertama,  scouting: 

yang biasanya diperlukan saat proses syuting di lokasi. Sutradara dan 

cameramen  perlu mengetahui tentang tempat-tempat mereka akan 

memposisikan kamera: apa yang akan terlihat, bagaimana tingkat cahaya 

Kajian Festival Film..., Otto Pianus, FSD UMN, 2013



15 
 

dan suara, dan apakah akan ada kendala pada saat syuting (Hampe, 2007, 

hal. 41). Kedua, casting: Jika ingin menggunakan aktor, maka sutradara 

akan melakukan audisi. Sama halnya dalam dokumenter, sutradara 

mungkin perlu bertemu dan berbicara dengan orang-orang yang bukan 

yang akan tampil dalam film dokumenter untuk memilih mereka yang 

akan terlihat dan terdengar dengan baik pada kamera, dan orang yang 

tidak akan kaku ketika berhadapan dengan kamera (Hampe, 2007, hal. 

41).  

Aspek yang ketiga, schedule: Jadwal produksi harus disiplin, guna 

pemanfaatan waktu yang efektif dan pemanfaatan uang, orang, dan 

peralatan secara efisien (Hampe, 2007, hal. 41). Keempat, crew: Secara 

normal minimal kru untuk sebuah film nonfiksi adalah sutradara dan 

asisten produksi atau asisten kamera. Kru pro produksi harus dipilih, 

meskipun untuk syuting sebuah film dokumenter hanya memerlukan 

kameramen dan perekam suara, film yang lebih kompleks akan 

membutuhkan kru tambahan (Hampe, 2007, hal. 42-42). Kelima, 

peralatan dan perlengkapan:  Peralatan yang sesuai harus dipilih dan 

disediakan atau disewa. Stok film atau media rekam video yang tepat 

harus tersedia. Jika gambar dokumenter pada saat proses yuting 

menggunakan kamera seluloid, maka perlu pengolahan melalui 

laboratorium film (Hampe, 2007, hal. 41-42). 
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b.) Produksi 

Produksi film yang juga disebut fotografi utama, merupakan periode yang fokus 

pada perekaman bukti visual dan suara yang akan menjadi film  (Hampe, 2007, 

hal. 42). 

1.) Syuting 

Syuting film atau merekam video untuk dokumenter dapat berlangsung 

dalam waktu dan ruang yang terbatas atau bahkan dapat berlangsung 

dalam waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun, dan di beberapa lokasi 

yang berbeda (Hampe, 2007, hal. 42). 

2.) Pemprosesan Gambar dan Transfer Suara 

Jika gambar dokumenter di shot menggunakan film seluloid, maka film 

hasil syuting dikirim ke laboratorium pengolahan untuk di olah. Pada saat 

yang bersamaan, suara yang telah direkam pada alat rekaman ditransfer di 

laboratorium suara ke magnetik film. Magnetuk film adalah stok dasar 

film yang telah dilapisi emulsi magnetik untuk merekam. Magnetik film 

juga digunakan untuk editing dan pascaproduksi (Hampe, 2007, hal. 43). 

3.) Melihat Rekaman Video 

Jika syuting menggunakan video, maka kita tidak perlu melalui proses 

laboratorium dan transfer suara, karena hasil melalui video secara 

langsung dapat dilihat sesaat  setelah proses perekaman selesai. Dengan 

video digital, data dari kamera asli dapat di salin tanpa kehilangan 

kualitas aslinya (Hampe, 2007, hal. 43-44).  
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c.) Pasca Produksi 

Proses pra produksi penuh dengan harapan dan impian, dan dalam produksi 

penuh dengan potensi, tetapi dalam pascaproduksi hadir sebuah realitas. Dalam 

proses ini kita akan menemukan hal-hal yang benar-benar ada dalam rekaman 

dengan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang ada dalam pikiran kita yang 

hendak kita syuting (Hampe, 2007, hal. 44). 

1.) Melihat dan Mencatat 

Dalam proses pasca produksi hal pertama yang harus dilakukan adalah 

mencari tahu apa yang kita miliki. Segala sesuatu yang telah di shot harus 

dilihat dengan mata kritis dan teliti untuk menjadi bahan referensi. 

Catatan tertulis sangat penting, karena akan berfungsi sebagai media 

untuk mengingat rekaman yang ber jam-jam yang mustahil untuk 

mengingatnya di otak secara keseluruhan. Nomor referensi film dan video 

dapat digunakan dalam mempersiapkan catatan (Hampe, 2007, hal. 44). 

2.) Proses Mengedit 

Editing adalah pusat dari proses pembuatan film dokumenter. Dalam 

proses ini akan dibentuk sebuah pernyataan visual yang relevan dan logis 

berdasarkan materi yang telah direkam kemudian dipresentasikan kepada 

penonton (Hampe, 2007, hal. 44). 

3.) Review dan Proses Persetujuan  

Proses ini adalah langkah di mana dokumenter ditinjau dan disetujui 

untuk penyelesaian (Hampe, 2007, hal. 45). 
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4.) Distribusi 

Proses ini adalah langkah terakhir untuk mendapatkan cetakan film atau 

salinan video untuk disalurkan ke tangan audiens (Hampe, 2007, hal. 46). 

 

2.2. Pameran Film 

Pameran Film adalah tempat yang memberikan kesempatan luas bagi pembuat 

film untuk menayangkan karya mereka kepada penonton. Berikut ini adalah 

beberapa tempat yang masuk dalam kategori pameran film, yaitu: 

a.) Festival (domestik dan asing) 

b.) Museum pertunjukan 

c.) Budaya Masyarakat 

d.) Festival Film sekolah 

e.) Sekolah dan Kelompok Masyarakat 

Pameran Film memberikan kesempatan kepada filmmaker untuk beberapa 

tujuan. Dalam Pameran Film filmmaker akan mendapatkan respon penonton 

terhadap karya mereka, pengakuan publik untuk karya terbaik, hadiah, dan 

penghargaan berharga lainnya (Irving, 2010, hal. 320). 

Festival Film memberikan peluang bagi filmmaker untuk memperlihatkan 

hasil karya mereka kepada penonton. Festival juga memberikan kesempatan 

kepada masyarakat umum untuk melihat film baru. Bagi para distributor, festival 
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memberikan kesempatan bagi mereka untuk mencari film produk baru. Bagi 

pembuat film, melalui festival mereka akan mendapatkan jaringan yang berharga 

dengan pelaku film yang berpengalaman dan juga menjangkau audiens yang 

lebih luas. Banyak festival kompetisi dimana hadiah atau uang tunai yang 

diberikan. Penghargaan yang didapat setelah memenangkan kompetisi berbagai 

festival dapat meningkatkan status filmmaker dalam industri film, tidak hanya 

untuk tujuan mencari pekerjaan sebagai produser atau direktur, tetapi juga 

sebagai sebuah portofolio yang mengesankan (Irving, 2010, hal. 320).  

2.3. Festival film 

Dalam penelitian ini penulis akan lebih fokus membahas mengenai pameran film 

kategori festival dimana kategori ini sesuai dengan topik utama dalam penelitian 

ini. Festival film adalah highlights tahunan bagi para pecinta film. Festival 

pertama didirikan di Venesia pada 1932 (Valck, 2007, hal. 14).  

Festival film merupakan tempat bagi karya film baru untuk memperoleh 

perhatian masyarakat. Beberapa contoh festival film dunia antara lain festival 

Berlin, Cannes, New York, Sundance, dan Toronto yang dihadiri oleh distributor, 

agen, dan anggota pers internasional, mereka datang dengan tujuan untuk 

mencari sebuah film yang memiliki nilai jual untuk mereka beli atau sekedar di 

publikasikan kehadapan dunia Intenasional. Dalam Festival Film, distributor 

biasanya akan memilih sebuah karya film berdasarkan pilihan mereka atau 

melihat reaksi orang lain terhadap film-film yang diputar (Ascher & Pincus, 

2007, hal. 758). 
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Dari sumber lain juga dikatakan bahwa salah satu cara yang relatif murah 

untuk memperlihatkan karya film kehadapan publik adalah melalui pelaksanaan 

festival film dan pasar film (sedikit lebih mahal). Hal ini bisa terjadi jika pembuat 

film dan filmnya diundang hadir, dan pembuat film telah mengirim cetakan atau 

kaset dan membayar biaya pemprosesan. Ratusan festival film dijalankan di 

seluruh dunia, dan masing-masing berusaha mencari kedudukan dan menjadi 

terkenal berdasarkan identitasnya masing-masing. Persaingan bisa menjadi 

sengit, dan itu berarti kita harus berhati-hati dalam memilih sebuah festival untuk 

menanyangkan film kita. Sebuah film yang berusia lebih dari dua tahun sangat 

sulit untuk mendapatkan kesempatan tayang di festival. Beberapa festival dikenal 

karena nilai-nilai budaya dan publisitas (Cleve, 2006, hal. 191-193). 

Proses pembuatan festival film biasanya dimulai dengan pemilihan nama, 

memiliki sponsor, penentuan tanggal festival, menentukan jumlah dan genre film, 

serta menentukan tempat pelaksanaan (Porybna, 2009, 16). Tujuan atau acuan 

didirikannya sebuah festival yang bersifat independen adalah untuk 

mengembangkan program pendidikan, ajang diskusi, serta kontribusi untuk 

perubahan (Porybna, 2009, hal. 15).  

Secara umum, beberapa kriteria produser yang dicari dalam sebuah 

festival adalah sebagai berikut: 

a.) Standar teknis sempurna (proyeksi film atau presentasi video canggih) 

b.) Mudah dan nyaman untuk berkomunikasi dengan calon pembeli film 
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c.) Festival dihadiri oleh calon pembeli, pers lokal, regional, nasional 

ataupun internasional 

d.) Festival memiliki infrastruktur untuk menjalin hubungan secara efektif 

baik tingkat nasional maupun internasional 

e.) Festival memberikan penghargaan atau hadiah 

f.) Komite terdiri dari orang-orang profesional (Cleve, 2006, hal. 194). 

2.4. Festival Film Dokumenter 

Festival film dokumenter adalah tempat untuk mengidentifikasi dan menganalisa 

perubahan yang terjadi di masyarakat kita, yang jauh dari pemberitaan media 

harian (IDFA, n.d.). Bagi para pembuat film dokumenter, tempat yang paling 

memungkinkan untuk memperoleh penonton, rekan dan pembeli untuk film 

mereka adalah festival film yang secara eksklusif atau premiere menampilkan 

film dokumenter. Festival dokumenter harus memiliki sebuah forum pitching 

internasional, pasar penjualan dan kompetisi. Festival kecil ataupun lokal 

merupakan kesempatan terbaik untuk pemutaran film kehadapan publik karena 

banyaknya film dokumenter yang tidak ditayangkan ke stasiun televisi (Baker, 

2006, hal. 275). Berikut ini contoh Festival Dokumenter Internasional: 

2.4.1. IDFA - International Documentary Film Festival Amsterdam 

International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) adalah festival 

dokumenter terbesar dunia , festival film ini diadakan setiap tahun sejak tahun 

1988 di Amsterdam. Festival ini awalnya diadakan di daerah Leidseplein di pusat 

kota Amsterdam. Festival ini dimulai sebagai sebuah festival kecil dan telah 
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berkembang menjadi sebuah festival besar, mampu menayangkan lebih dari 200 

film dokumenter dan menarik hampir 120.000 pengunjung dalam waktu sebelas 

hari (Pages, n.d.). 

Sejak dibentuk pada tahun 1988, IDFA telah menjadi salah satu festival 

film dokumenter terkemuka di dunia, yang didedikasikan untuk pameran dan 

promosi karya film dokumenter. IDFA Diadakan setiap tahun di bulan 

November di kota Amsterdam. Festival ini secara konsisten menyajikan karya-

karya terbaru dari dokumentaris terkemuka di dunia, dan telah didedikasikan  

untuk merancang struktur pendanaan film dokumenter yang inovatif guna 

memastikan produksi film dokumenter terus berjalan (IDFA, n.d.).  

IDFA mencari film dokumenter yang cinematically menarik atau inovatif, 

relevan atau sangat topikal untuk masyarakat luas, dan merangsang pengunjung 

untuk merenungkan, membahas dan mengajukan pertanyaan. Tujuan IDFA 

adalah untuk program skala internasional, program keanekaragaman, dan 

berkomitmen pada unsur politis (IDFA, n.d.). Selain festival, IDFA terdiri dari 

tiga komponen industri: IDFAfund, FORUM dan penjualan Docs. Semua ini 

didirikan dalam rangka utuk memperbaiki iklim film dokumenter kreatif 

internasional (IDFA, n.d.). 

IDFA menawarkan dukungan berupa dana untuk proyek-proyek dokumenter 

dan festival bagi negara berkembang. FORUM merupakan co-financing terbesar  

untuk produksi film dokumenter internasional, dan merupakan tempat penjualan 

film dokumenter. Kegiatan ini telah mendorong status IDFA menjadi peringkat 
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teratas di dunia sebagai festival film dokumenter kreatif (IDFA, n.d.). Beberapa 

Program IDFA: 

a.) Kompetisi Dokumenter Panjang (durasi lebih dari 60 menit.) 

b.) Kompetisi dokumenter Mid-Length (durasi antara 45 dan 60 meni.) 

c.) Kompetisi dokumenter untuk film Penampilan Pedana (terbuka untuk 

film panjang dan film di bawah 30 menit.) 

d.) Kompetisi Film Dokumenter Mahasiswa (terbuka untuk film panjang 

maupun film di bawah 30 menit.) 

e.) Kompetisi Film Dokumenter Belanda 

f.) Kompetisi Film Dokumenter Green Screen (interaksi manusia dengan 

lingkungannya.) 

g.) Kompetisi untuk Film Dokumenter Musik (durasi lebih dari 30 menit.) 

h.) Program Reflecting Images: Masters (program non-kompetisi yang 

memutar film dokumenter karya filmmaker terkenal.) 

i.) Program Reflecting Images: Panorama (program non-kompetisi yang 

berisi menayangkan film-film yang dianggap memprovokasi-dalam segi 

bentuk atau tema.) 

j.) Paradocs (sebuah program yang terdiri dari dokumenter 

eksperimental.) 

k.) Program dokumenter anak (untuk usia dibawah 13 tahun.) 
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l.) IDFAcademy Results (menayangkan film yang berasal dari salah satu 

program pelatihan dan pendidikan IDFAseperti IDFA-Mediafonds.) 

m.) IDFA Doc Lab. (IDFA DocLab adalah program untuk dokumenter 

media baru dan dokumenter transmedia. Program ini menampilkan 

bentuk-bentuk dan teknologi baru dari karya dokumenter  (Regulations, 

n.d.). Syarat dan cara Pendaftaran IDFA, yaitu: 

a.) Mengisi formulir pendaftaran 

b.)  Mengirim 2 DVD yang berisi film yang akan mengikuti festival ke 

pihak panitia dengan terjemahan inggris (film dengan resolusi tinggi, 

setidaknya 300 DPI atau 1 MB). 

c.) Membayar uang pendaftaran Proses Seleksi (IDFA, About, n.d.). 

d.) Mengirim sinopsis, daftar kredit, biografi dan/atau Filmografi dan 

trailer. 

Visi dan Misi IDFA: 

a.) Menyajikan dokumenter terbaik yang dipilih dari berbagai belahan 

dunia.  

b.) Mencari film dokumenter yang menarik berdasarkan gaya, inovatif, 

relevan dengan isu-isu sosial dan film yang mampu mengelola 

komunikasi kepada penonton. Relevansi sosial dokumenter sangatlah 

penting untuk IDFA.  
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c.) Mengidentifikasi dan menganalisis perubahan yang terjadi di 

masyarakat (IDFA, n.d.). 

2.4.2. YIDFF - Yamagata International Documentary Film Festival 

Yamagata International Documentary Film Festival adalah festival film 

dokumenter yang diadakan dua tahun sekali di Yamagata, Jepang. Festival ini 

pertama kali diselenggarakan pada bulan Oktober 1989, menjadi salah satu 

festival film dokumenter tertua dan festival tersebut paling terkenal di Asia. 

Festival ini menekankan prestasi terbaik dalam pembuatan film dokumenter, serta 

mempromosikan dan mempopulerkan genre dan pembuatan film dokumenter di 

wilayah Jepang dan Asia (Pages, n.d.). 

Festival yang diadakan pada bulan Oktober 2007 dengan pemutaran 1.633 

film dari 109 negara, dengan 238 film diputar sebagai bagian dari kompetisi 

internasional dan regional. Festival ini menarik penonton sekitar 23.000 orang 

(Pages, n.d.). YIDFF didukung oleh Japan Arts Council dan disponsori oleh 

beberapa perusahaan jepang seperti TBST, Yamagata Broadcasting, Hermes 

Japan Co., Mubi.com, dan lain sebagainya (YIDFF, n.d.). Beberapa Program 

dalam YIDFF, yaitu: 

a.) Kompetisi Internasional 

b.) New Asian Currents (Peserta dapat mengirimkan karya untuk satu 

program saja) 

c.) FIPRESCI Award 

d.) Community Cinema Award 
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  Sistem pendaftaran YIDFF: 

a.) Biaya Pendaftaran Gratis 

b.) Peserta diminta untuk menyerahkan bahan berikut 2 DVD (karya film 

 orisinal) 

c.) Menuliskan nomor pendaftaran  

d.) Peserta menyerahkan teks dialog dan narasi yang lengkap (dengan 

terjemahan terjemahan bahasa Jepang atau Inggris) 

e.) Pengiriman dan biaya pengiriman ditanggung oleh peserta (kerusakan 

atau kerugian pengeriman ditanggung peserta) 

f.) DVD yang telah diserahkan kepada YIDFF tidak akan dikembalikan 

kepada peserta (akan menjadi bahan penelitian dan pendidikan oleh 

Perpustakaan Film Dokumenter Yamagata (YIDFF, 2013). 

 

2.5. Festival Film Dokumenter Yogyakarta 

Festival Film Dokumenter (FFD) Yogyakarta adalah festival film pertama di 

Indonesia dan di Asia Tenggara, yang secara khusus menampilkan film 

dokumenter. FFD dilaksanakan secara rutin setiap tahun di bulan Desember 

berturut-turut sejak tahun 2002. 

Festival Film Dokumenter (FFD) 2012 merupakan penyelenggaraan yang 

ke-11, masih tetap dengan visi untuk terus memberi ruang bagi aktivitas 

penciptaan, apresiasi dan sosialisasi, juga pendidikan di bidang film dokumenter 
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dalam arti yang seluas-luasnya. Berangkat dari semangat berkarya, dibimbing 

dengan nilai-nilai gotong royong, dipandu oleh harapan untuk terwujudnya 

kehidupan seni, budaya dan kreativitas yang lebih baik, FFD 2012 akan 

dilaksanakan dengan program: Kompetisi Film Dokumenter Indonesia, 

Perspektif, Spektrum, School Docs, SEA Doc (Dokumenter Asia Tenggara), 

Master Class, Diskusi serta program-program pendukung lainnya (FFD, 2012). 

Berikut ini Visi dan Misi FFD yaitu: 

a.) Ajang bagi apresiasi  karya-karya film dokumenter, baik dari dalam 

maupun luar negeri, dari pembuat film maupun pelajar. 

b.) Kancah kompetisi untuk memberikan penghargaan bagi karya-karya 

terbaik dari para kreator lokal, dari pembuat film maupun pelajar. 

c.) Ruang sosialisasi film dokumenter kepada para pelajar, kaum muda, 

dan masyarakat umum. 

d.) Arena belajar film dokumenter bagi calon kreator dan kreator muda, 

juga bagi pelajar dan anak muda. 

e.) Wahana bersama untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan di antara 

para kreator, akademisi, dan praktisi film dokumenter pada khususnya dan 

insan film serta media pada umumnya (FFD, 2012). 

Dalam pelaksananaan FFD 2012 terdapat 81 film dokumenter yang 

masuk. Kemudian dari 81 film tersebut disaring menjadi 19 film nominasi dalam 

penjurian Madya. Dalam proses penjurian Madya tersebut, Franciscus Apriwan 

salah satu juri Madya mengatakan bahwa ada beberapa standar dalam penjurian 
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ini, diantaranya seberapa jernih film disajikan, kekayaan visual, perspektif yang 

dipilih, logika cerita, gaya, isu yang diangkat, kekuatan riset terkait dengan isu, 

serta inspiratif (Ramadhan, 2012). 
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