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KRITIK adalah uji kelayakan  berdasarkan 

pemahaman subjektif,  pertimbangan 

kontekstual,

dan pembuktian rasional.

KRITIK lahir dari perasaan,  

didewasakan oleh pengetahuan.

Pertama-tama ia harus bisa dipahami, 

kemudian dipertanggungjawabkan.



Bagaimana film  sebaiknya 
dibahas?



Pastikan film terbahas secara

utuh.

Ketiga aspek harus ada dalam 

tulisan, sekalipun proporsinya

tidak sama.

F ILM



Segala yang  
ada di layar.

Apapun yang

terlihat oleh mata,  
apapun yang  

terdengar oleh telinga:  
adegan, wajah,warna,

suara, urutan peristiwa,
dan sebagainya

KONTEN KONSEP

Gagasan  
yang mendasari

bagaimana

gambar dansuara  
terekspresikan  

dalam film:  
cerita, tema,isu,

pesan, sikap politik,
dan sebagainya.

KONTEKS

Keterkaitan atau  
perbandingan film  

dengan hal-hal
di luarnya:

film sejenis,tren,  
sejarah, genre,  

dan sebagainya.



KONTEN,KONSEP, dan KONTEKS saling terkait.

Pola pada KONTEN merupakan petunjuk  

bagi KONSEPdan KONTEKS.

Ketika menonton film,  

perhatikan apa saja yang berulang  

dan apa saja yang berubah.

Perhatikan juga apa saja yang tidak berulang  

dan tidak berubah.



Sifatnya konkrit,  
indrawi, bisaditangkap  
mata dan telinga.

Beberapa di antaranya:

PLOT

TANGKAPAN KAMERA  

INTENSITAS



PLOT

Penataan atau urutan kemunculan peristiwa cerita,  
kejadian,gambar,suara,simbol dalam film.

Posisi menentukan interpretasi.



TANGKAPAN  
KAMERA

Apa yang on-screen, apa yang off-screen.  
Perhatikan sudut, jarak,dan gerak kamera  
terhadap subjek atau objek dalam film.



INTENSITAS

Seberapa sering suatu gambar, suara, warna,  
tokoh,simbol, atau bentuk tangkapan kamera  

muncul sepanjang durasi film.
Perhatikan juga dampak, momen,  

atau ciri khas kemunculannya dalam film.



Sifatnya abstrak,  
wujudnya berupa ide  
atau gagasan yang  
mempengaruhi  
penuturan film.

Beberapa di antaranya:

STORY ATAUCERITA  

TEMA, TOPIK,ISU

PESAN  

SIKAP



+

STORY ATAUCERITA

Bedakan plot dengan story.Plot adalah apa yang kita lihat dan dengar.  
Story adalah apa yang kita simpulkan dari yang kita lihat dan dengar,  

serta yang tidak kita lihat dan dengar.



TEMA, TOPIK, ISU

Biasanya terwujud dalam  
sejumlah peristiwa, dialog,atau  
simbol kunci sepanjangfilm.



+

PESAN

Rangkaian adegan atau plot yang disusun sedemikian rupa  
untuk memaksimalkan penyampaianpesan

yang diinginkanpembuat film,  
kalau ada.



+

SIKAP

Siapa atau apa yang mendapat tempat sepanjang durasi film?
Siapa atau apa yang tidak mendapat tempat sepanjang durasi film?

Siapa atau apa yang memegang kendali cerita?
Siapa atau apa yang tidak memegang kendali cerita?

Mana yang ditampilkan positif, mana yang ditampilkan negatif?

Konflik mana yang mendapat resolusi, mana yang tidak?



Hal-hal di luar suatu karya film  
yang mempengaruhi  
pengalaman menonton.

Beberapa di antaranya:

KETERKAITAN ISU,TEMA,  
GENRE

KETERKAITAN PEMBUAT  

KETERKAITAN MATERI

BUDAYA ATAUPOLITIK  
SETEMPAT



KETERKAITAN ISU, TEMA, GENRE

Bagaimana suatu film dibandingkan film atau karya lain  
dengan isu, tema,atau genre sejenis,

baik yang beredar pada masa yang sama
atau pada masa-masasebelumnya.

Pertimbangkan perkembangan atauperubahan  
yang mungkin terjadi dari masa ke masa.



KETERKAITAN PEMBUAT

Sejumlah film diproduksi oleh pembuat yang sama.

Bisa sutradara, sinematografer, penulis naskah,
penata artistik, penata kostum, dan sebagainya.
Adakah pola-pola yang berulang di antaranya?

Adakah yang berbeda di antaranya?

Pertimbangkan skala produksi masing-masing film.



KETERKAITAN MATERI

Apakah suatu film terinspirasi oleh atau diadaptasi  
dari cerita,novel, komik, lukisan, puisi, lagu, atau film lain?

Adakah perbedaan atau perkembangan dari materi asli?

Pertimbangkan ciri khas masing-masing medium.



BUDAYA ATAU POLITIK SETEMPAT

Setiap negara atau daerah  
punya budaya dan politiknya sendiri,

seringkali berpengaruh terhadap cara tutur film  
atau ekspresi pembuat film.
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MENGULAS FILM 
DI MEDIA SOSIAL

Materi Oleh:
Hikmat Darmawan



MEMANDANG 
KARYA SENI (FILM)



FUNGSI FILM

SEBAGAI
STATEMENT

SEBAGAI
HIBURAN/ESKAPISME

SEBAGAI
INFORMASI

Film sebagai 
ekspresi, abstraksi, 

atau simulasi 
ide/nilai/sikap 

seniman.

Film sebagai wahana 
pemelatuk emosi 

atau katarsis untuk 
melupakan dunia 

nyata.

Film sebagai alat 
menerangkan sesuatu, 

mendidik, atau transfer 
ilmu/pengetahuan. 

Lewat Djam Malam, 
Yang Muda Yang 

Bercinta, Istirahatlah 
Kata-Kata

Tiga Dara, 
Jaka Sembung, 

Warkop Reborn

Film-film di kanal 
History atau National 

Geographic



ASAS
MENGULAS 
FILM
DI 
MEDSOS

• MENGUASAI DASAR MENULIS. Medsos hanyalah 
media, yang asasi dari menulis ulasan film di 
medsos adalah bahwa ia tetap sebuah tulisan. 
Maka, keterampilan menulis adalah dasar 
pertama menulis ulasan film yang baik di medsos. 
Keterampilan berbahasa dan menstrukturkan 
gagasan tetap jadi dasar sebuah ulasan yang 
baik.

• MENGETAHUI DASAR-DASAR FILM. Dalam menilai 
film, bukan hanya berdasarkan perasaan 
emosional saja yang tumbuh dalam diri ketika 
menonton (“suka” atau “tak suka”). Ulasan film 
akan lebih baik jika pengulas memahami elemen-
elemen dasar film, dan bagaimana elemen-
elemen itu bekerja.

• MEMAHAMI KARAKTER SETIAP PLATFORM 
MEDSOS. Agar pesan menjadi efektif.



TWITTER INSTAGRAM FACEBOOK

Berbasis teks 
pendek. 280 

karakter. Gambar, 
video, dan tautan 

sebagai pendukung.

Berbasis visual (foto, 
ilustrasi, infografik). 

Caption bisa 2200 
karakter. Tautan 

tidak bisa muncul 
dengan mudah. 

Berbasis teks dan 
gambar (foto, ilustrasi). 

Bisa mengakomodasi 
teks panjang; 

batasannya 63.206 
karakter.

Engagement tinggi 
untuk “utas” atau 

“thread”. Juga tinggi 
jika teks bergaya 

kontrarian atau humor 
pendek. Apps 

pendukung: Canva, 
Camera

Engagement tinggi 
untuk foto adegan film. 

Apps pendukung: 
Canva, Camera.

Engagement tinggi 
dalam kelompok 

pembaca yang bersiap 
diskusi, untuk gambar, 

video, atau opini 
panjang.

YOUTUBE

Berbasis video/audio 
visual. Ulasan 

disampaikan dalam 
bentuk lisan.

Apps pendukung: Film 
Maker, Quik, Camera

KARAKTER 
MEDSOS



CONTOH
PENGGUNAAN CANVA
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APA YANG 
DIBENCI

dan apa yang dicintai Juri Ulas Film



Mengekspresikan Pikiran adalah Pekerjaan Rumah Kita Semua



YANG 

MEMBUAT 

SEBAL

➤Sepenuhnya hanya 
menguraikan sinopsis film

➤Sebagian besar hanya 
menguraikan sinopsis film

➤Memuji-muji film secara 
membabi-buta

➤Membuat pernyataan besar 
tetapi kurang argumentasi

➤menggunakan kalimat 
pernyataan standar yang 
selalu dipakai, misalnya 
“…dengan sinematografi 
yang memanjakan mata”



SENDIRI 
MENGENAI 

SEBUAH 
MASALAH

3. MEMBAHAS 
KONTEKS2 

DARI FILM ITU
4. PENJELASAN 

UNSUR FILM 
YANG 

MENDUKUNG 
ARGUMEN

yang membuat 
senang



KEUNIKAN BUKAN SESUATU YANG 

ESENSIAL TAPI KAMI MENGHARGAI IDE YANG 
ASLI. MISALNYA ULASAN DITULIS 

TANGAN, ATAU DIA BIKIN GAMBAR2 
LUCU, APA SAJA YANG UNIK, YANG 
BELUM KAMI TEMUKAN DI MINGGU-

MINGGU SEBELUMNYA
CATATAN: BANYAK PESERTA YANG 
MENGGUNAKAN MEDIUM DENGAN 

KURANG MAKSIMAL. MISALNYA 
VIDEO/PODCAST YANG HANYA 

MEMBACAKAN TEKS, ATAU MEMBUÂT 
POSTING INSTAGRAM DENGAN 
GAMBAR, TAPI PENUH DENGAN 
TULISAN PANJANG YANG TIDAK 

MENARIK SECARA VISUAL.



MENYUARAKAN PIKIRANNYA SEDIRI

➤ PENULIS PUNYA 
KEGELISAHAN, LALU 

MENGGUNAKAN FILM ITU 
UNTUK MENULIS 
PANJANG LEBAR 

MENSENAI MASALAH 
YANG INGIN DIBAHAS
➤ TERILHAMI OLEH 

SEBUAH BAGIAN ATAU 
KESELURUHAN FILM 
MENGENAI SATU ISU 

YANG PENTING DIBAHAS



MEMBAHAS KONTEKS-KONTEKS

KONTEKS 
PRODUKSI, 

KOTEKS 
KEPENONTONAN, 

KONTEKS ISU 
YANG SEDANG 
DIBAHAS PADA 

SAAT FILM INI 
DILUNCURKAN, 



FORMALISME

BAHASAN 
RANCANGAN 

ELEMEN2 
ESTETIKA FILM 

UNTUK 
MEMAKSIMALKAN 

PENCERITAKAN 
KISAH FILMNYA 



MENGGAMBARKA
N PERUBAHAN 

KARAKTER 
PROTAGONIS 

DARI PENAKUT 
MENJADI 

PEMBERANI, 
WARNA DOMINAN 

FILM YANG 
AWALNYA 
MENDUNG 

KELABU MENJADI 
CERAH DI 

PERTENGAHAN 
FILM



T 
TULISAN 
DENGAN 
PENGET
AHUAN 
ELEMEN 
FILM? 
pelajari hal-hal ini



PAHAMI ELEMEN-ELEMEN FILM
➤ Penceritaan: linear, maju-mundur, sub-plot, pengaturan akses 

informasi, dll

➤ Penataan visual: pengaruh ketinggian kamera bagi penokohan, 

gerakan kamera, komposisi yang mempengaruhi cerita, dll

➤ Penataan suara: kapan dialog, kapan musik masuk, kapan suara 

sekitar menjadi penting, dll

➤ Penataan penyuntingan/editing: Kapan tempo menjadi cepat, 

kenapa cut to, kenapa dissolve, kenapa long take, dll 

➤ Penataan artistik/mise-en-scene: kenapa satu film banyak 

perabot, kenapa film lain tidak, kenapa cahaya banyak warna 

merah di daerah rawan kejahatan, dll



CATATAN UNTUK KATEGORI 

PELAJAR➤ Harus diakui kalau pelajar kita masih kurang dibekali dengan 
kemampuan menulis yang baik, mereka juga terlihat minim 
pengetahuan mengenai cara mengulas film dengan baik. Secara umum, 
mengekspresikan pikiran barangkali belum menjadi sesuatu yang 
dianggap penting diajarkan di sekolah. Ekspresi dalam bentuk tulisan 
termasuk dalam hal yang belum tertata, terlihat dalam lomba ini masih 
langka mendapatkan peserta dengan teknik menulis yang baik. 

➤ Jumlah partisipan yg sangat sedikit padahal jumlah pelajar di Indonesia 
sangatlah banyak. Kegiatan mengulas film kelihatan belum dianggap 
menjadi kebutuhan atau sesuatu yang dianggap penting atau menarik. 
Kualitas ulasan yang rendah atau fokus pada sinopsis terlihat dari 
peserta yang berasal dari sekolah umum maupun sekolah menengah 
kejuruan di bidang film. 

➤ Kualitas tulisan peserta tidak merata. Saat ada peserta yang karyanya 
baik, muncul keraguan apakah itu benar murni hasil siswa atau ada 
campur tangan orang lain, terlebih saat dari beberapa kasus misalnya, 
ternyata peserta-peserta dari sekolah yg sama kualitas ulasannya 
hampir mirip dg minggu sebelumnya.
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Berpikir dengan 

Tulisan
Catatan Penjurian Lomba Ulasan Singkat Film 

Indonesia



Kriteria Penjurian

Bahasa

Lengkap 

Jelas

Cermat

Analisis

Argumen jelas

Contoh kuat

Konten, Konsep, 

Konteks

Estetika

Keluwesan 

berbahasa

Materi audio-

visual yang tepat

30%20% 50%



Temuan
(Kalimat Pembuka)

Film Aku dan Hari Esok
mengkisahkan tentang seorang
guru bernama Yudis yang 
mengajar di perbatasan
Kalimantan-Malaysia.

Pada film yang disutradari kuntz
agus, yang berjudul marni
mengangkat wajah kelam
indonesia pada orde baru



Temuan

Keindahan latar belakang tempat
dalam pengambilan film ini

membuat daya tarik tersendiri…

(Argumen)

Salah satu keindah yang di miliki
negri ini ialah suatu perbedaan

pandangan beragam yang 
sudah di persatukan dalam
bentuk bhineka tunggal ika



Temuan

Film ini mengandung pesan
pendidikan karena mengajarkan
kita akan pentingnya kerja keras
dan konsistensi dalam meraih

cita-cita meski di tengah kondisi
perekonomian yang buruk. 

(Pesan Moral)

Film ini memiliki kandungan filosofi
yang cukup tinggi tentang

keagamaan, kekeluargaan, 
budaya, adat, serta

keharmonisan alam semesta. 



Kejernihan 

berargumen 

dimulai dari 

kejernihan 

berbahasa



Tiga Elemen Penentu

Meski bukan kriteria dengan bobot terbesar, elemen

berikut ini menentukan apakah karya layak diberi

perhatian hingga akhir:

● Judul

● Teras tulisan (lead)

● Kerunutan berpikir



Judul Teras Alur Pikir

Apa?
5-7 kata

Singkat dan menarik

Dapat berupa: argumen

dasar, potongan dialog 

yang kuat, deskripsi adegan

paling berkesan, informasi

paling penting, dll

- Argumen

- Keterangan penguat

Lakukan

- Beri petunjuk tentang ide 

pokok tulisan

- Pilih diksi unik

- Gunakan kalimat aktif

dan lengkap

- Menjadi jangkar

keseluruhan tulisan

Beri penjelasan tuntas

Hindari “Ulasan Film XXX”
- Sinopsis

- Informasi umum

Obral kata sifat tanpa

penjelasan memadai

Contoh baik

Menemukan Power Rangers di 

Lomba Menyanyi

Ketimpangan Sistematis Cinta

Brontosaurus

Cukupkah jika hanya

memberi, seberapa pun, 

sebisanya? Seorang Ibu 

dalam film pendek berjudul

'Lemantun' memberikan

warisan berupa lemari

kepada lima anaknya. 
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