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FORM PENDAFTARAN ONLINE  
SFX MAKEUP FILM ACADEMY 

 
 
NAMA  : ………………………………………………………………………………………………… 
UMUR  : ………………………………………………………………………………………………… 
ALAMAT : …………………………………………………………………………………………………. 
                               …………………………………………………………………………………………………. 
EMAIL   : …………………………………………………………………………………………………. 
NO HP  : …………………………………………………………………………………………………. 
PEKERJAAN/ 
SEKOLAH : ………………………………………………………………………………………………… 
 

Pilih Jenis Kursus yang akan diikuti berikut  : 
   Testing Class 

      Rp. 250.000,- 

   Beginner / Basic 

      Rp. 3.500.000,-  ( Materi belajar, bahan baku ,diluar ongkos kirim dan sertifikat kompetensi) 
        Rp. 1.500.000,-  ( Tanpa bahan baku ) 
 
   Intermediate 

      Rp. 5.000.000,-  ( Materi belajar, bahan baku ,diluar ongkos kirim dan sertifikat kompetensi) 
        Rp. 4.500.000,-  ( apabila telah mengambil kelas beginner ) 
      Rp. 3.000.000,- ( Tanpa bahan baku) 
 
   Advanced (Profesional) 

     Rp. 6.000.000,-   ( Materi belajar, Sertifikat kompetensi) 
       Rp. 5.500.000,-   ( apabila telah mengambil kelas intermediate ) 
 

 

NOTE: 
1. Pembayaran dapat ditransfer ke Bank BCA No rek 0921319648 an Indah Rezeki Pujiwati,               

DP minimal 75 % dari biaya kursus dan pelunasan dilakukan disaat kursus dimulai. 
2. Form pendaftaran dan bukti transfer dapat dikirimkan ke info.sfxfilmmakeup@gmail.com /+62 

822 1342 7982 (wa) sehingga dapat dilakukan persiapan bahan baku dan penjadwalan kegiatan 
kursus. 

3. Terima kasih 
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TESTING CLASS 
 
Apa yang akan di pelajari : 
Testing class adalah program perkenalan untuk membangkitkan rasa penasaran mengenai apa 
itu SFX Film Makeup ( Special Effect Makeup ) dan bisa sebagai langkah awal dari level 
pembelajaran selanjutnya.  
Karena spesial efek yang dipelajari terkait langsung dengan film,maka para peserta akan belajar 
spesial efek berdasarkan scene film dimana didalamnya terdapat masing – masing jenis efek 
luka yang akan dibuat yang  sudah ditentukan daftar listnya oleh instruktur. 
 
       Luka Efek Scene Fighting:   Luka Efek Scene Crime dan Horor:  

1. Memar                1.  Luka Teriris 
2. Luka di hidung dan bibir              2.  Luka Kulit Sobek Kelihatan tulang 
3. Luka cakar                                                          3.  Efek Kulit Zombie 
4. Luka gores/ Luka Lecet                                     

 
Waktu Kursus : 

Peserta di beri waktu max 1 minggu untuk menyelesaikan tugas – tugas yang diberikan. 
 
Metode Pembelajaran : 
Peserta akan mendapatkan video tutorial tentang cara-cara membuat makeup effect. Peserta 
diharuskan mengirimkan gambar – gambar hasil praktek sendiri dirumah. Karena bersifat 
testing maka bahan baku yang digunakan mudah didapat dari rumah masih belum 
menggunakan bahan baku standar SFX Film Makeup. 
Peserta akan mendapatkan sertifikat apabila sudah mengirimkan minimal 4 dari efek yang 
diajarkan. 
  
Biaya Pendaftaran : 
Rp.250.000,- sudah termasuk sertifikat digital ( Bahan baku bisa didapat dari rumah) 
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BASIC / BEGINNER 
 
Apa yang akan di pelajari : 
Level basic / beginner ini adalah pembelajaran dasar SFX Film Makeup ( Special Effect Makeup ) 
dengan standar berdasarkan scene film. 
 
Hasil Akhir Yang diHarapkan: 
Mengerti dan memahami beragam peralatan SFX Film Makeup sesuai standar internasional 
dan kegunaannya, mampu mengaplikasikan materi dan peralatan SFX makeup secara 
efektif,efisien dan tidak berlebihan (Berkesan natural), mampu membuat effect makeup dasar 
dengan beragam tema film ( Horor, Crime, Fighting, dll) sesuai standar profesional, mampu 
berkomunikasi secara efektif dan berfikir secara kreatif. 
 
       Luka Efek Scene Fighting:   Luka Efek Scene Crime:  

1. Memar  - Bengkak              1.  Luka Lubang peluru 
2. Luka di hidung dan bibir              2.  Luka Jari Putus 
3. Luka cakar                                                          3.   Luka Terbakar 
4. Luka gores/ Luka Lecet                                    4.  Cara Membersihkan Luka 
5. Hidung Patah 
6. Luka Teriris 
7. Cara Membersihkan luka  

 
Luka Efek Scene Horor :       

1. Kulit Wajah Terkelupas               
2. Luka Gigitan Zombie                
3. Cara Membersihkan Luka 

 
Waktu Kursus : 
Peserta diberikan waktu max 2 bulan untuk menyelesaikan tugas –tugas yang diberikan. 
  
Metode Pembelajaran : 
Peserta akan mendapatkan video tutorial tentang dasar membuat makeup effect. Peserta 
diharuskan mengirimkan gambar – gambar hasil praktek sendiri dirumah. Peserta akan 
mendapatkan sertifikat apabila sudah mengirimkan semua hasil praktek dari efek yang 
diajarkan. 
 
Karir : 
Kursus ini diajarkan semua keterampilan dasar sesuai standar internasional yang terupdate 
yang  diperlukan peserta kursus untuk menjadi seorang Special Makeup Efek dengan peluang  
bekerja di perusahaan film, televisi, dan teater, dan memiliki peran yang baik dalam industri 
ini. 
 
Biaya Pendaftaran : 
Rp.3.500.000,- sudah termasuk materi belajar,bahan baku dasar SFX berstandar internasional    
( Diluar ongkir) atau Rp.1.500.000,- ( Bahan baku dibeli sendiri oleh peserta ) dan sertifikat 
kompetensi Basic / Beginner Special SFX Film Makeup.  
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INTERMEDIATE 
 
Apa yang akan di pelajari : 
Level Intermediate ini adalah pembelajaran level selanjutnya dari basic SFX Film Makeup                                 
( Special Effect Makeup ) dengan standar Internasional berdasarkan scene film. 
 
Hasil Akhir Yang diHarapkan: 
Mampu mengaplikasikan materi dan peralatan SFX makeup secara efektif,efisien dan tidak 
berlebihan (Berkesan natural), mampu membuat effect makeup dramatis dengan beragam 
tema film ( Horor, Crime, Fighting, dll) sesuai standar profesional, mampu berkomunikasi 
secara efektif dan berfikir secara kreatif. 
       Luka Efek Dramatis Scene Fighting:  Luka Efek Dramatis Scene Crime:  

1. Benda menancap di tangan             1.  Kulit Melepuh 
2. Luka dengan jahitan                            2. Bekas Luka Dramatis Yang Sudah Lama 
3. Kaca menancap diWajah                                 3.  Luka Terbuka Besar di Kaki Tulang Terlihat 
4. Cara Membersihkan luka                                 4. Cara membersihkan luka 

 

Luka Efek Dramatis Scene Horor :     Makeup Character : 
1. Setengah Wajah Berdarah             1. Wajah Tua 
2. Tangan Hantu / Zombie             2. Wajah Sakit 
3. Wajah Neraka                                                    3. Wajah Animasi                                              
4. Wajah Tryphopobia                                            Membuat Properti Tambahan Makeup:             
5. Cara Membersihkan Luka                          1. Membuat Kuku Zombie/Hantu   

 
Waktu Kursus : 

Peserta diberikan waktu max 3 bulan untuk menyelesaikan tugas –tugas yang diberikan. 
 
Metode Pembelajaran : 
Peserta akan mendapatkan video tutorial tentang dasar membuat makeup effect. Peserta 
diharuskan mengirimkan gambar – gambar hasil praktek sendiri dirumah. Peserta akan 
mendapatkan sertifikat apabila sudah mengirimkan semua hasil praktek dari efek yang 
diajarkan. 
 
Karir : 
Kursus ini diajarkan semua keterampilan lanjutan sesuai standar internasional yang terupdate 
yang  diperlukan peserta kursus untuk meningkatkan skill Special Makeup Effect sehingga 
kesempatan bekerja lebih luas lagi di perusahaan film, televisi, dan teater, dan memiliki peran 
yang lebih baik lagi dalam industri ini. 
 
Biaya Pendaftaran : 
Rp.5.000.000,- sudah termasuk materi belajar, bahan baku (Diluar Ongkir) level intermediate 
SFX berstandar internasional (Peserta baru ) , Rp. 4.500.000,- ( Bagi Peserta yang Sudah 
Mengambil Level Basic) atau Rp.3.000.000,- ( Bahan baku dipenuhi sendiri oleh peserta) dan 
sertifikat kompetensi Intermediate Special SFX Film Makeup. 
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ADVANCED 

 
Apa yang akan di pelajari : 
Level Advanced ini adalah pembelajaran level lanjutan profesional dari basic SFX Film Makeup                                 
( Special Effect Makeup ) dengan standar Internasional berdasarkan scene film. 
 
Hasil Akhir Yang diHarapkan: 
Mampu mengaplikasikan materi dan peralatan SFX makeup secara efektif,efisien dan tidak 
berlebihan (Berkesan natural), mampu mengaplikasikan effect makeup dramatis beragam 
tema film ( Horor, Crime, Fighting,Charakter) yang disesuaikan dengan Skenario film mulai 
dari wardrobe/kostum dan setting film. sesuai standar professional,mampu berkomunikasi 
secara efektif.  
 
Waktu Kursus : 
Peserta diberikan waktu max 2.5 bulan untuk menyelesaikan tugas –tugas yang diberikan. 
 

Metode Pembelajaran : 
Instruktur akan memberikan sebuah skenario dari masing – masing tema dimana terdapat 
didalam skenario tersebut makeup effect yang harus dilakukan dan diaplikasikan lalu dilakukan 
sesi pembuatan video singkat terkait scene yang diberikan. Peserta akan mendapatkan 
sertifikat apabila sudah mengirimkan semua hasil prakteknya. 
 
Karir : 
Kursus ini mengajarkan semua keterampilan tingkat profesional disesuaikan standar 
internasional yang terupdate yang  diperlukan peserta kursus untuk menjadi seorang 
profesional di bidang Special Makeup Efek. Keahlian ini sangat bermanfaat bagi peserta kursus 
dimana terbuka kesempatan bekerja lebih luas lagi di perusahaan film, televisi, dan teater, dan 
memiliki peran yang lebih baik lagi dalam industri ini. 
 
Biaya Pendaftaran : 
Rp.6.000.000,- sudah termasuk materi belajar dan sertifikat kompetensi Advance Special SFX 
Film Makeup, Rp. 5.500.000,- (Bagi peserta yang telah mengambil level intermediate). 
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