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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Penulis yang berperan sebagai sinematografer dalam film ‘Kelabu’ akan menggunakan 

beberapa teori yang digunakan dalam proses pembuatan film ‘Kelabu’ dari pra-

produksi hingga produksi. Berikut teori-teori yang penulis gunakan untuk mendukung 

dalam pembuatan laporan ini. 

2.1 Sinematografer 

Brown (2012) mengatakan bahwa sinematografer memiliki tanggung jawab untuk 

memberikan look dan tekstur visual kepada sutradara serta meyakinkan sutradara 

bahwa footage yang diperlukan mencukupi dan dapat diedit (hlm. 290). Thompson dan 

Bowen (2008) mengatakan bahwa sinematografer adalah seorang yang ahli dalam 

bidang fotografi, tata cahaya, dan teknik dalam menggunakan kamera. Sinematografer 

akan berdiskusi dengan sutradara bagaimana visual yang ingin disampaikan di dalam 

film ini. Seorang sinematografer juga bertanggung jawab atas segala sesuatu yang 

berhubungan dengan kamera seperti menghidupkan kamera, memasang lensa, dan  

menyesuaikan fokus dan sebagainya (hlm. 19). Sedangkan Mamer (2009), menjelaskan 

bahwa film bisa dibuat dengan seseorang yang memegang kamera atau dengan 

sekelompok kru yang bekerja pada divisinya masing-masing, salah satunya adalah 

divisi kamera yang diketuai oleh sinematografer. Menurut Mamer, sinematografer 
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memiliki dua tugas penting yaitu komposisi dan lighting. Sinematografer bekerja sama 

dengan sutradara untuk memvisualisasikan kata-kata menjadi bentuk visual (hlm. 142). 

2.2. Pra-produksi 

Rea dan Irving (2010) mengatakan bahwa dalam proses pra-produksi, sinematografer 

memiliki beberapa tugas, yaitu: 

1.  Seorang sinematografer harus dapat menganalisis dan mempelajari naskah, karakter, 

serta dunia yang terdapat di dalam cerita. 

2. Seorang sinematografer harus berkolaborasi dengan sutradara dan penata artistik 

untuk menetapkan ciri khas dari visual yang akan dihasilkan.  

3.  Mencari dan berkolaborasi bersama tim untuk memilih dan menentukan lokasi. 

4. Berkonsultasi dengan sutradara dan produser mengenai tipe kamera yang akan 

digunakan. 

5. Memilih dan menentukan tim kamera, tempat rental alat, serta barang-barang yang 

akan digunakan seperti kamera dan lampu. 

6. Membuat rincian dari barang-barang yang akan digunakan terkait dengan 

penggunaan kamera, lampu, dan grip. 

7. Membuat estimasi dari tipe dan jumlah memori yang akan dibutuhkan saat proses 

shooting, seperti hardisk atau memory card. (hlm. 159). 
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 Lanjut mengenai tahapan pra-produksi dalam film, Wheeler (2005) 

berpendapat bahwa hal yang harus dilakukan pada pra-produksi dan yang penting 

adalah: 

1. Mendiskusikan naskah bersama dengan sutradara sampai sinematografer dan 

sutradara menyetujui keputusannya bersama. Untuk mencapai keputusan tersebut 

seorang sinematografer bersama sutradara harus membaca naskah berulang kali untuk 

mengetahui pasang dan surutnya emosi yang terdapat di dalam naskah. Dengan 

demikian sinematografer dapat menggambarkan mood yang terdapat pada film dengan 

baik. 

2. Sinematografer harus berdiskusi bersama penata artistik dan sutradara tentang 

konsep yang akan diterapkan di film tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman 

diantara sinematografer, penata artistik, dan juga sutradara. 

3. Sinematografer juga harus selalu berdiskusi dengan departemen lokasi untuk 

meninjau lokasi ataupun recce, dan memilih lokasi secepat mungkin. 

4. Storyboard artist akan membantu sinematografer dan sutradara untuk 

memvisualisasikan look sementara dalam film. 

5.  Memberikan konsep lighting di awal sangat dibutuhkan agar sinematografer dapat 

memberikan ide kepada divisi lighting apa saja yang dibutuhkan nantinya, dan 

menentukan jumlah dan tipe dari lampu yang digunakan untuk dimasukan kedalam 

anggaran lighting. 

Peran Sinematografer Dalam..., Michael Laitly, FSD UMN, 2018



7 
 

6.  Sinematografer harus menetapkan pilihan terbaik saat menentukan kru dan tempat 

rental alat yang akan digunakan (hlm. 4). 

Sedangkan Grove (2004) mengatakan bahwa sinematografer harus terlebih 

dahulu memahami setiap aspek dari film yang akan dirancang sebelum memulai 

shooting. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami ulang naskah 

dengan lebih teliti dan memutuskan apakah film tersebut menarik atau tidak. 

Sinematografer harus membaca naskah film dan melihat apakah naskah tersebut cocok 

dengan gaya pencahayaan dan tata kameranya atau tidak (hlm. 95). Sinematografer 

akan bekerja sama dengan penata artistik untuk mendiskusikan properti, wardrobe, dan 

set agar nantinya dapat mempermudah pengambilan gambar. Hubungan 

sinematografer dengan penata artistik adalah hal yang sangat penting dan memberikan 

pengaruh atas tampilan gambar nantinya, dikarenakan penempatan properti dalam 

sebuah ruangan saat dieksekusi oleh sinematografer akan memiliki efek yang berbeda-

beda seperti contoh diambil dari low angle maupun dari eye level (hlm. 96). 

2.2.1. Shot List 

Brown (2012) mengatakan bahwa shot list dapat memudahkan sinematografer dan 

asisten sutradara dalam pengambilan gambar, dan memungkinkan untuk mengirimkan 

beberapa kru dari divisi kamera dan lampu untuk melakukan penataan lampu terlebih 

dahulu sebelum shooting dimulai. Shot list juga berguna untuk membantu 

sinematografer, sutradara, dan asisten sutradara agar tidak ada shot yang terlewat untuk 
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diambil (hlm. 289). Sedangkan menurut Moura (2015) mengatakan bahwa shot list 

merupakan sebuah dokumen yang berisi dan mendeskripsikan suatu shot yang akan di 

shooting kan. Shot list berisi type of shot, camera movement, action, object, character 

in the shot. Tujuan dari pembuatan shot list adalah untuk memastikan kembali seluruh 

naskah sudah memiliki shot nya sendiri. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Shot List 

(Moura, 2015, elementsofcinema.com) 

 

2.2.2. Storyboards 

Thompson & Bowen (2009) mengatakan bahwa storyboard adalah gambaran kecil 

tentang framing dan komposisi yang akan dilakukan disaat hari produksi. Gambar 

tersebut berbentuk template seperti buku komik. Storyboard juga berfungsi untuk 

melihat apakah shot sudah mencukupi untuk menutupi scene tersebut disaat sudah 

memasuki pasca produksi. Gambar tersebut dapat membantu setiap orang untuk dapat 
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membayangkan gambaran asli yang akan dibuat nantinya (hlm. 143). Sedangkan 

menurut Mamer (2009) mengatakan bahwa storyboard adalah buku komik versi film 

yang di dalamnya terdapat gambaran kasar dari naskah tersebut. Storyboard 

menggambarkan setiap shot yang ada di dalam film, tidak hanya posisi dari aktor atau 

kamera saja, tetapi juga bisa menggambarkan aksi yang tertulis secara sulit di dalam 

naskah (hlm. 61). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Storyboard 

(Rea dan Irving, 2010, hlm. 59) 

 

 

Peran Sinematografer Dalam..., Michael Laitly, FSD UMN, 2018



10 
 

2.2.3. Floor Plan 

Rea dan Irving (2010) mengatakan bahwa floor plan adalah gambar tentang pergerakan 

di dalam sebuah scene yang dilihat dari langit-langit. Floor plan berisi tata letak 

kamera, pergerakan aktor, dan tata letak lampu. Floor plan dapat membantu 

sinematografer untuk melihat blocking dari aktor, agar dapat menyesuaikan dengan 

pergerakan kamera dan tata cahayanya (hlm. 58). Sedangkan menurut Rabiger (2008) 

mengatakan bahwa floor plan dapat membantu sinematografer untuk menentukan 

sudut kamera yang cocok dikarenakan dapat melihat pergerakan aktor dengan mudah 

(hlm. 372). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Floor Plan 

(Rea dan Irving, 2010, hlm. 54) 
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2.3.     Produksi 

Wheeler (2005) mengatakan bahwa tugas seorang sinematografer saat proses produksi 

adalah sebagai berikut (hlm. 5). : 

1. Memperhatikan ulang hasil dari rehearsals atau blocking aktor pada adegan yang 

akan diambil. 

2. Menyepakati shot yang akan diambil bersama sutradara dan asisten sutradara.  

3. Sinematografer memastikan penataan lampu sudah sesuai dengan konsep yang 

dibuat. 

4. Bekerja sama dengan asisten sutradara untuk mengatur blocking dari pemain 

tambahan, kecuali sutradara ingin memberikan instruksi lebih kepada aktor yang 

berada di latar belakang. 

5. Memberikan kamera kepada kamera operator setelah disetujui oleh sutradara 

sebelumnya. 

6. Menambahkan kamera lainnya untuk figuran dan kebutuhan lain jika diperlukan. 

7. Setelah adegan selesai, sinematografer harus berdiskusi dengan sutradara untuk 

memastikan apakah shot sudah cukup lengkap dan sesuai dengan shot list yang sudah 

dibuat. 
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8. Berdiskusi bersama sutradara dan asisten sutradara mengenai scene yang akan 

diambil pada hari berikutnya. 

9. Menerima dan memastikan call sheets untuk hari besok sebelum call sheets dirilis 

untuk shooting hari berikutnya (hlm. 6). 

Lanjut mengenai tahapan produksi menurut Rea dan Irving (2010) mengatakan 

bahwa tahapan kerja sinematografer disaat produksi adalah sebagai berikut: 

1. Melihat kembali hasil latihan dari scene yang akan diambil 

2. Berkolaborasi bersama dengan sutradara tentang pilihan lensa dan komposisi. 

3. Merancang lighting untuk mendukung alur cerita, gaya, dan konten dramatis yang 

terkandung di dalam film. 

4. Memastikan mood dan warna sudah benar untuk membantu alur cerita. 

5. Memastikan kembali rancangan lighting di setiap adegan. 

6. Mencoba kembali rancangan lighting sebelum proses produksi. 

7. Memecahkan permasalahan teknis yang berhubungan dengan camera operator, 

asisten kamera, dolly, dan crane grips. 

8. Memastikan kembali apakah ada gangguan suara. 

9. Mengatur sinematografi dalam setiap adegan. 
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10. Memastikan kembali rancangan bersama sutradara, produser, dan penyunting 

gambar (hlm. 159). 

Sedangkan Grove (2004) mengatakan bahwa sutradara, penata artistik, dan 

sinematografer akan memberikan masukan kreatif atas scene yang akan diambil. 

Selama proses shooting dilakukan, sinematografer harus berkonsentrasi terhadap tata 

cahaya dan juga tata kameranya. Sinematografer harus memastikan alat yang disewa 

memenuhi kebutuhan shot yang ada, contohnya seperti kamera dengan kecepatan 

tinggi atau specialist crane (hlm. 100). Sinematografer harus bisa menghadapi tekanan 

terhadap jadwal shooting yang telah dibuat oleh produser yang biasanya terlalu ketat 

(hlm. 101).  

 

Peran Sinematografer Dalam..., Michael Laitly, FSD UMN, 2018




