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RENCANA PROGRAM KEGIATAN PERKULIAHAN SEMESTER 
(RPKPS)  

 
  
Kode / Nama Mata Kuliah  :    C11.04602 / Cinematography            Revisi ke    : 1 

Satuan Kredit Semester  :    2  SKS              Tgl revisi           : 25 Februari 2014 

Jml Jam kuliah dalam seminggu :    100  menit                Tgl mulai berlaku    : 3 Maret 2014 

                           Penyusun    : Andreas Yulianto, S.Sos. 

Jml Jam kegiatan laboratorium :     0  jam.                Penanggungjawab Keilmuan  : Andreas Yulianto, S.Sos. 

 

Deskripsi Mata kuliah :  Mata kuliah ini membahas tentang bagaimana memahami film beserta unsur-unsurnya disertai pengetahuan penulisan skenario film cerita. 

Standar Kompetensi :  Setelah memenuhi tujuan pembelajaran mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat membuat karya audio-visual berupa film cerita pendek yang 

sederhana. 

Pertm Kompetensi Dasar Indikator 
 Pokok Bahasan / 

Materi 
Aktifitas 

Pembelajaran 
Rujukan 

1 

 
 

 

Mahasiswa mengetahui 

sejarah singkat film dan 
pengertian sinematografi 
serta jenis-jenis film 

a. Mahasiswa mengetahui 

pengertian sinematografi 

 Pengantar awal kuliah 

 Pengertian Sinematografi 
 Pengertian film sebagai genre 

seni 
 Jenis-jenis film 
 

 Tatap muka di kelas dgn alat 

bantu notebook dan proyektor 
 Tanya jawab/diskusi 

 Jurnalistik RTF – M.Mudaris 

 Film Production – Ron Whittaker 
 Sinematografi - Didik Suharijadi 
 Memahami Film — Himawan 

Pratista 

2 Mahasiswa memahami  
bagaimana film menjadi 
genre seni serta jenis-jenis 
dan genre-genre film 

a. Mahasiswa memahami 
bagaimana film menjadi genre 
seni 

b. Mahasiswa mengetahui jenis-
jenis serta genre-genre film 

 Jenis-jenis film 
 Genre-genre film 

 Tatap muka di kelas dgn alat 
bantu notebook dan proyektor 

 Tanya jawab/diskusi 

 Jurnalistik RTF – M.Mudaris 
 Film Production – Ron Whittaker 
 Sinematografi - Didik Suharijadi 
 Memahami Film — Himawan 

Pratista 
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3 Mahasiswa dapat 

mengetahui tentang struktur 
film 
 

a. Mahasiswa mengetahui 
bagaimana film terbentuk secara 
fisik 

b. Mahasiswa mengetahui contoh 

pembagian struktur dalam 
sebuah film 

 Gambar (Shot) 
 Adegan (Scene) 
 Sekuen (Sequnce) 
 Pembahasan contoh kasus 

 Pengertian naratif 
 Cerita dan Plot 

 Tatap muka di kelas dgn alat 
bantu notebook dan proyektor 

 Tanya jawab/diskusi 

 Memahami Film — Himawan 
Pratista 

4 Mahasiswa dapat 
mengetahui dan memahami 
struktur naratif film beserta 
elemennya dan model 
penceritaan film 

a. Mahasiswa mengetahui dan 
memahami tentang film dari sisi 
penceritaan 

b. Mahasiswa mengetahui cara 
penyampaian cerita yang menarik 

c. Mahasiswa mengetahui tentang 
elemen pokok naratif film 

d. Mahasiswa mengetahui berbagai 

cara penceritaan yang dipakai 
dalam film 

 Hubungan naratif dengan 
ruang dan waktu 

 Batasan informasi cerita 
 Elemen pokok naratif 
 Pola struktur naratif 
 Struktur tiga babak dan 

alternatifnya 
 Pembahasan contoh kasus 

 Tatap muka di kelas dgn alat 
bantu notebook dan proyektor 

 Tanya jawab/diskusi 

 Memahami Film — Himawan 
Pratista 

5 Mahasiswa dapat 
mengetahui penulisan 
skenario karya audio visual 
yang sederhana dimulai dari 
pencarian ide lalu 
menentukan tema dan 
dikembangkan menjadi 
cerita dasar dan sinopsis, 
serta menciptakan 
penokohan 

a. Mahasiswa mengerti bagaimana 
mencari ide karya audio visual 
dan memilih tema 

b. Mahasiswa dapat 
mengembangkan tema menjadi 
sebuah cerita dasar 

c. Mahasiswa mengetahui 
bagaimana menciptakan tokoh 
cerita / membuat penokohan 

d. Mahasiswa mengetahui 
bagaimana membuat sinopsis 
cerita yang berawal dari ide fiktif 
maupun adaptasi dari karya literer 
ataupun peristiwa nyata 

 Ide Pokok 
 Tema 
 Cerita Dasar 
 Membuat Penokohan 
 Sinopsis 

 Tatap muka di kelas dgn alat 
bantu notebook dan proyektor 

 Tanya jawab/diskusi 

 Teknik Menulis Skenario Film 
Cerita – Misbach Yusa Biran 

 Penulisan Skenario – Purnomo 
Sidiq 

 Sinematografi - Didik Suharijadi 
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6 Mahasiswa dapat 

mengetahui bagaimana 
membuat kerangka, 
penulisan serta format 

penulisan skenario termasuk 
transisi gambar - 
suara/adegan; dan 
mahasiswa mengetahui 
bagaimana menuangkan 
gagasan pengambilan 
gambar melalui storyboard 

a. Mahasiswa mengetahui 
bagaimana membuat kerangka 
skenario (treatment) berdasarkan 
sinopsis 

b. Mahasiswa mengetahui elemen-
elemen penting dalam menulis 
sebuah skenario 

c. Mahasiswa mengetahui format 
penulisan skenario  

d. Mahasiswa mengetahui jenis-jenis 
transisi gambar dan suara serta 
pemilihan transisi adegan yang 
tepat 

e. Mahasiswa mengetahui 
bagaimana menuangkan 
penggambaran adegan dalam 
storyboard 

 Kerangka Skenario atau 
Treatment 

 Menulis skenario 
 Format skenario 

 Transisi 
 Storyboard 

 Tatap muka di kelas dgn alat 
bantu notebook dan proyektor 

 Mahasiswa mendapat tugas 
individu membuat sebuah 

skenario sederhana 
 Pemberian contoh aplikasi 

transisi dalam audio visual 
 Tanya jawab/diskusi 

 Dasar-dasar Produksi Program 
Televisi – Fred Wibowo 

 Teknik Menulis Skenario Film 
Cerita – Misbach Yusa Biran 

 Penulisan Skenario – Purnomo 
Sidiq 

 Sinematografi - Didik Suharijadi 
 Komposisi dan Transisi Gambar -

Balai Diklat LPP TVRI. 
 Video and Audio Production 

Tutorial - MediaCollege 

7 Mahasiswa mengerti 
bagaimana menginterpretasi 
deskripsi visual atau 
direction dalam sebuah 
scene 

a. Mahasiswa mengerti bagaimana 
menginterpretasikan pengambilan 
gambar dari skenario 

b. Mahasiswa mampu membuat 
urutan pengambilan gambar 
sesuai hasil interpretasi 

 Interpretasi Deskripsi Visual  
 Contoh pembuatan Shooting 

List 

 Tatap muka di kelas dgn alat 
bantu notebook dan proyektor 

 Tanya jawab/diskusi 

 Dasar-dasar Produksi Program 
Televisi – Fred Wibowo 

 
UJIAN TENGAH 
SEMESTER 

 
Bab 1. Pendahuluan s/d 
Bab 3. Skenario 

Mahasiswa menjawab soal-
soal 

 

8 Mahasiswa mengetahui 
panduan membuat komposisi 
visual yang indah 
mengetahui pedoman 
pembagian frame, bagaimana 
melakukan pembingkaian 

a. Mahasiswa mengetahui 
pengertian komposisi gambar 

b. Mahasiswa mengetahui unsur-
unsur gambar untuk membuat 
komposisi 

c. Mahasiswa mengetahui 
bagaimana membingkai gambar 

 Komposisi gambar 
 The Rule of Third 
 Framing 

 Tatap muka di kelas dgn alat 
bantu notebook dan proyektor 

 Praktek dalam kelas 
menggunakan handycam 

 Pembagian kelompok tugas 

ujian akhir semester 
 Tanya jawab/diskusi 

 Komposisi dan Transisi Gambar. 
Balai Diklat LPP TVRI 

 Making the Video. University of 
Kansas 

 Komposisi Gambar TV : Suatu 
Pengantar - Hanoch Tahapary 

 TV Production - Ron Whittaker 
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9 Mahasiswa mengetahui jenis 

camera angle, prinsip 
melakukan shot, bukaan 
lensa serta mengetahui arah 

dan kesan pergerakan objek 
dan kamera 

a. Mahasiswa mengetahui ukuran 
gambar serta sudut pengambilan 
gambar secara tepat 

b. Mahasiswa mengerti prinsip 

pengambilan gambar yang benar 
c. Mahasiswa mengetahui bukaan 

lensa dan kegunaanya 
d. Mahasiswa mengetahui 

bermacam gerakan dalam 
produksi karya audio visual 

 Camera Angle 
 Prinsip pengambilan gambar 
 Iris atau Aperture 
 Gerakan Objek dan Kamera 

 Tatap muka di kelas dgn alat 
bantu notebook dan proyektor 

 Praktek dalam kelas 
menggunakan handycam 

 Tanya jawab/diskusi 

 Komposisi dan Transisi Gambar. 
Balai Diklat LPP TVRI 

 Making the Video. University of 
Kansas 

 Komposisi Gambar TV : Suatu 
Pengantar - Hanoch Tahapary 

 TV Production - Ron Whittaker 

10 Mahasiswa mengetahui arah 
dan kesan pergerakan objek 
dan kamera, shot yang 
komprehensif, pentingya 
garis imajiner, dan hal-hal 
yang harus dihindari dalam 
komposisi gambar 

a. Mahasiswa mengetahui 
bermacam gerakan dalam 
produksi karya audio visual 

b. Mahasiswa mengetahui 
bagaimana melakukan 
pengambilan gambar yang 
komprehensif 

c. Mahasiswa mengetahui 
bagaimana melaku-kan 
pengambilan gambar yang 
terjaga kontinuitasnya 

d. Mahasiswa mengetahui adanya 
merger antar objek dalam frame 

 Gerakan Objek dan Kamera 
 Type of Shot 
 Garis Imajiner 
 Mergers 
 Progress report  tugas ujian 

akhir semester 

 Tatap muka di kelas dgn alat 
bantu notebook dan proyektor 

 Praktek dalam kelas 
menggunakan handycam 

 Penugasan kelompok 
membuat simple move 

 Tanya jawab/diskusi 

 Komposisi dan Transisi Gambar. 
Balai Diklat LPP TVRI 

 Making the Video. University of 
Kansas 

 Komposisi Gambar TV : Suatu 
Pengantar - Hanoch Tahapary 

 TV Production - Ron Whittaker 

11 Mahasiswa dapat 

mengetahui unsur sinematik 
(mise-en-scene) 

a. Mahasiswa mengetahui unsur-

unsur sinematik yang berada di 
depan kamera 

b. Mahasiswa mampu membuat 
gambaran aplikatif unsur-unsur 
sinematik dalam tugas  

 Setting atau Latar 
 Kostum & Tatarias 
 Pencahayaan 
 Pemain & Pergerakannya 

 Tatap muka di kelas dgn alat 

bantu notebook dan proyektor 
 Tanya jawab/diskusi 

 Memahami Film —Himawan 

Pratista 
 Making the Video - University of 

Kansas 
 Video and Audio Production 

Tutorial – Media College 
 TV Production - Ron Whittaker 

12 Mahasiswa dapat 
mengetahui aspek-aspek 
teknis pendukung produksi 
(audio/suara) 

a. Mahasiswa mengetahui aspek 
suara/audio dalam film 

b. Mahasiswa mampu membuat 
gambaran aplikatif unsur 

suara/audio dalam tugas 

 Jenis Suara 
 Elemen Pokok Suara 
 Dimensi Suara 
 Progress report  tugas ujian 

akhir semester 

 Tatap muka di kelas dgn alat 
bantu notebook dan proyektor 

 Tanya jawab/diskusi 

 Memahami Film —Himawan 
Pratista 

 Making the Video - University of 
Kansas 

 Video and Audio Production 
Tutorial – Media College 

 TV Production - Ron Whittaker 
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13 Mahasiswa dapat 

mengetahui bentuk dan 
aspek penyuntingan karya 
audio visual 

a. Mahasiswa mengetahui 
pengertian editing serta hak-
kewajiban editor 

b. Mahasiswa mengetahui 

bermacam bentuk dan aspek-
aspek dalam editing 

 Pengertian Editing 
 Hak dan Kewajiban Editor 
 Bentuk Editing 
 Aspek Editing 

 Tatap muka di kelas dgn alat 
bantu notebook dan proyektor 

 Tanya jawab/diskusi 

 Sinematografi - Didik Suharijadi 
 News Editing – Roib Fachrurozi 
 Video and Audio Production 

Tutorial - MediaCollege 

14 Mahasiswa dapat 
mengetahui kontinutitas dan 
diskontinuitas penyuntingan 
karya audio visual 

a. Mahasiswa mengetahui 
kontinuitas dan diskontinuitas 
dalam penyuntingan karya audio 
visual 

 Kontinuitas dlm Editing 
 Diskontinuitas dlm Editing 
 Progress report  tugas ujian 

akhir semester 

 Tatap muka di kelas dgn alat 
bantu notebook dan proyektor 

 Tanya jawab/diskusi 

 Sinematografi - Didik Suharijadi 
 News Editing – Roib Fachrurozi 
 Video and Audio Production 

Tutorial - MediaCollege 

 
UJIAN AKHIR SEMESTER 

 
Hasil tugas kelompok 

Mahasiswa menyajikan 
hasil karya audio visual 

 

 

 

Level Taksonomi  :          

 

 

 

 

 

Komposisi Penilaian  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengetahuan 30   % 

Pemahaman 30   % 

Penerapan 40   %  

Analisis --   % 

Sintesis --   % 

Evaluasi --   % 

Aspek Penilaian Prosentase 

Ujian Akhir Semester 40   % 

Ujian Tengah Semester 35   %  

Tugas Mandiri 25   % 

Keaktifan Mahasiswa --   % 

Komponen lain (jika ada) --   % 

Total 100 % 
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