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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1.  Kajian Teori 

2.1.1. Pengertian Film 

Esensi film adalah gerakan atau lebih tepat lagi gambar yang bergerak. Dalam 

bahasa Indonesia, dahulu dikenal istilah gambar hidup, dan memang gerakan itulah 

yang merupakan unsur pemberi “hidup” kepada suatu gambar (Susanto, 1982:58). 

Film dapat diartikan sebagai menghasilkan hasil karya berdasarkan kemampuan imajinasi, 

daya cipta, rasa maupun karsa, baik dalam bentuk makna maupun cara. (Budiman, 2004 : 15). 

Film adalah selaput tipis yang dibuat dari seluloid untuk tempat gambar negatif (yang akan 

dibuat potret) atau untuk tempat gambar positif (yang dimainkan di bioskop) (KBBI Balai 

Pustaka, 1990: 242). 

 Film dapat diartikan juga sebagai gambar hidup atau lukisan gerak dengan cahaya 

yang melukiskan kisah lakon kehidupan yang dikemas dalam sebuah pertunjukan berbentuk 

audio visual. Selain itu film juga bisa dikatagorikan sebagai sebuah genre dalam kesenian 

karena di dalam sebuah film atau rekaman gambar bergerak dapat ditemukan berbagai jenis 

seni yang direkam. Contohnya di dalam sebuah film terdapat seni artistik, dimana 

penggambilan gambarnya harus indah, bagus dan enak dipandang. Seni musik yang erat 

kaitannya dengan film, karena sebuah film tanpa seni musik hanya akan menjadi film yang 

hambar. Ada pula seni peran atau akting yang sangat dituntut dalam sebuah film. 

2.1.2. Film Dokumenter 

 Menurut Paul Rotha (dalam Sobur, 2009:25), film dokumenter merupakan sebuah 

pendekatan. Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan terhadap documenter dalam 

sebuah film yang berbeda dengan film yang berbentuk cerita khayal semata. Sedangkan 

menurut Paul Wells, film documenter adalah sebuah Teks Non-Fiksi yang memakai footage-

footege yang actual, yang mana didalamnya berisi perekaman langsung dari peristiwa-

peristiwa  yang akan disajikan. Contohnya, hasil wawancara, statistic dsb. Secara umum pada 

bentuk teks yang seperti ini, biasanya disajikan melalui sudut pandang tertentu dan didalam 

penyajiannya juga memusatkan pada sebuah topik-topik sosial yang menarik yang mana 

tujuan dari semua itu adalah semata untuk menarik perhatian dari penonton atau konsumen. 
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 Menurut Steve Blandford, Barry Keith Grant dan Jim Hillier film dokumenter 

merupakan sebuah film yang menjadikan subjek utamanya adalah manusia dan peristiwa-

peristiwa yang benar-benar terjadi pada manusia tersebut. (Tinarbuko, 2009:30). Sementara 

itu Frank Beaver mengatakan film dokumenter berarti film non fiksi. Yang mana didalam 

pembuatannya diambil langsung dari sebuah lokasi nyata, tidak perlu memakai seorang actor 

yang handal, serta yang menjadi temanya adalah seperti cerita sejarah, ilmu pengetahuan, 

social ataupun lingkungan. Memiliki sebuah tujuan yaitu untuk memberikan informasi, 

pendidikan serta pencerahan kepada seseorang yang menjadi sasaran dalam pembuatan film 

dokumenter tersebut. 

  Secara umum film dokumenter merupakan rekaman kejadian yang diambil langsung 

saat kejadian nyata sedang berlangsung (Rohman, 23:2009). Dalam film dokumenter, unsur 

hiburan memang tidak terlalu ditonjolkan. Hal yang menjadi poin penting tentunya adalah 

pesan khusus dari tema film dokumenter tersebut. Meski begitu dalam beberapa film 

dokumenter juga menampilkan unsur entertain yang cukup. Film dokumenter kerap 

digunakan sebagai media kritik sosial dengan memotret hal hal kelam dalam negara seperti 

potret kehidupan masyarakat miskin atau kesenjangan sosial yang terjadi dalam suatu negara. 

Selain itu film dokumenter juga digunakan untuk membuat film biografi suatu tokoh. Para 

artis, musisi dan penyanyi dunia yang populer juga sering membuat film dokumenter dengan 

video dokumentasi hasil konser dan show serta kehidupan sehari-hari mereka. Ada pula film 

dokumenter yang membahas sejarah, kebanyakan film documenter bersejarah menceritakan 

sebuah sejarah perjalanan suatu bangsa, negara atau peninggalan peninggalan bersejarah yang 

bernilai seperti senjata, bangunan kuno, kendaraan, dan lain-lain. Berikut adalah beberapa 

jenis film documenter: 

1) Biografi 

Film dokumenter jenis biografi berisi tentang potret, biografi dan profil kisah hidup seorang 

tokoh dunia, presiden, sosok inspiratif, actor/artis, dan lain lain. 

2) Sejarah 

Film dokumenter sejarah berisi tentang rekaman kejadian atau peristiwa bersejarah yang 

terjadi di masa lalu. 
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3) Traveling 

Berisi laporan perjalanan lengkap di tempat wisata atau tempat tertentu, bisa 

membahas tentang antropologi, atau murni untuk hiburan saja seperti perjalanan 

liburan. 

4) Dokudrama 

Jenis film ini adalah penafsiran ulang terhadap kejadian nyata dan semua tokoh dalam 

peristiwa yang di filmkan tersebut di buat semirip mungkin dan di rekonstruksi sesuai 

dengan kisah yang terjadi. 

2.2. Frame ( Bingkai Gambar ) 

Istilah Framing (Pembingkaian) itu sendiri adalah penempatan unsur – unsur 

gambar ke dalam frame, dengan tujuan menempatkan objek pada komposisi yang 

baik, serta mengarahkan perhatian penonton ke suatu pusat perhatian. Disamping itu 

untuk terpenuhinya unsur keseimbangan frame kiri dan kanan, atas dan bawah dalam 

pengelompokkan  (Taharapy, 2002). Dalam pembingkaian, pedoman The Rule of 

Third tetap berlaku dengan cara penempatan dan pengelompokkan unsur – unsur 

gambar dalam bentuk atau formasi : Pertigaan Horisontal dan Vertikal, Bentuk Garis 

(Line Form), Geometric Form, Triangular Grouping, Balance and Unbalance 

Grouping, serta Foreground and Background Grouping. 

2.3. Bahasa Film 

Bahasa Film (Film Languages) Menurut Daniel Chandler, kode-kode dalam 

film dapat dibandingkan dengan tata bahasa atau grammar dalam bahasa. Frame atau 

pembingkaian gambar dapat dilihat sebagai morfem, shot atau pengambilan kamera 

sebagai kalimat, adegan sebagai paragraf, dan sekuen atau rangkaian adegan sebagai 

bab. James Monaco, ahli semiotika lain menambahkan bahwa cara memotong gambar 

(editing) atau perpindahan adegan sebagai tanda baca (Tinarbuko, 2012:78). Graeme 

Turner menyebut kode-kode yang terkandung dalam bahasa film sebagai sistem 

penanda (the signifying systems) (1988:51), sedangkan Allan Rowe menyebutnya 

sebagai kode sinematis (cinematic codes) (Nelmes, 1996:93). Adapun yang akan 

diuraikan berikut ini adalah kombinasi dari keduanya: Kamera, kamera merupakan 
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elemen yang terpenting dan paling dasar dalam pembuatan sebuah film, karena film 

tidak dapat dikatakan sebagai film bila tidak menggunakan jasa kamera. Namun di 

samping fungsi dasarnya, penggunaan kamera juga dapat menghasilkan makna 

tertentu. Berikut adalah makna yang dapat dihasilkan oleh penggunaan kamera, 

berdasarkan konvensi yang berlaku dalam industri film. 

a) Camera shot (sorotan kamera) 

1) Close-up: kamera menyorot bagian dari tubuh seseorang atau bagian 

dari benda dari jarak dekat. Shot seperti ini dapat menghasilkan 

perasaan dramatis yang tinggi atau nilai simbolis dalam suatu adegan. 

Close-up juga dipakai untuk mengundang identifikasi atau empati 

terhadap suatu karakter. Ia juga dapat menekankan sesuatu yang 

disorotnya. 

2) Extreme close-up: bentuk close-up dengan jarak yang lebih dekat. 

Biasanya shot ini hanya dapat memuat bagian kecil dari tubuh orang 

atau obyek, misalnya mata, telinga, bibir, dan sebagainya. Fungsinya 

sama dengan close-up, hanya intensitas dramatiknya lebih tinggi. 

3) Medium shot: sorotan yang menekankan detil dari tubuh seseorang 

dari pinggang ke atas. Medium shot hanya menampakkan orang atau 

benda yang disorotnya, dan tidak memberi tempat bagi lingkungan di 

sekitarnya, sehingga orang atau benda yang disorot terisolasi dari 

lingkungannya. Fungsi medium shot adalah untuk mengenal suatu 

karakter atau obyek dari jarak yang lebih dekat. Namun, tidak seperti 

close-up, medium shot tidak bermuatan emosi. Misalnya ketika kamera 

menyorot seseorang yang sedang bercerita dengan medium shot, maka 

penonton diajak untuk mendengarkan ceritanya saja. 

4) Long shot: kamera menyorot dari jauh, sering digunakan untuk 

menghubungkan orang atau benda dengan lingkungan di sekitarnya. 

5) Point Of View shot (POV): kamera bertindak sebagai mata dari 

seseorang atau sesuatu. Dengan POV, kita melihat dunia dari sudut 
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pandang si karakter. POV adalah penggunaan kamera yang sangat 

subyektif. 

b) Camera angle (posisi atau sudut pengambilan kamera) Sudut atau posisi 

pengambilan kamera dapat digunakan untuk menambah nilai estetis dan 

psikologis. 

1)  Straight on: posisi kamera yang umum digunakan. Ia biasanya tidak 

menghasilkan arti apa-apa, hanya merekam apa yang sedang terjadi, 

dengan posisi sejajar dengan pandangan mata. 

2) Low-angle: kamera ditempatkan lebih rendah dari obyek, dan jadinya 

melihat ke atas ke arah obyek atau orang. Sudut seperti ini memberi 

kesan berkuasa, kuat, atau besar pada obyek yang disorotnya. 

3) High-angle: kamera melihat ke bawah pada obyek yang disorotnya, 

membuat obyek terlihat kecil, tidak penting, hina, dan lemah. 

c) Camera movement (gerakan kamera) Gerakan kamera memainkan peranan 

penting, karena – selain fungsinya adalah yang paling kelihatan dalam 

film – ia memungkinkan penonton untuk mengikuti gerakan atau aksi dari 

sebuah karakter. 

1) Panning: kamera bergerak secara horizontal, dari kiri ke kanan atau 

sebaliknya. Gerakan ini memungkinkan penonton untuk mengikuti 

aksi sebuah karakter. 

2) Tilting: kamera bergerak secara vertikal, dari atas ke bawah atau 

sebaliknya. Baik panning maupun tilting memungkinkan penonton 

untuk mengikuti suatu aksi dengan cara voyeuristic (mengamati). 

Kedua gerak ini juga memungkinkan sutradara untuk menjaga 

momentum adegannya tanpa harus dipotong. Panning dan tilting juga 

dapat digunakan secara POV, di mana gerak kamera merupakan 

gerakan mata seorang karakter. 

d) Depth of field (fokus)  
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Permainan fokus juga dapat menghasilkan makna. Bila kamera terfokus 

pada obyek atau karakter, sementara latar belakang dibuat kabur, maka 

perhatian penonton akan terfokus pada karakter atau obyek tersebut. 

Sebaliknya bila karakter atau obyek dibuat kabur dan kamera terfokus 

pada latar belakang, perhatian penonton akan tersita untuk latar belakang 

itu. Deep focus shot, di mana semua hal dalam frame terfokus, akan 

membebaskan penonton untuk memilih fokus perhatiannya pada apa saja 

dalam layar yang mereka inginkan. 

e) Framing  

Framing adalah penempatan orang atau obyek dalam satu frame kamera. 

2.4. Penelitian Istana Kwik Djoen Eng 

1) “Sejarah Kotatua di Atas Sepeda Ontel” (2014) 

Film ini menceritakan tentang bagaimana cara pegiat bangunan cagar budaya 

membina dan menyadarkan masyarakat tentang bagaimana menjaga dan merawat 

bangunan bersejarah dan meningkatkan eksistensi Kotatua supaya menjadi pusat 

wisata di Jakarta terutama dalam wisata sejarah. 

2) “Menyusuri Sejarah di Jazirah Leihitu” (2010) 

Film ini menceritakan tentang tempat yang menyimpan cerita tentang gigihnya 

pejuang melawan penjajah. Film ini juga menceritakan tentang Benteng Amsterdam, 

Gereja Tua Imanuel, dan Masjid Tua Wapauwe. Kebanyakan di ceritakan perlawanan 

masyarakat pribumi melawan penjajah yang merampas semua rempah-rempah hasil 

bumi di wilayah Ambon. 

3) “Phinissi Penakluk Samudera” (2013) 

Film ini menceritakan sejarah kapal Phinisi yang sangat terkenal. Film ini berisi 

tentang asal mula kapal tersebut di buat dan siapa saja yang pernah menahkodainya 

selama ini, hingga kapal tersebut kini telah menjadi salah satu ikon dari Indonesia. 

4) “Istana Kwik Djoen Eng” 

Hampir sama dengan artikel “Seribu Kisah, Seribu Pintu, Lawang Sewu”, film 

documenter sejarah ini akan menceritakan sejarah dari istana ini, mulai dari siapa 

pemiliknya, siapa pendirinya dan difungsikan untuk apa bangunan ini. Dalam film ini 
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juga akan banyak ditonjolkan pernik dan detail apa saja dari istana ini yang masih 

asli dan masih dipertahankan hingga sekarang. dalam fim ini juga akan ditampilkan 

foxpop dari masyarakat Salatiga tentang wawasan bangunan bersejarah khususnya 

istana Djoen Eng. 

2.3 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Kerangka Berfikir 

Bangunan Rumah Khalwat Roncalli adalah sebuah bangunan peninggalan jaman 

kolonial yang dimiliki oleh seorang pengusaha the succes asal Taiwan berupa 

istana yang sangat megah dan indah yang terdapat di kota Salatiga pada masa 

jayanya 

Banyak warga Salatiga tidak mengetahui bahwa Rumah Khalwat Roncalli dahulu 

adalah sebuah istana yang sangat megah dan mewah 

Atas dasar hal tersebut di buatlah sebuah film documenter yang menceritakan 

sejarah dan asal usul istana tersebut. 

Hal ini dilakukan supaya wawasan masyarakat khususnya masyarakat Salatiga 

bertambah terutama sejarah dari Rumah Khalwat Roncalli yang dahulu merupakan 

sebuah istana 

Film documenter sejarah adalah film yang berisi tentang rekaman kejadian atau 

suatu peristiwa bersejarah yang terjadi di masa lalu. 

Youtube dan Instagram menjadi media pilihan untuk menyebarkan informasi 

tentang film documenter ini. 




