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PEDOMAN PENILAIAN LOMBA HUT PAROKI YAKOBUS KELAPA GADING 

SHORT FILM (VIDEO KLIP) 

 

Pada dasarnya membuat film itu mudah. apabila kita telah 

mengetahui tahapan-tahapan dasar pembuatan film. 

Tahapan pembuatan film tersebut dibagi manjadi tiga 

tahapan yaitu : 

 

    * Tahapan Pra produksi 

    * Tahapan Produksi 

    * Tahapan Pasca produksi 

 

TAHAPAN PRA PRODUKSI 

Tahapan ini merupakan tahapan perencanaan dan penyusunan 

apa yand dibutuhkan dalam proses pembuatan film. dalam 

tahapan ini juga para sineas dituntut telah memiliki ide cerita 

yang akan diusung dalam film yang akan digarap juga hendaknya 

telah memiliki kru atau tim kerja dengan pembagian jobdis sesuai 

dengan peranannya. Dan tentunya harus mempunyai komponen 

dasar sebagai berikut : 

 

   1. Pembuat skenario 

   2. Sutradara 

   3. DOP (Director of Photography) 

   4. Kameramen 

   5. Editor 
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dimana kelima komponen pokok tersebut harus saling bekerjasama dalam menerjemahkan skenario film 

ke dalam bentuk audio dan visual. Tahapan ini juga merupakan tahapan riset setting atau latar yang 

sesuai dengan skenari film dan juga tahapan untuk meng_casting para pemain yang sesuai dengan 

karakter tokoh dalam cerita, serta juga tak lupa merupakan bagian tahapan yang tak kalah penting yaitu 

perincian dana yang akan dikeluarkan dalam pembutan film. 

 

TAHAPAN PRODUKSI  

Tahapan ini merupakan tindak lanjut dari Pra Produksi, sehingga apa 

yang telah disusun dan direncanakan dalam tahapan pra produksi 

semua dilakukan disini. Tahapan ini juga merupakan tahapan 

berlangsungnya semua aktivitas pengambilan gambar. Hal inilah yang 

menyebabkan koordinasi dan kerjasama antar kru harus dilaksanakan 

sesuai dengan jobdis masing-masing. Dalam tahapan ini seorang 

sutradara sangant dituntut untuk berperan aktif sebagai pengarah 

adegan. Karena sutradara bertugas untuk menginterpretasikan isi 

cerita tersebut kedalam bentuk audio visual, sehingga disini kru juga 

berada dibawah kendali sutradara, karena kru bertugas menuruti apa 

yang dikomunikasikan Sutradara sebagai pengarah adegan dalam setiap pengambilan gambar dalam 

film tersebut. Biasanya pada tahapan ini banyak terjadi "miss comunication" dikarenakan secara garis 

besar semua karakter dari masing-masing kru akan keluar selain itu juga dikarenakan kurangnbya 

kesiapan dan kematangan dalam tahapan pra produksi, maka untuk menghindari hal-hal tersebut perlu 

diadakannnya evaluasi ulang untuk mematangkan tahapan pra produksi sebelum akhirnya beranjak 

ketahapan produksi dan juga perlu dijalinnya hubungan kekeluargaan antra kru serta mencoba untuk 

menghargai pendapat orang lain. 

 

TAHAPAN PASCA PRODUKSI 

Tahapan ini merupakan tahapan paling akhir dari 

proses pembuatan sebuah film. Dalam tahap inilah 

proses penyempurnaan film berlangsung yaitu 

dengan menggabungkan setiap potongan-potongan 

gambar dan menyambungkan dari satu adegan ke 

adegan berikutnya. Selain itu juga merupakan 

tahapan untuk mengisi backsound yang tepat dan 

sesuai dengan narasi film agar film menarik dan 

menjadi lebih hidup. 
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