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ABSTRAK 

 

Tujuan yang ingin dicapai dalam Tugas Akhir ini adalah menghasilkan 
penyutradaraan dalam pembuatan film pendek bergenre thriller menggunakan 
teknik canted angle tentang psikopat berjudul HATE. TA ini akan 
menggambarkan ciri-ciri dan salah satu penyebab kelainan kepribadian psikopat, 
karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang kelainan kepribadian yang 
bernama psikopat ini akan sangat berbahaya bagi penderita maupun masyarakat 
yang berada di sekitarnya. Kelainan kepribadian psikopat tergolong ke dalam 
poros III dalam DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders), yaitu sebuah buku rujukan yang digunakan dokter spesialis jiwa dan 
psikolog klinis, penyakit atau kelainan yang berada di dalam poros III ini 
tergolong ke dalam kondisi medis dan gangguan fisik yang akut. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, 
studi literatur, observasi, dan studi eksisting.  

Dalam proses produksi film ini menggunakan teknik canted angle untuk 
memunculkan kesan tegang serta cerita pada film ini dikemas ke dalam film 
pendek yang memiliki durasi di bawah 60 menit dan menggunakan genre thriller 
untuk memunculkan kesan misteri serta memiliki unsur kejutan disetiap 
adegannya. 

Dengan dibuatnya film pendek ini, diharapkan dapat menambah wawasan 
masyarakat tentang penderita psikopat terutama ciri-ciri dan penyebab dari 
kelainan kepribadian psikopat. 
 
Kata kunci: Film Pendek, Psikopat, Canted Angle. 
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BAB I 

PEDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penciptaan 

Pada era modern ini, industri perfilman tanah air semakin berkembang. Hal 

ini didukung oleh keputusan pemerintah yang mulai memfokuskan dalam 

mengembangkan perfilman. Seperti yang disampaikan oleh Rosalia (2017) dalam 

beritagar.id bahwa perkembangan industri film tanah air dalam beberapa tahun 

mendatang akan menghadapi lanskap yang sangat berbeda hal ini diperkuat oleh 

peraturan presiden (perpres) nomor 4 tahun 2014 tentang daftar bidang usaha 

tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman 

modal, maka sektor perfilman terbuka 100 persen untuk asing mulai dari sektor 

produksi, distribusi, dan eksibisi. 

Merujuk dari peraturan tersebut di atas bahwa bidang perfilman terbuka 

kesempatan bagi investor asing dengan prosentase 100%. Hal ini penulis 

khawatirkan dunia perfilman akan dikuasai oleh investor asing. Oleh karena itu 

dalam Tugas Akhir ini penulis bertujuan menghasilkan film pendek yang akan 

ikut mewarnai dunia perfilman Indonesia agar dunia perfilman Indonesia tidak 

dikuasai sepenuhnya oleh investor asing.  

Pada era perang dunia ke II blok barat maupun timur menggunakan film 

propaganda sebagai media untuk memperoleh dukungan dari masyarakat, selain 

propaganda berbagai macam pencitraan, pembelokan sejarah, dan berbagai soft 

brainwashing (pencucian otak) bisa dilakukan lewat film (Rosalia, 2017). Hal ini 

juga diperkuat oleh pernyataan Totot Indarto salah satu pengamat film ketika 
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mengunjungi kantor redaksi Beritagar.id, Totot berkata "Ibaratnya membohongi 

orang dengan cara menghibur". Totot juga menambahkan bahwa film juga dapat 

diarahkan ke arah yang positif tidak selalu merujuk pada hal negatif. Atas dasar 

pernyataan di atas maka penulis yang berperan sebagai sutradara ingin 

menyampaikan sebuah pesan melalui media film tentang psikopat, karena film 

merupakan salah satu media yang dapat digunakan sebagai menyampaikan pesan 

melalui audio dan visual. Selain itu dengan dibukanya peluang usaha di bidang 

film tersebut oleh pemerintah akan menambah daya tarik tersendiri terhadap pesan 

yang akan disampaikan melalui media film ini, terutama penyampaian pesan 

kepada masyarakat tentang kondisi di sekitar yang perlu diwaspadai. Dengan 

dasar tersebut penulis sebagai sutradara ingin menyampaikan pesan melalui media 

film tentang kelainan kepribadian psikopat, yang mana dapat membahayakan dan 

merugikan masyarakat sekitar yang kurang mengerti akan tanda serta penyebab 

kelainan tersebut. 

Minimnya pengetahuan masyarakat tentang kelainan kepribadian yang 

bernama psikopat ini akan sangat berbahaya bagi penderita maupun masyarakat 

yang berada di sekitarnya. Penulis menggunakan kelainan kepribadian psikopat 

karena tergolong ke dalam poros III dalam DSM IV (Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders), yaitu sebuah buku rujukan yang digunakan dokter 

spesialis jiwa dan psikolog klinis, penyakit atau kelainan yang berada di dalam 

poros III ini tergolong ke dalam kondisi medis dan gangguan fisik yang akut. 

Menurut Sarwono (2016: 247) penggolongan macam-macam gangguan mental 

dibagi ke dalam 3 poros tergantung pada aspek-aspek yang terganggu atau tidak 

berfungsi sebagaimana mestinya yaitu: 
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1. Poros I: gangguan klinis, termasuk gangguan-gangguan utama dan gangguan 

dalam perkembangan jiwa dan gangguan belajar (depresi, anxiety disorders, 

bipolar disorders, attention-deficit hyperactivity disorder, autism, fobia, 

skizofrenia). 

2. Poros II: gangguan mengenai kondisi kepribadian, maupun keterbelakangan 

mental (dissociative identity disorder). 

3. Poros III: kondisi medis dan gangguan fisik yang akut (paranoia, psikopat, 

narkoba, gangguan seksual). 

Psikopat merupakan gangguan kepribadian yang cukup membahayakan bagi 

masyarakat, dimana seorang psikopat akan terus menerus melakukan atau 

menunjukkan perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang ada dengan 

sengaja. Inilah yang menjadi alasan penulis mengangkat tema psikopat ke dalam 

judul Tugas Akhir. 

Dalam sebuah film suasana dan alur yang disuguhkan sangatlah penting 

untuk membawa imajinasi penonton agar terbawa atau hanyut kedalam cerita 

yang akan disuguhkan.  

Tugas seorang sutradara adalah memvisualisasikan cerita yang telah ditulis 

oleh penulis skenario agar menciptakan sebuah hasil karya yang menarik (Dennis, 

2008: 3). Agar film yang akan dibuat dalam Tugas Akhir ini dapat membawa 

suasana tegang seorang psikopat berdarah dingin maka penulis memilih genre 

thriller. 

Genre thriller akan menghadirkan suasana tegang kepada para penonton 

sehingga sosok psikopat yang menjadi tokoh utama akan menjadi sorotan 
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penonton, selain itu genre thriller akan membuat penonton ikut berfikir karena 

pada umumnya genre thriller memiliki alur cerita misteri. 

Dari penjabaran di atas, penulis akan mengangkat gangguan kepribadian 

psikopat menjadi sebuah film pendek bergenre thriller dengan judul HATE yang 

mana dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengidentifikasi ciri-ciri dan 

penyebab perilaku orang yang mempunyai gangguan kepribadian psikopat. 

Penulis sebagai sutradara memilih judul film pendek HATE 

(Benci/Kebencian) dikarenakan pada cerita film pendek nanti akan digambarkan 

seorang tokoh utama yang menjadi psikopat diakibatkan oleh kerasnya didikan 

seorang ayah yang pada akhirnya menyebabkan tokoh utama tumbuh dalam 

kebencian terhadap ayahnya. 

 

1.2 Fokus Penciptaan 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis yang berperan sebagai 

sutradara memfokuskan penciptaan Tugas Akhir ini pada penyutradaraan dalam 

pembuatan film pendek bergenre thriller menggunakan teknik canted angle 

berjudul HATE tentang psikopat. 

 

1.3 Ruang Lingkup Penciptaan 

Berdasarkan fokus penciptaan di atas, maka ruang lingkup penciptaan 

meliputi: 

1. Penyutradaraan dalam pembuatan film pendek bergenre thriller. 

2. Memimpin crew dalam sebuah produksi film. 

3. Menyusun konsep sebuah film. 
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4. Membuat treatment yang selanjutnya akan digunakan sebagai panduan oleh 

penulis skenario. 

5. Memilih pemeran (casting) yang sesuai dengan karakter di dalam skenario. 

6. Bersama dengan penulis skenario melakukan reading dan rehersal untuk 

talent. 

7. Membuat shot list. 

8. Bersama dengan director of photography menyamakan pandangan visual dan 

memvisualisasikan storyboard. 

9. Mengawasi proses editing video maupun audio. 

10. Mengarahkan tim dalam proses finishing, publikasi, hingga screening film. 

 

1.4 Tujuan Penciptaan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penciptaan Tugas Akhir 

ini, yaitu menghasilkan penyutradaraan dalam pembuatan film pendek bergenre 

thriller menggunakan teknik canted angle tentang psikopat berjudul HATE. 

 

1.5 Manfaat Penciptaan 

Manfaat yang dapat diperoleh melalui penciptaan Tugas Akhir ini adalah: 

1. Manfaat bagi penulis:  

a. Lebih memahami tentang proses pembuatan film pendek. 

b. Memahami job desk seorang sutradara dalam sebuah produksi film 

pendek. 

c. Meningkatkan kemampuan dalam membuat suatu ide dan konsep film 

pendek. 
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d. Meningkatkan kemampuan berorganisasi dalam mengelola crew. 

2. Manfaat bagi lembaga: 

a. Sebagai bahan kajian untuk mata kuliah yang bersangkutan dengan film. 

b. Sebagai rujukan penelitian mendatang tentang penyutradaraan dalam 

pembuatan film pendek bergenre thriller menggunakan teknik canted 

angle tentang psikopat berjudul HATE. 

3. Manfaat bagi masyarakat: 

a. Dapat dijadikan media untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 

gangguan psikologis maupun gangguan kepribadian di lingkungan 

sekitar. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Dalam penulisan karya Tugas Akhir ini penulis menggunakan beberapa 

landasan teori untuk mendukung dalam penciptaan film pendek bergenre thriller 

menggunakan teknik canted angle tentang psikopat berjudul HATE. Landasan 

teori yang digunakan antara lain sutradara, film, genre, thriller, gangguan mental, 

dan psikopat. 

 

2.1 Film 

Film merupakan sebuah karya seni berupa rangkaian gambar hidup yang 

diputar sehingga menghasilkan sebuah ilusi gambar bergerak yang disajikan 

sebagai bentuk hiburan, ilusi dari rangkaian gambar tersebut menghasilkan 

gerakan kontinyu berupa video. Film sering disebut juga sebagai movie atau 

moving picture. Film juga dapat diartikan sebagai fenomena sosial, psikologi, dan 

estetika yang kompleks yang merupakan dokumen yang terdiri dari cerita dan 

gambar yang diiringi kata-kata dan musik, sehingga film merupakan produksi 

yang multi dimensional dan kompleks (Munir, 2017). 

Film adalah media pembebasan, mesin yang bisa dipakai untuk 

mengungkapkan berbagai rasa dari pembuatnya (Prakosa, 2008: 5). 

Menurut Pratista (2008: 4) berdasarkan atas cara bertuturnya yakni, naratif 

(cerita) dan non-naratif (non cerita), film dibagi menjadi 3 jenis yaitu sebagai 

berikut: 
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1. Film Fiksi 

Berbeda dengan jenis film dokumenter, film fiksi terikat oleh plot. Dari sisi 

cerita, film fiksi sering menggunakan cerita rekaan di luar kejadian nyata 

serta memiliki konsep pengadeganan yang telah dirancang sejak awal. 

Struktur cerita film juga terikat hukum kausalitas. Cerita biasanya juga 

memiliki karakter protagonis dan antagonis, masalah dan konflik, penutupan, 

serta pola pengembangan cerita yang jelas (Pratista, 2008: 6-7). 

Menurut Effendy (2009: 4) berdasarkan durasinya film fiksi dibagi kedalam 2 

jenis, yaitu: 

a. Film Cerita Pendek (Short Films) 

Durasi film cerita pendek biasanya di bawah 60 menit. Di banyak negara 

seperti Jerman, Australia, Kanada, dan Amerika Serikat, film cerita 

pendek dijadikan laboratorium eksperimen dan batu loncatan bagi 

seseorang/sekelompok orang untuk kemudian memproduksi film cerita 

panjang. Jenis film ini banyak dihasilkan oleh mahasiswa/i jurusan film 

atau orang/kelompok yang menyukai dunia film dan ingin berlatih 

membuat film dengan baik. Sekalipun demikian, ada juga orang yang 

mengkhususkan diri untuk memproduksi film pendek. 

Selain itu Prakosa (2008: 11) mengatakan di dalam bukunya yang 

berjudul Film Pinggiran Antalogi Film pendek, Film Eksperimental, dan 

Film Dokumenter bahwa unsur gerak di dalam film bisa berupa 

metamorfosis dan jika semua itu disatukan maka akan membentuk 

sebuah harmoni, suatu penyusunan gerak dari obyek-obyek yang berada 

dalam frame itu akan menciptakan suasana dan makna tertentu. 
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b. Film Cerita Panjang (Feature-Length Films) 

Film dengan durasi lebih dari 60 menit lazimnya berdurasi 90-100 menit. 

Film yang diputar di bioskop umumnya termasuk dalam kelompok ini. 

2. Film Dokumenter 

 Film dokumenter merupakan film yang menyajikan fakta. Film dokumenter 

berhubungan dengan orang-orang, tokoh, peristiwa atau kejadian namun 

merekam peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi atau otentik. Tidak seperti 

film fiksi, film dokumenter tidak memiliki plot namun memiliki struktur yang 

umumnya didasarkan oleh tema atau argumen dari sineasnya (Pratista, 2008: 

4-5). 

3. Film Eksperimental 

 Film eksperimental merupakan jenis film yang sangat berbeda dengan dua 

jenis film lainnya. Film eksperimental tidak memiliki plot namun tetap 

memiliki struktur. Strukturnya sangat dipengaruhi oleh insting subyektif 

sineas seperti gagasan, ide, emosi, serta pengalaman batin mereka. Film-film 

eksperimental umumnya berbentuk abstrak dan tidak mudah dipahami. Hal 

ini disebabkan karena mereka menggunakan simbol-simbol personal yang 

mereka ciptakan sendiri (Pratista, 2008: 7-8). 

 

2.2 Genre 

Istilah genre berasal dari bahasa Perancis yang bermakna “bentuk” atau 

“tipe”. Kata genre sendiri mengacu pada istilah Biologi yakni, genus, sebuah 

klasifikasi flora dan fauna yang tingkatannya berada di atas spesies dan di bawah 

family. Genus mengelompokkan beberapa spesies yang memiliki kesamaan ciri-
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ciri fisik tertentu. Dalam film, genre dapat didefinisikan sebagai jenis atau 

klasifikasi dari sekelompok film yang memiliki karakter atau pola sama (khas) 

seperti setting, isi dan subyek cerita, tema, struktur cerita, aksi atau peristiwa, 

periode, gaya, situasi, ikon, mood, serta karakter (Pratista, 2008: 10). 

Menurut Widagdo & Gora (2007: 26-27) dalam bukunya yang berjudul 

Bikin Film Indie Itu Mudah! genre film secara tidak langsung terbagi karena 

hadirnya film dengan karakter tertentu yang akhirnya memunculkan 

pengelompokkan. Berikut adalah beberapa genre film: 

1. Action-Laga 

2. Comedy-Humor 

3. Roman-Drama 

4. Mistery-Horor 

Pernyataan di atas dilengkapi oleh Pratista (2008: 12-13) yang menyebutkan 

bahwa genre dibagi menjadi dua kelompok, yakni genre induk primer dan genre 

induk sekunder. Genre induk primer merupakan genre-genre pokok yang telah 

ada dan populer sejak awal perkembangan sinema era 1900-an hingga 1930-an 

seperti aksi, drama, epik sejarah, fantasi, fiksi-ilmiah, horor, komedi, kriminal dan 

gangster, musikal, petualangan, perang, western. Sedangkan genre induk 

sekunder adalah genre-genre besar dan populer yang merupakan pengembangan 

atau turunan dari genre induk premier seperti bencana, biografi, detektif, film noir, 

melodrama, olah raga, perjalanan, roman, superhero, supernatural, spionase, dan 

thriller. 
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2.3 Thriller 

Genre film thriller adalah genre yang selalu mengedepankan ketegangan 

yang dibuat tidak jauh dari unsur logika ataupun seperti pembunuhan 

(Javandalasta, 2011: 3). 

Film thriller memiliki tujuan utama memberi rasa ketegangan, penasaran, 

ketidakpastian, serta ketakutan pada penontonnya. Alur cerita film thriller sering 

kali berbentuk aksi nonstop, penuh misteri, kejutan, serta mampu 

mempertahankan intensitas ketegangan hingga klimaks filmnya. Film thriller 

biasanya mengisahkan tentang orang biasa yang terjebak dalam situasi luar biasa, 

seperti seseorang yang terlibat perkara kriminal yang tidak ia lakukan. Film 

thriller lazimnya bersinggungan dengan beragam genre seperti drama, aksi, 

kriminal, politik, dan lainnya (Pratista, 2008: 26-27). Beberapa contoh film fiksi 

bergenre thriller dapat dilihat pada gambar 2.1, 2.2, dan 2.3 di bawah ini. 

 

Gambar 2.1 Hannibal 

(Sumber: movieposters.2038.net) 
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Gambar 2.2 Don’t Breathe  

(Sumber: thisisinfamous.com) 

 

 

Gambar 2.3 Split 

(Sumber: imdb.com) 

 

2.4 Proses Pembuatan Film 

 Menurut Mabruri (2013: 24) dalam bukunya yang berjudul Manajemen 

Produksi Program Acara TV Format Acara Drama proses pembuatan film 

umumnya dibagi kedalam 3 mekanisme yaitu: 
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1. Pra Produksi 

Interpretasi Skenario, pemilihan serta latihan pemain, dan perencanaan 

director shot. 

2. Produksi 

Menjelaskan adegan kepada asisten sutradara dan kru utama lainnya perihal 

gambar yang akan diambil, koordinasi dengan asisten sutradara untuk 

melakukan latihan blocking pemain, mengarahkan pemain sesuai dengan 

gambar yang akan diambil, mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam 

wilayah kreatif apabila ada masalah di lapangan. 

3. PascaProduksi 

Melihat dan mendiskusikan dengan editor hasil rough cut, berdiksusi dengan 

penata musik perihal ilustrasi musik yang terlebih dahulu sudah dikonsepkan 

pada pra produksi, melakukan koreksi gambar dan suara berdasarkan konsep 

yang telah ditentukan sebelumnya (Juliansyah, Hendiawan, & Sudaryat, 

2015). 

 Dalam proses pembuatan film juga membutuhkan beberapa crew inti yang 

nantinya akan menjalankan semua proses pembuatan film dari awal (praproduksi) 

hingga akhir (pascaproduksi) selain itu dari jumlah crew yang terlibat kita bisa 

tahu seberapa rumit proses pembuatan film tersebut seperti yang dikatakan 

Effendy (2009: 39) di dalam bukunya yang berjudul Mari Membuat Film bahwa 

dari jumlah crew tersebut kita dapat membaca tingkat kerumitan sebuah produksi 

film, tidak hanya itu kita juga dapat mempelajari bagaimana menyusun sebuah tim 

kerja untuk keperluan sebuah produksi film, sesuai dengan tingkat kesulitan dan 
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karakter pekerjaan masing-masing. Berikut adalah crew inti yang berada di dalam 

sebuah produksi film: 

1. Produser 

2. Sutradara 

3. Manajer Produksi 

4. Desainer Produksi 

5. Penata Fotografi 

6. Asisten Sutradara 

 

2.5 Sutradara 

 Sutradara adalah orang yang bertugas mengarahkan sebuah film sesuai 

dengan skenario. Skenario digunakan untuk mengontrol aspek-aspek seni dan 

drama. Pada masa yang sama, sutradara mengawal kru film dan pemeran untuk 

memenuhi wawasan pengarahannya. Sutradara juga berperan dalam membimbing 

kru dan para pemeran film dalam merealisasikan kreativitas yang dimilikinya. 

Sutradara bertanggung jawab atas aspek-aspek kreatif pembuatan film, baik 

interpretatif maupun teknis. Sutradara menduduki posisi tertinggi dari segi artistik 

dan memimpin pembuatan film tentang “bagaimana yang harus tampak” oleh 

penonton. Selain mengatur tingkah laku di depan kamera dan mengarahkan akting 

serta dialog, sutradara juga mengontrol posisi beserta gerak kamera, suara, 

pencahayaan, dan hal-hal lain yang menyambung kepada hasil akhir sebuah film. 

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, sutradara bekerja bersama para kru film 

dan pemeran film, diantaranya penata fotografi, penata kostum, penata kamera 
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dan lain sebagainya. Selain itu sutradara juga turut terlibat dalam proses 

pembuatan film mulai dari pra-produksi, produksi, hingga pasca produksi. 

Tidak hanya harus mengerti soal kamera dan pencahayaan, sutradara juga 

harus bisa mengarahkan orang banyak bahkan berinteraksi langsung dengan para 

talent agar hasil filmnya bisa maksimal (cinemags.id, 2015).  

Tugas sutradara adalah menciptakan sebuah hasil karya menarik dari ide 

yang dicetuskan atau yang diberikan penulis naskah (Dennis, 2008: 3). 

Sutradara juga disebut pencipta karena menciptakan sebuah ide yang masih 

dibuat dalam bentuk tulisan menjadi bentuk gambar atau visual. Ia harus punya 

kemampuan memimpin karena ia akan mengarahkan banyak orang yang ahli di 

bidangnya, seperti juru kamera, juru lampu, dan juru suara sehingga mereka 

bekerja berdasarkan apa yang diinginkan sutradara (Sarumpaet dalam Dennis, 

2008: 3). 

Effendy (2009: 42) mengatakan di dalam bukunya yang berjudul Mari 

Membuat Film Panduan Menjadi Produser, Edisi Kedua bahwa kerja sutradara 

dimulai dari membedah skenario ke dalam director’s treatment yaitu konsep 

kreatif sutradara tentang arahan gaya pengambilan gambar. Selanjutnya, sutradara 

mengurai setiap adegan (scene) ke dalam sejumlah shot menjadi shot list yaitu 

uraian arah pengambilan gambar dari tiap adegan. Shot list tersebut kemudian 

diterjemahkan ke dalam story board yaitu rangkaian gambar ala komik yang 

memuat informasi tentang ruang dan tata letak pemeran (blocking) yang nantinya 

akan direkam menjadi sebuah film. Berbekal director’s shot, treatment, shot list, 

story board, dan script breakdown bisa dikerjakan. 
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Sutradara kemudian memberi pengarahan tentang film apa yang akan 

dibuat. Untuk itu, sutradara harus berkomunikasi secara intensif dengan desainer 

produksi, asisten sutradara, penata fotografi, penata artistik, penata suara, dan 

editor. 

Dennis (2008: 8-9) mengatakan dalam bukunya yang berjudul Bekerja 

Sebagai Sutradara, bahwa selain memimpin proses produksi sutradara juga 

memiliki peranan penting dalam proses pra produksi dibantu oleh penulis skenario 

dan Director of Photography (DOP), yaitu sebagai berikut: 

1. Director’s Treatment/ Treatment 

 Director’s Treatment/ Treatment yaitu konsep kreatif sutradara tentang 

arahan gaya pengambilan gambar. 

2. Shot List 

 Shot List merupakan uraian arah pengambilan gambar dari tiap adegan. 

3. Storyboard 

 Storyboard yaitu sejumlah sketsa yang menggambarkan aksi di dalam film/ 

video musik/ iklan atau bagian khusus dari film yang disusun teratur di dalam 

papan buletin, dilengkapi dengan dialog yang sesuai waktunya atau deskripsi 

adegan. 

4. Script Breakdown 

 Script Breakdown adalah uraian tiap adegan dalam skenario menjadi daftar 

berisi sejumlah informasi tentang segala hal yang dibutuhkan untuk keperluan 

shooting. Dengan catatan crew jadi tahu apa saja kebutuhan shooting, berapa 

biaya yang dibutuhkan, dan crew beserta talent juga bisa tahu jadwal 

shooting. 



17 
 

 

 

2.6 Canted Angle 

 Untuk membantu sutradara dalam memvisualisasikan cerita ke dalam 

sebuah film, maka unsur sinematografi tidak boleh dilupakan termasuk teknik 

pengambilan gambar. Penulis selaku sutradara menggunakan teknik canted angle 

dikarenakan teknik ini sesuai dengan tema film yang bercerita tentang psikopat. 

Menurut Purba (2013: 27) canted angle dihasilkan dengan cara memiringkan 

kamera pada bidang horizontalnya. Gambar yang dihasilkan menjadi dinamis dan 

labil sehingga dapat menggambarkan fantasi, ketegangan, atau khayalan 

penonton. 

 Pernyataan di atas didukung oleh pernyataan dari Pratista (2008: 107) yang 

menyatakan bahwa kemiringan kamera adalah kemiringan terhadap garis 

horizontal obyek dalam sebuah frame. Secara sederhana teknik ini boleh 

dikatakan merupakan gaya dari seorang sineas, namun terkadang juga memiliki 

motif-motif simbolik tertentu. Selain gaya sineas, teknik ini juga menunjukkan 

sesuatu yang tidak seimbang, tidak harmonis, dan untuk menekankan sebuah 

situasi yang sangat terjepit pada kisahnya. 

 

2.7 Gangguan Mental 

 Menurut Samiadi (2017) menuliskan di dalam website nya hellosehat.com 

tentang penyakit mental, juga dikenal sebagai gangguan mental, merupakan 

penyakit yang mempengaruhi otak anda dengan mengganggu keseimbangan 

kimiawi. Penyakit mental dapat menyebabkan gangguan ringan sampai gangguan 

berat terhadap cara anda berfikir, merasa, bertindak, dan bagaimana anda 
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memandang orang-orang dan peristiwa dalam hidup. Gangguan mental bisa 

menjadi kondisi kronis, namun dapat ditangani dengan bantuan dokter. 

 Beberapa gangguan yang lebih umum, meliputi: depresi klinis (atau yang 

biasa dikenal sebagai depresi), gangguan bipolar, kecemasan, gangguan stres 

pasca trauma (PTSD), gangguan obsesif kompulsif (OCD), dan psikosis. 

Beberapa penyakit mental hanya terjadi pada jenis pasien tertentu; seperti post-

partum depression hanya menyerang ibu baru setelah melahirkan. 

 Kesehatan mental dapat dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan yang 

meninggalkan dampak yang besar pada kepribadian dan perilaku seseorang. 

Peristiwa-peristiwa tersebut dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga, 

pelecehan anak, atau stres berat jangka panjang. Penyakit mental bisa mengubah 

cara seseorang dalam menangani stres, berhubungan dengan orang lain, dan 

membuat pilihan. Hal ini dapat memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri. Untuk 

alasan ini, kesehatan mental harus terus dijaga dari masa kanak-kanak, remaja, 

hingga dewasa. 

Sarwono (2016: 241) juga menuliskan di dalam bukunya yang berjudul 

Pengantar Psikologi Umum tentang gangguan mental, yaitu di dalam psikologi, 

dikenal perilaku-perilaku yang menyimpang dari perilaku yang normal sebagai 

gejala dari gangguan mental. Penyimpangan perilaku ini dapat disebabkan oleh 

adanya kelainan psikis pada orang-orang yang bersangkutan, tetapi bisa juga 

disebabkan karena adanya stresor (sumber stres) yang datang dari luar, atau 

perubahan sosial yang mengubah kriteria normal-tidak normal. 
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2.8 Psikopat 

Psikopat adalah istilah yang digunakan untuk orang-orang yang secara 

kronik (terus menerus) menunjukkan perilaku immoral dan anti sosial. Oleh 

karena itu, kadang-kadang digunakan istilah “sosiopat”. Biasanya psikopat tahu 

bahwa perilakunya memalukan atau merusak atau merugikan orang lain, tetapi dia 

tidak peduli, atau tidak dapat menahan diri untuk tidak melakukannya. Menurut 

para psikiater dan psikolog, ketidak peduliannya itu disebabkan karena pada 

dasarnya para psikopat memang mengalami kelainan kepribadian. 

Prilaku psikopat biasanya menyangkut prilaku agresif, kriminal atau seksual 

(misalnya berkali-kali membunuh atau memperkosa orang), tetapi ada juga yang 

hanya terkait dengan perilaku sosial. Misalnya, sering meminjam uang tetangga 

atau teman tetapi tidak pernah dikembalikan sehingga keluarganya berkali-kali 

harus mengumpulkan dana untuk mengembalikan hutang-hutang itu, sementara 

yang bersangkutan terus saja berhutang lagi tanpa merasa bersalah. Dalam 

terminologi psikoanalisis Freud psikopat adalah orang yang Ego-nya terlalu 

dikuasai oleh Id dan Super-ego tidak ada wibawa atau pengaruhnya sama sekali 

terhadap ego. Jadi Ego hanya mendengarkan apa kata Id (Sarwono, 2016: 265-

266). 
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BAB III 

METODE PENCIPTAAN 

 

Pada bab III ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam 

pengolahan data dalam pembuatan Tugas Akhir ini. 

 

3.1 Metode Penelitian 

Menurut Noor dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian: Skrip, 

Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah (2011: 22) dijelaskan bahwa metodologi 

adalah ilmu tentang kerangka kerja untuk melaksanakan penelitian yang 

bersistem; sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh 

pelaku suatu disiplin ilmu; studi atau analisis teoritis mengenai suatu cara/metode; 

atau cabang ilmu logika yang berkaitan dengan prinsip umum pembentukan 

pengetahuan (knowledge).  

Metode penelitian adalah bagaimana secara berurut suatu penelitian 

dilakukan, yaitu dengan alat apa dan prosedur bagaimana suatu penelitian 

dilakukan (Nazir, 1985: 52). 

Metode penelitian dibagi menjadi 2, yaitu: 

1. Metode Kualitatif 

2. Metode Kuantitatif 

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (1999: 3) mendefinisikan 

metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati. 
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Sedangkan metode kuantitatif menurut Noor (2011: 38) di dalam bukunya yang 

berjudul Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah 

penelitian kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan 

cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel ini diukur (biasanya 

dengan instrumen penelitian) sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat 

dianalisis berdasarkan prosedur statistik. 

Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian, maka dalam 

penyutradaraan film pendek bergenre thriller dengan teknik canted angle tentang 

psikopat berjudul HATE ini diperlukan suatu metode. Metode yang digunakan 

dalam penciptaan Tugas Akhir ini adalah metode kualitatif, karena dalam 

pengumpulan data penulis menggunakan studi literatur, wawancara, dan studi 

eksisting serta dilaporkan secara deskriptif kualitatif. 

Dengan demikian, metodologi penelitian yang penulis gunakan dalam 

penyutradaraan film pendek bergenre thriller menggunakan teknik canted angle 

tentang psikopat berjudul HATE yaitu secara kualitatif.  

 

3.2 Objek Penelitian 

Objek penelitian yang menjadi bahasan utama dalam Tugas Akhir ini adalah 

film pendek, genre thriller, Penyutradaraan, dan gangguan kepribadian dengan 

fokus gangguan kepribadian psikopat. Tidak semua gangguan kepribadian akan 

diteliti, dikarenakan dapat menyebabkan melebarnya pokok bahasan yang akan 

diteliti. Terdapat 3 cluster gangguan kepribadian yaitu cluster A, B, dan C. 

Namun gangguan kepribadian yang akan diteliti oleh penulis adalah gangguan 

kepribadian psikopat yang berada di dalam cluster B, dikarenakan gangguan 
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kepribadian psikopat merupakan gangguan kepribadian yang berbahaya dan 

tergolong aktif. Tidak hanya berbahaya bagi penderita namun juga bagi 

masyarakat sekitar yang tinggal bersama di dalam satu lingkungan. 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

Tempat yang akan dituju untuk melakukan penelitian pada objek penelitian 

sutradara, yaitu JL. Rungkut Barata V No.3 Surabaya. Serta untuk lokasi 

penelitian pada objek penelitian psikopat, yaitu Fakultas Psikologi Universitas 17 

Agustus Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dan Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya. 

 

3.4 Sumber Data 

Data sangat penting digunakan dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini 

agar laporan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat dibuktikan keilmiahannya. 

Sumber data pada laporan ini diperoleh dari buku atau studi literatur, wawancara, 

dan studi eksisting. Studi literatur diperlukan untuk menemukan keaslian data 

yang sudah diterbitkan baik dari buku-buku maupun dari jurnal dan laporan 

penelitian sebelumnya. Buku dan website yang digunakan penulis sebagai studi 

literatur yaitu: 

1.  Bekerja Sebagai Sutradara, Mari Membuat Film Panduan Menjadi 

Produser; Edisi Kedua, buku karangan Heru Effendy (2009) 

2. website cinemags.id 

3. 5 Hari Mahir Bikin Film, buku karangan Panca Javandalasta (2011) 

4. Film Pinggiran Antologi Film Pendek, Film Eksperimental, dan Film 

Dokumenter, buku karangan Gotot Prakosa (2008) 
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5. Memahami Film, buku karangan Himawan Pratista (2008) 

6. Bikin Film Indie itu Mudah!, buku karangan M. Bayu Widagdo & Winastwan 

Gora S (2007) 

7. Pengantar Psikologi Umum, buku karangan Sarlito Wirawan Sarwono (2016) 

 

Selain itu, untuk data tentang penyutradaraan dan psikopat tidak hanya 

diperoleh melalui studi literatur, juga dilakukan wawancara dengan narasumber 

yang memiliki keahlian sesuai dengan bahasan yang ada untuk mendapatkan 

informasi langsung dari orang-orang yang sudah ahli di bidangnya serta untuk 

mendukung data-data yang diperoleh dari studi literatur. Untuk penyutradaraan 

wawancara dilakukan pada seorang praktisi film, reporter dan sekaligus dosen 

yaitu Ibu Nur Afni Rachman, M.Med.Kom dan untuk psikopat wawancara akan 

dilakukan pada Bapak Drs. Herlan Pratikto, Msi, Psi. yang menjabat sebagai 

kepala laboratorium serta dosen di Universitas 17 Agustus Surabaya, dan Psikiater 

Rumah Sakit Jiwa Menur dr. Esther Haryanto Sp. KJ serta akan dilakukan studi 

eksisting pada film Hannibal (2001). Sumber data secara rinci dijelaskan pada 

bagian 3.5 yakni Teknik Pengumpulan Data. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Data (datum) artinya sesuatu yang diketahui. Sekarang diartikan sebagai 

informasi yang diterimanya tentang suatu kenyataan atau fenomena empiris, 

wujudnya dapat merupakan seperangkat ukuran (kuantitatif, berupa angka-angka) 

atau berupa ungkapan kata-kata (verbalize) atau kualitatif. Teknik pengumpulan 

data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab 
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rumusan masalah penelitian. Umumnya cara mengumpulkan data dapat 

menggunakan teknik: wawancara (interview), angket (questionnaire), pengamatan 

(observation), studi dokumentasi, dan Focus Group Discussion (Noor, 2011: 137-

138). Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting yang 

akan menentukan keberhasilan suatu penelitian. Berikut ini adalah pengumpulan 

data yang berhubungan dengan objek penelitian. 

 

3.5.1 Film Pendek 

Pada tahap ini, pengumpulan data lebih terarah pada film pendek, Data 

diperoleh melalui studi literatur melalui buku. 

Prakosa mengatakan dalam bukunya yang berjudul Film Pinggiran Antologi 

Film Pendek, Film Eksperimental, dan Film Dokumenter (2008: 5) dijelaskan 

bahwa: 

Film adalah media pembebasan, mesin yang bisa dipakai untuk 
mengungkapkan berbagai rasa dari pembuatnya. 
 
Pratista mengatakan dalam bukunya yang berjudul Memahami Film (2008: 

6-7) dijelaskan bahwa: 

film fiksi sering menggunakan cerita rekaan di luar kejadian nyata serta 
memiliki konsep pengadeganan yang telah dirancang sejak awal. 
 
Berdasarkan durasinya menurut Effendy (2009: 4) film fiksi dibagi kedalam 

2 jenis yaitu sebagai berikut: 

1. Film Cerita Pendek (Short Films) 
Durasi film cerita pendek biasanya di bawah 60 menit. Di banyak negara 
seperti Jerman, Australia, Kanada, dan Amerika Serikat, film cerita pendek 
dijadikan laboratorium eksperimen dan batu loncatan bagi 
seseorang/sekelompok orang untuk kemudian memproduksi film cerita 
panjang. Jenis film ini banyak dihasilkan oleh mahasiswa/i jurusan film atau 
orang/kelompok yang menyukai dunia film dan ingin berlatih membuat film 
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dengan baik. Sekalipun demikian, ada juga orang yang mengkhususkan diri 
untuk memproduksi film pendek. 
 

2. Film Cerita Panjang (Feature-Length Films) 
Film dengan durasi lebih dari 60 menit lazimnya berdurasi 90-100 menit. 
Film yang diputar di bioskop umumnya termasuk dalam kelompok ini. 

 

Kesimpulan: Dari pembahasan film pendek berdasarkan studi literatur, 

diperoleh kesimpulan bahwa film pendek merupakan media penyampai pesan/ 

rasa bagi seorang pembuat film yang memiliki durasi di bawah 60 menit serta 

memiliki cerita rekaan di luar kejadian nyata, pesan yang disampaikan di dalam 

film pendek dapat berupa pesan tersirat maupun pesan tersurat. 

 

3.5.2 Genre Thriller 

Pada tahap ini, pengumpulan data diarahkan pada genre thriller, Data 

diperoleh melalui studi literatur melalui buku. 

Menurut Widagdo & Gora (2007: 26-27) dalam bukunya yang berjudul 

Bikin Film Indie Itu Mudah! mengatakan bahwa: 

genre film secara tidak langsung terbagi karena hadirnya film dengan 
karakter tertentu yang akhirnya memunculkan pengelompokkan. 
 
Menurut Pratista (2008: 10, 26-27) di dalam bukunya yang berjudul 

Memahami Film mengatakan bahwa: 

Istilah genre berasal dari bahasa perancis yang bermakna “bentuk” atau 
“tipe”. Kata genre sendiri mengacu pada istilah Biologi yakni, genus, 
sebuah klasifikasi flora dan fauna yang tingkatannya berada di atas spesies 
dan di bawah family. Genus mengelompokkan beberapa spesies yang 
memiliki kesamaan ciri-ciri fisik tertentu. Dalam film, genre dapat 
didefinisikan sebagai jenis atau klasifikasi dari sekelompok film yang 
memiliki karakter atau pola sama (khas) seperti setting, isi dan subyek 
cerita, tema, struktur cerita, aksi atau peristiwa, periode, gaya, situasi, ikon, 
mood, serta karakter. 
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Sedangkan untuk thriller Pratista mengatakan: 

Film thriller memiliki tujuan utama memberi rasa ketegangan, penasaran, 
ketidakpastian, serta ketakutan pada penontonnya. Alur cerita film thriller 
sering kali berbentuk aksi nonstop, penuh misteri, kejutan, serta mampu 
mempertahankan intensitas ketegangan hingga klimaks filmnya. Film 
thriller biasanya mengisahkan tentang orang biasa yang terjebak dalam 
situasi luar biasa, seperti seseorang yang terlibat perkara kriminal yang tidak 
ia lakukan. Film thriller lazimnya bersinggungan dengan beragam genre 
seperti drama, aksi, kriminal, politik, dan lainnya. 
 
Menurut Javandalasta (2011: 3) dalam bukunya yang berjudul 5 Hari Mahir 

Bikin Film mengatakan bahwa: 

Genre film thriller adalah genre yang selalu mengedepankan ketegangan 
yang dibuat tidak jauh dari unsur logika ataupun seperti pembunuhan. 
 

Kesimpulan: Dari pembahasan genre thriller berdasarkan studi literatur, 

diperoleh kesimpulan bahwa genre thriller merupakan klasifikasi pada 

sekelompok film dengan karakter yang sama yaitu memiliki elemen tegang, 

misteri, dan memiliki unsur kejutan. Elemen-elemen tersebut yang nantinya akan 

mendukung cerita dan suasana pada film yang bergenre thriller ini. 

 

3.5.3 Penyutradaraan 

Pada bagian ini, pengumpulan data diarahkan pada penyutradaan khususnya 

job desk seorang sutradara. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi 

literatur melalui buku maupun website dan juga dilakukan wawancara. 

1. Studi Literatur 

Menurut Dennis dalam bukunya yang berjudul Bekerja Sebagai Sutradara 

(2008: 3, 8-9) dijelaskan bahwa: 

Tugas sutradara adalah menciptakan sebuah hasil karya menarik dari ide yang 
dicetuskan atau yang diberikan penulis naskah. Selain memimpin proses 
produksi sutradara juga memiliki peranan penting dalam proses pra produksi 
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dibantu oleh penulis skenario dan Director of Photography (DOP), yaitu 
sebagai berikut: 
1. Director’s Treatment/ Treatment 

Director’s Treatment/ Treatment yaitu konsep kreatif sutradara tentang 
arahan gaya pengambilan gambar. 

2. Shot List 
 Shot List merupakan uraian arah pengambilan gambar dari tiap adegan. 
3. Storyboard 
 Storyboard yaitu sejumlah sketsa yang menggambarkan aksi di dalam 

film/ video musik/ iklan atau bagian khusus dari film yang disusun 
teratur di dalam papan buletin, dilengkapi dengan dialog yang sesuai 
waktunya atau deskripsi adegan. 

4. Script Breakdown 
Script Breakdown adalah uraian tiap adegan dalam skenario menjadi 
daftar berisi sejumlah informasi tentang segala hal yang dibutuhkan 
untuk keperluan shooting. Dengan catatan ini kita jadi tahu apa saja 
kebutuhan shooting, berapa biaya yang dibutuhkan, dan kita juga bisa 
tahu jadwal shooting. 

 

Menurut Sarumpaet dalam Dennis (2008: 3) dijelaskan bahwa: 

Sutradara juga disebut pencipta karena menciptakan sebuah ide yang masih 
dibuat dalam bentuk tulisan menjadi bentuk gambar atau visual. Ia harus 
punya kemampuan memimpin karena ia akan mengarahkan banyak orang 
yang ahli dibidangnya, seperti juru kamera, juru lampu, dan juru suara 
sehingga mereka bekerja berdasarkan apa yang diinginkan sutradara. 

 

Cinemags.id menuliskan pada laman websitenya yang berjudul Peran dan 

Tugas Seorang Sutradara Film (2015) bahwa: 

Sutradara adalah orang yang bertugas mengarahkan sebuah film sesuai 
dengan skenario. Skenario digunakan untuk mengontrol aspek-aspek seni dan 
drama. Pada masa yang sama, sutradara mengawal kru film dan pemeran 
untuk memenuhi wawasan pengarahannya. Sutradara juga berperan dalam 
membimbing kru dan para pemeran film dalam merealisasikan kreativitas 
yang dimilikinya. 
Sutradara bertanggung jawab atas aspek-aspek kreatif pembuatan film, baik 
interpretatif maupun teknis. Ia menduduki posisi tertinggi dari segi artistik 
dan memimpin pembuatan film tentang “bagaimana yang harus tampak” oleh 
penonton. Selain mengatur tingkah laku di depan kamera dan mengarahkan 
akting serta dialog, sutradara juga mengontrol posisi beserta gerak kamera, 
suara, pencahayaan, dan hal-hal lain yang menyambung kepada hasil akhir 
sebuah film. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, sutradara bekerja 
bersama para kru film dan pemeran film, diantaranya penata fotografi, penata 
kostum, penata kamera dan lain sebagainya. Selain itu ia juga turut terlibat 
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dalam proses pembuatan film mulai dari pra-produksi, produksi, hingga pasca 
produksi. 
Tidak hanya harus mengerti soal kamera dan pencahayaan, sutradara juga 
harus bisa mengarahkan orang banyak bahkan berinteraksi langsung dengan 
para talent agar hasil filmnya bisa maksimal Jadi kali ini akan kami 
menjabarkan tugas seorang sutradara dari tahap pra produksi hingga pasca 
produksi. 
 

2. Wawancara 

Sedangkan wawancara dilakukan dengan praktisi film, reporter dan sekaligus 

dosen yaitu Ibu Nur Afni Rachman, M.Med.Kom. Wawancara dilakukan 

pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 pukul 15:00 WIB di kediaman 

beliau JL. Rungkut Barata V No.3 Surabaya, Jawa Timur dan hasil dari 

wawancara sebagai berikut: 

Sutradara itu seseorang yang mengarahkan suatu pertunjukan atau bisa juga 

film, memimpin jalannya suatu produksi pertunjukan atau film. Perbedaan 

penyutradaraan dengan sutradara adalah sutradara merupakan orang yang 

memimpin suatu produksi film (jabatan dalam pekerjaan) kalau 

penyutradaraan adalah segala sesuatu yang ada dalam diri seorang sutradara 

(prinsip, cara memimpin, cara mengkoordinasi crew) dan apa saja yang 

dilakukan seorang sutradara dalam melakukan pekerjaannya di lapangan 

memimpin sebuah pertunjukan atau film bersama crew. 

Job desk seorang sutradara secara umum yaitu memimpin jalannya suatu 

produksi pertunjukan maupun film, jadi bisa dibilang seorang sutradara harus 

menguasai setiap job desk dari masing-masing crew nya minimal tau apa 

yang harus dilakukan pada masing-masing job desk agar proses produksi 

berjalan dengan lancar serta sutradara dan crew dapat bersinergi. 
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Gambar 3.1. Kegiatan wawancara 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Gambar 3.2. Foto bersama narasumber 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Kesimpulan: Dari pembahasan penyutradaraan berdasarkan studi literatur dan 

wawancara, diperoleh kesimpulan bahwa penyutradaraan adalah kegiatan 

memimpin dan mengarahkan crew pada saat proses penciptaan sebuah karya 

seni utamanya film, selain memimpin dan mengarahkan crew seorang 

sutradara memiliki tugas penting yaitu memvisualisasikan cerita yang ditulis 

oleh penulis skenario kedalam bentuk potongan-potongan gambar/ shot. 
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3.5.4 Psikopat 

Pada tahap ini, pengumpulan data lebih terarah pada psikopat. Pengumpulan 

data yang penulis gunakan sebagai berikut: 

1. Studi Literatur 

Sarwono (2016: 265-266) mengatakan di dalam bukunya yang berjudul 

Pengantar Psikologi Umum bahwa: 

Psikopat adalah istilah yang digunakan untuk orang-orang yang secara kronik 
(terus menerus) menunjukkan perilaku immoral dan anti sosial. Oleh karena 
itu, kadang-kadang digunakan istilah “sosiopat”. Biasanya psikopat tahu 
bahwa perilakunya memalukan atau merusak atau merugikan orang lain, 
tetapi dia tidak peduli, atau tidak dapat menahan diri untuk tidak 
melakukannya. Menurut para psikiater dan psikolog, ketidak peduliannya itu 
disebabkan karena pada dasarnya para psikopat memang mengalami kelainan 
kepribadian. 
Prilaku psikopat biasanya menyangkut prilaku agresif, kriminal atau seksual 
(misalnya berkali-kali membunuh atau memperkosa orang), tetapi ada juga 
yang hanya terkait dengan perilaku sosial. Misalnya, sering meminjam uang 
tetangga atau teman tetapi tidak pernah dikembalikan sehingga keluarganya 
berkali-kali harus mengumpulkan dana untuk mengembalikan utang-utang 
itu, sementara yang bersangkutan terus saja berhutang lagi tanpa merasa 
bersalah. Dalam terminologi psikoanalisis Freud psikopat adalah orang yang 
Ego-nya terlalu dikuasai oleh Id dan Super-ego tidak ada wibawa atau 
pengaruhnya sama sekali terhadap ego. Jadi Ego hanya mendengarkan apa 
kata Id. 
 

2. Wawancara 1 

Wawancara dilakukan dengan Bapak Drs. Herlan Pratikto, Msi, Psi. yang 

menjabat sebagai kepala laboratorium serta dosen di Universitas 17 Agustus 

Surabaya. Wawancara dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 

pukul 12:00 WIB di Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus Surabaya, dan 

hasil dari wawancara sebagai berikut: 

Psikopat itu merupakan salah satu dari gangguan kepribadian, nah kalau kita 

berbicara tentang gangguan kepribadian akan mengenal 3 macam cluster 

(kelas)/ tipe, ada cluster A, cluster B, dan cluster C. Pada cluster A ada 2 
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gangguan kepribadian yaitu schizotypal dan schizoid, pada cluster B yaitu ada 

psikopat, histrionic, narcissistic, borderline, dan pada cluster C itu ada 

dependent dan avoidant. Kelasnya beda jadi kalo ngomong psikopat itu 

masuk cluster B sama dengan histrionic, narcissistic, borderline. 

Ketiga cluster ini kalau saya bagi menjadi dua besar itu ada yang aktif dan 

ada yang pasif, nah untuk psikopat yang berada di dalam cluster B ini saya 

golongkan kedalam yang aktif, karena prilaku psikopat cenderung lebih 

keluar (extrovert) hampir sama dengan narcissistic yang suka pamer dan suka 

mencari perhatian, seorang psikopat memiliki kemampuan bersosialisasi yang 

sangat bagus dia bisa berkomunikasi dangan siapa saja dengan enak, maka 

dari itu dia masuk kedalam satu cluster yang sama dengan histrionic, 

narcissistic, borderline yaitu dalam cluster B. Oleh karena itu psikopat 

dengan gangguan kepribadian yang lain, yang berada di dalam satu cluster 

yang sama gejalanya tumpang tindih, kalau tidak hati-hati bisa salah 

diagnosa, meskipun ada beberapa gejala yang berbeda namun tetap berhati-

hati ketika mendiagnosa agar tidak terjadi kesalahan. 

Untuk psikopat itu kalau kita lihat gejala-gejalanya itu yang jelas manipulatif 

dia suka berbohong, tidak memenuhi janji biasanya kalau dia tidak memenuhi 

janji dia memiliki 1000 alasan untuk membuat dirinya itu benar, dia suka 

menipu, kemudian dia suka mengunggulkan dirinya jadi ada sedikit sifat 

narcissistic, kemudian ada usaha-usaha untuk menjatuhkan orang lain secara 

sengaja namun jika ketahuan dia tidak mau disalahkan atas apa yang telah dia 

perbuat, lalu dia juga memiliki suatu pertahanan yang kuat yang dinamakan 

proyeksi. Proyeksi itu seperti kalau dia punya kesalahan, orang lain lah yang 
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disalahkan atas perbuatannya tersebut, seorang psikopat juga memiliki 

kemampuan berkomunikasi verbal yang luar biasa seperti narcissistic tapi itu 

untuk kepentingannya sendiri. 

Psikopat merupakan seorang yang sensitif, emosional jadi jika seorang 

psikopat tersinggung dia bisa marah, yang perlu anda ketahui yaitu seorang 

psikopat tidak selalu mengalami atau melakukan pembunuhan, memang ada 

yang seperti itu tapi ada ciri tersendiri untuk sampai kesana, maka dari itu 

perlu berhati-hati dalam menegakkan diagnosa terhadap seseorang tidak bisa 

hanya dilihat dari 1-3 gejala yang sama langsung memutuskan bahwa orang 

tersebut seorang psikopat, terdapat 11 gejala psikopat yaitu: 

a. Sering berbohong, fasih, dan dangkal. 

b. Egosentris dan menganggap dirinya hebat. 

c. Tidak punya rasa sesal dan rasa bersalah. 

d. Senang melakukan pelanggaran dan bermasalah perilaku di masa kecil. 

e. Sikap anti sosial. 

f. Kurang Empati. 

g. Teguh dalam bertindak agresif. 

h. Impulsif dan sulit mengendalikan diri. 

i. Tidak mampu bertanggung jawab dan melakukan hal-hal demi 

kesenangan belaka. 

j. Manipulatif dan curang. 

k. Hidup sebagai parasit. 

Biasanya psikopat itu merupakan perjalanan akhir dari proses pembentukan 

karakter sebagai seorang psikopat dengan istilah deliquency (anak-anak 
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remaja yang nakal), anak-anak remaja yang nakal pembentukan karakternya 

biasanya kearah psikopat, sebenarnya kalau kita pelajari anak-anak 

deliquency tingkah lakunya tidak jauh dari tingkah laku psikopat, kalau tidak 

segera di atasi pada masa remajanya memang akan mengarah pada psikopat. 

Penyebab seseorang menjadi psikopat yaitu ada yang bermasalah atau 

gangguan pada struktur otak, pola asuh orang tua yang terlalu otoriter dan ada 

juga yang terbalik yaitu orang tua yang terlalu memanjakan anaknya sehingga 

tidak pernah belajar mengalami kegagalan, tidak dilarang semuanya serba 

dibolehkan sehingga anak tidak pernah belajar salah, menerima kesalahan itu, 

dan juga merubah kesalahannya. 

Di dalam dinamikanya seorang psikopat itu paling rentan dalam hubungan 

interpersonal itu dengan keluarga terdekat, kerabat terdekat, maupun orang-

orang terdekat. Kalau dengan orang-orang baru biasanya mereka mudah 

beradaptasi dan mudah diterima karena kemampuan verbalnya tapi justru 

bermasalah dengan orang-orang terdekat, jadi intinya gangguan yang ada 

pada cluster A, B, dan C yaitu gangguan kepribadian problem utamanya 

adalah bermasalah bagi orang lain, dirinya seperti tidak bermasalah tapi 

bermasalah bagi orang lain. 
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Gambar 3.3. Kegiatan wawancara psikopat 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 3.4. Foto bersama narasumber Bapak drs. Herlan Pratikto, Msi, Psi 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

3. Wawancara 2 

Wawancara dilakukan dengan dr. Esther Haryanto Sp. KJ yang menjabat 

sebagai psikiater serta kepala instalasi rawat inap. Wawancara dilakukan pada 

hari Senin tanggal 4 September 2017 pukul 11:30 WIB di Rumah Sakit Jiwa 

Menur Surabaya. Dikarenakan penulis berperan sebagai sutradara yang 
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nantinya pada saat produksi mengarahkan talent dan harus menjiwai karakter 

seorang psikopat maka pertanyaan yang ditujukan oleh penulis yaitu 

berkaitan dengan watak/ karakter seorang psikopat yang nantinya akan 

membantu penulis dalam mengarahkan talent, dan hasil dari wawancara 

sebagai berikut: 

Seorang psikopat merupakan seorang yang genius sekaligus sadis, tidak 

memiliki rasa empati, cuek, dan dingin dia cenderung menikmati apa yang dia 

lakukan serta segala sesuatu yang dia lakukan memiliki tujuan hanya untuk 

kesenangan dirinya sendiri. Seorang psikopat juga memiliki sifat egosentris 

yaitu apa yang dia inginkan dia harus mendapatkannya dengan berbagai cara 

terkadang seorang psikopat juga bisa bergaul di tengah-tengah masyarakat 

membaur dengan lingkungan sehingga susah sekali diidentifikasi, dengan 

kemampuan berkamuflase di tengah masyarakat menyebabkan psikopat 

jarang sekali dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa untuk dirawat/ 

disembuhkan kecuali ada kasus yang memang sudah parah dan ketahuan 

barulah psikopat itu dirawat.  

 

 

Gambar 3.5. Kegiatan wawancara dengan dr. Esther Haryanto Sp. KJ 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 3.6. Foto bersama narasumber Ibu dr. Esther Haryanto Sp. KJ 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

4. Studi Eksisting 

Studi Eksisting dilakukan pada film Hannibal produksi Universal Studios 

tahun 2001, penulis memilih film tersebut karena merasa film tersebut yang 

menunjukkan tanda-tanda seorang psikopat secara jelas mulai dari karakter, 

kondisi emosional, dan tingkat kecerdasan. Berikut adalah data yang 

diperoleh melalui studi eksisting: 

a. Karakter 

Seorang psikopat memiliki karakter egosentris atau yang secara umum 

diketahui sebagai egois, dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak ada 

hubungannya dengan dia dan tidak menguntungkan untuk dia, seperti 

yang terlihat pada bagian awal film yang mengatakan bahwa dia sering 

sekali tidak merespon apapun kepada pengunjung dan menghina 

akademisi yang sering merawat dia dengan membuka matanya lebar-

lebar. 
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Gambar 3.7. Respon Dr. Lecter 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Gambar 3.8. Perilaku Dr. Lecter 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Gambar 3.9. Percakapan tentang prilaku Dr. Lecter 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Jika ada yang menyenangkan bagi dia, seorang psikopat akan langsung 

tergerak untuk merespon sesuatu hal itu tanpa mempedulikan lingkungan 

sekitar maupun orang-orang yang berada di sekitarnya. 

 

Gambar 3.10. Sikap egois psikopat 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Tidak hanya memiliki karakter egois saja, di dalam film ini juga 

digambarkan seorang psikopat yang tidak memiliki rasa empati serta 

selalu bertindak agresif ketika melakukan kejahatan seperti yang terlihat 

pada gambar 3.11 di bawah ini. 

 

Gambar 3.11. Karakter psikopat yang tidak memiliki empati dan agresif 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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b. Kondisi Emosional 

Psikopat pada film Hannibal di gambarkan memiliki kondisi emosional 

yang mudah tersinggung, sekali saja diperlakukan yang tidak sesuai 

dengan kehendaknya maka dia akan menaruh dendam pada orang 

tersebut dan berujung kepada pembunuhan serta merasa bahagia jika 

mampu mencelakakan orang lain bahkan yang lebih ekstreme merasa 

senang atau bahagia jika dapat membunuh orang yang dia benci seperti 

pada gambar 3.12, 3.13 dan 3.14. 

 

Gambar 3.12. Sikap serius psikopat 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 3.13. Psikopat mudah tersinggung 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 3.14. Merasa bahagia ketika dapat membunuh 

(Sumber: Olahan Penulis) 

c. Tingkat kecerdasan 

Dr. Lecter Hannibal seorang tokoh utama psikopat di dalam film ini 

digambarkan memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi atau bisa disebut 

genius, dengan tingkat kecerdasan yang tinggi Lecter mampu mengetahui 

gerak-gerik FBI yang akan menangkapnya selain itu kemampuan 

berfikirnya itulah yang dapat membuat dia membaur dengan masyarakat 

dengan nama samaran Dr. Fell yang bekerja di salah satu perpustakaan di 

Capponi, Italia tidak hanya itu, Lecter juga menguasai beberapa bahasa 

internasional seperti pada gambar 3.15. 
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Gambar 3.15. Kecerdasan psikopat 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Kesimpulan: Dari pembahasan psikopat berdasarkan studi literatur, 

diperoleh kesimpulan bahwa genre psikopat merupakan kelainan 

kepribadian dimana penderita menunjukkan perilaku immoral dan anti 

sosial secara kronik atau terus menerus.  Biasanya psikopat tahu bahwa 

perilakunya memalukan atau merusak atau merugikan orang lain, tetapi 

dia tidak peduli, atau tidak dapat menahan diri untuk tidak 

melakukannya. Dari pembahasan psikopat berdasarkan wawancara, 

diperoleh kesimpulan bahwa psikopat merupakan gangguan kepribadian 

yang berbahaya karena memiliki kepribadian ekstrovert yaitu terbuka 

untuk membaur dengan lingkungannya, selain itu psikopat juga memiliki 

perilaku manipulatif atau suka berbohong hanya untuk mencapai 

tujuannya disamping itu psikopat juga memiliki kondisi emosional yang 

tempramental (mudah marah) namun karena kegeniusannya dia mampu 

menutupinya. Dari pembahasan psikopat berdasarkan studi eksisting, 

diperoleh kesimpulan bahwa psikopat memiliki sifat egois, hanya 
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memikirkan dirinya sendiri tanpa mempedulikan orang lain meskipun 

orang lain tersebut dalam kesulitan, tidak memiliki empati atau biasa 

disebut sadis namun juga seorang yang genius dalam melakukan setiap 

pekerjaannya. 

 

3.6 Teknik Analisa Data 

Setelah melakukan pengumpulan data, maka proses selanjutnya adalah 

menganalisa data yang telah diperoleh. Data yang telah didapat dari berbagai 

sumber akan dikelompokkan berdasarkan sumber data tersebut diperoleh. Lalu 

diolah dengan mencari mana yang paling identik atau yang selalu ada saat proses 

pengumpulan data. 

 

3.6.1 Menyajikan Data 

Tabel 3.1. Penyajian Data 

 Studi Literatur Wawancara Eksisting 

Film Pendek - Media penyampai 

pesan 

- Media 

mengungkapkan 

rasa 

- Durasi kurang dari 

60 menit 

- - 

Genre Thriller - Klasifikasi 

- Sekelompok film 

dengan karakter 

yang sama 

- Tegang 

- - 
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- Misteri 

- Kejutan  

Penyutradaraan - Pemimpin 

- Pencipta 

- Mengarahkan 

- Memvisualisasikan 

cerita 

- Pemimpin 

- Mengarahkan 

- 

Psikopat - Immoral 

- Anti sosial 

- Kelainan 

kepribadian 

- Agresif 

- Gangguan 

kepribadian 

- Ekstrovert 

- Manipulatif 

- Tempramental 

- Genius  

- Membaur 

- Egois 

- Tidak memiliki 

empati 

- Genius 

 

 

3.6.2 Kesimpulan 

Berdasarkan data yang telah dianalisa tersebut di atas, maka bisa penulis 

jelaskan bahwa Tugas Akhir ini berupa film pendek dengan durasi kurang dari 60 

menit. Dimana penulis sebagai sutradara akan menyampaikan pesan tentang 

seorang psikopat dengan karakter immoral, manipulatif, tempramental, agresif, 

egois, genius, dan tidak memiliki empati. 

Film ini dikemas dengan genre thriller yaitu genre film yang memberikan 

kesan tegang, misteri, dan unsur kejutan. 
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BAB IV 

PERANCANGAN KARYA 

 

Pada bab IV ini dijelaskan tentang konsep perancangan karya yang mengacu 

pada hasil penelitian bab III, perancangan karya dapat digambarkan seperti 

gambar 4.1 bagan perancangan karya. 

 

Perancangan Karya 

 

Gambar 4.1. Bagan perancangan karya 

(Sumber: Olahan Penulis)
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4.1 Pra Produksi 

4.1.1 Naskah 

1. Ide 

Ide film pendek ini berasal dari ketertarikan penulis pada film bergenre 

thriller dimana genre tersebut selalu menyuguhkan hal-hal yang berbau teka-

teki, ketakutan, serta kejutan pada setiap adegannya. Umumnya genre thriller 

menyuguhkan tentang cerita psikologis selain itu genre tersebut terkadang 

juga digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan atau peringatan 

(warning) kepada penonton. Kebanyakan masyarakat hanya mengetahui 

gangguan psikologis secara umum yaitu gila, padahal masih ada gangguan 

psikologis/gangguan kepribadian yang lebih meresahkan dan membahayakan 

yaitu psikopat. Dari situ penulis memiliki ide untuk mengangkat gangguan 

kepribadian psikopat dalam bentuk film pendek bergenre thriller. 

2. Konsep 

Film pendek tentang psikopat bergenre thriller ini akan dilihat orang secara 

acak, diceritakan secara acak dengan alur campuran akan membuat penonton 

bertanya-tanya dan semakin penasaran dengan cerita selanjutnya, ditambah 

lagi pesan-pesan yang diselipkan disetiap adegannya akan menambah rasa 

ingin tahu penonton. Akan ada seorang talent yang menjadi tokoh utama 

dalam film yang akan memerankan seorang psikopat berdarah dingin, dari 

sinilah ciri dan penyebab psikopat akan disampaikan kepada penonton. Tidak 

hanya itu, komposisi cerita yang akan ditulis oleh penulis skenario sesekali 

akan memunculkan ketegangan. Didukung oleh Director of Photography 
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(DOP) penggunaan sudut pengambilan gambar canted angle akan 

memberikan kesan menegangkan pada film pendek ini. 

3. Sinopsis 

Dito adalah seorang pria yang memiliki gangguan kepribadian psikopat, hal 

ini dikarenakan sewaktu Dito kecil selalu mendapatkan siksaan dan tidak 

pernah dihargai oleh orang tuanya, karena hal itulah Dito merasa dibesarkan 

dengan kebencian maka dia hidup untuk melampiaskan kebenciannya, hingga 

akhirnya Dito mulai menculik dan membunuh semua orang yang 

membuatnya tidak nyaman. 

4. Outline 

OUTLINE HATE 

 

1.Adegan kejar kejaran di dalam rumah Dito, dito hendak 

membunuh Firman. 

2.OPENING 

3.(V.O) orang tua yang memaki maki anaknya. 

4.Dito terbangun dari tidurnya 

5.Duduk di samping tempat tidur sambil mengusap 

wajahnya. 

6.Dito menuju kamar mandi 

7.Dito mandi mengguyur badannya dengan gayung sambil 

memejamkan mata. 

-Dissolve 

8.Flashback masa kecil Dito dimarahi habis-habisan oleh 

ayahnya kemudian melihat ibu nya bunuh diri. 
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         -Dissolve 

9.Setelah mandi Dito memotong-motong daging yang akan 

dijualnya. 

10.Dito menerima telepon dari adiknya yang menanyakan 

kabar dan memberitahu bahwa ada orang hilang di sekitar 

rumahnya sekaligus menyuruhnya untuk berhati-hati. 

-dip to black- 

11.Establish pagi hari 

12.Terlihat Firman membaca koran dan Angga sedang 

bermain PSP sambil berbincang-bincang tentang maraknya 

kasus orang hilang. 

13.Angga dan Firman membicarakan keanehan Dito serta 

hutang-hutang Dito yang belum dibayar. 

14.Dito mendengar percakapan Angga dan Firman, dia 

merasa tersinggung. 

15. Kakak Angga berjalan menghampiri Angga dan Firman 

kemudian mengajak Angga pulang. 

16. Terlihat Kakak Angga dan Angga berjalan menuju 

rumah sambil berbincang-bincang. 

17.Terlihat Dito menaiki sepeda motor pulang lewat 

depan rumah Firman. 

18.Terlihat Firman sedang menyirami tanaman di depan 

rumahnya. 

19.Dito kemudian menghampiri Firman. Kemudian 

mengundang Firman untuk makan malam dirumahnya. Tak 

lupa Dito juga mengatakan untuk mengajak Angga 

sekaligus. Firman setuju dengan ajakan Dito. 



48 
 

 

20.Dito membuka pintu rumah 

21.Dito membuka denah daerah perumahan Dito diatas 

meja. Kemudian memberikan lingkaran merah tepat pada 

rumah Firman. 

-dip to black- 

22. establish pagi hari 

23. terlihat Dito sedang memotong-motong daging. 

24. Dito memasukkan daging kedalam keranjang jualannya 

kemudian berangkat naik motor. 

25.Firman dan Angga mengetuk pintu rumah Dito. 

26.Dito berjalan membuka pintu dan mempersilahkan 

Firman&Angga masuk. 

27.Terlihat Dito, Firman&Angga masuk ke ruang makan. 

Terlihat meja makan dipenuhi dengan hidangan daging-

dagingan. Dito mempersilahkan duduk dan makan hidangan 

yang disediakan sepuasnya. 

28.Tidak lama saat mereka makan, lampu rumah Dito padam 

dan mereka berdua mulai panik dan memanggil nama satu 

sama lain. 

29.Setelah lampu rumah Dito menyala ternyata Dito sudah 

tidak berada di tempat duduknya (menghilang) 

30.Tanpa disadari oleh Firman ternyata Angga sudah mati 

dibunuh oleh Dito, Dito menusuk Angga. 

31.Angga terjatuh dari tempat duduknya, setelah Angga 

terjatuh Firman langsung histeris panik mencari jalan 

keluar, berlarian kesana kemari sambil menghindari 

kejaran Dito. 
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32.Firman berlari menuju pintu depan dengan kondisi 

panik, Firman berusaha membuka pintu depan yang 

terkunci dan berteriak minta tolong. 

33.Dari kejauhan Dito berlari menghampiri Firman dan 

menusukkan pisaunya, namun Firman beruntung mampu 

menghindar, Firman mendorong tubuh Dito hingga terjatuh 

dan berlari menuju bagian belakang rumah (Dapur). 

34.Sesampainya di dapur, Firman mengambil sebuah pisau 

untuk mempertahankan diri dari serangan Dito (memegang 

pisau dengan kedua tangan gemetar)sambil melihat 

kondisi sekitar rumah. Kemudian melihat ada tangga. 

35. Naik melewati tangga berharap diatas ada balkon. 

Ternyata semua jendela tertutup. 

36.Firman berlari menuju pintu kamar yang terbuka dan 

bersembunyi di balik pintu kamar tersebut, yang 

ternyata adalah kamar dito. 

37. Melihat lihat foto-foto Dito yang ada di kamar 

Dito. Kemudian flasback percakapan Firman dan Angga 

kemarin pagi. 

38.Firman mencoba mengintip kondisi yang berada di luar 

melalui celah pintu kamar, tiba-tiba terlihat mata Dito 

yang juga mengintip melalui celah pintu kamar. 

34.Firman terkejut, Dito mendobrak pintu kamarnya 

hingga Firman terjatuh, seketika itu Dito naik di atas 

tubuh Firman dan menusukkan pisau tepat di wajah Firman 

    - Cut 

to Black 
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35.Dito bersenandung sambil memotong-motong daging 

Angga dan Firman. 

36. Credit Title 

5. Treatment 

TREATMENT HATE 

 

1. INT.RUMAH DITO.NIGHT() 

Adegan kejar kejaran di dalam rumah Dito, dito hendak 

membunuh Firman. 

 

Shot 01.Rumah Dito-Night-Int 

Ekspresi wajah Firman yang ketakutan (bersembunyi di 

dalam kamar Dito) dan penuh dengan keringat dengan 

nafas terengah-engah (ECU mata Firman). 

 

Shot 02.Rumah Dito-Night-Int 

Terlihat Dito menghampiri kamarnya dan berusaha 

menggedor dan mendorong pintu kamarnya. 

 

Shot 03.Rumah Dito-Night-Int 

 Karena Firman kurang kuat menahan pintu yang 

didorong oleh Dito, Firman pun terlempar ke belakang 

dan jatuh. 

 

Shot 04.Rumah Dito-Night-Int 

 Dito langsung naik di atas tubuh Firman yang 

terjatuh dan segera membunuhnya. 

 

Cut to black. 

Dissolve to credit opening. 
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2. OPENING() 

Shot 01.Credit Opening 

(V.O) Berita orang hilang 

 

Shot 02.Title 

(Dissolve) Keluar judul HATE 

 

Cut to 

 

3. INT.RUMAH DITO.DAY() 

Shot 01.Black Screen 

 (V.O) Ayah yang memaki maki anaknya. 

 

Shot 02.Dito-Day-Int 

Dito terbangun dari tidurnya 

Dito, terbaring di tempat tidur 

 

Shot 03.Dito-Day-Int 

Duduk di samping tempat tidur sambil mengusap wajahnya. 

 

Shot 04.Dito-Day-Int 

Dito menuju kamar mandi 

 

Shot 05.Dito-Day-Int 

Dito mengguyur badannya dengan gayung sambil memejamkan 

mata. 

 

-Dissolve 

Shot 06.Dito kecil-Day-Int 

 Flashback masa kecil Dito dimarahi habis-habisan 

oleh ayahnya kemudian melihat ibu nya bunuh diri. 

  



52 
 

 

- Shot 01. Dito kecil-Day-Int 

Dito menunjukkan hasil ujiannya pada ayahnya, ayah dito 

langsung mengolok sambil memukul kepala dito hingga 

jatuh. 

        -Dip to White 

- Shot 02. Dito kecil dan adik Dito-Day-Int 

Dito mendengarkan tangisan adiknya dan menuju kamar 

ibunya sambil membawakan makan siang untuk ibunya, 

seketika dito terkejut melihat ibunya terbaring 

lemas dikarenakan bunuh diri meminum racun serangga 

 

            -Dissolve 

 

 Shot 07.Dito-Day-Int  

 Setelah mandi Dito memotong-motong daging yang akan 

dijualnya. 

 

Shot 08.Dito-Day-Int 

 Dito menerima telepon dari adiknya yang menanyakan 

kabar dan memberitahu bahwa ada orang hilang di 

sekitar rumahnya sekaligus menyuruhnya untuk 

berhati-hati. 

-dip to black- 

4. EXT.SUASANA PERUMAHAN.DAY () 

Shot 01.Establish pagi hari 

 

Shot 02.Establish suasana kampung 

 

Shot 03.Angga&Firman-Day-Ext 

 Terlihat Firman membaca koran dan Angga sedang 

bermain PSP sambil berbincang-bincang tentang 

maraknya kasus orang hilang. 
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Shot 04.Angga&Firman-Day-Ext 

 Angga dan Firman membicarakan keanehan Dito serta 

hutang-hutang Dito yang belum dibayar. 

 

Shot 05.Dito-Day-Ext 

 Dito mendengar percakapan Angga dan Firman, dia 

merasa tersinggung. 

 

 5. EXT. JALANAN KOMPLEK.DAY () 

Shot 1.Kakak Angga-Day-Ext 

 Kakak Angga berjalan menghampiri Angga yang sedang 

asyik mengobrol dengan Firman. 

 

Shot 02.Kakak Angga,Firman,Angga-Day-Ext 

 Kakak Angga mengajak Angga pulang kerumah. 

 

Shot 03.Kakak Angga & Angga-Day-Ext 

 Kakak Angga dan Angga berjalan menuju rumah sambil 

berbincang-bincang mengenai Dito. 

 

6. EXT.SUASANA PERUMAHAN.DAY () 

Shot 01.Dito-Day-Ext 

 Terlihat Dito mengendarai sepeda motornya pulang 

lewat depan rumah Firman. 

 

Shot 02.Firman&Dito-Day-Ext 

 Terlihat Firman sedang menyirami tanaman di depan 

rumahnya. 
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Shot 03. Dito&Firman-Day-Ext 

Dito kemudian menghampiri Firman. Kemudian 

mengundang Firman untuk makan malam dirumahnya. Tak 

lupa Dito juga mengatakan untuk mengajak Angga 

sekaligus. Firman setuju dengan ajakan Dito. 

 

7. INT.RUMAH DITO-DAY() 

Shot 01.Dito-Day-Int 

 Dito membuka pintu rumah 

 

Shot 02.Dito-Day-Int 

 Dito membuka denah daerah perumahan Dito diatas 

meja. Kemudian memberikan lingkaran merah tepat pada 

rumah Firman. 

 

-dip to black- 

8. INT.RUMAH DITO-DAY () 

Shot 01. Dito-Day-Int 

 Terlihat Dito memotong-motong daging dengan 

bersenandung. 

Shot 02.Dito-Day-Ext 

 Memasukkan daging kedalam keranjang di sepeda 

motornya, lalu berangkat berjualan. 

 

9. INT.RUMAH DITO-NIGHT() 

Shot 01. Firman&Angga-Night-Ext 

 Mengetuk pintu rumah Dito. 
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Shot 02. Dito-Night-Int 

 Dito berjalan membuka pintu dan mempersilahkan 

Firman&Angga masuk. 

 

Shot 03. Dito, Firman&Angga-Night-Int 

 Terlihat Dito, Firman&Angga masuk ke ruang makan. 

Terlihat meja makan dipenuhi dengan hidangan daging-

dagingan. Dito mempersilahkan duduk dan makan 

hidangan yang disediakan sepuasnya. 

 

Shot 04. Dito, Firman&Angga-Night-Int 

 Tidak lama saat mereka makan, lampu rumah Dito padam 

dan mereka berdua mulai panik dan memanggil nama 

satu sama lain. 

 

Shot 05. Dito, Firman&Angga-Night-Int 

 Setelah lampu rumah Dito menyala ternyata Dito sudah 

tidak berada di tempat duduknya (menghilang) 

 

Shot 06. Dito, Firman&Angga-Night-Int 

 Tanpa disadari oleh Firman ternyata Angga sudah mati 

dibunuh oleh Dito, Dito menusuk Angga. 

 

Shot 07. Dito, Firman&Angga-Night-Int 

 Angga terjatuh dari tempat duduknya, setelah Angga 

terjatuh Firman langsung histeris panik mencari 

jalan keluar, berlarian kesana kemari sambil 

menghindari kejaran Dito. 
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Shot 08. Firman-Night-Int 

Firman berlari menuju pintu depan dengan kondisi 

panik, Firman berusaha membuka pintu depan yang 

terkunci dan berteriak minta tolong. 

 

Shot 09. Dito&Firman-Night-Int 

Dari kejauhan Dito berlari menghampiri Firman dan 

menusukkan pisaunya, namun Firman beruntung mampu 

menghindar, Firman mendorong tubuh Dito hingga 

terjatuh dan berlari menuju bagian belakang rumah 

(Dapur). 

 

Shot 10. Firman-Night-Int 

Sesampainya di dapur, Firman mengambil sebuah pisau 

untuk mempertahankan diri dari serangan Dito 

(memegang pisau dengan kedua tangan gemetar)sambil 

melihat kondisi sekitar rumah. Kemudian melihat ada 

tangga. 

 

Shot 11. Firman-Night-Int 

 Naik melewati tangga berharap diatas ada balkon. 

Ternyata semua jendela tertutup.  
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Shot 12. Firman-Night-Int 

Firman berlari menuju pintu kamar yang terbuka dan 

bersembunyi di balik pintu kamar tersebut, yang 

ternyata adalah kamar dito. 

 

Shot 13.Firman-Night-Int 

 Melihat lihat foto-foto Dito yang ada di kamar Dito. 

Kemudian flasback percakapan Firman dan Angga 

kemarin pagi. 

 

Shot 14. Firman-Night-Int 

Firman mencoba mengintip kondisi yang berada di luar 

melalui celah pintu kamar, tiba-tiba terlihat mata 

Dito yang juga mengintip melalui celah pintu kamar. 

 

Shot 15. Dito&Firman-Night-Int 

Firman terkejut, Dito mendobrak pintu kamarnya 

hingga Firman terjatuh, seketika itu Dito naik di 

atas tubuh Firman dan menusukkan pisau tepat di 

wajah Firman. 

    - Cut to Black 

 

10. INT.DAPUR DITO-DAY () 

Shot 01. Dito-Day-Int 
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 Dito bersenandung sambil memotong-motong daging 

Angga dan Firman. 

Shot 02. Credit Title 

6. Shot List 

Tabel 4.1. Shot List HATE 

NO SCENE SHOT 
 
 
1. 

 
Ekspresi wajah Firman yang ketakutan 
(bersembunyi di dalam kamar Dito) dan 
penuh dengan keringat dengan nafas 
terengah-engah. 

 
ECU (ekspresi wajah 
firman/mata firman) 
pindah zoom in canted 
angle 

 
 
2. 

 
Terlihat Dito menghampiri kamarnya dan 
berusaha menggedor dan mendorong pintu 
kamarnya. 
 

 
OS (dito) Follow 
“Saat menggedor pindah 
MS” pindah MS tampak 
samping saat dito 
mendorong pintu 

 
 
3. 

 
Karena Firman kurang kuat menahan pintu 
yang didorong oleh Dito, Firman pun 
terlempar ke belakang dan jatuh. 
 

 
MS (Firman menahan 
pintu dengan sekuat 
tenaga), pindah LS saat 
firman terlempar 

 
4. 

 
Dito langsung naik di atas tubuh Firman 
yang terjatuh dan segera membunuhnya. 

 
MS tampak samping dan 
Canted angle 

 
5. 

 
- (V.O) Berita orang hilang 
- (Dissolve) Keluar judul HATE 
 

 
Credit OP, Black screen 
(berita orang hilang) lalu 
dissolve Judul Film  

 
6. 

 
(V.O) orang tua yang memaki maki 
anaknya. 

 
Black screen 
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  Lanjutan Shot List HATE 

 
7. 

 
Dito terbangun dari tidurnya 
dito terbaring di tempat tidur 

 
CU wajah dito lalu cut to 
MS dito terbaring di 
tempat tidur (tampak atas) 

 
8. 

 
Duduk di samping tempat tidur sambil 
mengusap wajahnya. 
 

 
LS lalu pindah MS 
tampak samping saat 
mengusap wajah 

 
9. 

 
Dito menuju kamar mandi, 
Dito mandi mengguyurkan segayung air di 
atas kepalanya sambil memejamkan mata. 

Follow (saat dito menuju 
kamar mandi) 
MS (tampak belakang 
dito), MCU (lalu pindah 
tampak samping) 
 

 
10. 

 
Dito menunjukkan hasil ujiannya pada 
ayahnya, ayah dito langsung mengolok 
sambil memukul kepala dito hingga jatuh. 

 
LS dito menghampiri 
ayahnya, lalu pindah MS 
tampak samping (dito 
menunjukkan hasil ujian). 
MCU ekspresi ayah dito, 
pindah MS (masih scene 
mengolok hingga scene 
memukul kepala dito) 

 
 
 
 
11. 

 
Dito mendengarkan tangisan adiknya dan 
menuju kamar ibunya sambil membawakan 
makan siang untuk ibunya, seketika dito 
terkejut melihat ibunya terbaring lemas 
dikarenakan bunuh diri meminum racun 
serangga 

 
Follow MS tampak 
belakang *dito, MCU 
ekspresi terkejut dito lalu 
pindah cut to cut kondisi 
kematian ibunya dito 

 
 
12. 

 
Setelah mandi Dito memotong-motong 
daging yang akan dijualnya. 

 
CU ke memotong 
danging, kemudian pindah 
MS (dito) tampak 
belakang 
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Lanjutan Shot List HATE 
 

 
13. 

 
Dito menerima telepon dari adiknya yang 
menanyakan kabar dan memberitahu bahwa 
ada orang hilang di sekitar rumahnya dan 
menyuruhnya untuk berhati-hati. 
 

 
 
CU dari samping (tampak 
dito menggemgam HP) 

 
14. 

 
-Establish pagi hari 
-Establish suasana kampung 
 

 
Estlablish suasana 
komplek kampung di pagi 
hari 

 
15. 

 
-Terlihat Firman membaca koran dan Angga 
sedang bermain PSP sambil berbincang-
bincang tentang maraknya kasus orang 
hilang. 
- Angga dan Firman membicarakan 
keanehan Dito serta hutang-hutang Dito 
yang belum dibayar. 
 

 
MS (masing- masing 
karakter), lalu LS 
(berbincang orang hilang, 
saat masuk pembahasan 
dito MS tampak samping 
dari arah karakter masing-
masing. (sudut perspektif) 
 

 
16. 

 
Dito mendengar percakapan Angga dan 
Firman, dia merasa tersinggung. 
 

 
MCU follow (ekspresi 
dito) 

 
17 

 
Angga&Firman berbisik-bisik sambil 
melihat Dito berjalan di depan rumah 
mereka. 
 

 
OS dari arah Angga & 
Firman ke arah Dito 

18. Angga pulang bersama kakaknya dan 
membicarakan Dito. 

MS, Follow, LS 

 
19. 

 
-Terlihat Dito berjalan pulang lewat depan 
rumah Firman. 
 
-Terlihat Firman sedang menyirami tanaman 
di depan rumahnya. 
- Dito kemudian menghampiri Firman. 
Kemudian mengundang Firman untuk 
makan malam dirumahnya. Tak lupa Dito 
juga mengatakan untuk mengajak Angga 
sekaligus. Firman setuju dengan ajakan Dito. 

 
Paning MS “samping” 
(tampak dito berjalan 
lewat depan Rumah 
Firman), lalu pindah LS 
*dari arah firman (terlihat 
dito berjalan dan firman 
menyiram tanaman), 
OS follow (Dito) ke arah 
Firman kemudian pindah 
MS *percakapan 

   



61 
 

 

  Lanjutan Shot List HATE 

20. Keesokan harinya, terlihat Dito memotong 
daging, lalu memasukkannya kedalam 
keranjang jualannya. 

MS saat memotong 
daging, CU ekspresi Dito 

 
21. 

 
-Dito membuka pintu rumah, 
-Dito membuka denah daerah perumahan 
diatas meja. Kemudian memberikan 
lingkaran merah tepat pada rumah Firman. 

 
MS (dito membuka 
pintu)- panning (sampai 
menuju meja) dan pindah 
OS “dito” membuka 
denah, CU ke tangan dito 
(melingkari denah) 
“tampak atas” 
 

 
22. 

 
Mengetuk pintu rumah Dito. 

 
MS tampak belakang 
“Angga&Firman” lalu 
pindah tampak samping 

 
23. 

 
Dito berjalan membuka pintu dan 
mempersilahkan Firman&Angga masuk. 

 
OS Angga&Firman 
(mengarah ke Dito saat 
membuka pintu)  

 
24. 

 
Terlihat Dito, Firman&Angga masuk ke 
ruang makan. Terlihat meja makan dipenuhi 
dengan hidangan daging-dagingan. Dito 
mempersilahkan duduk dan makan hidangan 
yang disediakan sepuasnya. 

 
LS (ruang makan rumah 
dito), OS dito 
mempersilahkan duduk ( 
kearah Angga&firman) 
lalu pindah MS dari 
belakang dito ke arah 
angga&Firman  

 
 
25. 

 
Tidak lama saat mereka makan, lampu 
rumah Dito padam dan mereka berdua mulai 
panik dan memanggil nama satu sama lain.  

 
Kondisi gelap MS samar 
terlihat Firman dan angga  

 
26. 

 
Setelah lampu rumah Dito menyala ternyata 
Dito sudah tidak berada di tempat duduknya 
(menghilang) 

 
MS tempat duduk dito 
lalu pindah MS canted 
angle tampak samping 
merpelihatkan suasana 
ruang makan   
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  Lanjutan Shot List HATE 
 

 
27. 

 
Tanpa disadari oleh Firman ternyata Angga 
sudah mati dibunuh oleh Dito, Dito 
memotong tenggorokan Angga. 

 
MS (angga&firman), 
pindah CU cut to cut 
kondisi Angga lalu 
kembali ke MS kondisi 
ruang makan   

 
28. 

 
Angga terjatuh dari tempat duduknya, 
setelah Angga terjatuh Firman langsung 
histeris panik mencari jalan keluar, berlarian 
kesana kemari sambil menghindari kejaran 
Dito 
 

 
LS dari arah Angga, 
pindah ke MCU (Wajah 
firman panik mencari 
jalan keluar), pindah ke  
LS Canted Angle (Firman 
berlarian) 

 
 
 
29. 

 
Firman berlari menuju pintu depan dengan 
kondisi panik, Firman berusaha membuka 
pintu depan yang terkunci dan berteriak 
minta tolong. 

 
Still LS (firman berlari) 
cut to MS tampak 
samping firman membuka 
pintu lalu pinda CU 
ekspresi Firman serta 
minta tolong 

 
 
 
30. 

 
Dari kejauhan Dito berlari menghampiri 
Firman dan menusukkan pisaunya, namun 
Firman beruntung mampu menghindar, 
Firman mendorong tubuh Dito hingga 
terjatuh dan berlari menuju bagian belakang 
rumah (Dapur). 

 
MS canted angle (dito 
menghampiri dan 
menusukkan pisau) 
pindah MCU ekspresi 
Firman saat menghindari 
cut to MS canted angle 
ditto mendorong Dito lalu 
berlari menuju dapur 

 
 
 
31. 

 
 
Sesampainya di dapur, Firman mengambil 
sebuah pisau untuk mempertahankan diri 
dari serangan Dito (memegang pisau dengan 
kedua tangan gemetar) sambil melihat 
kondisi sekitar rumah. 

 
LS suasana dapur dan 
firman, pindah CU firman 
mengambil pisau pindah 
MS canted angle 
*keadaan dito sedang 
memegang pisau dengan 
kedua tangan sambil 
melihat kondisi sekitar 
rumah 
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  Lanjutan Shot List HATE 
 

 
 
 
32. 

 
Tanpa diduga, dari arah belakang Dito 
memukul keras Firman hingga terjatuh ke 
lantai, Dito langsung berusaha menusuk 
kepala Firman, Firman pun menahan tangan 
Dito dan menendang Dito. 

 
OS *dito (saat memukul 
kepala firman) cut to LS 
canted angle (Dito 
memukul Firman hingga 
terjatuh ke lantai, Dito 
langsung berusaha 
menusuk kepala Firman, 
Firman pun menahan 
tangan Dito dan 
menendang Dito) 

 
 
 
33. 

 
Firman berlari menuju pintu kamar yang 
terbuka dan bersembunyi di balik pintu 
kamar tersebut, yang ternyata adalah kamar 
dito. 

 
MS Follow tampak 
belakang *Firman (berlari 
menuju pintu kamar) cut 
to MS Firman 
bersembunyi di balik 
pintu 

 
 
 
34. 

 
Merasa aman berada di dalam kamar, 
Firman mencoba mengintip kondisi yang 
berada di luar melalui celah pintu kamar, 
tiba-tiba terlihat mata Dito yang juga 
mengintip melalui celah pintu kamar. 

 
LS suasana kamar dan  
kondisi Firman, pindah 
MS Firman mengintip 
lalu ke ECU celah pintu 
dan terlihat mata dito 

 
 
 
35. 

 
 
Firman terkejut, Dito mendobrak pintu 
kamarnya hingga Firman terjatuh, seketika 
itu Dito naik di atas tubuh Firman dan 
menusukkan pisau tepat di wajah Firman 

 
MS tampak samping 
firman terkejut Lalu 
pindah LS Dito 
mendobrak pintu, MS 
canted angle tampak 
samping Dito 
menusukkan pisau 
kewajah firman 

 
36. 

 
Dito bersenandung sambil memotong-
motong daging Angga dan Firman. 

 
Zoom in Canted angle 
(tampak belakang dito) 
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7. Storyboard 
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Lanjutan Storyboard 
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Lanjutan Storyboard 
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Lanjutan Storyboard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 

Lanjutan Storyboard 
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Lanjutan Storyboard 
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Lanjutan Storyboard 
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Lanjutan Storyboard 
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Lanjutan Storyboard 
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Lanjutan Storyboard 
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Lanjutan Storyboard 
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Lanjutan Storyboard 
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Lanjutan Storyboard 
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Lanjutan Storyboard 
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Lanjutan Storyboard 
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Lanjutan Storyboard 
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Lanjutan Storyboard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Storyboard 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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4.1.2 Manajemen Produksi 

1. Casting Talent dan Rehersal 

a. Dito 

FISIOLOGI/FISIK 

- Nama   : Dito 

- Tokoh   : Antagonis 

- Jenis Kelamin  : Laki-laki 

- Umur    : 23 Tahun 

- Berat Badan   : 65 kg 

- Tinggi Badan  : 172 cm 

- Warna Rambut  : Hitam 

- Warna Mata   : Hitam 

- Warna Kulit   : Sawo matang 

- Postur Tubuh  : Agak bungkuk 

- Penampilan   : Casual 

- Ras    : Jawa 

 

PSIKOLOGI 

- Standar Moral  : Ramah, Pintar berkomunikasi 

- Ambisi Pribadi   : Mencari kesenangan untuk  

  dirinya sendiri 

- Frustasi    : Mudah tersinggung 

- Temperamen    : Mudah marah 

- Sikap Dalam Hidup   : Berambisi untuk selalu puas  

         dengan apa yang diinginkan 

- Kelemahan-Kelemahan : Mudah emosi, Memendam amarah 

- Kemampuan    : Berkomunikasi dengan baik,  

         Genius 

- Kualitas    : Cuek 

- IQ     : 140 
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SOSIOLOGI 

- Kelas     : Penduduk biasa 

- Pekerjaan     : Penjual daging 

- Pendidikan     : lulusan SMA 

- Kehidupan Rumah    : Hidup sendiri 

- Kepercayaan     : Pasif 

- Ras      : Jawa 

- Kewarganegaraan    : Indonesia 

- Posisi Di Dalam Komunitas  : Aktif 

- Keterlibatan Politik   : Cuek 

- Hobi       : Membunuh ketika merasa  

  tersinggung 

 

b. Ayah Dito 

FISIOLOGI/FISIK 

- Nama   : Ayah Dito 

- Tokoh   : Protagonis 

- Jenis Kelamin  : Laki-laki 

- Umur    : 55 Tahun 

- Berat Badan   : 65 kg 

- Tinggi Badan  : 168 cm 

- Warna Rambut  : Hitam 

- Warna Mata   : Hitam 

- Warna Kulit   : Sawo matang 

- Postur Tubuh  : Tegak 

- Penampilan   : Rapi 

- Ras    : Jawa 

 

PSIKOLOGI 

- Standar Moral  : Keras,  

- Ambisi Pribadi   : Mencari kesempurnaan 

- Frustasi    : Ketika gagal 
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- Temperamen    : mudah marah, ringan tangan 

- Sikap Dalam Hidup   : Harus sesuai dengan apa yang  

  diinginkan 

- Kelemahan-Kelemahan : Tempramental 

- Kemampuan    : - 

- Kualitas    : Pemarah 

- IQ     : 110 

 

SOSIOLOGI 

- Kelas     : Penduduk biasa 

- Pekerjaan     : Pekerja kantor 

- Pendidikan     : Sarjana 

- Kehidupan Rumah    : Kepala keluarga dengan  

  2 orang anak 

- Kepercayaan     : Pasif 

- Ras      : Jawa 

- Kewarganegaraan    : Indonesia 

- Posisi Di Dalam Komunitas  : Cuek 

- Keterlibatan Politik   : Cuek 

- Hobi       : Membaca koran 

 

c. Ibu Dito 

FISIOLOGI/FISIK 

- Nama   : Ibu Dito 

- Tokoh   : Protagonis 

- Jenis Kelamin  : Protagonis 

- Umur    : 45 Tahun 

- Berat Badan   : 55 kg 

- Tinggi Badan  : 150 cm 

- Warna Rambut  : Hitam 

- Warna Mata   : Hitam 

- Warna Kulit   : Sawo matang 

- Postur Tubuh  : Kurus 
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- Penampilan   : Ibu rumah tangga 

- Ras    : Jawa 

 

PSIKOLOGI 

- Standar Moral  : Ramah, mengalah, lemah 

- Ambisi Pribadi   : Melindungi anak-anaknya 

- Frustasi    : Ketika dimarahi suaminya 

- Temperamen    : Nangis tersedu-sedu 

- Sikap Dalam Hidup   : Mengayomi anak-anaknya 

- Kelemahan-Kelemahan : lemah, tidak berani melawan 

- Kemampuan    : memasak 

- Kualitas    : - 

- IQ     : 110 

 

SOSIOLOGI 

- Kelas     : Penduduk biasa 

- Pekerjaan     : Ibu rumah tangga 

- Pendidikan     : lulusan SMA 

- Kehidupan Rumah    : Hidup bersama suami dan  

  anak 

- Kepercayaan     : Aktif 

- Ras      : Jawa 

- Kewarganegaraan    : Indonesia 

- Posisi Di Dalam Komunitas  : Aktif 

- Keterlibatan Politik   : - 

- Hobi       : Memasak 

 

d. Firman 

FISIOLOGI/FISIK 

- Nama   : Firman 

- Tokoh   : Protagonis 

- Jenis Kelamin  : Laki-laki 

- Umur    : 23 Tahun 
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- Berat Badan   : 55 kg 

- Tinggi Badan  : 170 cm 

- Warna Rambut  : Hitam 

- Warna Mata   : Hitam 

- Warna Kulit   : putih 

- Postur Tubuh  : Tegap 

- Penampilan   : Casual 

- Ras    : Jawa 

 

PSIKOLOGI 

- Standar Moral  : Pendiam 

- Ambisi Pribadi   : - 

- Frustasi    : Kalah di dalam game 

- Temperamen    : Easy going 

- Sikap Dalam Hidup   : Anti sosial  

- Kelemahan-Kelemahan : Takut gelap 

- Kemampuan    : Bisa bermain game 

- Kualitas    : Cuek 

- IQ     : 100 

 

SOSIOLOGI 

- Kelas     : Penduduk biasa 

- Pekerjaan     : Menganggur 

- Pendidikan     : lulusan SMA 

- Kehidupan Rumah    : Tinggal bersama orang  

  tua 

- Kepercayaan     : Pasif 

- Ras      : Jawa 

- Kewarganegaraan    : Indonesia 

- Posisi Di Dalam Komunitas  : Cuek 

- Keterlibatan Politik   : Cuek 

- Hobi       : Bermain game 
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e. Angga 

FISIOLOGI/FISIK 

- Nama   : Angga 

- Tokoh   : Protagonis 

- Jenis Kelamin  : Laki-laki 

- Umur    : 23 Tahun 

- Berat Badan   : 45 kg 

- Tinggi Badan  : 157 cm 

- Warna Rambut  : Hitam 

- Warna Mata   : Hitam 

- Warna Kulit   : Sawo matang 

- Postur Tubuh  : Tegak 

- Penampilan   : Kurus, Menawan 

- Ras    : Jawa 

 

PSIKOLOGI 

- Standar Moral  : Suka membicarakan orang lain 

- Ambisi Pribadi   : Ingin di pandang, Ingin di  

  akui di masyarakat 

- Frustasi    : Mudah ngambek 

- Temperamen    : Easy going 

- Sikap Dalam Hidup   : Selalu ikut campur urusan  

  orang lain 

- Kelemahan-Kelemahan : Mudah menyerah 

- Kemampuan    : - 

- Kualitas    : Perasa 

- IQ     : 85 

 

SOSIOLOGI 

- Kelas     : Penduduk biasa 

- Pekerjaan     : Menganggur 

- Pendidikan     : lulusan SMP 

- Kehidupan Rumah    : Tinggal bersama orang  
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  tua 

- Kepercayaan     : Pasif 

- Ras      : Jawa 

- Kewarganegaraan    : Indonesia 

- Posisi Di Dalam Komunitas  : Aktif 

- Keterlibatan Politik   : Aktif 

- Hobi       : Membicarakan orang lain 

 

2. Sarana Prasarana 

Tabel 4.2. List Alat Shoting 

No. Nama Alat Jumlah 

1. Kamera Canon 600 D 2 buah 

2. Tripod Kamera Promos (Excell) 1 buah 

3. Tripod Kamera Mini-Platinum (1 Buah) 1 buah 

4. Lensa Tamron 2 buah 

5. Lensa Canon Fix f 1.8 1 buah 

6. Lampu LED (Amaran) 2 buah 

7. Lampu LED 2 buah 

8. Clip on WLX-Pro (Transmitter + Receiver) 2 buah 

9. Tascam DR-60D 1 buah 

10. BLIMP + bulu kucing 1 buah 

11. Headset 1 buah 

12. Baterai kamera Canon 3 buah 

13. Baterai lampu LED (Amaran) 4 pack 

14. Baterai lampu LED  6 buah 

15. Baterai kotak RodeMic 2 buah 

16. Charge baterai kamera Canon 3 buah 

17. SDHC Card 8GB (Sandisk) 1 buah 

18. SDHC Card 16GB (Sandisk) 1 buah 

19. SDHC Card 64GB (Sandisk) 1 buah 
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Lanjutan List Alat Shoting 

20. Laptop  1 buah 

21. Hardisk 1 buah 

22. Flashdisk 16 gb 1 buah 

23. Kabel roll 1 buah 

24. Drone (DJI Phanom 4 Pro) 1 buah 

 

Tabel 4.3. List Properti Shoting 

No. Nama Properti Jumlah 

1. Flat Plate 3 buah 

2. Pisau dan Garpu 3 set 

3. Lilin Gelas 1 buah 

4. Pisau Dapur + Telenan 1 set 

5. Pisau Daging Kecil 1 buah 

6. Gelas Water Goblet 3 buah 

7. Pisau Krambit 1 buah 

8. Denah 1 lembar 

9. Sepeda Motor 1 buah 

10. Obat Serangga 1 buah 

11. Nasi Bungkus 1 bungkus 

12. Piring dan Sendok Makan 1 buah 

13. Celemek 1 buah 

14. Handphone 2 buah 

15. Koran 2 eksemplar 

16. Lembar Ujian 1 lembar 

17. Daging Sapi 1 kg 

18. Gelas Kopi 2 buah 

19. Kursi 2 buah 

20. Foto Korban 5 buah 
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3. Anggaran Biaya 

Tabel 4.4. Anggaran Dana 

No. Item Amount Notes 

1. Preproduction Rp   2.000.000,-  

2. Equipment Rent Rp   3.000.000,-  

3. Crew and Labour Cost Rp   2.000.000,-  

4. Talent Cost Rp   1.000.000,-  

5. Logistic Departement Rp   1.500.000,-  

6. Odds and Ends Rp   1.000.000,-  

7. Post Production Rp   1.000.000,-  

8. Publication Rp   1.500.000,-  

Total Cost of Production Rp 13.000.000,-  

 

4. Jadwal Kerja 

Tabel 4.5. Jadwal Kerja 

No. Kegiatan 
Agustus September Oktober November 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Ide dan Konsep                 

2. Menyusun 

Proposal 

                

3. Penelitian                 

4. Pra Produksi                 

5. Produksi                 

6. Editing Draft 1                 
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7. Editing Draft 2                 

8. Final Edit + 

Rendering 

                

9. Publikasi                 

10. Kolokium II                 

 

 

5. Crew List 

Sutradara    : Nirwana Wahyu 

Penulis Skenario   : Puspita Prawiswari 

DOP (Director of Photography) : Eric Jordhan 

Camera Person   : Hafidh Kamil, Doni 

Make Up Artist   : Mega Pandan Wangi, Alvi 

Lighting    : Lesmana Wahyu, Adi Pandhu 

Audio    : R. Iqbal Amirul Insan 

Music    : Samuel 

Technition   : Adi Pandhu 

Editor    : Eric Jordhan 

 

4.2 Produksi 

Melakukan proses shoting film pendek bergenre thriller tentang psikopat 

sesuai dengan skenario dan storyboard yang telah dibuat pada proses pra 

produksi. Lokasi shoting berada di Surabaya dan Sidoarjo Jawa Timur. Penjelasan 

lebih rinci bisa dilihat pada bab V. 
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4.3 Pasca Produksi 

Pembahasan pada tahap berikut adalah tentang tahap terakhir produksi 

sebelum karya film ini dipublikasikan. Pada tahapan pasca produksi ini, proses 

yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Editing 

 Melakukan pengawasan terhadap proses editing sesuai dengan skenario dan 

storyboard yang telah dibuat pada proses pra produksi, proses editing 

dilakukan oleh editor (Eric). Dalam hal ini penulis bertindak sebagai 

pengawas dengan tujuan agar hasil akhir dari proses editing sesuai dengan ide 

dan konsep penulis. Penjelasan lebih rinci bisa dilihat pada bab V. 

2. Desain Publikasi 

Setelah melakukan seluruh proses pembuatan karya Tugas Akhir ini, penulis 

merancang desain poster, cover DVD, dan label DVD sebagai media 

publikasi film ini. 

 

Konsep: pada desain publikasi ini mulai dari poster, cover DVD, dan label 

DVD dirancang agar membuat orang yang melihat menjadi penasaran dan 

bertanya-tanya, yaitu akan terlihat sebuah bercak darah serta bekas darah dari 

tangan kanan yang berarti korban pembunuhan, selain itu pada poster ini 

menggunakan latar belakang tembok retak dengan bekas tusukan yang 

memiliki arti seorang pelaku pembunuhan. Dengan clue yang minim tersebut 

maka penonton akan semakin penasaran dengan film yang akan mereka lihat. 

Desain publikasi ini akan dibuat 2 opsi salah satunya seperti yang sudah 
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dijabarkan di atas, dibuat 2 opsi agar pemilihan poster akan benar-benar 

sesuai dengan film yang kami buat. 

a. Sketsa Poster 

 

Gambar 4.3. Sketsa Poster HATE 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

b. Sketsa Cover DVD 

 

Gambar 4.4. Sketsa Cover DVD HATE 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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c. Sketsa Label DVD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5. Sketsa Label DVD HATE 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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BAB V 

IMPLEMENTASI KARYA 

 

Pada bab V ini dijelaskan tentang bagaimana penerapan unsur-unsur yang 

sudah disusun pada bagian perancangan karya terhadap pengembangan Tugas 

Akhir ini. 

 

5.1 Produksi 

Produksi merupakan tahap lanjutan dari tahap pembuatan film dimana 

rancangan yang sudah disusun dan dibuat pada saat pra produksi diterapkan pada 

tahap ini. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam proses produksi, antara lain 

shoting atau pengambilan gambar secara keseluruhan mulai tahap awal, tengah, 

hingga akhir. 

Teknik produksi yang digunakan dan diterapkan dalam tahap produksi 

adalah sebagai berikut: 

1. Setting Lokasi 

Penulis yang berperan sebagai sutradara memilih perpaduan setting lokasi 

outdoor dan indoor saat produksi, hal ini dimaksudkan agar visual dalam film 

pendek ini terkesan berkesinambungan sesuai dengan cerita dan konsep yang 

sudah dibuat, bukan hanya lokasi dianggap biasa tetapi sesuai dengan tema 

dan keadaan yang diinginkan sutradara. Setting lokasi dapat dilihat pada 

gambar 5.1 hingga gambar 5.10.   
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Gambar 5.1. Setting lokasi 1 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.2. Setting lokasi 2 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.3. Setting Lokasi 3 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.4. Setting Lokasi 4 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.5. Setting Lokasi 5 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.6. Setting Lokasi 6 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.7. Setting Lokasi 7 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.8. Setting Lokasi 8 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.9. Setting Lokasi 9 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.10. Setting Lokasi 10 

(Sumber: Olahan Penulis)  
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Gambar 5.11. Setting Lokasi 11 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.12. Setting Lokasi 12 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.13. Setting Lokasi 13 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.14. Setting Lokasi 14 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.15. Setting Lokasi 15 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.16. Setting Lokasi 16 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.17. Setting Lokasi 17 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.18. Setting Lokasi 18 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.19. Setting Lokasi 19 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.20. Setting Lokasi 20 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.21. Setting Lokasi 21 

(Sumber: Olahan Penulis) 

2. Setting Perekaman 

Dalam pembuatan Tugas Akhir ini, sistem pengambilan gambar dan 

perekaman suara dilakukan secara langsung. Adapun sistem perekaman suara 

yang dilakukan secara tidak langsung, yaitu voice over ketika adegan telfon. 

Peralatan yang digunakan dalam pengambilan gambar dan perekaman suara 

beraneka ragam, sesuai dengan perancangan karya pada bab IV. 

Alat-alat yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Canon EOS 600D 

 

Gambar 5.22. Canon EOS 600D 
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(Sumber: ted’s.com) 

b. Tripod Kamera Promos (Excell) 

 

Gambar 5.23. Tripod Kamera Promos (Excell) 

(Sumber: bukalapak.com) 

 

c. Tripod Kamera Mini-Platinum (Excell) 

 

Gambar 5.24. Tripod Kamera Mini-Platinum (Excell) 

(Sumber: bukalapak.com) 
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d. Lensa Tamron 

 

Gambar 5.25. Lensa Tamron 

(Sumber: alienco.net) 

 

e. Lensa Canon Fix f1.8 

 

Gambar 5.26. Lensa Canon Fix f1.8 

(Sumber: obengplus.com) 
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f. Lampu LED (Amaran) 

 

Gambar 5.27. Lampu LED (Amaran) 

(Sumber: aabworld.com) 

 

g. Lampu LED CN-126 

 

Gambar 5.28. Lampu LED CN-126 

(Sumber: amazon.com) 
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h. Clip on WLX-Pro (Transmitter + Receiver) 

 

Gambar 5.29. Clip on WLX-Pro 

(Sumbe: amazon.com) 

 

i. Tascam DR-60D 

 

Gambar 5.30. Tascam DR-60D 

(Sumber: reddotphoto.com) 
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j. BLIMP + bulu kucing 

 

Gambar 5.31. BLIMP 

(Sumber: amazon.com) 

 

k. Headset 

 

Gambar 5.32. Headset 

(Sumber: iphoneincanada.ca) 
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l. Baterai kamera Canon EOS 600D 

 

Gambar 5.33. Baterai kamera Canon EOS 600D 

(Sumber: tokopedia.net) 

 

m. Baterai alkaline 

 

Gambar 5.34. Baterai alkaline 

(Sumber: bukalapak.com) 
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n. Baterai ABC super power 

 

Gambar 5.35. Baterai ABC super power 

(Sumber: elevenia.co.id) 

 

o. Baterai kotak RodeMic 

 

Gambar 5.36. Baterai kotak RodeMic 

(Sumber: tokopedia.net) 
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p. Charger baterai kamera Canon 

 

Gambar 5.37. Charger baterai kamera Canon 

(Sumber: tokocamzone.com) 

 

q. SDHC Card 8GB (Sandisk) 

 

Gambar 5.38. SDHC Card 8GB 

(Sumber: bhphotovideo.com) 
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r. SDHC Card 16GB (Sandisk) 

 

Gambar 5.39. SDHC Card 16GB 

(Sumber: bhphotovideo.com) 

 

s. SDHC Card 64GB (Sandisk) 

 

Gambar 5.40. SDHC Card 64GB 

(Sumber: amazon.com) 
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t. Laptop 

 

Gambar 5.41. Laptop 

(Sumber: 4.bp.blogspot.com) 

 

u. Hard disk 

 

Gambar 5.42. Hard disk 

(Sumber: storagereview.com) 
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v. Flashdisk 16 gb 

 

Gambar 5.43. Flashdisk 16 gb 

(Sumber: 3.bp.blogspot.com) 

 

w. Kabel roll 

 

Gambar 5.44. Kabel roll 

(Sumber: lazada.co.id) 
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x. Drone (DJI Phantom 4 Pro) 

 

Gambar 5.45. DJI Phantom 4 Pro 

(Sumber: drone-world.com) 

3. Teknik Pengambilan Gambar 

Teknik pengambilan gambar dalam film pendek ini menggunakan multiple 

camera (multicam), yaitu pengambilan gambar menggunakan lebih dari satu 

kamera, dengan pertimbangan agar mempercepat proses produksi serta 

mempermudah teknis pengambilan gambar karena adegan yang di shoot 

adalah adegan yang banyak bergerak dan adegan diam berdialog, sehingga 

tim produksi dapat menyingkat waktu dengan adanya multicam selain itu 

untuk menghindari momen yang terkesan monotone ketika berdialog. 

Film pendek ini berbeda dari film pendek yang pernah dibuat sebelumnya 

karena beberapa establish shoot menggunakan kamera digital single lens 

reflector (DSLR) dan drone sehingga audience yang melihat film pendek ini 

menjadi tidak bosan serta film pendek ini terkesan lebih berwarna. Teknik 

pengambilan gambar dapat dilihat pada gambar 5.45. 
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Gambar 5.46. Teknik Pengambilan Gambar Multicam 

(Sumber: www.utdallas.edu) 

 

5.2 Real Produksi, Permasalahan, dan Strategi Mengatasinya 

Tabel 5.1 Real Produksi, Permasalahan, dan Strategi Mengatasinya 

Real Produksi Permasalahan Strategi Mengatasinya 

Pada hari pertama proses 

shooting dijadwalkan 

untuk mengambil adegan 

flash back Dito saat masa 

kecilnya dilanjutkan pada 

hari kedua akan 

mengambil semua adegan 

Dito yang berada di 

dalam rumah. 

Akan tetapi kondisi di 

lapangan tiba-tiba 

pemilik rumah hanya 

memberikan izin untuk 

shooting pada 2 hari 

tersebut dan tidak 

berkenan untuk dijadikan 

tempat shooting dihari 

selanjutnya. 

Akhirnya penulis sebagai 

sutradara memberikan 

keputusan bahwa pada 

hari pertama dihabiskan 

semua adegan tentang 

flash back agar 

selanjutnya dapat pindah 

lokasi shooting. 
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Lanjutan Real Produksi, Permasalahan, dan Strategi Mengatasinya 

Real Produksi Permasalahan Strategi Mengatasinya 

Pada hari pertama 

shooting direncanakan 

untuk mendahulukan 

adegan Dito kecil 

bersama kedua orang 

tuaya. 

Akan tetapi pada saat 

mendekati waktu 

shooting talent berubah 

pikiran dan tidak mau 

mengikuti shooting yaitu 

talent orang tua Dito 

yang awalnya adalah 

pasangan suami istri 

pemilik rumah. 

Akhirnya diputuskan 

untuk mencari talent lain 

yaitu kedua orang tua 

Eric Jordhan serta 

diadakan reading dan 

rehersal ditempat 

Pada hari keempat, 

shooting direncanakan 

akan mengambil 

establish kota Surabaya 

menggunakan drone. 

Namun beberapa tempat 

di Surabaya memiliki 

jammer atau pengacau 

sinyal yang dapat 

berakibat jatuhnya drone 

atau drone dapat terbang 

pergi meninggalkan 

tempat. 

Pada akhirnya diambil 

keputusan untuk 

mengambil tempat lain di 

luar jangkauan jammer. 

Pada hari terakhir 

shooting dijadwalkan 

untuk mengambil gambar 

establish perkampungan 

rumah Dito 

menggunakan drone. 

Lokasi yang digunakan 

shooting ternyata masuk 

kedalam area no fly zone 

milik bandara juanda, di 

dalam area tersebut sinyal 

drone secara otomatis 

akan terputus agar tidak 

mengganggu lalu lintas 

pesawat. 

Akhirnya kami 

memutuskan untuk 

menerbangkan drone 

sedikit keluar dari no fly 

zone. 
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Dokumentasi selama proses shooting pada hari pertama hingga terakhir dapat 

dilihat pada gambar 5.47 sampai dengan 5.58. 

 

Gambar 5.47. Dokumentasi 01 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.48. Dokumentasi 02 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.49. Dokumentasi 03 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.50. Dokumentasi 04 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.51. Dokumentasi 05 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.52. Dokumentasi 06 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.53. Dokumentasi 07 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.54. Dokumentasi 08 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.55. Dokumentasi 09 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.56. Dokumentasi 10 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.57. Dokumentasi 11 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.58. Dokumentasi 12 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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5.3 Pasca Produksi 

Tahap terakhir dalam pembuatan Tugas Akhir yaitu tahap pasca produksi, 

pada tahap pasca produksi ini karya film akan memasuki proses editing yang 

selanjutnya akan dipublikasikan. Tahap-tahap di dalam proses pasca produksi 

adalah sebagai berikut: 

1. Editing 

Di dalam proses editing ini akan dikerjakan oleh editor mulai tahap pemilihan 

video, penataan stock shoot, sound editing, hingga rendering file. Proses 

pengawasan pada tahap editing dapat dilihat pada gambar 5.59 sampai dengan 

5.66 di bawah ini. 

 

Gambar 5.59. Proses editing film 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.60. Penyelarasan editing film dengan konsep 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.61. Pemilihan video 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.62. Penataan stock shoot 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.63. Sound editing 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.64. Render format 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.65. Render preset 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.66. Rendering 

(Sumber: Olahan Penulis) 

2. Publikasi dan screening 

 Ketika film telah melewati tahap rendering maka selanjutnya adalah tahap 

publikasi dan screening. Berikut adalah publikasi dan screening dalam Tugas 

Akhir ini: 

 Screening film pendek ini awalnya disaksikan oleh crew yang bertujuan 

untuk mendapatkan kritik, saran serta masukan untuk film pendek ini agar 

karya film pendek ini lebih maksimal. 

 

Gambar 5.67. Screening 1 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.68. Screening 2 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 Selanjutnya film pendek ini dikonsultasikan kepada praktisi film dan TV agar 

mendapat masukan untuk perbaikan film pendek ini, praktisi yang penulis 

tuju adalah Ichsan WB beliau merupakan Program Director salah satu TV 

lokal di Surabaya selama kurang lebih 10 tahun. 

 

Gambar 5.69. Screening 3 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.70. Screening 4 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 Untuk publikasi pada Tugas Akhir ini penulis membuat beberapa desain 

poster, cover DVD, label DVD, dan beberapa desain merchandise, berikut 

adalah beberapa hasil desain publikasi. 

 

Gambar 5.71. Poster 1 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.72. Cover DVD 1 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.73. Label DVD 1 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.74. Cover Notebook 1 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.75. Topi 1 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.76. Gantungan Kunci 1 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.77. Mug 1 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.78. Sticker 1 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.79. Kaos 1 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.80. Poster 2 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.81. Cover DVD 2 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.82. Label DVD 2 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.83. Topi 2 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.84. Gantungan Kunci 2 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.85. Mug 2 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.86. Sticker 2 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.87. Kaos 2 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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3. Hasil Akhir Film Pendek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.88. Screenshot Film 1 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.89. Screenshot Film 2 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.90. Screenshot Film 3 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.91. Screenshot Film 4 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.92. Screenshot Film 5 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.93. Screenshot Film 6 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.94. Screenshot Film 7 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.95. Screenshot Film 8 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.96. Screenshot Film 9 

(Sumber: Olahan Penulis) 



150 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.97. Screenshot Film 10 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.98. Screenshot Film 11 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.99. Screenshot Film 12 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.100. Screenshot Film 13 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.101. Screenshot Film 14 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.102. Screenshot Film 15 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.103. Screenshot Film 16 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.104. Screenshot Film 17 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.105. Screenshot Film 18 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.106. Screenshot Film 19 

(Sumber: Olahan Penulis)
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Setelah dilakukan proses pengerjaan Tugas Akhir ini, maka diambil 

kesimpulan bahwa pembuatan film pendek bergenre thriller tentang psikopat 

berjudul HATE terdiri dari beberapa tahap, yaitu pra produksi (Naskah dan 

manajemen produksi), produksi, dan pasca produksi (Editing dan publikasi 

screening) selain itu pengerjaan film pendek dilakukan secara team atau 

kelompok (Sutradara, Penulis Skenario, Director of Photography) pada saat pra 

produksi sutradara membuat ide, konsep, treatment, shot list, serta bersama DOP 

membuat storyboard. Ketika masuk pada bagian produksi, sutradara cenderung 

mengawasi, mengarahkan, dan memimpin crew/talent yang berada di lokasi 

shooting, pada bagian pasca produksi sutradara mendampingi editor untuk 

melakukan proses editing yang nantinya akan menghasilkan film. 

Film pendek yang dihasilkan yaitu film pendek dengan durasi kurang dari 

60 menit yang menyampaikan pesan tentang seorang psikopat dengan karakter 

immoral, manipulatif, tempramental, agresif, egois, genius, dan tidak memiliki 

empati serta dikemas dengan genre thriller yaitu genre film yang memberikan 

kesan tegang, misteri, dan unsur kejutan. 
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6.2 Saran 

Berdasarkan pengalaman penulis saat mengerjakan Tugas Akhir ini, maka 

didapat saran penelitian lanjutan sebagai berikut: 

1. Perbaikan visual, untuk mendukung cerita yang dibuat. 

2. Peningkatan story yang lebih misterius dan menegangkan. 

3. Penambahan variasi pengambilan angle yang tidak melanggar garis imaginer. 

4. Adanya perizinan yang jelas ketika hendak melaksanakan kegiatan shooting. 

Masih banyak kekurangan yang ada dalam pembuatan film pendek maupun 

dalam film pendek itu sendiri. Tugas Akhir ini masih terkendala masalah jadwal 

talent dan perizinan lokasi. Demikian saran yang didapat, semoga dapat 

bermanfaat bagi pembaca bahkan bagi penelitian selanjutnya. 
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