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CINEMATOGRAPHY 
 
SENI PENGISAHAN VISUAL , TEHNIK MENGGABUNGKAN SENI, 
TEKNOLOGI, DAN FOTOGRAFI DALAM SEJUMLAH SKEMA/SCENE 
DAN PENGATURAN YANG TEPAT.  

Seorang cinematographer harus memiliki citra rasa, fotografi 
dengan pemahaman yang baik mengenai teknik dasar fotografi, 
lensa, komposisi, cara kerja camera dan pemahaman tentang 
seni tersebut. Dalam sinematografi terdapat beberapa konsep 
dasar yang harus dipahami dengan baik ketika memproduksi, 
mengambil gambar, dan menyunting sebuah proyek pembuatan 
film untuk memastikan hasil yang berkualitas tinggi. Konsep-
konsep yang dimaksud dikenal dengan istilah The Five C’s of 
Cinematography 

THE FIVE ‘S CINEMATOGRAPHY  

1. CAMERA ANGLE 
Sudut pengambilan gambar untuk membantu menjelaskan 
cerita, dengan angle camera yang benar, penonton akan 
memahami karakter dan lingkungannya.  
 

2. CONTINUITY 
Kesinambungan, artinya adalah setiap scene video memiliki 
kesinambungan cerita, adegan, gaya, suara, arts dan angle 
meskipun dalam shooting tersebut terdapat cut film. 
Mempertahankan focus dan tidak teralihkan dari jalan cerita. 
 

3. CUTTING 
Pemotongan suatu gambar / frame / scene ini sangat penting 
untuk mempertahanankan continuity. Atau membentuk jalan 
cerita 
 

4. CLOSE UPS  
Sudut pengambilan gambar detail atau close up 
memperlihatkan kedalaman setiap frame sehingga emosi 
penonton akan lebih terbentuk 
 

5. COMPOSITION   
Penggabungan dari semua aspek pencahayaan ,warna, jarak, 
dan aspek visual lainnya. Yang dapat meninggalkan kesan 
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pada penonton, Komposisi juga beperan untuk membentuk 
suasana hati dan cerita 

VIDEO FORMAT 
 
FORMAT VIDEO ADA BANYAK MACAMNYA BANYAK INFORMASI 
TENTANG FORMAT, BITRATE , RESOLUSI ATAU EXTETION YANG 
TERKADANG SALAH DISEBUTKAN ATAU DIARTIKAN.  
FORMAT VIDEO ATAU EXTENTION DARI VIDEO. 

FORMAT VIDEO 
• AVI (Audio Video Interleaved): Adalah format video yang bisa 

menyesuaikan format audio dengan alat yang digunakan 
untuk memutar video tersebut. 

• DV (Digital Video): Format video kualitas rumahan ini biasa 
dihasilkan dari kamera digital. 

• VCD Video: Adalah format video dalam bentuk VCD. 
• DVD Video: Adalah jenis file video dalam format DVD, format ini 

memiliki kualitas yang lebih baik dibanding VCD. 
• MOV: Adalah salah satu format video untuk player apple Quick 

time. Format file video ini biasa digunakan dalam pengiriman yang 
menggunakan jaringan internet. 

• MPEG 1: Jenis format video ini merupakan kelas industri video, 
dengan kualitas gambar setara VHS serta memiliki kualitas suara 
atau audio setara dengan CD. 

• MPEG 2: Format video yang memiliki kualitas suara setara dengan 
CD, dan memiliki kualitas gambar level siaran. 

• MPEG 4 / MP4: Format file video ini sudah lebih bagus dari MPEG 
1 dan 2. Karena memiliki kualitas gambar yang jauh lebih bagus, 
tapi dikemas dalam ukuran file yang lebih kecil. 

• WMV (Window Media Video): Format video yang satu ini 
merupakan pengembangan dari format ASF. File video dalam 
format ini biasa digunakan untuk pengiriman dalam jaringan 
internet. 

• 3GPP/3GP (3rd Generation Partnership Project): Format 
video ini sering sekali digunakan untuk kebutuhan multi media, 
yang memiliki ukuran lebih kecil dan kualitas gambar dibawah MP4. 

NOTE : Saat ini file yang popular digunakan adalah MOV, MP4 
dikarenakan file ini memiliki kualitas video yang bagus dan mudah di 
convert dan dimainkan di semua platform video dengan mudah. Biasa 
MOV digunakan oleh pengguna Mac dan MP4 untuk pengguna Windows  
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RESOLUSI VIDEO  

Kemajuan teknologi di bidang video makin mengingat cepat, dahulu 

yang kita sering kita lihat sekarang pun sudah menjadi teknologi 

yang usang, seperti VCD kemudian berubah menjadi DVD dan 

sekarang pun sudah berubah ke blue ray dimana resolusi videonya 

yang makin besar nah jenis jenis Resolusi dari yang paling kecil kita 

mengenalnya adalah : 

1. Resolusi  video 352 x 240 , biasa dipakai untuk resolusi VCD (biasa 
tidak termasuk dalam standart resolusi ) 

2. Standard Definition resolusi video 720 x 480, biasa dipakai untuk 
resolusi DVD atau TV PAL / NTSC 

3. High Definition resolusi video (HDTV) 
HD resolusinya 1280 x 720 
Full HD resolusinya  1920 x 1080 

4. Ulta High Definition (UHDTV) 
4K UHD resolusinya 3840 x 2160 
8K UHD resolusinya 7680 x 4320 

5. DCI (Digital Cinema ) 
2K (2048 x 1080) 
4K (4096 x 2160) 
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Untuk resolusi tersebut juga dibagi lagi ratio nya apakah 4:3 atau 16:9 

yang nantinya kita bisa lihat seperti gambar illustrasi dibawah ini.

 

Jadi kita bisa menemukan penyebutan Full HD dengan resolusi 

1920 x 1080 atau 1920 x 1440 karena ratio outputnya nah 

dengan mengetahui resolusi dan rasio ini kita bisa melakukan 
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setting pada camera kita ataupun alat lainnya sehingga 

mendapatkan output yang sesuai dengan yang kita inginkan. 

ASPECT RATIO  

Aspect ratio adalah perbandingan antara panjang dan lebar suatu frame 
atau gambar ada beberapa aspect ratio yang ada saat ini ada di dunia 
video : 

1. 1:1: 
Aspect ratio berbentuk persegi ini memiliki lebar dan tinggi dengan 
hitungan sebanding. Sekarang aspect ratio ini kembali banyak digunakan 
oleh aplikasi foto pada perangkat smartphone setelah Instagram 
mempopulerkannya. Tapi sebelum populer oleh Instagram, aspect ratio 
1:1 merupakan ukuran standar dari kamera Hasselblad yang memiliki 
ukuran 6x6cm. 

2. 5:4: 
Aspect ratio 5:4 biasanya digunakan pada kamera large format dan 
kamera yang menggunakan film yang berbentuk lembaran. Kebanyakan 
ukuran foto yang dihasilkan memiliki ukuran 8×10 inci. 

3. 4:3: 
Media penyiaran TV dan video umumnya menggunakan aspek rasio ini 
dengan ukuran atau resolusi 640×480 pixel. Kamera bersensor kecil dan 
kamera saku yang mengusung sistem sensor CCD umumnya 
menggunakan aspect ratio ini. Tidak hanya itu saja, kamera dengan 
ukuran sensor four third atau 4/3 dan kamera micro four Third (MFT) juga 
paling banyak menggunakan format ini. Pada kamera medium format, 
aspect ratio 4:3 juga dikenal pada kamera medium format “645” yang 
sebenarnya merujuk pada ukuran hasil foto berdimensi 6×4.5cm. 

4. 3:2: 
Aspect ratio ini mulai populer dan digunakan ketika Oskar Barnack 
memutar film negatif menjadi 90 derajat dan menggandakan lebar frame 
sehingga menghasilkan film negatif berukuran full frame 24x36mm yang 
sama seperti film yang digunakan kamera format 35mm. Hampir semua 
DSLR masa kini yang menggunakan ukuran sensor besar menggunakan 
format 3:2 ini. 
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5. 16:9: 
16:9 bukanlah aspect ratio yang sesungguhnya atau lazim digunakan di 
kamera digital. Tapi bukan berarti aspect ratio ini tidak dapat digunakan. 
Beberapa fotografer menggunakannya untuk memberikan nuansa 
sinematik pada hasil foto. 

6. 2.35/2.40:1: 
Ini adalah aspect ratio yang paling lebar dan sangat jarang digunakan 
pada dunia fotografi. Hal tersebut dikarenakan saat ini belum ada kamera 
digital yang mendukung aspect ratio ini. Karena memiliki ukuran yang 
sangat lebar, jika di-crop ke aspect ratio 4:3, maka setengah dari gambar 
Anda akan terbuang. Aspect ratio ini dapat dijumpai pada film untuk 
keperluan film layar lebar. 

FPS di  VIDEO 

FPS adalah Frame Per Second, dimana dalam satu Second 
frame yang diambil adalah sejumlah frame yang ditentukan.  

AVI (Audio Video Interleaved): Adalah format video yang bisa 
menyesuaikan format audio dengan alat yang digunakan untuk memutar 
video tersebut. 

 

Dalam satu second ada 12 frame , 24 frame sampai 60 fPS artinya 
gerakannya akan semakin lembut . Untuk diketahui jenis televise seperti 
system PAL menggunakan 24 frame per second , untuk NTSC 
mengunakan 29 frame per second. Dibanyak gadget yang sekarang kita 
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pakai bisa makin bervariasi biasa kelipatan 25 , 50 , 100 frame persecond 
dan seterusnya. 

Pada dasarnya berapa FPS yang kita inginkan juga akan mempengarhui 
file dari video tersebut.  

FRAMEWORK SHOOTING 
MEMAHAMI KOMPONEN APA SAJA DALAM MEMPRODUKSI 
SUATU VIDEO  

 

 

 

 

 

 
Terminologi diatas adalah gambaran umum dalam memporduksi suatu 
video , tidak semuanya ada dan berlaku , dan semakin simple dalam 
mengerjakan suatu video. 

Kerjasama antar team sangat diperlukan untuk memproduksi suatu 
video yang baik dari pra produksi, produksi dan post produksi.  

 

 
 
 

PRA 
PRODUKSI PRODUKSI 

POST 
PRODUKSI 

 

Script , Story 
board, survey  

Shooting, 
Lighting, Sound 
DOP, sound man 

Cameraman, 
CREW 
Krew   

 

Jingle, Music, 
Editing, Voice 
over, Animasi, 

Effect,  Mastering, 
Finishing.  
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ANGLE & CAMERA MOVEMENT  
Istilah untuk angle dalam video shooting : 
 

1. Eye level Eye level : adalah posisi pengambilan gambar yang selalu 
menyejajarkan posisi kamera dengan sudut pandang kameramen. 

2. High Angle Level : adalah posisi pengambilan gambar dengan kamera 
diarahkan ke bawah.  

3. Low Angle Level : adalah setiap shot dengan kamera menghadap ke atas saat 
membidik sasaran.  

4. Frog Eye Angle : adalah shot dengan kamera yang keatas lebih bawah 
dibanding low angle atau extrem low angle , biasa akan sangat bagus jika 
dipadukan dengan lensa wide  

5. Dutch Angle :  adalah angle yang diambil miring bisa dipakai untuk 
memperlihatkan effect ketidak stabilan, dramatis, biasa menggunakan sudut 
dari 5 derajat sampai 90 derajat 

6. Pan : Panning adalah gerakan kamera secara horizontal (mendatar) dari kiri 
ke kananatau sebaliknya. Pan right (kamera bergerak memutar ke kanan) Pan 
left (kamera bergerak memutar ke kiri) 

7. TILT : adalah gerakan kamera secara vertical,mendongak dari bawah ke atas 
atau sebaliknya. Tilt up : mendongak ke atas Tilt down : mendongak ke bawah 

8. Dolly/ Track : adalah gerakan di atas tripod atau dolly mendekati atau 
menjauhi subyek Dolly in / Track in: mendekati subyek Dolly out / Track 
Out : menjauhi subyek. 

9. ESTABLISH  : gerakan camera diam atau stabil di suatu titik biasa untuk 
pengambilan bumper atau atmosfer dari suatu scene 

10. Pedestal : adalah gerakan kamera di atas pedestal yang bisa dinaik turunkan. 
Sekarang ini banyak digunakan Porta Jip Traveller Pedestal up : kamera 
dinaikan Pedestal down : kamera diturunkan 

A. Crab : adalah gerakan kamera secara lateral atau menyamping, 
berjalan sejajar dengan subyek yang sedang berjalan. Crab left 
(bergerak ke kiri) Crab right ( bergerak ke kanan) 
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B.  Arc : adalah gerakan kamera memutar mengitari obyek dari kiri ke 
kanan atau sebaliknya 

C. Fading  : Fading Pergantian gambar secara perlahan. Fade in jika 
gambar muncul dan fade out jika gambar menghilang serta cross fade 
jika gambar 1 dan 2 saling menggantikan secara bersamaan. 

D. Zoom : adalah gerakan lensa zoom mendekati atau menjauhi obyek 
secara optikal, dengan mengubah panjang focal lensa dari sudut 
pandang sempit ke sudut pandang lebar atau sebaliknya Zoom in : 
mendekatkan obyek dari long shot ke close up Zoom out : menjauhkan 
obyek dari close up ke long shot 

E. Objective Camera : Tehnik pengambilan di mana kamera menyajikan 
sesuai dengan kenyataannya.  

 
F. Subjective Camera : Tehnik pengambilan di mana kamera berusaha 

melibatkan penonton dalam peristiwa. Seolah-olah lensa kamera 
sebagai mata si penonton atau salah satu pelaku dalam adegan 
Gerakan Kamera \ 

 

 

JENIS JENIS SHOOT 
Dengan mengetahui jenis jenis shoot kita bisa memberikan arahan 
untuk artis / actor , cameramen, kru dan lain lain : 
 

1. ELS ( Extreme Long Shot) : Shot sangat jauh, menyajikan bidang 
pandangan yang sangat luas, kamera mengambil keseluruhan pandangan. 
Obyek utama dan obyek lainnya nampak sangat kecil dalam hubungannya 
dengan latar belakang.  

2. LS (Long Shot) :  Shot sangat jauh, menyajikan bidang pandangan yang 
lebih dekat dibandingkan dengan ELS, obyek masih didominasi oleh latar 
belakang yang lebih luas 

3. MLS (Medium Long Shot) : MLS (Medium Long Shot) Shot yang 
menyajikan bidang pandangan yang lebih dekat dari pada long shot, obyek 
manusia biasanya ditampilkan dari atas lutut sampai di atas kepala 

4. MS (Medium Shot) : Shot yang menampilkan sebatas pinggang sampai atas 
kepala. 

5. CU (Close Up) : Shot yang menampilkan dari batas bahu sampai atas 
kepala.  

6. MCU (Medium Close Up) : Shot yang menampilkan sebatas dada sampai 
atas kepala.  
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7. BCU (Big Close Up) : Shot yang menampilkan bagian tubuh atau benda 
tertentu sehingga tampak besar. Misal : wajah manusia sebatas dagu sampai 
dahi.  

8. ECU (Extreme Close Up) : Shot yang menampilkan detail obyek. Misalnya 
mata, hidung, atau telinga.  

9. TS (Total Shot) : Shot yang menampilkan keseluruhan obyek.  
10. ES (Establish Shot) : Shot yang menampilkan keseluruhan pemandangan 

atau suatu tempat untuk memberi orientasi tempat di mana peristiwa atau 
adegan itu terjadi.  

11. Two Shot : Shot yang menampilkan dua orang.  
12. OSS (Over Shoulder Shot) : Pengambilan gambar di mana kamera berada 

di belakang bahu salah satu pelaku, dan bahu si pelaku tampak atau 
kelihatan dalam frame. Obyek utama tampak menghadap kamera dengan 
latar depan bahu lawan main.  

13. Teknik pengambilan gambar tanpa menggerakkan atau objectnya yang 
bergerak beberapa istilah penggambilan gambar ini adalah : 
 

a. Walk In : Objek bergerak mendekati kamera  
b. Walk Away : Objek bergerak menjauhi kamera Teknik ini dikatakan 

lain karena tidak hanya mengandalkan sudut pengambilan, ukuran 
gambar, gerakan kamera dan objek tetapi juga unsurunsur lain seperti 
cahaya, properti dan lingkungan. Rata-rata pengambilan gambar 
dengan menggunakan teknik-teknik ini menghasilkan kesan lebih 
dramatik.  

c. Backlight Shot : Teknik pengambilan gambar terhadap objek dengan 
pencahayaan dari belakang  

d. Reflection Shot : Teknik pengambilan yang tidak diarahkan langsung 
ke objeknya tetapi dari cermin/air yang dapat memantulkan bayangan 
objek.  

e. Door Frame Shot : Gambar diambil dari luar pintu sedangkan adegan 
ada di dalam ruangan. 

f. Artificial Framing Shot : Benda misalnya daun atau ranting 
diletakkan di depan kamera sehingga seolah-olah objek diambil dari 
balik ranting tersebut.  

g. Jaws Shot : Kamera menyorot objek yang seolah-olah kaget melihat 
melihat kamera.  

h. Framing Shot : Pengambilan objek yang berada di depan sampai 
latar belakang sehingga menjadi perpaduan adegan.  

i. Walking Shot : Teknik ini mengambil gambar pada objek yang 
sedang berjalan. Biasanya digunakan untuk menunjukkan orang yang 
sedang berjalan terburu buru atau dikejar sesuatu.  

j. Fast Road Effect : Teknik yang diambil dari dalam mobil yang sedang 
melaju kencang.  

 
 


