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Kineforum adalah bioskop pertama di Jakarta yang menawarkan ragam 

program meliputi film klasik Indonesia dan karya para pembuat film 

kontemporer. Program film kami bertujuan mengajak penonton merasakan 

jadi bagian dari sinema dunia – dulu dan sekarang.

Ruang ini diadakan sebagai tanggapan terhadap ketiadaan bioskop 

non komersial di Jakarta dan kebutuhan pengadaan suatu ruang bagi 

pertukaran antar budaya melalui karya audio-visual.

Kami menyediakan ruang presentasi bagi para pembuat film (dari 

dalam dan luar Indonesia) dan ruang apresiasi bagi publik pada kategori 

film-film khusus yang tidak berasal dari arus utama, di tengah kurangnya 

ruang alternatif. Kami juga menawarkan presentasi karya-karya para 

pembuat film dunia, film panjang maupun pendek – yang sulit diakses 

publik Jakarta selain melalui pembajakan. Di ruang ini juga diadakan 

diskusi dan pertemuan dengan pembuat film. Sejak 2006, kineforum 

didatangi kurang lebih 500 penonton pada program pemutaran tertentu dan 

sekitar 5.000 penonton selama acara festival.

Kineforum adalah ruang pemutaran yang tidak bertujuan utama 

mencari keuntungan finansial, dikelola oleh Dewan Kesenian Jakarta dan 

para relawan muda. Kegiatan di kineforum dijalankan melalui kerjasama 

Dewan Kesenian Jakarta 2006-2009 dan Studio 21. Ruang ini diharapkan 

menjadi ruang eksibisi dan dialog bagi para pembuat film dan penonton 

Jakarta, terutama untuk karya-karya non-arus utama.
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1. Pengambilan tiket tanda masuk dapat diambil satu jam
sebelum pemutaran dimulai.

2. Satu orang hanya mendapatkan satu tiket.

3. Kineforum hanya menyediakan 45 tiket sesuai dengan
kapasitas kursi.

4. Penonton yang sudah mendapatkan tiket tetapi tidak
masuk sampai 10 menit film diputar, maka tiket akan
diberikan kepada penonton lain.

5. Pintu akan ditutup 30 menit setelah film dimulai atau bila
tempat sudah penuh.

6. Tiket tidak dapat direservasi tetapi langsung diambil pada
meja informasi Kineforum.

7. Penonton tidak diperkenankan membawa makanan dan
minuman ke dalam ruang pemutaran Kineforum.

8. Penonton tidak diperkenankan merekam sebagian atau
keseluruhan film yang diputar.

9. Penonton tidak diperkenankan mengambil gambar di
Kineforum tanpa izin.

10. Penonton tidak diperkenankan merokok di dalam ruang
pemutaran Kineforum.

11. Penonton diharapkan menjaga kebersihan dan
ketertiban pada semua bagian ruang Kineforum.





PE
N

G
A

N
TA

R

SISA - SISA KUASA

“There’s nothing you can do. Times are hard for everyone, 

worse for weak and old people. You’ve done all you can.” – Il 

Maestro (Germany Year Zero)

Itulah kutipan dari ucapan tokoh seorang guru pada film 

Germany Year Zero, ketika mantan muridnya bertanya apa 

yang bisa ia lakukan untuk menolong ayahnya. Film yang 

berlatar belakang kota Jerman pada tahun 1947, pasca 

Perang Dunia II, digambarkan Rossellini secara suram 

dan depresif, ketika kota tersebut berada pada masa 

kehancurannya.

Gambaran tersebut dapat Anda tonton pada bulan 

Februari ini dengan beberapa film pilihan lainnya tentang 

sisa-sisa kuasa, sisa-sisa Perang Dunia II, baik sebagai 

bahan cerita pada film maupun pada sejarah sinema itu 

sendiri. Film Germany Year Zero akan diputar bersama 

Dogville pada program Sinema Dunia. Keduanya berkisah 

tentang satu sosok yang dihadapkan pada kehidupan dan 

lingkungan sekitarnya.

Termasuk pada program Dokumenter Dunia 

yang memutar film Night and Fog dari Alain Resnais, 

tentang kamp-kamp konsentrasi milik Nazi Jerman dan 

kehidupan (atau justru kematian) di sana.



Lain lagi dengan program Kinefilia yang masih 

melanjutkan bahasan soal Evolusi Bahasa Film pada 

bulan Januari lalu. Kali ini Kinefilia akan membahas 

soal Bahasa Film dan Sinema Modern lewat film-film 

yang dianggap menjadi representasi Sinema Modern itu 

sendiri: Voyage to Italy, L’avventura, dan Diary of Country 

Priest. Walau film-film ini tidak secara gamblang bicara 

soal kuasa dan dampak perang, tetapi periode ketika film 

ini dibuat berdasarkan semangat yang menjadi catatan 

sejarah sendiri. Lagi-lagi pada periode pasca Perang 

Dunia II.

Sedangkan Sinema Indonesia masih memutar film 

Sang Penari garapan Ifa Isfansyah yang terinspirasi dari 

trilogy novel Ronggeng Dukuh Paruk, yang pada filmnya 

juga terdapat gambaran soal kuasa dan sisa-sisanya 

yang berdampak pada nasib ronggeng itu sendiri. Selain 

itu, ada omnibus Kita Vs Korupsi  yang diputar setelah 

pemutaran perdananya Januari lalu, sebagai salah satu 

upaya ‘melawan’ kuasa korupsi. 

Selain itu, pada Februari ini, Kineforum kedatangan 

teman-teman dari South to South Film Festival yang 

kembali menyelenggarakan festival dengan tema 

“Semangat Tanpa Batas”. South Film Festival (StoS) 



sendiri merupakan festival film dua tahunan dengan 

tema Sosial-Politik-Lingkungan Hidup pada konteks lokal 

hingga  global. Festival ini bermaksud menyediakan 

ruang bagi publik untuk terlibat dalam tema-tema 

tersebut. 

Pada bulan ini, Kineforum masih melanjutkan 

program Filmmakers Forum yang kali ini akan 

membahas film 9 Naga bersama Edi Michael Santoso 

(Penata Kamera) dan Budi Riyanto (Penata Artistik). Tidak 

lupa juga Kuliah Umum bersama Agni Ariatama akan 

membahas tentang Apakah DV, HD, dan HDV Itu? Sebuah 

Tinjauan Teknis dan Estetis atas Teknologi Kamera Film.

Selamat menonton di Kineforum!
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EVOLUSI BAHASA FILM : EROPA 
PASCA PERANG DUNIA II DAN 
SINEMA MODERN
Oleh Mohamad Ariansah
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Pendahuluan

Masih sama dengan rangkaian  program kinefilia bulan 

Januari lalu  mengenai evolusi bahasa film, kali ini 

kineforum akan memutarkan beberapa film kunci dalam 

sejarah sinema modern Eropa pasca-perang dunia kedua. 

Di bulan Februari ini, film-film yang ditayangkan sebagai 

wakil dari sinema modern adalah: Diary of a Country 

Priest (1951/Robert Bresson/Perancis), Journey to Italy 

(1954/Roberto Rossellini/Italia) dan L’Avventura (1960/

Michelangelo Antonioni/Italia).

Dalam sinema klasik berbagai formulasi bahasa 

film lebih terfokus pada problem internal mediumnya. 

Sementara sinema modern menjadikan kondisi dunia 

sebagai pondasi dalam menghasilkan sebuah bahasa film 

yang sangat unik, yang lahir dari situasi carut-marut pasca-

perang dunia II di Eropa. 

Lantas apakah sinema modern itu? Jika ia 

merupakan sesuatu yang baru, di mana letak kebaruannya 

dibandingkan dengan sinema klasik seperti dalam hal 

bahasa film? Kemudian apakah relevansi membicarakan 

persoalan tersebut dikaitkan dengan evolusi bahasa film?



Sinema Modern Dalam Konteks Sejarah Eropa Pasca-

Perang Dunia II

Pasca-perang dunia II, Eropa sebagai sebuah titik utama 

dalam perang tersebut mengalami kerusakan sangat parah 

baik secara fisik maupun psikologis. Pesimisme terhadap 

sejarah, holocaust dan krisis nuklir memperlihatkan  kondisi 

yang serba kacau dan penuh dengan ketidakpastian. Dunia 

menjadi sesuatu yang chaos dan tidak bisa dimengerti, 

sehingga orang mulai kembali  berusaha untuk mengenal 

dunia dengan mencoba mendekati realita tanpa berpretensi 

untuk menaklukkannya dengan memberikan muatan arti.

Dari situlah prinsip sinema modern muncul, melalui 

gerakan Neo-Realisme di mana Roberto Rossellini 

merupakan wakil utamanya. Yang berusaha untuk 

memperlihatkan realita secara mentah dalam film-filmnya, 

seperti; Rome, Open City dan Germany Year Zero. Yang 

dalam bahasa Gilles Deleuze disebut dengan opsigns atau 

pure optical situation sebagai sebuah bentuk sinema yang 

menggantikan bentuk sinema lama (sinema klasik) yang 

sangat menekankan hubungan sensori-motorik sebagai 

sebuah wujud dari bentuk movement-image, yakni action-

image. Perang dunia kedua menyebabkan muncul krisis 

atas action-image tersebut dengan kesulitan untuk mencari 



pendasaran rasionalitas atas kondisi pasca-perang. Tidak 

terlihat keutuhan dunia diegetic melalui koherensi ruang 

dan waktu serta rasionalitas sebab-akibat dari editing.

Dengan kata lain sinema modern di sini adalah sebuah 

patahan atas prinsip film pada umumnya yang berkembang 

dalam sinema klasik yang diterapkan di Hollywood, yang 

lahir berdasarkan konteks persoalan kekinian Eropa pada 

saat itu. Dalam sinema klasik faktor cerita merupakan 

tujuan utama yang harus dapat ditangkap penonton 

melalui pendasaran rasionalitas yang ketat dari sebab-

akibat. Namun prinsip ini ditolak dalam sinema modern 

karena terkadang tidak diperlukan sebuah pendasaran 

rasionalitas, sebab bagi para pembuat film di Eropa saat 

itu realitas terlalu chaos. Hingga akibatnya penonton akan 

dibuat frustrasi dan terganggu dalam berusaha untuk 

memahami cerita dalam sinema modern yang dihasilkan di 

Eropa pada saat itu. 

Bahasa Film Dalam Sinema Modern

Kendati banyak sekali inovasi yang muncul dalam sinema 

modern Eropa, khususnya sejak tahun 1950-an hingga 

akhir 1970-an melalui Robert Bresson, Ingmar Bergman, 

Michelangelo Antonioni, Federico Fellini, dan gerakan New 

Wave Perancis hingga film-film political modernism, namun 

secara prinsip bentuk sinema modern kerap dibagi menjadi 

tiga strategi, yakni; objective realism, subjective realism, dan 

authorial commentary. 

Dalam prinsip objective realism, pembuat film 

berusaha untuk mendekati realita seakurat mungkin 

dengan kenyataannya. Jika dalam sinema klasik/Hollywood 

plot menjadi sangat ekonomis di mana momen-momen saat 



tidak terjadi drama akan ditiadakan, maka dalam sinema 

modern terkadang situasi tanpa drama bisa diperlihatkan 

dalam waktu yang lama melalui sebuah shot dengan durasi 

sangat panjang.

Prinsip subjective realism adalah sebuah prinsip dari 

pembuat film dalam sinema modern yang menempatkan 

keunikan personal ataupun pandangan dunia dari seorang 

sineas menjadi bagian dari pikiran yang dibawa oleh 

karakter dalam film-film mereka. Sehingga terkadang 

karakter tokoh dalam film dari sinema modern dapat 

melakukan tindakan yang sangat unik atau membingungkan 

dalam profil psikologisnya dari perspektif penonton.

Sementara authorial commentary merupakan sebuah 

strategi reflektif dari pembuat film dalam sinema modern 

yang mengingatkan kepada penonton bahwa dunia yang 

mereka lihat hanyalah sebuah konstruksi fiktif. Terkadang 

pembuat film memerintahkan aktornya untuk memandang 

secara frontal sambil menatap ke kamera saat melakukan 

dialog seperti pembaca berita di televisi yang sedang 

berusaha untuk mengajak berdialog para penontonnya. 

Sementara prinsip sinema klasik melarang karakter 

menatap ke kamera secara frontal seperti itu. Tujuan dari 

hal ini dalam sinema modern adalah mengingatkan bahwa 

ada dunia di luar dunia fiksi dalam film.

Strategi-strategi di atas memunculkan kebosanan, 

ketergangguan, ketidakmengertian dan ketidaknikmatan 

yang umumnya didapatkan oleh penonton yang seperti 

sedang “mengintip” dunia dalam film yang dilihatnya di 

layar. Artinya bila dalam sinema klasik bahasa film hadir 

dengan tujuan untuk melayani cerita, maka dalam sinema 

modern bahasa filmnya adalah khusus. Di mana konvensi 



dari film sebagai naratif akan didekonstruksi. Bahasa film 

dalam sinema modern tidak lagi berfungsi untuk melayani 

cerita tapi menjadi pandangan hidup dari sutradara atau 

pembuat filmnya.

Penutup

Persoalan dari evolusi bahasa film bukan berarti telah 

selesai sampai akhir 1970-an ataupun hanya berlaku untuk 

konteks perkembangan film Amerika Serikat dan Eropa, 

namun masih banyak kebudayaan lain yang juga memiliki 

cara pandang dan konteks sejarahnya yang unik.

Satu hal yang pasti bahwa dari konteks sinema modern 

atau lebih khusus lagi dalam konteks Eropa terlihat jelas 

di mana bahasa film merupakan sesuatu yang tidak statis 

tapi berproses berdasarkan kondisi zaman dari sebuah 

peradaban yang telah hidup dalam kebudayaan tertentu.

Daftar Pustaka
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VIAGGIO IN ITALIA / VOYAGE TO ITALY
Roberto Rossellini

“Catherine dan Alexander, pasangan yang kaya dan 

sejahtera, pergi ke Naples untuk menjual sebuah villa milik 

almarhum paman mereka. Hubungan mereka dingin dan 

ada sesuatu di Naples yang menambah ketegangan antara 

mereka. Apakah pasangan asing ini akan menemukan 

pencerahan di Italia?”

Negara Italia / Tahun 1954 / Durasi 81menit / Bahasa Inggris / No Subteks / 15+

Roberto Rossellini adalah seorang sutradara, penulis naskah, dan produser 
(1906-1977). Ia dikenal sebagai salah satu sutradara sinema neorealisme 
Italia. Film pertamanya berupa film dokumenter dan kemudian ia membantu 
Goffredo Alessandrini. Banyak yang menyebut karya-karyanya berupa 
sekuens trilogi, antara lain yang dikenal adalah “Fascist Trilogy”, “War Tril-
ogy”, dan “Neorealistic Trilogy”. Ia sempat diajak terlibat dalam pembentukan 
media centre di Rice University dan pernah mengajar di Yale University.



DIARY OF A COUNTRY PRIEST
Robert Bresson

“Seorang pastor muda mengambil alih paroki di 

Ambricourt, mencoba untuk memenuhi tugas-tugasnya 

bahkan saat ia bertarung dengan penyakit perut misterius.”

 Negara Perancis / Tahun 1950 / Durasi 115 menit / Subteks Bahasa Inggris / 12+

Robert Bresson (1901-1999) adalah sutradara Prancis yang dikenal dengan 
gaya filmnya yang spiritual dan asketik. Fokus awal artistik Bresson adalah 
memisahkan antara bahasa sinema dengan bahasa teater. Selain itu, gayanya 
dapat dideteksi melalui penggunaan suara: ia mengasosiasikan suara yang 
dipilih sesuai gambar atau karakter, mengupas esensi dramatis dengan 
menggunakan musik, dan melalui metode ‘aktor-model’nya, ia mengarahkan 
aktor-aktor non-profesional eksklusif yang biasa bekerja dengannya.



L’AVVENTURA
Michaelangelo Antonioni

“Seorang wanita menghilang ketika dalam perjalanan 

berperahu di Mediterania. Selama pencarian, kekasih dan 

sahabatnya justru tertarik satu sama lain.”

 Negara Italia / Tahun 1960 / Durasi 143 menit / Subteks Bahasa Inggris / 18+

Michelangelo Antonioni dikenal sebagai sutradar, penulis naskah, dan editor 
film modern Italia (1912-2007). Ia juga menulis beberapa cerita pendek. Awal 
karirnya dimulai dengan menulis bersama Roberto Rossellini dan menjadi 
asisten sutradara untuk  Enrico Fulchignoni. Ia kemudian dikenal gaya baru 
yang radikal, yakni tidak menggunakan narasi konvensional tetapi menyajikan 
serangkaian peristiwa yang tidak saling berkaitan dan menggunakan ambilan-
ambilan panjang sebagain bagian dari gayanya. Namanya semakin terkenal 
sejak karyanya mendapat sambutan di beberapa festival seperti Cannes Film 
Festival dan memenangkan Golden Bear Award pada Berlin International Film 
Festival.
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GERMANY YEAR ZERO
Roberto Rossellini

“Edmund, seorang anak muda yang tinggal di Jerman yang 

hancur setelah Perang Dunia II harus melakukan semua 

jenis pekerjaan dan trik untuk membantu keluarganya 

mendapatkan makanan untuk bertahan.”

Negara Italia / Tahun 1947 / Durasi 70 menit / Subteks Bahasa Indonesia / 12+

Roberto Rossellini adalah seorang sutradara, penulis naskah, dan produser 
(1906-1977). Ia dikenal sebagai salah satu sutradara sinema neorealisme 
Italia. Film pertamanya berupa film dokumenter dan kemudian ia membantu 
Goffredo Alessandrini. Banyak yang menyebut karya-karyanya berupa sekuens 
trilogi, antara lain yang dikenal adalah “Fascist Trilogy”, “Neorealistic Trilogy”, 
dan film ini merupakan salah satu dari “War Trilogy”. Ia sempat diajak terlibat 
dalam pembentukan media centre di Rice University dan pernah mengajar di 
Yale University.



DOGVILLE
Lars Von Tier

“Seorang wanita yang sedang lari dari massa, enggan 

diterima di sebuah kota kecil Colorado. Sebagai gantinya, 

dia setuju bekerja untuk mereka. Sebagai kota kunjungan 

dan pencarian, dia menemukan bahwa dukungan mereka 

memiliki harga. Namun rahasia berbahaya dari dirinya 

tidak pernah jauh-jauh.”

Negara Denmark / Tahun 2003 / Durasi 178 menit / Subteks Bahasa Inggris / 18+

Lars von Trier adalah sutradara dan penulis naskah kelahiran Denmark (1956). 
Ia sering kali diasosiasikan dengan Dogme 95, sebuah gerakan pembuatan 
film avant-garde, meskipun film-filmnya memiliki variasi pendekatan. Ia mulai 
membuat film sejak berusia 11 tahun dan film pendek pertamanya dipublika-
sikan pada tahun 1977, lalu membuat film feature pertama pada tahun 1984. 
Ia pernah meraih Palme d’Or, Grand Prix, dan Prix du Jury pada Cannes Film 
Festival.



NIGHT AND FOG
Alain Resnais

“Night and Fog merupakan film dokumenter yang 

menyajikan narasi tentang kemunculan Nazi. Film ini 

berlanjut dengan perbandingan kehidupan tentara 

pertahanan Nazi dengan tahanan yang kelaparan di kamp-

kamp dan pertanyaan siapa yang bertanggung jawab 

terhadap mereka.”

Negara Perancis / Tahun 1955 / Durasi 32 menit / Subteks Bahasa Inggris / 15+
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Alain Resnais (1922) adalah sutradara Prancis yang telah berkarir selama 
lebih dari enam dekade. Film pendek dokumenter ini dibuatnya setelah ia 
mengikuti pelatihan sebagai editor film pada pertengahan 1940. Kemudian 
sekitar tahun 1950, ia mulai membuat film feature dan film-filmnya sering 
diasosiasikan dengan aliran French New Wave atau yang biasa dikenal dengan 
nouvelle vague. 



SANG PENARI
Ifa Isfansyah

“Sebuah cerita cinta yang terjadi sebuah desa kecil dan 

miskin, Dukuh Paruk pada pertengahan 1960-an. Rasus 

seorang tentara muda menyusuri kampung halamannya, 

mencari cintanya yang hilang, Srintil. Lalu jaman bergerak, 

di mana Rasus harus memilih: loyalitas kepada negara 

atau cintanya kepada Srintil.”

Negara Indonesia / Tahun 2011 / Durasi 112 menit / 18+ / Donasi Rp. 20.000,- 

Ifa Isfansyah (1979) adalah lulusan Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta 
Fakultas Seni Media Rekam tahun 2007. Ia lebih dulu dikenal sebagai sutradara 
film pendek dan aktif di komunitas film ‘independen’ Indonesia. Bersama 
beberapa temannya (salah satunya sutradara Eddie Cahyono), Ifa mendirikan 
Fourcolours Film pada tahun 2001—kelompok komunitas film di Yogyakarta 
yang kemudian berkembang menjadi rumah produksi dan telah menghasilkan 
beberapa film pendek, videoklip, iklan, dan sinetron.
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KITA VERSUS KORUPSI
Chaerun Nissa, Emil Heradi
Lasja F. Susatyo, Ine Febriyanti
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Isu korupsi bukan lagi seharusnya disikapi publik 

(kita) sebagai sesuatu yang diketahui ada dan bisa 

‘diterima’(mereka/pelaku korupsi/koruptor) - sehingga 

yang selama ini terjadi adalah Kita DAN Korupsi. Melainkan 

harus diarahkan menjadi Kita VERSUS Korupsi.

 Berdasar pada pemikiran tersebut, omnibus 

empat film pendek ini dibuat, sebagai sebuah bentuk 

kampanye anti korupsi melalui media pop culture dengan 

isu sehari-hari, berkaitan dengan nilai-nilai mendasar 

yang dimulai dari keluarga, yang lebih mudah dipahami 

oleh masyarakat. Masing-masing film menyajikan satu 

cerita yang menggambarkan keseharian serta di mana 

atau kapan saatnya virus korupsi bisa mulai menelusup 

ke dalam kehidupan seseorang. Empat film ini bergenre 

drama dan dikemas untuk bisa dipahami penonton 

Indonesia dari beragam kalangan usia dan latar budaya. 

Efek yang diharapkan setelah menonton film-film ini 

adalah publik bisa melihat potret kedekatan dirinya dengan 

asal muasal korupsi dan bagaimana ia bisa menghentikan 

mata rantai korupsi sebelum praktik korupsi mewabah.

 Film yang dirilis secara non komersial ini 

merupakan produksi bersama Transparency International 

Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Management 

Systems International, USAID, dan Cangkir Kopi.



RUMAH PERKARA
Emil Heradi

“Seorang Lurah harus memilih siapa 

yang ia bela: atasan dan jabatan, atau 

kesejahteraan rakyatnya yang sempat 

ia janjikan.”

Negara Indonesia / 20 Menit / Tahun 2011 / 15+  

SELAMAT SIANG, RISA !
Ine Febriyanti

“Keputusan orangtua Risa di masa lalu 

dan keputusan Risa di masa sekarang, 

keputusan yang sama-sama tidak 

akan disesali sampai mati..”

Negara Indonesia / 18 Menit /  Tahun 2011 / 15+  

AKU PADAMU
Lasja F. Susatyo

“Sepasang kekasih hendak 

menjalankan satu keputusan penting. 

Keraguan muncul karena perbedaan 

persepsi tentang ‘jalan pintas’.”

Negara Indonesia / 17 Menit / Tahun 2011 / 15+  

PSSSTTT... JANGAN 
BILANG SIAPA - SIAPA
Chairun Nissa

“Cerita tiga remaja tentang bagaimana 

mereka mendapatkan barang-barang 

kesukaan mereka.”

Negara Indonesia / 13 Menit / Tahun 2011 / 15+  



Dalam diskursus sejarah teknologi film sejak periode 

1990-an, digital muncul sebagai tema dominan yang 

sampai saat ini terus berkembang dan merubah setiap 

aspek fundamental dalam perfilman. Ia mempengaruhi 

setiap tahapan dalam proses industri perfilman mulai dari 

produksi, pasca-produksi, distribusi hingga eksbisi. Salah 

satu aspek dalam film yang terus mengalami perubahan 

dengan aplikasi digital tersebut adalah perkembangan 

teknologi kamera digital yang sangat dinamis khususnya 

sejak dekade terakhir abad ke-20. 

 Sebagai sebuah evolusi teknologi, kamera 

digital dalam film berkembang melalui beberapa periode 

tertentu. Pertama diawali dengan perkembangan teknologi 

video  pada periode 1960-an dan 1970-an, di mana ter-

dapat momen-momen penting seperti; saat Ampex muncul 

sebagai sistem pertama video komersial dengan berat 

sekitar 30 kilo dan monitor kamera seharga $30.000 pada 

tahun 1963. Lalu tahun 1965, Norelco dan Sony meluncur-

kan kamera video portable pertama. Hingga dekade 1970-

an di mana pembuat film seperti Jean Eustache dan Jean 

Luc Godard banyak menghasilkan film dengan pendekatan 

estetik yang intim ala home video amatir, serta mirip 

dengan dokumentasi tingkah laku keseharian dari individu. 

KULIAH UMUM
Apakah DV, HD dan HDV itu?: Sebuah Tinjauan Teknis 
dan Estetis atas Teknologi Kamera Film
Pembicara: Agni Ariatama
Rabu, 15 Februari 2012 pukul 15.00 - 17.00
Umum



Akibatnya muncul keinginan berdasarkan kebutuhan 

estetis tersebut supaya lahir kamera 35mm yang sangat 

praktis dan portable. 

 Setelah itu tahun-tahun sekitar 1995-1999 

dipandang sebagai masa kemunculan digital video atau 

DV karena dua hal, yakni; melalui penetapan DV sebagai 

format dari kaset digital oleh Sony, JVC dan 50-an perusa-

haan lain pada tahun 1995. Serta komersialisasi kamera 

digital pertama oleh Sony dan JVC pada tahun yang sama. 

Kedua hal tersebut, ditambah dengan sukses dari gerakan 

Dogme 95 mengadaptasi format low-tech dan low-cost 

melalui shooting dengan mini DV, mengakibatkan format 

ini menjadi sangat populer hingga menimbulkan ledakan 

produksi luar biasa dari film independen. Hingga akhirnya 

pada tahun 1998, Sony memperkenalkan format HD Cam 

atau High Definition sebagai saingan dari film 35mm, yang 

membuat muncul ide mengenai sinema digital di Hol-

lywood. Di mana format ini dianggap sebagai sebuah alter-

natif dari produksi film 35mm. Dan impian inovator seperti 

Godard pada periode 1970-an akan terjawab oleh HD. Yang 

kemudian secara resmi film mulai memasuki periode HD 

pada tahun 1999 dengan Star Wars Episode 1 dari George 

Lucas yang didistribusikan secara digital di 4 layar bioskop 

Amerika Serikat.

 Secara singkatnya evolusi kamera digital dalam 

film, berawal dari video, lalu masuk ke DV, dan menca-

pai puncaknya pada HD. Masalahnya kemudian terdapat 

beberapa perspektif berbeda dalam memandang sejarah 

dari teknologi kamera DV tersebut dalam film. Pertama 

adalah perspektif yang umumnya berkembang di Eropa, di 



mana HD kerap dipandang sebagai kelanjutan dari DV. Jadi 

evolusi digital dalam film mulai dari video, ke DV, lalu HD 

sebagai sebuah perkembangan linear, meskipun juga inte-

gral dengan perkembangan dalam komputer dan animasi. 

Tapi dalam perspektif Hollywood sangat dibedakan antara 

kedua hal tersebut, di mana DV merupakan perkembangan 

lebih lanjut dari video, sedangkan HD adalah alternatif dari 

film 35mm dan tidak ada kaitan sama sekali antara kedua 

format tersebut. 

 Mengapa muncul kedua paradigma yang 

berbeda tersebut ? Apakah sesungguhnya yang dimaksud 

dengan DV dan HD itu ? Lantas bagaimana dengan perkem-

bangan lainnya macam format HDV, yang sering dianggap 

sebagai gabungan dari DV & HD atau HDV = DV + HD ?



Filmmaker’s Forum merupakan forum diskusi para pem-

buat film, membicarakan hal-hal teknis, berbagi pengala-

man, kritik dan saran. Forum ini diharapkan agar menjadi 

wadah bagi pembuat film untuk menambah wawasan serta 

pengalaman. 

FILMMAKERS FORUM
Minggu, 12 Februari 2012 pukul 10.00-16.00
Diskusi 9 Naga (2006) bersama Edi Michael Santoso 
(Penata Kamera) dan Budi Riyanto Karung (Penata 
Artistik) 
Tertutup



South Film Festival (StoS) merupakan festival film dua 

tahunan dengan tema Sosial-Politik-Lingkungan Hidup 

pada konteks lokal hingga  global. Festival ini bermaksud 

menyediakan ruang bagi publik untuk terlibat dalam tema-

tema tersebut. 

 Film-film yang diputar dalam festival dipilih  

lewat perimbangan pendekatan konten serta artistik. 

Artinya StoS meyakini komunikasi yang baik akan tercipta 

dari bentuk medium yang baik pula. Festival ini juga 

membuka kemungkinan seluasnya moda komunikasi 

kepada publik yang paling awam sekalipun terhadap isu-

isu sosial-politik-lingkungan hidup.

 Tak hanya ingin menghubungkan isu desa dan 

perkotaan, lokal dan nasional, StoS juga menghubungkan  

jejaring global untuk menguatkan jaringan negara 

‘Selatan-selatan’, yang umumnya isu serupa terjadi. StoS 

meyakini, jejaring kuat diantara negara Selatan akan 

menguatkan proses pembelajaran  dan solidaritas.

 Sejak penyelenggaraan StoS tahun lalu, isu 

sosial-politik-lingkungan pada skala lokal-global terus 

berkembang.  Kasus-kasus kejahatan lingkungan, 

perubahan konstelasi politik lokal-global, serta persoalan 

sosial- politik - budaya yang melingkupinya, menjadi 

KINEFRIENDS
South to South Film Festival
23 - 26 Februari 2012
Umum



obrolan keseharian yang selalu menarik.

 Salah satunya mencermati gerakan kesadaran 

lingkungan saat ini, yang diarahkan menjadi produk gaya 

hidup yang dapat dikonsumsi secara instan. Kata  “Green” 

menjadi mantra ampuh yang ditempelkan dibanyak produk 

konsumsi. Atau kampanye “dompet kepedulian” menjadi 

bentuk paling instan menjawab masalah ketidakadilan 

ekonomi dan ekologi. 

 Tantangannya yang harus dijawab StoS kali 

ini, hal macam apa sejatinya ukuran kepedulian terhadap 

persoalan sosial-lingkungan? Iklan layanan masyakat 

yang banyak dibuat pemerintah maupun lembaga non 

pemerintah tentang kepedulian terhadap lingkungan, 

lebih banyak berbicara pada retorika klasik; matikan 

lampu, hemat air, dan seterusnya.  Itulah mengapa StoS 

kali ini menyerukan  “Semangat Tanpa Batas” untuk 

menjawabnya. 








