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LAMPIRAN A:
RANGKUMAN WAWANCARA DENGAN BATARA
GOEMPAR
Sesudah melakukan sesi wawancara dengan Batara Goempar, maka penulis
mencatat respon yang diberikan oleh beliau atas karya serta teori yang penulis
gunakan dalam beberapa poin, yaitu:
1.

Angle yang digunakan oleh penulis masih kurang bervariasi, penggunaan
angle untuk membantu penyempurnaan sebuah shot masih belum penulis
gunakan di dalam film pendek Last Dinner ini. Hal itu juga mempengaruhi
penyampaian emosi karakter kepada penonton, emosi masih kurang terasa
seperti ada sesuatu yang mengganjal.

2.

Aspek pencahayaan dalam film pendek Last Dinner ini dinilai cukup baik
oleh beliau, namun lagi-lagi ada sesuatu yang kurang seperti halnya contrast
bayangan yang kurang dan juga pencahayaan yang terkesan flat kembali
kurang menimbulkan dimensi di dalam frame sehingga emosi yang ingin
disampaikan tidak dapat diterima sepenuhnya oleh penonton.

3.

Komposisi juga dirasa kurang bermain, beliau mengatakan bahwa penulis
sebagai seorang director of photography harus berani bermain dengan
kamera, karena hal tersebut adalah jantung dari seorang cinematographer.
Penulis dinilai masih terlalu bermain aman untuk projek Tugas Akhir ini,
namun kemudian beliau berkata bahwa ini merupakan proses pembelajaran
yang sangat baik seperti halnya dulu beliau menyelesaikan studinya di Institut
Kesenian Jakarta.
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4.

Mengenai masalah teknis beliau menyarankan untuk penggunaan dual
camera sebaiknya menggunakan lensa dengan focal leght yang sama agar
bisa menghasilkan frame yang sama di kedua kamera, hal tersebut
dimaksudkan agar ketika perpindahan frame ketika gambar di edit tidak akan
mengejutkan rasanya ketika ditonton.
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LAMPIRAN B:
LEMBAR BIMBINGAN
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LAMPIRAN C:
CAMERA REPORT
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LAMPIRAN D:
SHOTLIST FILM PENDEK LAST DINNER
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LAMPIRAN E:
CURRICULUM VITAE BATARA GOEMPAR

Batara Goempar, Born in Medan/Indonesia 1985
Freelance Director of Photography – Cinematographer
Enterpreneur
Phone: +6281919157157

Formal Education
S1 Cinematography, Jakarta Art Insitute (2002)

Filmography
-

Hi5teria

-

Merry Riana : Mimpi Sejuta Dolar

-

Aach Aku Jatuh Cinta

-

Aroma of Heaven
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LAMPIRAN F:
TRANSCRIPT WAWANCARA BATARA GOEMPAR
N : Kenapa ya selalu kalo gua nonton film anak ujian mau kampus mana aja pasti tragedi
yang diangkat
A : haha iya mas
N : Iya, tragedi. Lu tau kan basic struktur drama klasik Homer, ga tau?
A : Hmm yang mana ya?
N : Baca deh Plato. Homer itu bikin dua hidup manusia, satu itu tragedy satu lagi apa gitu
A : Cuma dibuat jadi kayak lucu-lucu aja gitu ya
N : Engga, maksudnya nama Homeros itu orang jadi lupa padahal Homer itu dulu satu
pemikir besar
A : Jaman?
N : Jamannya Plato. Lu ga belajar gituan ya? Belajar dong harusnya
A : Belajar sih mas basicnya tapi ga didalami
N : Seru tau
A : Ini tuh film tugas akhir ke 2 director saya. Sebelumnya dia uda buat film dulu terus
dia ga puas gitu sama hasil sebelumnya
N : Jadi ini bikin lagi? Ini directornya? Bukan?
A : Bukan
N : Lu siapa?
A : Dia temen saya doang, dia bukan anak sinema. Dia anak desain grafis. Jadi dia tadinya
sama tim yang lain terus baru akhirnya tugas akhir sama saya, sama editornya saya. Kita
bener-bener tugas akhir ini bertiga doing
N : Siapa itu directornya? Cewek atau cowok?
A : Cewek
N : Cewek ya, dia ada masalah ya sama bapaknya? Atau ibunya?
A : itu dia masalah sama bapaknya sih
N : Lu ada masalah sama bapak lu ga?
A : Ga ada
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N : Lu ada masalah sama ibu lu ga?
A : Suka kadang-kadang
N : Uda ada yang meninggal belom?
A : Belom
N : Itu sebetulnya serunya tuh, kalo viewnya itu angkat masalah pribadi
A : Kalo dia sama bokapnya mas kebetulan. Ini cerita nyatanya dia. Representasinya yang
cowok itu adalah director saya
N : Directornya cewek?
A : Iya directornya cewek
N : Pantesan. Makanya gua bilang ada yang janggal sih
A : Agak feminim karakternya ya
N : Iya, ada dimana nih terus ya bukannya gua ngocehin lu sebagai cameraman, lu ga ada
masalah sama bapak lu
A : Iya sih
N : Gua juga bingung, sama waktu itu juga tentang bokap gitu. Yang main malah bokap
gua sendiri lagi, TA gua dulu gua pake 16 menit, gua bikin mati bapak gua diceritanya.
A : Terakhirnya ya?
N : Iya. Maksudnya emang akhirnya pas ditonton kita masuk kemana-mana waktu itu
filmnya, ke Perancis kemana ternyata deket gitu. Pas kita evaluasi oh iya ya, temen gua,
director gua bapaknya ABRI, dia bejarak sama bapaknya. Gua sama bokap gua ga bener
kondisi ininya. Jadi semua ternyata yang ujian itu emang punya masalah sama bokap
A : Memang punya satu kesatuan ya
N : Kita nyari itu gitu dan memang akhirnya agak personal dan akhirnya ditonton orang
“iya juga ya …”
A : kayak itu ga sih filmnya Regas?
N : Gua ga nonton. Gua uda ga ngikutin musim-musim gitu. Terakhir gua ngikutin gituan
malah nonton Turah doang
A : Saya malah ga nonton tuh itu malah ada screeningnya
N : Ya intinya film lu well done sih sangat sih, oke lah. Cuma ya tetep entar lah kalo uda
mulai gede lagi ada beberapa titik sih. Kalo gua sih uda semua ya, asal story nih.
Menurut gua set nya salah deh. Ruangnya salah banget. Mungkin emang itu keseharian
kalian tapi itu tidak ada nilai. Kenapa lu ngear rumah itu? Pertanyan gua itu dulu deh
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A : Ruang makannya ya? Atau ……
N : Semua, rumah itu kenapa?
A : Oh secara keseluruhan, itu sebenernya di dua lokasi yang berbeda sih mas, di teras
sama rumah itu
N : Kenapa harus kayak gitu?
A : Karena kembali lagi, director ingin yang dekat dengan keseharian dia. Dulu tinggal di
rumah seperti itu. Dia ingin bener-bener menggambarkan realitanya gitu
N : Ya tapi gua suka sih maksudnya secara ruang tuh yang nilai plus walaupun nilai
artistiknya bagus tapi dalam arti kata mendapatkan kekosongan, gua berasa tuh ruang
kosongnya. Cuma secara angle, rumah itu tidak bagus sebenernya buat camera works.
Menurut gua dramatic lu jadi tidak ada layernya. Shot terakhir lu itu yang lu bikin
dramatic itu ga jadi apa-apa. Itu jadi karena gua liat si meja tapi ruangnya itu gua ga liat
apa dibelakang sana apa, ini apa, ini ngapain, ini ruang apa, itu doang sih gua
maksudnya. Kalo lu sebagai seorang sinematografer tuh ngomonginnya harus sampe
situ kayak bukan cuma yang diliat mata. Ngerti ga maksudnya? Jadi ruang jauhnya
bahkan lighting aja bisa ngaruh kok. Jadi kesannya karna cuma depan doang, gua ga liat
lain lagi. Gua Cuma liat si meja dan itu doang. Padahal mungkin kalo gua sebagai seorang
cameraman, gua akan liat misalnya dibelakang sana ada apa gitu kayak misalnya secara
angle dibelakangnya tuh ada si foto bapaknya itu sama ibunya
A : oh subtle message gitu lah
N : Jadi positioningnya waktu lu bikin shoot itu langsung jadi enak. Karna kan lu punch
nonjok orangnya diterakhir kan
A : Iya terakhirnya itu dibuang meja makannya
N : Nah ruang itu secara angle gua ngerti maksudnya cuma kalo lu gali lebih dalam ada
hal lain yang bisa lu kerjain jadi kayak bikin mappingnya ruang “gua mau waktu tracking
ini tuh dibelakangnya ada ini ada ini ada ini ..”
A : Develop plannya mungkin kali ya mas
N : Ya sebetulnya kalo gua belajar waktu dulu gua kesana gua dapet Borealis Film Talent
itu adalah how cinematographer do their own previsualization namanya jadi waktu
mereka from script to your visualization jadi ini lu lepas aja dari director, potong dulu.
Abis lu potong, lu ketemu sama director lu, lu bilang ini gua kepikiran ruangannya gini
loh, dari lu apa?
A : Dari kita sebagai sinematografer pandangan kita tentang script itu kan
N : Bebas aja, misalnya gua seorang sinematografer, gua dikasih script kayak gini, gua
pasti arahannya ke rumah-rumah tua di Kota gitu. Gua ngerti lah bapak-bapak cina gitu
pakaiannya cuma bapaknya dengan bajunya dia sebagai karakter kayak ga disitu
rumahnya
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A : Kayak bukan rumah dia gitu ya
N : Nah, tau maksudnya? Gua punya temen orang cina juga kok tinggalnya di pasar baru,
rumahnya tuh di gang, ngomonginnya hal yang sama. Ngomongin masalah rumah,
rumah peninggalan
A : Itu saya ngerasain juga sih mas karna sebenernya kan kita mau ambil tuh keterikatan
si bapaknya sama rumah itu sebenernya dan ketika film ini berjalan tuh saya sendiri ga
ngerasain sih
N : Iya maksudnya bisa aja bapaknya dibikinin ini bisa juga seorang bapak yang kayak
begini modelnya makanya dia tuh mempertahankan rumah itu tapi rumah dan si bapak
ini tuh harusnya nyatu karna dari dialog tapi mungkin kalo bapaknya penampilannya
lebih kayak anaknya, yang lebih rapi, lebih subtle bentukannya itu jadi kesannya kayak
“oh iya, dia emang uda mapan walaupun dulu susah gitu”. Dulunya mungkin susah,
sekarang uda mapan. Ini tuh kayak susah
A : Kayak beneran orang susah yang ga punya rumah gede gitu
N : Karna kosong. Kosong itu akan selalu membuat sebuah ruang itu menjadi besar.
Kecuali ruangnya sempit. Gua karna tipe yang emang kontrol sampe art sih. Gua ngobrol
abis itu entar sama art department gua sampe kayak gua yang film terakhir angel
bantuin itu gua ngomong sama art director gua untuk ruang yang ini gua mau dapetin
ini. Ruang ini gua mau dapetin ini gitu sampe gua insist 1 rumah gitu karna mau dapetin
ini, gua model yang kayak gitu
A : Apa aja yang harus masuk gitu ya …
N : Iya, kayak gua akan ngomong sama director gua “tapi ruang ini tuh harusnya gini,
ruang yang ini tuh harusnya begini”. Paham ya? Kenapa begini karna walaupun si B
rumahnya gede gedongan tapi kosong, gua mau dapetin itu makanya gua kejar tuh
rumah itu sampe Sentul gitu terus kenapa si A rumahnya sempit walaupun dia kosong
banyak peninggalan tapi mau dibikin homie selalu terjadi percakapan. Sebenernya
hampir-hampir sama sih cuma waktu itu gua karakternya cewek
A : Disini sendiri sebenernya kalo dibayangan saya sengaja bikin agak kosong dan
framingnya lebih kayak ke tight gitu saya emang ga kasih ruang gerak untuk mereka
berdua itu karna walaupun rumahnya besar tapi ruang geraknya mereka sempit gitu,
pengennya sih ke situ
N : Itu sih gua dapet. Memang kalo secara ruang yang lu tidak banyak bikin ruang gerak
mereka gitu. Kayak ada patah dimana gitu. Banyak sih angle yang menurut lu bisa manis
tapi kayak yang ngasih korek ke bapak, buat gua ya pada saat tidak ada dialog, harusnya
sinematografi tuh bekerja keras sih. Setuju ga lu dengan kata-kata gua?
A : Iya sih, visual yang harus main
N : Tapi disini shot lu kayak kegedean
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A : Kayak males gitu ya?
N : Ada sih, kalo males gua liat ada. Disaat lu harus bermain lebih cuma ada males. Dan
harus diinget, coba deh latian kalo ada nih dua orang kayak kita dialog bikin posisinya
tidak bergerak, lensanya sama, jaraknya sama
A : Jadi 2 frame sama, lensa sama, jarak sama dari masing-masing subjek?
N : Betul. Bikin sama, kenapa? Nanti itu waktu editing feel nya seemless. Shot lu tadi itu
ada kayak close up terus bapaknya lebar banget terus ternyata gua ngeliat ada beberapa
shot terakhir tau-tau dia masuk frontground, kayaknya ini shot yang ini nih, shot
bapaknya ngomong di meja makan, bener ga?
A : Iya
N : Kayak pas dia cabut ya dia jadi single shot, pas dia masuk dia jadi ada frontground nih
A : Engga juga sih mas, saya bedain justru. Waktu awal-awal kan bapaknya kan masih
over ke shoulder anaknya tuh yang shot bapaknya sedangkan dari awal si andi ini uda
close up kan. Maksud saya adalah saya ga ingin penonton tuh masuk dulu ke bapaknya
gitu, penonton liat dulu andi. Jadi kan kayak ekstrim close up nya andi tuh ada lah waktu
awal-awal di ruang makan itu. Nah ketika percakapannya uda mulai intense itu kan
masuk kan ke close up nya rudi, bapaknya uda ga over ke shoulder lagi dan kenapa saya
masukin over ke shoulder awalnya karna saya mau nunjukkin backgroundnya juga tuh
yang ada foto ibunya di altar, itu kayak ibunya jadi penengah mereka gitu. Mungkin ga
terlalu dapet kali ya mas
N : Engga sih, bukan masalah dapet, ini kalo ngomongin sinematografi sama yang udah
di atas sometimes emang kayak approachnya orang kan beda-beda juga ya. Ada yang
kalo gua gini, kalo lu gitu ya itu yang memang artnya sih kalo menurut gua, seni nya
disitu. Cuma memang kalo ngomongin malesnya, gua ngerasa lu harus bisa belah tuh
dialog yang emang cuma percakapannya biasa apalagi ini ngomongin as the story
present time nya itu kan waktu kita nonton present time nih itu lu ngomongin past time
kan, kalo secara color lu buat tapi secara komposisi lu ga buat, ga ada bedanya. Jadi
kadang emang suka nih orang gini, ada yang kalo ngomongin past tense, warnanya
dibedain tapi sebetulnya secara framing pun bisa loh bahkan bisa lu bedain pake kamera
A : Beda kamera gitu?
N : BIsa aja, kenapa engga? Lu pake kamera yang lebih jelek misalnya … memang
akhirnya permainan permainan itu yang menurut gua seru jadi seorang sinematografer.
Makanya gua suka banget film .. tapi ini beda sih omongannya, ini ngomongin kamera
film sama digital. Filmnya Martin Scorsese yang baru
A : Silence yang tentang dijajah Jepang kan?
N : Silence ya? Lu tau ga itu kameranya pake apa?
A : Pake film sama ….
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N : 2, satu film, satu alexa XT
A : Oh 1 digital?
N : Iya, kenapa? Siang dia pake film karna mau dapetin looknya karna kemampuan
kamera film menangkap altitude tapi waktu malem dia pake alexa karna kemampuan
kamera digital menangkap low light, so ga ada yang salah sebenernya dengan 2 kamera.
Ga ada yang salah 3, 4, 5 lensa beda-beda
A : Ya sebenernya tergantung yang ngerancangnya shotnya kan?
N : Nah itu makanya mungkin lu bener coba 1 dulu tapi coba deh maskudnya gua biar lu
nyesel sebetulnya kayak harusnya tuh waktu lagi yang ini gua ga pake carls zeiss nih
A : Pake lensa manual yang soft soft gitu
N : Nah, mungkin gua pake lensa yang apa gitu atau harusnya gua pake kamera yang
seperti apa gitu biar lu yang nyesel aja kayak harusnya lightingnya gua, harus gua bedain
lagi nih, harusnya … gitu-gitu loh. Jadi misalnya secara komposisi sama, apalagi nih yang
lu bedain jadi ada layering-layering yang menarik. Ini tuh gua ngeliat cukup simple,
which is good. Ga masalah buat gua, lu ngerti. Cuma ini kalo gua nontonnya kayak belom
jadi kristal
A : Belom digosok ya?
N : Engga, sebuah kristal imaji itu adalah kristal tuh kalo ditembak 1 cahaya dia tuh
nyebarnya banyak. Nah, belom jadi itu. Lu masih 1 doang walaupun lu uda bermain tapi
lu belom jadi kristal. Kristal itu bahkan filmnya dimatiin aja suaranya mungkin lu bakal
ngerti
A : Jadi bener-bener yang namanya visual berbicara tuh disitu ya
N : Itu namanya kristal imaji. Kadang-kadang kebanyakan kita, temen-temen ya
walaupun diluar juga sama yang ngomongin film art ya gambarnya kosong, istirahat
kata-kata sama kayak gitu. Ya walaupun keren cuma kayak gini film art nih mainnya gini
tinggal lu ikutin aja copy paste lu bikin film, sama kok ga ada bedanya. Copy paste aja
tekniknya, gampang. Makanya kenapa gua belom nonton itu film karna ngeliat trailernya
“oh bagus bagus .." cuma ya ga ada ketertarikan dibanding nonton Turah. Karna buat
gua Turah lebih suatu golongan ini bisa ngerefresh lebih ngomong gitu. Karna gua lagi
dalam pencarian gambar Indonesia, kita belom ada nih. Nah kalo film lu, ya secara
komposisi yang lu bilang tadi balance segala macem ya gua ngerti sih. Cuma hati-hati
dengan balance, nah ini gua cuma mau bertanya. Dari dialog ini lu uda belah belom?
A : Maksudnya mas?
N : Jadi misalnya waktu itu gua bilang “aku sedih sama kamu” nah pas yang disini
shotnya apa?
A : Oh iya, itu saya belom sih. Belom sampe ke situ

xxix
Peran Director of Photography..., Alver Firmaz Susantio, FSD UMN, 2017

N : Nah gua ngerasa itu soalnya jadi kayak tidak .. ngerti ga? Harusnya misalnya waktu
ngomongin ini lu harus ke sini nih. Nah balance tuh hati-hati, balance tiba-tiba di editor
dan director tuh pasang aja
A : Hmmm kadang-kadang buat gantiin shot aja gitu
N : Iya jadi itu fungsinya kayak master, paham ga lu? Jadi misalnya masternya ga perlu
dibalance lu diemin aja komposisi yang ada di depth nya itu perspektif tapi waktu dia
ngomong, si bapaknya ngomong nih yang waktu dia di luar kayak dia sudah
menyamaratakan posisi dia untuk si anak buat nerusin dia kan kayak gitu tuh nih tematemanya kan. Nah itu baru tuh balancenya masuk. Jadi emang ada obrolannya gitu shot
disini
A : Emang harus ke arah situ …
N : Bukan cuma sekedar dia menjadi establish, sekedar menjadi wide shotnya doing. Nah
balance itu lebih disitu sih sebetulnya. Balance tuh kadang-kadang lu harus nemenin
sampe editor. Perdebatan-perdebatan itu positif sih menurut gua
A : Karna yang memang sudah kita rancang kan
N : Rancangan bukan kita doing sih. Kadang-kadang kan rancangan ada lagi dibelakang
cuma ada dimana nih yang lu kekeh, ada dimana yang cuma keperluan lu
A : Mungkin lebih ke aarah kalo kita tau kita kan boleh kekeh gitu ya boleh
berargumentasi sampe sengit dengan director dan editor sekalipun
N : Tapi harus dalam ranah professional ya dan tetap eksperimen itu penting sih, ga ada
yang salah makanya gua bilang eksperimen aja apalagi mumpung lagi kuliah. Entar
waktu lu uda kerja uda ga ada
A : Harus bener ..
N : Engga, bukan harus bener. Harus ngikutin yang bayar
A : Haha harus ngikutin bosnya yang punya uang
N : Bener harus ngikutin yang bayar kalo ga ngikutin, besoknya lu ga bakalan dipake lagi.
Mumpung lagi kuliah lu random aja. Film yang waktu TA gua aja gua masukin kodak,
masuk produk Asia waktu itu. Film dari Indonesia tuh film gua. Padahal gua tuh pake film
expired, gua cuma punya 4 can, directornya gua modelnya shoot shoot aja, abis berapa
sampe waktu itu director gua teriak karna kita harus nyuci film sampe mahal. Tapi waktu
itu mereka jadiin kayak Indonesia basenya di Kodak. Gua dapet tuh awardnya tapi gua
kayak gamau kasih liat orang juga sih. Ga ada duit juga, paling gua cuma taro di rumah
dan nyokap gua juga ga ngerti Kodak apaan. Tapi maksud gua adalah coba lu eksperimen
bermain pake film expired gimana, akhirnya gambar-gambar gua yang fresh gua samain
sama yang expired. Expired kan gambarnya jadi lebih less 1 rate jadi pas masuk di color
grading gua turunin
A : Semua yang fresh gitu?
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N : Harus ngikutin
A : Tapi itu jadi pengalaman ya
N : Makanya sharing sesame sinematografer itu penting karna nanti lu bisa ambil
misalnya si A bilang dia pernah begini, si B tuh kayak gini, si c bikinnya kayak gini, si D
bikinnya kayak gini. Gua bikinnya mau kayak gimana ya. Terus apa? Yang lu mau tanya
sama gua apa?
A : Ya gitu-gitu aja sih mas, ga saya tanya aja uda dishare semua
N : Masa sih? Sayang banget, menurut gua ya misalnya bapaknya ngomong mulu,
kenapa shotnya ga mulutnya? Shotnya kenapa ga telinganya? Walaupun lu ada tuh tapi
gua gatau tuh fungsi shotnya tuh apa tuh kayak telinga disenter gitu. Kayak ini apa
kurang pen apa gimana, cuma maksudnya gua kalo ngomongnya telinga harusnya bisa
lebih close
A : Lebih keliatan telinga yang bener-bener telinga ya
N : Iya, jadi lu cari komposisinya yang dia mendengarkan gitu. Ini kan lu membicarakan
masalah dia mengingat gitu, telinga dengan kepala itu shotnya cukup rewinding sih.
Apalagi shot berikutnya bapaknya ngomong, cuma bibirnya aja. Atau mungkin dari
belakang. Kenapa shotnya ga dari belakang bapaknya?
A : Masih kurang berani sih mas, masih belom mau nyoba ini itu karna kan sebenernya
ini salah satu projek yang mepet juga, persiapan kita ga nyampe 1 bulan terus mepet
kan gitu ngejar sidang juga buat laporan juga
N : Biasain alesannya ga buat begitu
A: Iya sih, kita salah juga. Alesannya adalah main aman
N : Ya alesannya bukan yang mepet atau apa. Alesannya harus yang kayak strip aja.
Gapapa mau lu kata salah juga bodo amat. Ga ada salah benar kali di film. Yang ada tuh
masalah suka ga suka, bukan salah bener. Bahkan ada tuh cewek, istrinya mas ifa kalo ga
salah, gua ajak nonton film avenger dia bilang “ah gua ga suka film kayak gitu”. Kaget
ga? Bukan karna film itu salah ..
A : Emang karna ga suka aja dengan film begitu ..
N : Film itu kan sebagai hiburan. Film itu ditonton jama dulu sebagai pengganti orang
pergi nonton teater. Ini sebuah medium baru nonton di bioskop dimana perbedaan ….
Makanya bentukannya teater diluar tetep ada layar. Lu tau sejarahnya? Karna dulu itu
cuma buat gantinya teater. Teater apa kekurangannya?
A : 2 dimensi ..
N : Engga, lu ga bisa ngeliat mukanya, kecil banget disana jauh
A : oh iya, uda gitu ga ada dimensinya

xxxi
Peran Director of Photography..., Alver Firmaz Susantio, FSD UMN, 2017

N : Ada dimensinya. Dimensi mah tetep ada, 3D, ruang, layar itu dimainin. Lighting, stage
manager juga ada. Lu pernah nonton teater ga sih?
A : Pernah
N : Maksudnya tetep ada itu semua dimensi. Cuma apa yang kurang? Waktu dia sedih
itu jauh
A : Iya, ga keliatan ekspresinya
N : Orang menangis jadi besar “aku sedih ..” tapi kalo film, dia diem aja tuh
A : Di close up
N : Experience nya beda, ini jadi sebuah hiburan baru mediumnya. Film sebagai hiburan
itu harus dibedain masa tontonan kayak yang dalem-dalem gitu orang uda cape kerja
semingguan, nonton film yang bikin dia sedih. Ga ada yang mau. Nah lu harus bagi tuh
kalo mau bikin film. Orang tuh mau dapetin apa? Orang terenyuh ga sampe nangis,
expand waktunya, obrolannya ga sampe terlalu banyak, gua ga bisa nikmatin.
Ngomomngnya tuh hal-hal yang dibuat harus mikir lagi
A : Itu yang maksudnya buat orang harus berpikir lagi
N : jadinya ya ga ada yang salah. Film ini kan uda pilihannya kalian. Kenapa ga mulainya
dari waktu dia ngasih makanan ke tempat persembahan itu? Kenapa ga dari telinga
samping? Pas telinga samping, masuk suara bapaknya. Masuk suara bapaknya, seemless
shotnya masuk ke dia dengan angle yang sama tapi beda warna
A : oh iya paham-paham
N : Permainan-permainan kayak gitu yang seru buat gua. Oke ya jadi pas disini dia
denger nih suara bapaknya masuk pas lagi di altar di present timenya. Past timenya
mulai lagi dari telinga. Bapaknya kan ngomong tuh, kenapa ga dari situ mulainya? Itu
cara mainnya kalo gua. Gua akan ajak mikirin shotnya kalo Cuma bikin adegan gini doang
sih, ga usah ajak gua, uda bikin aja gitu. Gua ga usah turun tangan
A : Ga kepikiran sih …. Rumitnya dsitu juga sih walaupun kita rapat nih ngomongin
bareng-bareng, ngebreakdown script dan lain-lain itu kadang-kadang ga dapet input
yang sampe segitunya loh mas
N : Ya makanya harus diomongin kalo gua ngomongnya ranahnya uda sampe art sama
editing. Kepala gua tuh uda editing makanya banyak yang suka gua kerja, gua ga bilang
gua bagus cuma demen kerja sama gua karna gua ngomongin editing uda kedepan, lu
ngeditnya mau kayak gini ga? Gitu … bahkan apalagi itu bagus karna nanti kalo uda mulai
shooting uda ngejelimet, uda technical banget, lu harus geser gen-z, mana yang duluan
dan segala macem harus jam berapa syutingnya, ini harus gimana, itu teknik yang lebih
lagi, itu lu harus ngobrol buat shotnya kita. Nah gua nih, gua selalu bikin beginian. Ini
filmnya gua sama mas garin. Setelah gua nonton, gua bikin offline review menurut gua.
Ini yang akan gua bagi ke editor, ke director
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A : Hmm ya ya jadi pendapat mas sendiri setelah lihat rough nya ya
N : Iya dong, jadi secara sinematografer gua ada yang bohong ga
A : Apa yang harus dirubah atau ada yang harus diganti, kurang lebih gitu ya
N : Iya, jadi lu harus terus bawa. Kalo gua bawa bukunya gini karna kalo gini kegedean.
Nah jadi kalo waktu lu bikin shot sequence itu juga sama, bawa buku segitu doing terus
gua gambar tuh. Ini gini, ini gini, terus gini atau bikin floor plan, ada kan aplikasinya kan.
Lu bikin itu, itu akan mempermudah visualization yang gua bilang. Kalo engga waktu di
lapangan tiba-tiba directornya bilang “ga gini maskud gua”
A : Iya sih, kalo kita bikin floor plan kita kan jadi tau kan mau tempatin kameranya
N : Gua mau gini, ruangnya kayak gini
A : Orangnya disini, disini, berarti ngarahnya ke sini terus ada apa aja dibelakang
orangnya, apa aja yang akan masuk nih, yang harus di set gitu “jadi bagian ini ga usah di
set ga akan masuk frame”
N : Iya, betul. Ya gitu jadi maksudnya misalnya shot lu ini tadi kan ada meja nih, ini
orang, kamera lu yang ending kan kesana kan arahnya. Kalo ini lebih padet, ini lebih
padet. Disini gua bisa liat altarnya sebelah sini, ini bisa ada yang tadi kayaknya ada
dispenser ya sebelah sini atau apa. Nah ini kasih deikit yang tirai itu kan, terus sini
belakangnya ini ada apa lagi. Lu bayangin, kebayang ga depth nya?
A : Kebayang sih, formasinya ada semua ya. Bikin formasinya itu jelas nisa ngeliat
semuanya
N : Dan waktu itu lu bilang ini lensa berapa? Misalnya lu mainnya dimana
A : 24
N : Nah lu kan ada reki, reki itu fungsinya kayak gitu. Oh engga nih ruang kecil eh engga
deh kegedean, harus kita kecilin lagi karna ini gua spacenya ga dapet karna kalo misalnya
ini begini gua jadi pake lensa 16. Atau misalnya ga masalah ini lu pake 24, lu mundur lagi
di segini besarnya tapi si mejanya ada disini posisinya. Jadi dapet angle viewnya segini.
Nah itu technical-technical kita yang memang beda-beda orang sih. Kalo lu ngadepin gua
ya begini. Kalo lu ketemu jobnya lain ya beda lagi
A : Beda treatmentnya
N : Iya dong. Ini jelas, gua sangat bangga kadang-kadang gua dapet script dari orang dan
dapet film terus gua ga ngerjain.gua kadang-kadang lebih seneng gitu. Tau ga lu kenapa?
Karna itu bikin gua evaluasi, kemaren pas gua baca scriptnya gua kepikiran gini, waktu
filmnya bukan sama gua oh jadinya begitu gitu
A : Oh iya iya jadi bisa liat kalo orang lain buat tuh gimana sih gitu jadinya
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N : Lu harus cobain kayak gitu. Maksudnya kayak besok lu diajak bikin film one day lu
diajakin, lu harus liat punya orang, lu harus bangga ga dicalling, lu harus bangga ga
diajakin bikin film itu tapi lu tau ceritanya karna lu kepikirannya apa
A : Yang kurang juga menurut saya itu. Saya masih belom mikirin finalnya itu seperti apa
N : NIh misalnya dulu tuh gua bikin gini, ada beberapa ide-ide gua. Waktu gua
ngomongin orang kaya, gua pake panter, shotnya tuh krendra. Ini track it, orang kaya
nih, grande, rumahnya di belagio kali tuh waktu itu ya maksudnya gede banget, liat ini
langsung krendra. Kalo gua sih mainannya itu. Waktu dia harus harus temenan sama
orang miskin, itu kamera gua handheld semua, di ruang miskin ini. Jadi tuh kadangkadang tuh bukan cuma lighting yang gambar. Gua tuh tipe orang yang main, kamera ini
sebagai pena, penanya itu bukan lighting bukan warna, penanya itu ya kamera
movement, framing juga bisa. Kayak waktu misalnya yang adegan orang kaya lu
langsung balance, waktu ngomongin orang miskin lu langsung unbalance. Cuma kalo lu
ngomongin orang miskin itu lebih bahagia dari orang kaya, lu balik lagi. Orang kaya
framingnya unbalance
A : Dengan segala kesederhanaan yang dia punya …
N : Lu harus mainin itu. Itu seru, gua senengnya main di kamera karna gitu-gitu. Kalo ga
digituin gua ya jadi .. iklan aja gua bikin begitu kok ngobrolnya. Kayak walaupun tingkat
teknisnya lebih jauh parah tapi ngomonginnya hal-hal yang kayak gitu, apalagi bikin film.
Nah lu berpikirnya tidak sejauh itu, si layernya 1. Sayang aja, harusnya bisa bikin layer …
A : Maksudnya kayak bisa bikin banyak … yang shot ikan sih mas bagus banget
N : Yang ikan mana?
A : Yang dia dapet ikannya yang dikit terus kecil-kecil terus nyambung ke pasar ikannya
pas diambil yang gede-gede
N : Padahal ngomongnya tuh gampang banget. Jadi tuh langsung gua bilang “oke, gini
gini ..”. itu gua sendiri loh
A : Semua mas yang iniin?
N : Cameraman gua sendirian ga ada asisten, ga ada lighting man, ga ada siapa-siapa.
Maksudnya gua langsung yang “ oke, ini gambarnya apa, ngehubunginnya apa,
kemiskinan segala macem oke ..” ya itu tadi basic gua, miskin apa segala macem ya
kameranya ga repot. Sampe kameranya aja gua bikin miskin, ngerti ga lu?
A : Iya, paham-paham
N : Lensanya masih bagusan lensa lu deh. Pake lensa 50 nya canon itu yang murah yang
900 ribu
A : Oh yang plastik ya
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N : Iya itu 20-35 itu, terus gua bawa 70-201 yang L pertama bukan L dua, sama 16-35
yang lama, uda itu doang ga ada lagi. Pake 5 nd doang. Shooting yang tadi yang terakhirterakhir malem itu gua shooting jam 7 siang eh jam 7 pagi
A : Nah iya di film saya, saya juga day for night sih mas
N : Ya maksudnya ini lu harus main yang kayak gitu-gitu, itu kayak waktu lu bisa bermain
kayak gitu itu seru sih. Yang tadi ya yang awalan itu day for night?
A : Engga yang di indoor semua itu day for night
N : Indoor kok day for night?
A : Engga, itu kan tadi jendela gede banget tuh mas dibelakangnya kan, itu tadinya yang
shot terakhir itu kan keliatan tuh matahari masuk banget terus sama yang teras itu juga
day for night saya tutup kain hitam semua dibelakangnya
N : Ya bagus kok, entar coba main day for nightnya eksterior kayak tadi
A : Itu semi sih yang teras
N : Enggalah, masih dinding belakangnya
A : Iya sih
N : Enggalah, eksterior tuh di depan tuh sana di jalan tuh jadi day for night. Bedalah, kalo
gua mungkin nih di jalanan, gua tutup abis jalanan, gua basahin jalanannya, lampu gua
nyalain, gua tutup abis semuanya, ribet deh pokoknya. Maksudnya banyak nanti level
kerjaan naik banget, nanti lu akan bisa ngerjain ini, ngerjain ini, ngerjain itu. Nah kalo lu
startnya searching di story ada benernya memang. Gua dulu ngikut sama pak o kan,
perusahaan rizal, tau?
A : Oh perusahaan rizal tau, waktu itu pernah jadi pembicara di kampus juga
N : Itu guru gua di lapangan banget. Dulu gua lama sama mereka, sekarang uda harus
jalan sendiri kan uda pecah. Nah itu, kamera works gua banyak banget dari dia. How
handling, kenapa kameranya gini kenapa bukan gitu, ngomongin daerah sempit
kemiskinan handheldnya goyang disaat semua orang lagi main steady cam
A : Handheld yang bikin orang ga nyaman lah liatnya, kita yang nonton feelnya kayak …
N : Banyak anak-anak sekarang yang ngomongin kemiskinan tengahnya pake itu tuh
stabilizer. Dapet apa lu?
A : Saya juga bukan penganut beauty shot seperti itu
N : Ya maksudnya lu ngapain begini, ga masuk. Mungkin bisa masuk kalo lu
ngomonginnya something smooth. Lu ngulik terus aja, kalo lu ga ngulik cuma based on
nerima apa adanya ya segitu. Ngulik tetep nonton, baca review, nonton filmnya, evaluasi
filmnya, evaluasi kerjaan lu, kayak gitu-gitu. Kalo engga …..
A : Kalo engga kitanya jadi ga berkembangnya ya mas
xxxv
Peran Director of Photography..., Alver Firmaz Susantio, FSD UMN, 2017

N : Iya, jadi ga berkembang. Gua aja sampe sekarang masih langganan sama
photographer magazine gitu. Dari dulu gua jaman kuliah beli bukunya di kinokuniya
majalahnya 100 ribu tiap bulan. Gua harus kayak spare duit terus untuk upgrade dan
makanya kadang-kadang lebih enak waktu kuliah. Dibayarinnya pake duit kuliah. Waktu
uda lulus, itu uda ga ada apa-apa lagi. Apa lagi yang mau lu nanya? Film lu menurut gua
bagus bagus aja. Semoga sukses
A : Nyampe ga sih mas sebenernya? Maksudnya diluar semua yang tadi mas bilang
tentang layering itu. Sebenernya efektif ga sih penggunaan close up itu? Menurut mas
sendiri?
N : Close up?
A : Itu kan saya sebenernya kayak hampir ngeshootnya close up gitu kan
N : Menurut gua efektif aja cuma close up nya males. Kayak lu close up cuma sekedar
maju aja di sudut yang sama. Tidak ada .. kayak tadi gua bilang, telinga terus bapaknya
mulut doang
A : Anglenya kali ya terlalu monoton, bener ga sih
N : Tapi iya sih maksudnya ga ada yang bikin gua “nih oke nih mainnya”. Makanya tadi
gua bilang lu ga ngebedah shotnya ya. gua sih bisa aja yang bagian “nanti kita ga punya
apa-apa lagi” misalnya gitu kan? Ada ga sih waktu makan dia bilang gitu atau waktu
diluar rumah?
A : Diwaktu makan
N : Waktu makan “kita ga punya apa-apa lagi” makanannya lagi abis, shootnya
makanannya abis. Kalo dia lagi ngerokok, rokoknya abis, puntungnya uda abis. Jadi tuh
diomongin gitu dari hal-hal yang ga penting sebenernya mungkin bisa jadi hint gitu
A : Subtle gitu ya
N : Digituin, fungsi lu tuh kayak gitu. Ngerti gak lu? Di luar estetika itu. Fungsi lu sebagai
cinematographer tuh disitu. Makanya ada nama title, lu bisa bilang diri lu sebagai DOP,
karena directing lu. Directing sebagai seorang yang memfotograf ngerti gak?
A : Paham. Makanya disebut sebagai Director of Photography.
N : Iya, kalo gak, ya lu kameraman aja. Control operator. Ngikut aja jadinya.
A : Dikekang ya?
N : Iya. Karena DOP itu bisa satu level sebagai tangan kanannya director loh. Bayangin,
tangan kanan berarti tuh kepercayaan. Bener?
A : iya.
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N : Nah, gimana dapetin interaksi itu. Ya lu harus berpikir kayak dia. Tapi lu harus
mengalah gak jadi kayak dia. Banyak temen-temen DOP yang lupa sama egonya. Dia gak
mau ngalah sama directornya.
A : Ngelangkahin ya?
N : Banyak, banyak banget. Di luar juga kayak gitu. Jangan lupa lu tuh DOP, DOP tuh
berarti di bawah. Nah kalo lu director, lu tuh di atas. DOP lu tuh di sini, tapi lu tangan
kanannya langsung.
A : Bener mas. Saya sepanjang kuliah ngerasain itu juga, waktu awal-awal kuliah tuh
masih ego tinggi.
N : Iya, jadi director aja kalo ego mah.
A :Dulu director of photography kan seringnya ketok-ketokan sama director, akhirnya jd
ngelangkahin job. Nah tapi makin kesini sih jd banyak yg harus dipelajarin juga.
N : Nggak sebenernya harus belajar ngalah sih. Jadi DOP tuh harus belajar ngalah itu aja.
Bahkan gua pernah sampe di titik di mana gua gak ngakuin hasil karya gua karena gua
gak suka aja sama hasilnya. Karena gua udah ngalah sedemikian rupa tapi hasilnya jelek
sih, sorry to say ya, gak masuk reel gua.
A : Soalnya juga udah dibilangin.
N : Itu yang tadi gua kasih liat ke lu, itu karena gua suka. Yang gua gak suka sih gak gua
kasih liat kan. Soalnya director gua banyak maunya, udah ini itu juga.
A : Yang itu, yang hysteria ya
N : Soalnya gua sih, oh oke wow tp serius lu? Udah nonton belom lu?
A : Belom.
N : Soalnya itu ya directornya sama gua dari TA bareng loh. Dia sampe whatsapp gua
bilang, kita abis dari TA jadi kayak sodara ya.
A : Kalo yang Merry Riana mas? Itu saya udah nonton sih, cuma agak gimana gitu.
N : itu bukan gimana sih tapi ya… lu pernah denger film Cinta tapi Beda gak?
A : Pernah denger tapi belom pernah nonton.
N : Itu gua DOP nya tapi gua gak pernah akuin tuh film.
A : Kenapa mas?
N : Iya itu gua, tapi ada beberapa hal-hal yang gua gak suka. Sedangkan kalo Merry
Riana, gua diberikan kesempatan dan yaudah gua jalanin. Walaupun itu gua sampe
gontok-gontokan sama mas Hanung. Gua sampe abis meeting yaudah gua turun terus
gua pergi aja naik mobil, bodo amat deh itu Hanung apa Hinang. Gua disuruh pake
kamera blackmagic waktu itu. Terus kan mau shooting di Singapur tapi malah
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disuggestnya shooting di Alama Sutera, gua sampe nanya sama Mas Hanung ini dia
pernah ke Singapur gak sih. Alam Sutera kayak begitu kok disamain kayak Singapur. Si
Mas Hanung bilang iya pernah. Terus dia bilang, “anggep aja ini kayak lu pada TA lagi”
Soalnya kan emang tim nya waktu itu baru-baru semua. Dalam hati gua sih “Gua udah
TA, gua gak perlu TA lagi. Sekarang gua mau bikin film. Terus juga gua tau itu pake
blackmagic gara-gara duit sewanya biar masuk ke kantongnya Hanung gara-gara dia
baru beli itu blackmagic nya. Yaudah akhirnya gua disuruh coba ambil gambar terus gua
bawa akhirnya asisten gua terus gua ambil gambar cuma gambarnya gua overin terus
blurin juga. Sampe si Mas Hanung akhirnya nanya sama gua “Kok gambarnya gini semua
Cell?” gua blg aja “iya gua gak ngerti mas pake kameranya gimana”
A : akhirnya?
N : Akhirnya shooting pake RED. Gila lu suruh gua shooting pake kamera yang gua gak
demen. Sama kayak missal gua pake a7s, gua gak demen. Gak tau kenapa gua gak suka
aja sama spesifikasinya. Gak demen gua pokoknya, gak ngerti gua. Ini sih, gua lebih
demen pake 5D.
A : Itu sih mas. Saya tuh belum bisa sampe gitu loh. Sebenernya saya shooting mau pake
5D cuma kata produsernya lu kalo mau pake 5D gak ada budgetnya. Soalnya kebetulan
juga temen saya punya a7s jadi gratis.
N : Oh, itu sih beda. Kan tadi kita ngomongin ranah kreatif. Nah, kalo ini kan masuknya
produksi, lu harus bertemen dong sama produser. Harus ngebantuin dia. Tapi secara
technical, ini 5D dan a7s dua hal yg sama. Kecuali lu harus pake RED gitu. Dan
kebalikkannya, misal lu dikasih RED gratis tapi menurut lu karakternya cocok pakenya
5D. ngerti gak lu? Ada beberapa titik-titik yang gua ngerasa kayak kameranya harus ini.
Kenapa? Ya gua jelasin. Gua bedah tuh bener-bener. Kenapa kameranya ini, kenapa film
gua, gua sukanya sekarang semua pake RED, nah beda tuh sama Om Pao, dia kan
biasanya pake Alexa, nih kita beda nih. Cuma kenapa film mesti alexa atau mesti apa,
nah itu seru tuh perdebatannya. Gak ada yg salah, alexa juga bagus kok.
A : Kembali lagi ke masing-masing kan. Lebih suka pake yg mana.
N : Nah iya, jadi kayak waktu itu, gua bilangnya gua mau pake RED. Tadinya film gua
yang sama Mas Garin pakenya a7sII. Gua gak mau. Akhirnya setelah pertimbangan,
lampu gua dikurangin terus gua pake RED.
A :Pake RED akhirnya mas?
N : Iya pake RED. Kenapa emang? Gak takut gua gak ada lampunya. Gitu. Kalo lu nurut
aja shootingnya misal shot ini diambil jam segini, gak ada lampu, yaudah. Makanya
menurut gua ya, setelah ini jadi DOP tuh mesti banyakkin ambil documenter. Bersinergi
sama alam, ngobrol tuh lu sana sama matahari tuh. Matahari besok pagi bagusan
darimana jadi ambil shot ini bagusan jam berapa. Ada seorang DOP ternama dari
Singapur tuh berkarya disini, biasa dia bikin Gudang Garam, U Mild, bagus lah pokoknya,
dia dulu kameraman national geographic.
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A : Udah afal banget ya sama matahari, sama alam.
N : Karena balik lagi man, jaman dulu tuh lu ngelukis aja based nya matahari bukan
lampu.
A : Makin kesini makin enak ya lampunya.
N : Vermeer aja tuh yg bikin Girls with a Pearl Earrings, dia gambar ceweknya di jam yg
sama setiap harinya. Selama sebulan apa tuh dia gambar itu cewek
A : Cuma kalo misalkan mas kayak kadang-kadang kan sekarang situasi tidak terduga
N : Itu harus balik lagi sih kalo tidak terduga lu harus punya back up plan
A : Disitu kita harus berimprovisasi ya
N : Emang yang tadi gua dalem rumah pake apa? Petromax. Bayangin disuruh nerangin
laut pake itu anak art nya pusing. “Lu janjinya petromaxnya ada 20 lu bilang sekarang
jadinya 3” gua bilang gitu “sekarang gimana?” wah keder tuh
A : tadi mau pake petromax 20 sih mas
N : ngerti gal u, gua kayak gini “dari Jakarta nih gua ke jogja lu bilang petromax ada 20
sekarang lu bilang ada 3 doang, gimana sih lu judulnya?” wah keder akhirnya jadinya
lampu badai. Nah itu dalem rumah itu kalo lu liat banyak banget itu petromaxnya
A : Yang tadi shot petromax 1 itu?
N : Iya itu banyak banget di rumah-rumah itu. Sini ada, sini ada, ada yg megangin disini,
ada yang kayak buat shot gitu doang. Iya, ga boleh bawa lampu kan. Gitu maksudnya
jarus main yang bisa apa ya namanya ya lu improve tapi lu tau nih bandanya.
Perdebatannya juga banyak sih
A : Yang penting nguasain ga sih?
N : Iya dong, lu kan expert, kita kan biasa, kita kan sama sama sopir blue bird
A : Orang pake kita karna kita bisa, tau ya
N : Iya, lu pake blue bird karna dia tau nyetir mobil, kalo dia gatau nyetir mobil ngapain
lu sewa blue bird. Paham ga maksudnya? Maksudnya kita kan jasa, lu ngapain hire
tukang genteng kalo dia ga ngerti genteng, kayak orang gila lu
A : Kayak kucing dalam karung ya
N : Iya, lu nuyuruh gua itu “mas bisa bersihin AC gua bisa ga isi Freon?” isi freonnya aja
dimana gua ga ngerti. Sama lu jadi cameramen juga harus ngerti gitu karna ngambil yang
ya banyak makanya sekarang gampang orang bilang fotografer bisa jadi DOP, gua tipetipe yang nentang tuh gitu-gitu
A : Iya sih, ranahnya beda ya
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N : Engga, jangan lupa, bisa aja lu bikin, cuma fashion. Gambarnya lu bikin cantik aja.
Tapi anak-anak kamera DOP itu biasanya belajarnya film. Makanya waktu bikin film, gua
selalu respect sama film yang gua bikin. Kalo lu cuma mau sekedar cari untung bikin film,
jangan sama gua. Gua nontonnya beda gitu. Gua nonton film aja kayaknya jarang banget
yang laku. Ngerti gal u? Nonton filmnya beda waktu kita kuliah. Jadi kita menghargai,
gua respect waktu bikin film jadi gua keruk segila-gilanya gua. Kalo cuma sekedar bikin
iklan misalnya segala macem itu mah ga gua kulik. “Oh iya ini gini, ini gini” uda gitu aja,
teknikal aja
A : Prosesnya buat film itu ya yang dihargai
N : Loh iya dong, lu nonton film kalo cuma sekedar keren-kerenan, bagus-bagusan, laku
ya sana. Bikin aja transformer. Gmabranya bagus, iya emang bagus. Tapi menang ga di
award? Kaga lah, gabakalan. Makanya dulu banyak yang berantem tuh cameramen
jamannya Avatar menang, Best Cinematography. Berantemnya gila-gilaan tuh dichat
forum tuh. Kalo cuma CGI doang ngapain perlu cameramen. Cuma emang kalo menurut
gua itu bukan karna sebagai sinematografi yang serving story tapi technical
sinematgrafinya yang gila
A : Kalo Revenant gimana mas? Uda nonton belom?
N : Uda, kenapa?
A : Dari sisi sinematografinya
N : Itu gila sih, itu jauh, jangan ngomongin itu deh. Jauh filmnya, masih belom nyampe.
Gua aja ga nyampe. Okelah ya?
A : Sip kok, pernah pake juga saya
N : Kenapa ga pake ini?
A : Ga ada, ga dapet
N : Entar sewa aja sama gua, gua ada nih
A : Waktu itu uda mau sewa, mau sewa 1 set kalo ga Samyang, Rokinon kan sama aja
kan
N : Iya, cuma beda luaran doang
A : Terus ga dapet. Karna kan ya itu balik lagi kan ngobrolin sama producer juga, terus
kebetulan dapet sponsor juga dari belakangnya BSM itu loh mas yang di Tebet, apa ya
namanya ya
N : Laspro?
A : Iya laspro, dapet sponsor dari situ
N : Laspro minta ALEXA nya lah
A : Susah mas, ga dikasih
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N : Kemaren gua pake laspro semua tuh itu lampu cuma kamera engga. Kamera gua
yang film terakhir sama angel pake helium
A : 8k ya?
N : Engga sih, 8k buat apa?
A : Bukannya helium yang 8k ya?
N : Iya, cuma ga dipake 8k nya. Orang tuh selalu gitu ya, ga juga lagi. Kayak kemaren
emang lu syuting pake RED EPIC 4k doang, ga perlu kayak kalo ngomongin RED tuh “wah
nih 6k ya” ga gitu juga. Sekarang display aja uda sampe 4k itu aja juga belom sampe
masuk sini. Buat apa? Sedangkan color spacenya tetep sama
A : Kalo RED itu pake apa sih? ProRes ya?
N : Kodek nya? Pro dong
A : Berapa bit?
N : 16 color bit nya sama lah sama ALEXA, beda kompresinya doang. Lu pelajarin dulu
deh kamera kamera itu. Kenapa nanti lu beda-bedain kayak kemaren tuh gua grading ini.
Colorist nya gua bilang ini yang langitnya nih diginiin, dia cari tuh sampe dititik-titikin
tuh, ga ketemu tuh warna, ga dapet. Itu color bit
A : Iya kalo kayak pake Sony kan blending tuh langit, maksudnya kayak yang kalo di layar
jadi kayak ada patternnya gitu loh mas. Itu kan kalo pake Sony gitu
N : Kurang suka sih Sony dari dulu
A : Efek kayak ….. Kalo itu kan blending banget tuh
N : Engga, menurut gua karna A7s gua pake sekali buat kerjaan gua waktu itu karna
ngomongin Mentawai, ngomongin tentang listrik. Jadi bagaimana susahnya mereka
tidak ada listrik disana. Itu gua baru pake A7s. Kalo engga mah engga, ngapain. Ngerti ga
sih? Gua ga demen gitu kayak sometimes video lu kayak sharp banget, video banget,
bokeh-bokeh gitu. Sampe sekarang aja orang ngomongin depth aja tuh aneh loh,
menurut gua ya gatau deh lu punya pemikiran kayak apa. Depth nya ga ada. Depth itu
apa? Kedalaman. Kedalaman itu berarti harus terlihat atau tidak terlihat?
A : Terlihat sih
N : Terlihat kan? Nah waktu orang bilang gambarnya kurang ngedepth tiba-tiba sekarang
banyak yang bilang kurang out focus, kurang bokeh. Jadi tuh sekarang kebalik
pemikirannya, ngerti ga lu? Padahal dulu kalo gambarnya ngedepth, itu adalah
semuanya focus. Nonton Citizen Kane, uda nonton?
A : Uda, uda
N : Itu depth, baru. Dari luar ke dalam masih fokus dibelakang sana. Itu depth, ngerti ga
lu?
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A : Mungkin orang salah nangkepnya kayak antara shallow sama depth nya kali
N : Jadi maksudnya orang kayak bilang ngedepth, ngedepth. Gambarnya ngedepth
banget. Depth depth apaan? Kayak ga jelas. Kalo depth ini lu fokus semua, depth of
focus kok
A : Iya, mungkin orang salahnya adalah orang ngiranya itu shallow gitu kan, orang kayak
ngedepth banget ngedepth banget kayak belakangnya bokeh banget itu kan shallow kan
sebenernya
N : Engga, itu kan lu bring up, lu bawa dia ke depan sebetulnya gambarnya. Lu bawa dia
ke depan, ga lu bikin dia stay disana. Jadi memang harus coba ngertiin lagi. Banyak
temen-temen yang baru-baru itu yang nih gambar bagus itu bokeh. Nah yang tadi itu
gua suka sih maksudnya serving the story santai, nyantai. Kalo emang ceritanya ini ya
begini, ga ada niatan gitu ga tiba-tiba bokeh dimana. Walaupun ada beberapa yang gua
liat sayang sekali depth of field nya bisa terlalu tipis, itu. Kadang-kadang coba deh, gua
sering kok gua main kayak “gua ga suka nih tipis banget focusnya gua liat cuma di
telinga, gua tutup lagi deh di 28. Biar gua dapet dikit lagi gitu fokusnya” kayak gitu gitu.
Gua tipe yang begitu tuh kayak “aduh, ini terlalu ini ya ..”
A : Karna sebenernya uda main di paling kecil itu 2,8 sih sebenernya
N : Lensanya, ngaruh kan depth of field lensanya. Lu lensa berapa?
A : Focal nya ya
N : Focalnya kan ngaruh sama depth of field
A : Di 85 aja saya main di 4 paling kecil
N : Sayang, 85 gua jarang, gua buka penganut 85. Gua penganut 24, 32, 50
A : Posisi itu film saya pake 24. 50, sama 85
N : Kemaren ada ini sinematografer, director itu banyak favourite lense nya itu
kebanyankan 24 sama 32. Ga ada 85. Kita aja nih baru-baru nih semua anak Asia, gua ga
ngerti kenapa ada sebuah kultur lensa tele tuh the best gitu. Sekali itu gua pernah kok
bikin film lensa pas telenya gua pake 100 makro orang ngobrol. Katanya “ngapain bang
makro?” “cobain aja biarin”, terus kata directornya “lensa tele”, gua makro aja uda. Ga
gua pake, “ini gimana fokusnya?” “bodo amat” gua bilang, biarain aja tele blur, blur in
aja semuanya
A : Ga usah ada yang fokus
N : Iya. Lu bisa pake itu waktu art lu jelek, ngerti ga lu? Kalo art lu uda bagus ada ruang,
ada apa …
A : Kenapa diblur in semua? Sayang art nya. Pemikiran-pemikiran seperti itu sih
N : Iya, coba aja kalo bikin film kayak ini, kalo gua sih ngeliat karna ruangnya kosong lu
ga banyak main. Makanya cuma 1 yang menurut gua lu salah adalah lu tidak melakukan
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ini, kayak gini-gini. Lu tidak ngebelah dialog berdasarkan dialog, apa pake ini belah
backgroundnya apa, waktu ini seperti apa gitu. Sama art, artnya gua liat memang masih
agak kurang sih, jauh dari kata bagus. Nah sama keputusan. Choising dari ruang itu
ngaruh banget. Kenapa rumahnya harus disitu? Emang kenapa? Tapi bapaknya ga cocok.
Gua lebih ngomongin di situ sih. Di situ dulu baru kita ngomongin yang lain. Kalo ini uda
bener, in line semua enak, actionya pasti enak. Ngomongin bapaknya, coba bayangin
deh seorang anak yang pakaiannya uda kayak kerja kantoran gitu kan ya, iya ga sih pake
baju kantoran segala macem tapi rumahnya tuh yang rumah-rumah orang cina yang di
pasar baru gitu. Lu bayangin deh perbedaan generationnya, ngerti ga lu? Generasinya
beda, langsung ngerasain kan lu. Nah kalo tadi tuh gua ngereasain tuh ini kayak generasi
dia
A : Kayak malah rumah anaknya gitu
N : Iya, gua tadi sempet ngerasas nih kayak si siapa namanya?
A : Andi
N : Andi tuh siapa?
A : Anaknya Rudi
N : Nah apalagi “DIJUAL ANDI” gitu kan depannya? Gua ngerasa ini rumahnya dia tadinya
kenapa ga dijual si bapaknya namanya?
A : Kan posisinya uda meninggal
N : Iya maksudnya gitu-gitu, ngerti ga lu? Emang posisinya uda meninggal? Bukannya dia
dijual pas lagi sebelum meninggal?
A : Engga sih, sudah meninggal. Itu kan yang pas Andi masuk itu pertama banget, itu uda
meninggal bapaknya
N : Iya gua tau, cuma pas dia ngomongin rumahnya mau dijual itu kan pas bapaknya
masih ada kan? Nah gua pikir itu dibikin secara linear diceritanya adalah setelah mereka
ngobrol berdua, ngomongin mau dijual rumah, bapaknya nurut. Pasanglah di depan
rumah, bapaknya meninggal. Nah mulai nih cerita lu. Dia pulang ke rumah, liat
rumahnya dijual, ada nama bapaknya, nah dia copot. Makanya tadi gua agak bingung
sama nama-nama mereka tuh, si bapak dan anak. Tadi gua pikir tuh itu shot pertama
juga kan which is bagus sih sebetulnya. Kayak lu langsung ke pengenalan karakter. Gua
pernah dulu menang waktu kita di KAJ, kita bikin film pendek itu ga pake suara, bisu gitu
dan gua sama tim gua menang. Dapet buku banyak banget yang akhirnya bikin kita jadi
begini nih kepalanya, dari senior kita, dari gurunya. Itu gua mulainya lu tau gimana
caranya gua bikin? Gimana caranya kalo film bisu lu bikin tau namanya? Kita bikin itu
ceritanya dia lagi diinterogasi polisi. Muka, establish, nama, jenis : kelamin pria, berita
acara : pembunuhan terhadap seorang wanita. Lu bayangin ini film bisu nih ..
A : Orang uda tau bahwa itu karakternya ini nih, namanya ini nih
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N : Itu cuma gara-gara shot itu kita menang. Sisanya mah cerita biasa lah kayak ini. Cuma
gara-gara film bisu, wow. Secara visual bergerak semua untuk memberi tau naratifnya
A : Jadi yang berbicara tuh visualnya
N : Iya dong. Lu dijual dituis dengan nama itu harusnya lita nih ngomongin siapa?
Karakter utama, itu bener tapi maksudnya akhirnya gua berpikir kalo lu bilang seperti itu
oh ini rumah anaknya dong. Anaknya yang beli
A : Jadi bapaknya ga terikat sama rumah itu
N : Tambah lagi bapaknya pakaiannya ga in line sama ruangnya. Begitu gayanya segala
macem, kurang gimana gatau deh. Kulturnya juga uda berubah
A : Paham, paham. Saya dulu juga tinggal di Gajah Mada
N : Oh lu di Gajah Mada? Sama dong, lu dimana? Gua di pembangunan dulu
A : Saya di gang kancil
N : Gua di pembangunan sempet setahun
A : Saya dulu di gang kancil ada 5 tahun deh
N : Iya kan, gitu kan. Beda ga sama ini?
A : Beda banget, jauh sih rumah-rumahnya
N : Ini kayak cina di Sunter kan?
A : Ini emang di Sunter rumahnya
N : Kenapa mereka bikin begitu karna mereka takut. Mereka uda jadi orang kaya, takut
di sekeliling mereka baru makanya mereka bikin rumah segede-gede gitu, pagernya
tinggi-tinggi segala macem. Coba yang di Kota sana, ga takut karna ga tau dulu. Ga
ngerti, sampe terjadilah tragedi 98. Itu baru takut
A : Iya ya, bener. Dulu aja waktu masih tinggal di Gajah Mada rumahnya dua di gang
segala macem, ya kalo yang beduit ada maksudnya bagus bagus dalem rumahnya gitu
tapi dari luar kayak rumah jelek aja gitu
N : Ya gitu ngomongnya. Lu harus obrolin itu dulu mise en scene, main gang-gang gitu.
Belajar kan lu? Itu dipelajarin kayak ini disini menurut gua, ruangnya harus begini nih.
Kalo engga ga dapet, ini apa? Ini kosong, susah loh ngomong kosong daripada ngomong
isi. Bener ga?
A : Bener bener
N : Rumahnya kosong, idih kayak apa ..
A : Kosong dalam arti apa juga?
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N : Nih kosong nih kayak gimana? Kosong yang mana? Harus dijabarin, menurut gua
lebih susah sih, ga gampang kalo rumah kosong. Apa depth nya? Sinematografinya juga
bingung
A : Itu aja sih mas sebenernya lebih ke arah situ. Berarti kan saya sudah mendapatkan
pendapat dari mas tentang film saya
N : Ya kurang lebih sih begitu
A: Penilaian terakhir deh mas, kira-kira layak ga mas untuk lulus?
N : Kalo gua, gua balikin lagi nih. Gua dulu pernah diginiin juga sama dosen gua nih
setelah film gua ditonton segala macem ngobrol dan pertanyaan gua kurang lebih
hampir sama lah kayak gitu. Gua tanya balik, lu siap ga ngejalanin hidup lu sebagai
seorang sinematografer 30-40 tahun ke depan? Lu siap ga? Nah itu gua coba balikin ke
lu deh. Semua murid gua gua gituin waktu mau lulus, lu siap ga?
A : Siap sih mas, untuk bener-bener terus berkembang buat belajar ke depannya, ya
pasti kan proses kehidupan kita pasti belajar
N : Lu siap ga untuk jadi seorang cameramen? Nih kayak gua nih, gua lulus tahun 20092010. Baru 7 tahun
A : Sebenernya saya sendiri sih emang kerja di situ sih mas, cuma bukan ranah film. Saya
emang ke iklan
N : DImana lu?
A : Freelance
N : Sebagai?
A : Sebagai cameramen. Kayak masih kecil-kecil gitu sih untuk youtube hypermart bikin
juga untuk onlinenya
N : Digital?
A : Iya digital terus kayak event-event kantor sampoerna, aryaduta hotel. Kayak gitu sih
mas. Sekarang ini saya bekerja disitu sih
N : Bagus, kalo uda siap berarti lu layak. Kalo ga siap gausah, ga layak, nagapain? Kasian,
masuk film ga gampang pekerjaan itu. Belom lagi nanti di depan, belom lagi lu uda jadi
saingan gua disini, kompetisinya ada sama gua. Gimana kita saling beradu? Ya kayak gua
ketemu Bayu. Itu gimana caranya kita saling beradu? Mengisi kekosongan-kekosongan
yang akhirnya kita bilang perfilman nasional? Itu perfilman nasional kan jadi wadah nih,
ga 1 orang, banyak, lu mau gimana nih didalam ranah ini ngobrolnya? Nah kalo lu ga siap
kasian sih. Masih banyak pekerjaan diluar sana yang lebih baik
A : Kayak apa ya .. kalo ga siap juga ..
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N : Galau nih pertanyaannya. Dulu gua juga digituin “kalo siap saya tanda tangan nih,
sidang” digituin gua “kalo ga siap ga usah, ga usah ikut sidang” ngapain
A : Iya juga ya, kalo ga siap belajar lagi sana
N : Iya, belom siap kan, belajar lagi sana. Coba cari lagi mungkin siapa tau peruntungan
lu bukan di film. Dulu gua tuh yang lulus cuma 2 orang. Eh 1 ga lulus si Gandang. Ujian
tapi 3 orang dari sekian banyak cameramen yg s1 yg lulus cuma 2 orang yang jadi
sinematografer. Tapi Gandang bikin CInta dulu kalo lu tau film Cinta lumayan terkenal
tuh. Directornya Steven, orang cina, itu keren
A : Cinta yang itu bukan sih yang ada dalam kurung jadi Cin(t)a?
N : Tapi bukan film, film pendek
A : Iya saya uda nonton
N : Yang ngomong syahadat di depan rumah. Itu temen gua yang di Pasar Baru
rumahnya, itu ruang. Ngerti ga lu? Nih ruang cina begini. Itu temen gua yang gua bilang
baik rumahnya di Pasar Baru. Ini deket sama dia, yang waktu sekolah sama kuliah
perdebatannya sama. Mau pacaran sama orang islam, ga dikasih sama orang tuanya.
Emang kenapa dengan gua islam? Gua ngomong deh syahadat di depan lu, tetep lu ga
akuin. Gila loh itu, keras loh. Pada saat lu bikin film kayak gitu, baru level lu tuh gitu.
Ngena ya?
A : Ngerti gerti
N : Itu kameramennya si Gandang. Itu ujian akhir tapi ga disimpen sama yang ujian , ada
laporan gitu gitu. Makanya gua bilang gitu, waktu lu bikin film deket, gua bilang nih
kayaknya ada yang salah, ya itu ruangnya ga dibahas. Walaupun mungkin dia deket sama
si director lu ruang rumah di sunter ini tapi ada kesalahan
A : Ada yang ganjil gitu ya
N : Iya, ada yang beda nih harusnya bapaknya ga begini nih bentukannya. Pada saat lu
bikin itu semua, sinematografi lu ngikut pasti. Nah lu tuh fungsinya jagain itu ke director
lu. Maksudnya “harusnya dia begini loh, harusnya dia begitu loh. Menurut lu, lu yakin
masa bapaknya kyak begini kalo anaknya kayak gini?” lu ngomongin story basicnya,
bapaknya kira-kira nih dari cina daratan langsung pergi kesini
A : 3D karakternya lah ya
N : Ita, bikin dulu semuanya, kira-kira kenapa misalnya dia di sunter. Lu omongin dulu
basic ruangnya. Gapapa ngomongnya di sunter, syutingnya di bandung kan ga ada
masalah kan. Rumahnya saya suka nih di bandung tapi ruangnya sama nih kayak ruang
ruang di sunter. Itu beda urusan tuh. Cuma mungkin kenapa di sunter karna pada jaman
apa era apa bapaknya pindah rumah, gitu gitu. Lu harus ngembangin, pasti ada lah
pelajarannya
A : Untuk bikin 3D karakternya, backstory nya
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N : Nah bapaknya menurut gua tuh ga kena
A : Terus terakhir banget nih mas, boleh minta CV singkat aja
N : Bikinin dong buat gua
A : Iya makanya saya mau itu, film yang pernah mas bikin aja terus sama pendidikan s1
nya
N : IKJ
A : IKJ ya? film dong berarti director fotografi ya?
N : Sinematografer
A : Angkatan berapa mas?
N : 2002
A : Terus karya-karya yang mas banggakan deh sama nama lengkap
N : Batara Gumpa
A : Mas kelahiran tahun berapa?
N : 84, kecil-kecil aja
A : Film-filmnya mas
N : Histeria, Merry Riana, apa sih documenter Biji Kopi Indonesia abis itu terakhir Ahch
Aku Jatuh CInta terus yang lagi progressing Posesif. Uda dikit kan, dikit saya bikin film,
lebih banyak yang lain
A : Tadinya emang mau sempet ke mas Fauzan cuma waktu itu konteknya ga dapet, kan
kenalan sama kaprodi saya kan bu Lina
N : Mau gua kasih nomronya?
A : Cukup deh 1 aja
N : Gapapa, biar banyak, biar stress. Kan gua bilang gitu. Gua pengen bikin lu nyesel
“kenapa ya gua bikinnya kayak gini ya”
A : “Kenapa ya ga diubah ya?”
N : Nah itu fungsinya, biar seru, biar mikir, biar ga sesumbar, biar ga sombong
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