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ABSTRAK 

 

Pada Tugas Akhir ini, penulis berperan sebagai penulis skenario dan asisten 
sutradara dalam pembuatan film pendek bergenre thriller tentang psikopat 
berjudul HATE. Hal ini di latar belakangi oleh keinginan sutradara untuk 
membuat film pendek agar perfilman Indonesia tidak dikuasai oleh investor asing 
pada era modern saat ini. Ide dan konsep film pendek yang diinginkan sutradara 
adalah film pendek bergenre thriller dengan topik utama yaitu psikopat.  

Tujuan penulis dalam Tugas Akhir ini adalah menghasilkan skenario yang 
mengacu pada ide dan konsep sutradara, serta membantu melengkapi keperluan 
yang dibutuhkan sutradara atau keperluan produksi. Metode yang digunakan 
dalam penciptaan film ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan teknik 
pengumpulan data berupa wawancara, studi literatur, dan studi eksisting. Hasil 
dari Tugas Akhir ini berupa karya film pendek bergenre thriller. 

Hasil dari Tugas Akhir adalah film pendek bergenre thriller dengan durasi 
dibawah 60 menit. Gaya penyampaian cerita menggunakan semiotika ringan 
berupa tanda seorang psikopat ketika akan membunuh dan ketika merasa 
tersinggung. Jalan cerita akan dibuat kesan misteri serta memiliki unsur kejutan 
disetiap adegannya. 

Dengan dibuatnya film pendek ini, diharapkan mampu membuat masyarakat 
lebih memahami terhadap ciri-ciri perilaku orang yang mempunyai gangguan 
mental psikopat. 

 
Kata kunci: Film Pendek, Penulis Skenario, Asisten Sutradara, Semiotika, 
Psikopat. 
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BAB I 

PEDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penciptaan 

Tugas Akhir ini dikerjakan oleh 3 mahasiswa sebagai 1 Tim, diantaranya: 

sutradara, penulis skenario dan asisten sutradara, DOP (director of photography). 

Dalam Tim ini penulis berperan sebagai penulis skenario dan asisten sutradara. 

Sebagai penulis skenario dan asisten sutradara dalam Tugas Akhir ini penulis akan 

menghasilkan skenario yang mengacu pada ide dan konsep sutradara, serta 

membantu melengkapi keperluan yang dibutuhkan sutradara, dalam pembuatan 

film pendek. Hal ini di latar belakangi oleh keinginan sutradara untuk membuat 

film pendek agar perfilman Indonesia tidak dikuasai oleh investor asing pada era 

modern saat ini.  

Perkembangan dunia film di era modern ini sangat pesat. Dalam 2 dekade 

lalu film mengalami keterpurukan. Hal tersebut didukung oleh pendapat yang 

ditulis Wirawan (2015) dalam website kompasiana.com dikatakan bahwa selama 

dua dekade lalu, sekitar tahun 1980-an hingga 1990-an perfilman Indonesia 

terpuruk sangat dalam. Insan film Indonesia seperti tak bisa berkutik menghadapi 

arus film impor. Masalah yang dihadapi harus diakui sangatlah kompleks, mulai 

dari persoalan dana, SDM (sumber daya manusia), hingga kebijakan pemerintah. 

Persoalan ini dari tahun ke tahun semakin melebarkan jarak antara film, bioskop 

dan penonton, tiga komponen yang seharusnya memiliki pemahaman yang sama 

terhadap sebuah industri film.  
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Namun, kini film tidak lagi mengalami keterpurukan melainkan mengalami 

perkembangan. Hal tersebut didukung oleh pendapat yang ditulis (Fifi, 2017) 

dalam jambi.tribunnews.com mengatakan bahwa sepanjang tahun 2016, industri 

perfilman Indonesia mengalami pertumbuhan meski di saat yang sama industri-

industri yang lain masih melambat di tengah kondisi ekonomi yang masih belum 

terlalu bergairah. Terbukti, jumlah penonton box office film Indonesia sepanjang 

2016 mencapai 34,5 juta, melonjak 113% dibandingkan pencapaian tahun 

sebelumnya yang hanya mencapai 16,2 juta. Sejumlah pelaku industri perfilman 

nasional memperkirakan industri film tanah air tahun 2017 akan lebih baik dari 

tahun sebelumnya.  

Perkembangan sebuah film mempengaruhi perkembangan unsur-unsur 

pembentuk film yang ada di dalamnya, antara lain: unsur naratif dan unsur 

sinematik. Merujuk pada pernyataan diatas, menurut Pratista (2008: 1) dalam 

bukunya berjudul Memahami Film mengatakan bahwa film, secara umum dapat 

dibagi atas dua unsur pembentuk yakni, unsur naratif dan unsur sinematik. Dua 

unsur tersebut saling berinteraksi dan berkesinambungan satu sama lain untuk 

membentuk sebuah film. Masing-masing unsur tidak akan membentuk sebuah 

film jika dua unsur berdiri sendiri.  

Unsur naratif berhubungan dengan aspek cerita. Setiap cerita pasti memiliki 

unsur-unsur seperti tokoh, masalah, konflik, lokasi, waktu, serta lainnya. Seluruh 

elemen tersebut membentuk unsur naratif secara keseluruhan. Sedangkan unsur 

sinematik adalah cara (gaya) untuk mengolahnya. Unsur sinematik terbagi 

menjadi empat elemen pokok yakni: 



3 

 

 

1.  Mise en scene: segala hal yang ada di depan kamera seperti setting atau latar, 

tata cahaya, kostum, dan make-up, serta akting dan pergerakan pemain. 

2.  Sinematografi: perlakuan terhadap kamera dan filmnya serta hubungan 

kamera dengan obyek yang diambil.  

3.  Editing: transisi sebuah gambar ke gambar lainnya. 

4. Suara: segala hal dalam film yang mampu kita tangkap melalui indera 

pendengaran.   

Aspek cerita dalam unsur naratif sangat berkaitan erat dengan penulis 

skenario. Cerita dibuat oleh penulis skenario dengan berbagai gaya penulisan. 

Setiap penulis skenario mempunyai gaya penulisan masing-masing yang nantinya 

menjadi ciri khas dari penulis skenario tersebut. Seperti yang dikatakan Sekarjati 

(2013) dalam website filmindonesia.or.id bahwa Raditya Dika selalu 

menambahkan unsur komedi di dalamnya karena kesukaan dirinya dalam komedi. 

Gaya penulisan yang selalu menambahkan unsur komedi inilah yang menjadi ciri 

khas Raditya Dika. Begitu juga dengan penulis yang berperan sebagai penulis 

skenario, yang akan memberikan gaya penulisan berbeda dengan penulis skenario 

yang lain. 

Penulis menambahkan unsur semiotika di dalam skenario yang dituangkan 

di beberapa adegan. Adegan dalam film tidak semua disuguhkan secara vulgar 

karena film ini dibuat di ranah pendidikan. Maka dari itu, unsur semiotik dinilai 

cocok untuk menggantikan kesan vulgar pada adegan film. Merujuk pada 

penjelasan di atas menurut Zamhari (2016) dalam website academicindonesia.com 

mengatakan istilah semiotika sendiri berasal dari kata Yunani “semeion” yang 

berarti tanda. Semiotika merupakan ilmu tentang tanda-tanda. Ilmu ini 
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menganggap bahwa fenomena sosial atau masyarakat dan kebudayaan itu 

merupakan tanda-tanda. Semiotika itu mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan, 

konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut memiliki arti. Selain 

untuk menggantikan kesan vulgar, semiotika yang di tambahkan ke dalam cerita 

akan memperkuat karakter dari seorang psikopat. 

Psikopat menjadi daya tarik sutradara untuk diangkat menjadi bagian dari 

film. Hal tersebut dikarenakan minimnya pengetahuan tentang gangguan mental 

salah satunya adalah psikopat. Merujuk pada pernyataan diatas dijelaskan bahwa 

penyakit gangguan mental (jiwa) ada beberapa macam menurut Sarwono (2016: 

247) pada poros 1 yaitu depresi, gangguan kecemasan (anxiety disorders), bipolar 

disorder, ADHD (attention-deficit hyperactivity disorder), autism, fobia, 

skizofrenia. Pada poros 2 yaitu DID (dissociative identity disorder). Sedangkan 

pada poros 3 yaitu paranoia, psikopat, narkoba, gangguan seksual. 

Pengelompokan poros ini tergantung pada aspek-aspek yang terganggu atau tidak 

berfungsi sebagaimana mestinya. Merujuk pada keterangan di atas sutradara 

memilih gangguan kejiwaan psikopat dikarenakan psikopat termasuk ke dalam 

poros 3 dimana kondisi medis dan gangguan fisik yang akut. Beberapa perilaku 

orang yang mempunyai gangguan mental sangat meresahkan masyarakat. Seperti 

yang dilakukan oleh seorang psikopat adalah melakukan segala sesuatu yang ia 

inginkan tanpa memikirkan masalah yang ditimbulkan.  

Pada pembuatan film pendek ini penulis berdiskusi dengan sutradara 

memutuskan untuk mengkhususkan film pendek dengan genre thriller 

dikarenakan perilaku seorang psikopat yang tidak memiliki empati. Selain itu 

beberapa perilaku seorang psikopat dapat menyebabkan tindakan kriminal yang 
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terkait dengan perilaku sosial, sehingga psikopat terkenal dengan pembunuh 

berdarah dingin. Jika dipasangkan dengan genre thriller dinilai sangat cocok 

karena akan menambah suasana tegang.  

Beberapa uraian di atas, penulis bersama sutradara tertarik mengangkat 

psikopat menjadi sebuah film Tugas Akhir, yang diharapkan mampu membuat 

masyarakat lebih memahami terhadap ciri-ciri perilaku orang yang mempunyai 

gangguan mental psikopat. 

 

1.2 Fokus Penciptaan 

Berdasarkan latar belakang penciptaan yang telah diuraikan di atas, maka 

fokus penciptaan Tugas Akhir ini adalah bagaimana menyusun skenario sekaligus 

menjadi asisten sutradara dalam pembuatan film pendek bergenre thriller 

menggunakan teknik canted angle tentang psikopat berjudul HATE. 

 

1.3 Ruang Lingkup Penciptaan 

Berdasarkan fokus penciptaan di atas, maka ruang lingkup penciptaan 

sebagai berikut: 

1. Penulis berperan sebagai penulis skenario dan asisten sutradara dalam 

pembuatan film pendek bergenre thriller menggunakan teknik canted angle 

tentang psikopat berjudul HATE. 

2. Membuat sinopsis, skenario dan analisa skenario (analisa pesan, karakter, 

setting, property, wardrobe) sesuai dengan treatment dari sutradara. 

3. Menyiapkan keperluan dalam pembuatan film, sebagai berikut: 
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a.  Pra-Produksi: schedule, perizinan lokasi, crew list, hunting talent, 

equipment list, breakdown budget, logistik.  

b. Produksi: shooting schedule, script breakdown, run down, daily 

production report. 

c. Pasca-Produksi: publikasi, menyiapkan evaluasi. 

 

1.4 Tujuan Penciptaan 

Setelah mengetahui fokus penciptaan, maka tujuan dari Tugas Akhir ini 

adalah menghasilkan skenario yang mengacu pada ide dan konsep sutradara, serta 

membantu melengkapi keperluan yang dibutuhkan sutradara atau keperluan 

produksi, dalam pembuatan film pendek bergenre thriller menggunakan teknik 

canted angle tentang psikopat berjudul HATE. 

 

1.5 Manfaat Penciptaan 

Manfaat penciptaan yang diharapkan dalam Tugas Akhir ini dibagi menjadi 

tiga bagian, yaitu: 

1. Manfaat bagi Mahasiswa 

a. Memahami tentang peran sebagai penulis skenario dan asisten sutradara. 

b. Memahami tentang penyusunan skenario yang baik sesuai dengan ide dan 

konsep sutradara. 

c. Memahami cara mengembangkan cerita thriller menjadi tegang dan 

dipahami oleh penonton. 

d. Memahami bagaimana menganalisa skenario. 
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e. Memahami bagaimana berperan sebagai asisten sutradara yang 

melengkapi keperluan produksi atau keperluan sutradara.  

2. Manfaat bagi Lembaga 

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

film. 

b. Sebagai rujukan pembuatan film pendek bergenre thriller. 

3. Manfaat bagi Masyarakat 

a. Hasil film diharapkan mampu dipahami masyarakat untuk mengetahui 

perilaku atau ciri-ciri orang yang mengidap penyakit psikopat. 

b. Diharapkan masyarakat dapat memahami pesan yang terkandung dalam 

film pendek bergenre thriller tentang psikopat. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Untuk mendukung penyusunan skenario film pendek bergenre thriller 

menggunakan teknik canted angle tentang psikopat berjudul HATE, maka karya 

akan menggunakan beberapa landasan teori. Landasan teori yang digunakan 

dalam pembuatan karya ini sebagai berikut: 

 

2.1 Film 

Menurut Mabruri (2013: 2-3) dalam bukunya Manajemen Produksi 

Program Acara TV Format Acara Drama, pasal 1 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 

1992 tentang Perfilman disebutkan bahwa: 

Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi 
massa pandangdengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan 
direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video dan/atau bahan hasil 
penemuan teknologi lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat 
dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem mekanik, elektronik 
dan/atau lainnya.  
 

Sedangkan pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 

Tahun 2009 Tentang Perfilman (UU baru tentang Perfilman) dikatakan bahwa: 

Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media 
komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan 
atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. 

 

Lain hal-nya dengan Prakosa (2008: 5) dalam bukunya Film Pinggiran 

Antologi Film Pendek, Film Eksperimental dan Film Dokumenter pengertian film 

adalah media pembebasan, mesin yang dipakai untuk mengungkapkan berbagai 

rasa dari para pembuatnya. Sedangkan menurut Effendy (2009: 103) film adalah 
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media untuk merekam gambar yang menggunakan seluloid sebagai bahan 

dasarnya. 

  

2.2 Jenis Film  

Jenis film dibedakan menjadi beberapa macam seperti jenis film 

berdasarkan produksi, jenis film berdasarkan durasi, jenis film berdasarkan cara 

bertutur, dan sebagainya. Merujuk pada pernyataan tersebut, film dibagi menjadi 

beberapa bagian. Menurut Heru Effendy dalam Mabruri (2013: 4) Manajemen 

Produksi Program Acara TV Format Acara Drama, jenis film berdasarkan proses 

produksinya dibagi menjadi 4 antara lain: 

1. Film dokumenter; 

2. Film cerita pendek (short films); 

3. Film cerita panjang (feature-length films); 

4. Film-film jenis lain: profil perusahaan (corporate profile), iklan televisi (tv 

commercial/tvc), program televisi (tv programme), dan video klip (music video). 

Sedangkan menurut Pratista (2008: 4-8), berdasarkan cara bertuturnya 

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

yaitu sebagai berikut: 

1. Film dokumenter 

2. Film fiksi 

3. Film eksperimental 
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2.3 Film Fiksi 

Menurut Pratista (2008: 6) dalam bukunya Memahami Film,  

Film fiksi terikat oleh plot. Dari sisi cerita, film fiksi sering menggunakan 
cerita rekaan diluar 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. 

 

Manajemen produksi dalam film fiksi cenderung lebih kompleks karena dalam 

proses produksi menggunakan kru dan pemain dalam jumlah yang besar. Film 

fiksi juga menggunakan perlengkapan serta peralatan yang jumlahnya relatif lebih 

banyak, bervariasi, serta mahal.  

Sedangkan menurut Juskal (2014) dalam website medan.tribunnews.com, 

Jhon Don Bosco, yang merupakan Produser Eksekutif Metro TV, mengatakan 

bahwa fiksi itu sudah ada campur tangan untuk agenda setting kejadian di dalam 

film.  

 

2.4 Film Cerita Pendek (Short Films) 

Menurut Effendy (2009: 4) dalam bukunya Mari Membuat Film 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 atau sekelompok orang 

untuk kemudian memproduksi film cerita panjang. Jenis film ini banyak 

dihasilkan oleh para mahasiwa/i jurusan film atau orang atau kelompok yang 

menyukai dunia film dan ingin berlatih membuat film dengan baik.  
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2.5 Genre Film 

Menurut Pratista (2008: 12-13), terdapat genre-genre besar yang dibagi 

menjadi dua kelompok yaitu genre induk primer dan genre induk sekunder. Pada 

genre induk primer terdapat beberapa genre seperti aksi, drama, epik sejarah, 

fantasi, fiksi-ilmiah, horor, komedi, kriminal dan gengster, musikal, petualangan, 

perang, western. Sedangkan yang termasuk genre induk sekunder adalah bencana, 

biografi, detektif, film noir, melodrama, olahraga, perjalanan, roman, superhero, 

supernatural, spionase, thriller. 

Menurut Selbo (2015: 2) dalam buku Film Genre for The Screenwriter, 

dijelaskan bahwa: Film genre is the type of story, be it science fiction, horror, 

comedy, drama, western or other specific family of story (Genre film adalah jenis 

cerita, entah itu fiksi ilmiah, ngeri, komedi, drama, cerita sejarah barat atau 

lainnya). 

 

2.6 Thriller 

Menurut News (2017) dalam website filmbioskop.co.id pengertian thriller 

atau dikenal juga dengan suspense dalam sebuah film adalah genre dengan 

karakteristik ada tekanan di dalam adegan yang diolah sedemikian rupa oleh 

sutradara dan kru film untuk dipertontonkan.  

Thriller dapat diartikan sebagai cara pembuat film mencari tujuan akhir 

dengan membangun ketegangan diantara pemirsa hingga mencapai puncak. 

Ketegangan ini umumnya akan dibumbui dengan cara-cara melepaskan diri atau 

melarikan diri. Ada ancaman dalam beberapa situasi dimana pada umumnya aktor 

protagonis akan masuk ke dalam situasi yang tidak diinginkan dan berbahaya. 
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Sedangkan Pratista (2008: 26-27) 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. 

 

2.7 Kru atau Pekerja Film 

Membuat sebuah karya film tidak lepas dari keterlibatan sebuah tim yang 

terdiri dari beberapa kru. Menurut Saroengallo (2008: 91) kru atau pekerja film 

adalah semua orang yang dipekerjakan dalam pembuatan sebuah film/video 

selama hari syuting, selain para pemain atau aktor/aktris. Kru inti sebuah produksi 

film sebagai berikut: 

1. Manajer produksi; 

2. Asisten sutradara; 

3. Director of photography/pengarah fotografi/sinematrografer; 

4. Perekam suara; 

5. Pengarah artistik; 

6. Penyunting. 

Sedangkan menurut Mabruri (2013: 27-44) kru inti dalam sebuah produksi 

film sebagai berikut: 

1. Produser; 

2. Sutradara; 

3. Manajer produksi; 

4. Desainer produksi; 

5. Penata fotografi/videografi (director of photography); 

6. Asisten sutradara; 
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7. Tim inti lain ( penulis skenario dan pencatat skrip/adegan). 

 

2.8 Asisten Sutradara 

Dalam buku Mari Membuat Film, Effendy (2009:47-48) mengatakan 

diperlukan sesorang untuk membantu sutradara menerjemahkan hasil director’s 

treatment ke dalam script breakdown dan shooting schedule. Orang ini diberi 

predikat asisten sutradara. Asisten sutradara ini yang mendiskusikan segala 

keperluan shooting dengan manajer produksi. Apabila sutradara mempunyai 

asisten sutradara dan manajer produksi yang bekerja dengan baik, bisa dibilang 

sutradara tersebut tinggal terima jadi karena semua yang ia butuhkan sudah 

tersedia. 

Sedangkan menurut Saroengallo (2008: 98), Asisten sutradara yang baik 

tidak harus menguasai penjabaran kreatif sebuah adegan yang diinginkan 

sutradara, tetapi juga segla hal yang berkaitan dengan produksi seperti layaknya 

seorang manajer produksi. Astrada juga harus memiliki kemapuan untuk 

melakukan perubahan jadwal syuting di lokasi/set. 

 

2.9 Penulis Skenario 

Menurut Aulia (2017) dalam websitenya mirnaaulia.com, mengatakan 

bahwa profesi penulis skenario (screenwriter/scriptwriter) merupakan salah satu 

profesi di dunia kreatif. Seorang penulis skenario bertugas untuk menulis jalan 

cerita, dialog, plot, menulis deskripsi secara visual, dan menciptakan karakter 

tokoh dalam naskah drama, monolog, film, iklan, sandiwara radio, ataupun 

sinetron. Peran penulis skenario ini sangat penting dalam setiap pembuatan film, 
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drama, sinetron, iklan, sandiwara radio, maupun monolog karena skenario adalah 

nyawa atau jiwa dari setiap film, drama, sinetron, iklan, maupun monolog. Tanpa 

cerita (skenario) yang baik, maka cerita yang disajikan juga akan hambar bahkan 

tidak bermutu. 

Sedangkan menurut Mabruri (2013: 42), penulis skenario adalah sineas 

profesional yang menciptakan dan meletakkan dasar acuan bagi pembuatan film 

dalam bentuk (format) naskah (skenario).  

 

2.10 Skenario  

Menurut Biran (2010: 21-25) pengertian skenario atau scenario (dari kata 

scene) atau screenplay adalah disain penuturan dengan bahasa film. Ceritanya 

sudah ada, entah dari novel, cerpen, cerita bergambar, dan sebagainya. Untuk 

menyampaikan cerita itu dengan film, perlu dibuat disain cara menyampaikannya, 

karena bahasa yang digunakan untuk menjelaskan kepada yang dituju berbeda. 

Skenario yang baik adalah kalau: 

1.  Jalan ceritanya dapat dipahami dengan jernih. 

2. Kreatif dalam menggunakan bahasa film. 

3. Bagus tangga dramatiknya. 

4.  Mudah disimpulkan isi cerita yang dikandungnya.  

Sedangkan menurut Effendy (2009: 7) skenario adalah tulang punggung 

sebuah film, karena dari skenario itulah semua aktivitas produksi film bertumpu. 

Di dalam skenario, semua informasi tentang suara (audio) dan gambar (visual) 

yang akan ditampilkan dalam sebuah film dikemas dalam sebuah bentuk siap 
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pakai untuk produksi film. Ruang, waktu, peran, dan aksi, semua dibungkus 

dalam sebuah skenario. 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menulis sebuah skenario 

atau naskah film menurut Aulia (2017), yaitu: 

1.  Penulis harus dapat menciptakan jalan cerita dan karakter tokoh yang 

bermutu, logis, dan dapat dipercaya. 

2.  Membuat ringkasan (sinopsis) cerita.  

3. Ide dalam penulisan skenario dapat berasal dari berbagai sumber yaitu 

masukan dari PH (production house) atau produser, mengadapatasi kisah 

nyata, mengadaptasi dari karya novel atau buku, atau dari kisah film yang 

sudah ada sebelumnya misalkan naskah sekuel, film reproduksi, dan 

sebagainya. 

4. Penulis harus memiliki 3 keahlian utama yaitu menulis, daya imajinasi, dan 

kreativitas yang tinggi. 

 

2.11 Semiotika 

Menurut Junaedi (2016: 28) dalam buku Estetika Jalinan Subjek, Objek, dan 

Nilai, semiotika adalah studi tentang tanda dan cara kerja tanda. Nama lain 

semiotika, yang kini jarang dipakai, adalah semiologi. Semiotika berasal dari kata 

Yunani semeion yang berarti tanda. Semiotika banyak menekankan pada proses 

kerja tanda dalam kesadaran manusia. Untuk itu, semiotika juga didefinisikan 

sebagai ilmu untuk menganalisa tanda atau kajian tentang sistem penandaan. 

Adapun proses penandaan atau proses penerimaan suatu tanda oleh interpreter 

disebut “semiosis”.  
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Sedangkan menurut Ferdinan de Saussure dalam Nazaruddin (2015: 3), di 

dalam bukunya Pengantar Semiotika dijelaskan sebagai berikut: 

Semiotika adalah ilmu yang menelaah peran tanda sebagai bagian dari 
kehidupan sosial; ilmu ini meneliti hakikat tanda dan hukum yang mengatur 
tanda. Jelas bahwa Saussure melihat tanda sebagai bagian tidak terpisahkan 
dari kehidupan sosial manusia. Di dalam latar kehidupan sosial itu, tanda 
menjalankan peranya. Dengan kata lain, tanda memiliki fungsi dan makna 
sosial. Melanjutkan logika itu, masuk akal bilamana dikatakan bahwa 
semiotika, yang mempelajari tanda yang memiliki fungsi dan makna sosial. 
 

Pada buku Semiotika Komunikasi Sobur (2017: 15) mengatakan bahwa 

semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Tanda-

tanda adalah perangkat yang kita pakai dalam upaya berusaha mencari jalan di 

dunia ini, di tengah-tengah manusia dan bersama-sama manusia. 

 

2.12 Gangguan Kepribadian 

Istilah umum untuk gangguan kepribadian menurut Nurrofiq (2015) dalam 

diwarta.com adalah suatu jenis penyakit mental di mana cara berpikir, memahami 

situasi, dan berhubungan dengan orang lain tidak berfungsi. Ada banyak jenis 

spesifik gangguan kepribadian. Secara umum, memiliki gangguan kepribadian 

berarti memiliki kaku dan berpotensi merusak diri sendiri atau merendahkan diri-

pola berpikir dan berperilaku tidak peduli pada situasinya. Hal ini menyebabkan 

stress dalam hidup atau gangguan dari kemampuan untuk beraktivitas rutin di 

tempat kerja, sekolah atau situasi sosial lain. 

 

2.13 Psikopat 

Sarwono (2016: 265-266) dalam buku Pengantar Psikologi Umum, 

mengatakan psikopat adalah istilah yang digunakan untuk orang-orang yang 
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secara kronik (terus-menerus) menunjukkan perilaku immoral dan anti sosial. 

Oleh karena itu, kadang-kadang digunakan “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. 

Sedangkan menurut Hidayat (2017) dalam website apaitu.org secara definisi 

kata, psikopat berarti kejiwaan atau jiwa. Kata ini berasal dari bahasa yunani 

“psyche” yang memiliki arti jiwa dan kata “pathos” yang berarti penyakit. Jadi 

secara harfiah pengertian psikopat adalah penyakit kejiwaan. Dalam makna yang 

lebih umum, pengertian psikopat adalah sebuah kondisi dimana seorang seseorang 

mengalami masalah kejiwaan yang tidak terkontrol.  

Berikut ini adalah ciri-ciri orang yang memiliki penyakit psikopat:  

1.  Tidak Stabil dalam Bekerja 

Seringkali penderita tidak menyelesaikan tugasnya dengan tuntas dengan 

berbagai alasan, bahkan dengan alasan yang tak masuk akal. 

2. Tidak ramah dengan orang luar atau orang asing 

Terkadang seorang psikopat memiliki sikap yang kurang ramah terhadap 

orang yang baru ia kenal. 

3. Biasanya memiliki kemampuan berbicara yang fasih dan tebar pesona 

Hati-hati dengan yang satu ini. 

4. Tidak pernah mau dianggap bersalah 

Pada umumnya orang jarang yang mengaku salah namun tidak selamanya 

anda mengaku benar. 
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BAB III 

METODE PENCIPTAAN 

 

Pada bab III ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam 

pengolahan data dalam Tugas Akhir ini. 

 

3.1 Metode Penelitian 

Nazir (1985: 52) dalam bukunya Metode Penelitian mengatakan bahwa 

metode penelitian adalah bagaimana secara berurut suatu penelitian dilakukan, 

yaitu dengan alat apa dan prosedur bagaimana suatu penelitian dilakukan. 

Selanjutnya penelitian dibagi menjadi beberapa jenis namun, secara umum 

penelitian dibagi menjadi 2 penelitian dasar (basic research) dan penelitian 

terapan. Penelitian dasar adalah pencarian terhadap sesuatu karena ada perhatian 

dan keingintahuan terhadap hasil suatu aktivitas. Sedangkan penelitian terapan 

adalah penyelidikan yang hati-hati, sistematik dan terus-menerus terhadap suatu 

masalah dengan tujuan digunakan dengan segera untuk keperluan tertentu. 

Menurut Harmanto (2003: 17) dalam Buku Materi Kuliah Stikom 

Metodologi Penelitian, penelitian terapan dibagi menjadi 2 yaitu penelitian 

kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menggunakan metode pengolahan data kualitatif (bukan angka) dengan metode 

statistik deskriptif. Sedangkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang 

menggunakan metode pengolahan data kuantitatif (angka) dengan metode statistik 

inferensial. Sedangkan menurut Idrus (2009: 23) dalam bukunya Metode 

Penelitian Ilmu Sosial metode kualitatif menggunakan metode pengumpulan data 
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yang menekankan pada observasi dan wawancara. Sedangkan objek yang diteliti 

adalah perilaku manusia dan proses kerja. Sama halnya dengan Gunawan (2016: 

87) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kualitatif mengatakan 

bahwa: 

Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif analitik. Data yang diperoleh seperti 
hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, 
catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan 
dalam bentuk dan angka-angka. 
 
Merujuk pada data-data di atas metode yang digunakan dalam penciptaan ini 

adalah metode kualitatif. Karena dalam pengumpulan data penulis menggunakan 

literatur, wawancara dan studi eksisting dan dilaporkan secara deskriptif kualitatif. 

Melalui metode kualitatif ini, akan dicari hal-hal yang berkaitan dengan penulis 

skenario dan asisten sutradara, semiotika dan psikopat.  

 

3.2 Objek Penelitian 

Dalam tahap ini menjelaskan objek penelitian yang menjadi bahasan utama 

dalam proyek Tugas Akhir ini. Objek yang akan diteliti adalah penyakit gangguan 

kejiwaan dengan fokus pada penderita psikopat. Tidak semua gangguan kejiwaan 

yang akan diteliti dikarenakan akan melebarnya pokok bahasan. Sesuai dengan 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders V ada 3 kelas atau tipe 

gangguan kepribadian kelas A, kelas B, dan kelas C. Kelas A terdiri dari szisotipal 

dan skizoid. Kelas B terdiri dari psikopat, histrionik, narsistik, dan modeler. 

Sedangkan kelas C terdiri dari dependen dan avoidant. Namun gangguan kejiwaan 

yang akan diteliti adalah psikopat, dikarenakan psikopat merupakan gangguan 

kepribadian yang sangat sulit untuk disembuhkan. Selain itu gangguan psikopat 

merupakan gangguan kepribadian yang sangat berbahaya bagi lingkungan sekitar. 
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3.3 Lokasi Penelitian 

Tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian pada objek penelitian 

penulis skenario dan asisten sutradara yaitu Jl. Rungkut Barata V no.3 Surabaya. 

Sedangkan pada objek penelitian psikopat yaitu Fakultas Psikologi Univeristas 17 

Agustus Surabaya dan Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya. 

 

3.4 Sumber Data 

Data sangat penting untuk penyusunan laporan Tugas Akhir ini agar laporan 

dapat dipertanggungjawabkan dan akurat. Sumber data pada laporan ini diperoleh 

dari buku atau studi literatur, wawancara dan studi eksisting. Studi literatur 

diperoleh dari buku, jurnal maupun dari internet. Studi literatur ini diperlukan 

untuk menambah kevalidan data yang didukung oleh wawancara dan studi 

eksisting.  

Merujuk pada hal tersebut studi literatur diperoleh dari buku dan website 

sebagai berikut: 

1.   Teknik Menulis Skenario Film Cerita, buku karangan Misbach Yusa Biran 

(2009). 

2.  Mari Membuat Film Panduan Menjadi Produser, Edisi Kedua, buku 

karangan Heru Effendy (2009). 

3. Manajemen Produksi Program Acara TV Format Acara Drama, buku 

karangan A. Mabruri (2013). 

4. Dongeng Sebuah Produksi Film, buku karangan Tino Saroengallo (2008). 

5. Estetika Jalinan Subjek, Objek, dan Nilai, buku karangan Deni Junaedi 

(2016). 
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6.  Pengantar Semiotika, buku karangan Kahfie Nazaruddin (2015). 

7.  Semiotika Komunikasi, buku karangan Alex Sobur (2017). 

8. Pengantar Psikologi Umum, buku karangan Sarlito Wirawan Sarwono 

(2016). 

9. mirnaaulia.com. 

10. apaitu.org. 

Selain dari studi literatur, data mengenai penulis skenario, asisten sutradara 

dan psikopat dilakukan wawancara. Wawancara dilakukan sebagai pendukung 

data yang didapat dari studi literatur. Data tentang penulis skenario dan asisten 

sutradara dilakukan wawancara pada seorang praktisi film, reporter sekaligus 

dosen yakni Ibu Nur Afni Rachman, M.Med.Kom. Data tentang psikopat 

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

sebagai Kepala Laboratorium Psikologi Klinis Universitas 17 Agustus Surabaya 

serta dilakukan wawancara kepada pakar ahli dr. Esther Haryanto Sp. KJ yang 

menjabat sebagai psikiater serta kepala instalasi rawat inap Rumah Sakit Jiwa 

Menur. Sedangkan untuk mendukung data tentang psikopat maka dilakukan studi 

eksisting pada film Don’t Breathe (2016). Sumber data secara rinci dijelaskan 

pada bagian 3.5 yakni Teknik Pengumpulan Data. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar 

untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode 

pengumpulan data dengan masalah penelitian yang dipecahkan. Teknik 
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pengumpulan data yang biasa digunakan adalah pengumpulan data dengan 

observasi langsung dan pengumpulan data dengan wawancara (Nazir, 1985: 211). 

Pembuatan skenario dalam film ini, penulis menggunakan penelitian secara 

kualitatif, menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, studi 

literatur dan studi eksisting. Melalui teknik pengumpulan data ini, akan dicari hal-

hal yang berkaitan dengan penulis skenario, asisten sutradara, semiotika, dan 

psikopat. 

 

3.5.1 Penulis Skenario 

Pada pengumpulan data penulis skenario didapatkan hasil dari studi literatur 

dan wawancara, sebagai berikut: 

1.  Studi Literatur 

Pada studi literatur data yang diperoleh adalah Menurut Aulia (2017) dalam 

websitenya mirnaaulia.com, mengatakan bahwa profesi penulis skenario 

(screenwriter/scriptwriter) merupakan salah satu profesi di dunia kreatif. 

Seorang penulis skenario bertugas untuk menulis jalan cerita, dialog, plot, 

menulis deskripsi secara visual, dan menciptakan karakter tokoh dalam 

naskah drama, monolog, film, iklan, sandiwara radio, ataupun sinetron. Peran 

penulis skenario ini sangat penting dalam setiap pembuatan film, drama, 

sinetron, iklan, sandiwara radio, maupun monolog karena skenario adalah 

nyawa atau jiwa dari setiap film, drama, sinetron, iklan, maupun monolog. 

Tanpa cerita (skenario) yang baik, maka cerita yang disajikan juga akan 

hambar bahkan tidak bermutu. 
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Sedangkan menurut Mabruri (2013: 42), penulis skenario adalah sineas 

profesional yang menciptakan dan meletakkan dasar acuan bagi pembuatan 

film dalam bentuk (format) naskah (skenario). Standarisasi profesi penulis 

skenario sebagai berikut: 

Tugas dan kewajiban  
1. Menciptakan dan menulis dasar acuan dalam bentuk naskah atau 

dasar ide cerita sendiri atau ide dari pihak lain. 
2. Bagi penulis, dasar acuan itu bisa dilakukan secara bertahap mulai 

dari ide cerita, basic story, sinopsis, treatment dan skenario. 
3. Bekerja dari tahap pengembang ide (development) sampai jangka 

waktu terakhir dari praproduksi. 
4. Membuat skenario dengan format yang telah ditentukan. 
5. Menjadi narasumber bagi pelaksanaan produksi bila diperlukan. 
 
Hak penulis skenario 
1. Mendapatkan bahan acuan yang memadai sesuai yang telah 

disepakati untuk menunjang penulisan skenario. 
2. Mendapat perlengkapan bahan acuan penulisan skenario dalam 

bentuk: melakukan riset literasi dan atau riset lapangan. 
3. Apabila bahan acuan penulisan skenario dilakukan secara tim, 

maka anggota tim yang lain terlibat berhak untuk mencantumkan 
dalam credit title. 

4. Mendapat waktu yang memadai untuk melaksanakan proses riset 
dan proses penulisan skenario. 

5. Menerima pertimbangan dari pihak lain apabila ada pengurangan, 
perubahan dan penambahan materi dasar dalam skenario (ide dasar, 
plot, dialog, karakter, tokoh-tokoh,dsb) 

6. Namanya tercantum dalam credit title dan bahan publikasi lainnya. 
 

Menurut Biran (2010: 21-25) pengertian skenario atau scenario (dari kata 

scene) atau screenplay adalah disain penuturan dengan bahasa film. Ceritanya 

sudah ada, entah dari novel, cerpen, cerita bergambar, dan sebagainya. Untuk 

menyampaikan cerita itu dengan film, perlu dibuat disain cara 

menyampaikannya, karena bahasa yang digunakan untuk menjelaskan kepada 

yang dituju berbeda. Skenario yang baik adalah: 

1.  Jalan ceritanya dapat dipahami dengan jernih. 
2. Kreatif dalam menggunakan bahasa film. 
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3. Bagus tangga dramatiknya. 
4.  Mudah disimpulkan isi cerita yang dikandungnya.  

Sedangkan menurut Effendy (2009: 7) skenario adalah tulang punggung 

sebuah film, karena dari skenario itulah semua aktivitas produksi film 

bertumpu. Di dalam skenario, semua informasi tentang suara (audio) dan 

gambar (visual) yang akan ditampilkan dalam sebuah film dikemas dalam 

sebuah bentuk siap pakai untuk produksi film. Ruang, waktu, peran, dan aksi, 

semua dibungkus dalam sebuah skenario. 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menulis sebuah skenario 

atau naskah film menurut Aulia (2017), yaitu: 

1.  Penulis harus dapat menciptakan jalan cerita dan karakter tokoh yang 
bermutu, logis, dan dapat dipercaya. 

2.  Membuat ringkasan (sinopsis) cerita.  
3. Ide dalam penulisan skenario dapat berasal dari berbagai sumber 

yaitu masukan dari PH (production house) atau produser, 
mengadapatasi kisah nyata, mengadaptasi dari karya novel atau 
buku, atau dari kisah film yang sudah ada sebelumnya misalkan 
naskah sekuel, film reproduksi, dan sebagainya. 

4. Penulis harus memiliki 3 keahlian utama yaitu menulis, daya 
imajinasi, dan kreativitas yang tinggi. 

 
 

2.  Wawancara 

 Wawancara dilakukan dengan narasumber 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. Berikut penjelasan 

beliau tentang penulis skenario: 

 Penulis skenario adalah orang yang menulis skenario, sebuah cerita dalam 

pembuatan sebuah film. Skenario yang ditulis tidak hanya karangan penulis 

namun bisa juga dari sebuah novel atau kisah nyata. Satu lembar skenario 
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tidak terpatok durasinya 1 menit, tergantung pada cerita. Skenario tidak harus 

banyak namun yang perlu digarisbawahi adalah skenario harus rinci, jelas dan 

bisa dipahami baik oleh kru maupun pemain.  

 

 

Gambar 3.1. Wawancara dengan Bu Nur Afni 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Kesimpulan: 

Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa penulis skenario adalah 

seseorang yang menulis/menciptakan jalan cerita dalam bentuk skenario secara 

rinci, jelas dan mudah serta dipahami baik oleh pemain maupun crew dalam 

produksi film. 

  

3.5.2 Asisten Sutradara 

Data asisten sutradara diperoleh dari hasil studi literatur dan wawancara, 

berikut penjelasan data yang diperoleh: 
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1.  Studi Literatur 

Data yang diperoleh dari buku Mari Membuat Film, Effendy (2009: 47-48) 

mengatakan diperlukan sesorang untuk membantu sutradara menerjemahkan 

hasil director’s treatment ke dalam script breakdown dan shooting schedule. 

Orang ini diberi predikat asisten sutradara. Asisten sutradara ini yang 

mendiskusikan segala keperluan shooting dengan manajer produksi. Apabila 

sutradara mempunyai asisten sutradara dan manajer produksi yang bekerja 

dengan baik, bisa dibilang sutradara tersebut tinggal terima jadi karena semua 

yang ia butuhkan sudah tersedia. 

Sedangkan menurut Saroengallo (2008: 98), Asisten sutradara yang baik tidak 

harus menguasai penjabaran kreatif sebuah adegan yang diinginkan sutradara, 

tetapi juga segala hal yang berkaitan dengan produksi seperti layaknya 

seorang manajer produksi. Astrada juga harus memiliki kemampuan untuk 

melakukan perubahan jadwal shooting di lokasi/set. 

Merujuk pada penjelasan diatas diperkuat dengan pendapat Ariatama & 

Muhlisiun (2008: 66-68) dalam bukunya yang berjudul Job Description 

Pekerja Film, prosedur dan teknik kerja asisten sutradara sebagai berikut: 

Pra Produksi 
1. Membantu sutradara dalam menganalisa skenario dan berkonsultasi 

dengan sutradara untuk memahami konsep penyutradaraan, baik segi 
teknis maupun artistiknya. 

2. Membuat breakdown dari skenario untuk mendapatkan persetujuan 
sutradara. 

3. Mendampingi dan membantu sutradara dalam melakukan hunting 
lokasi. 

4. Bersama dengan manajer produksi membuat jadwal shooting 
berdasarkan breakdown. 

5. Membantu sutradara dan casting director dalam memilih pemain. 
6. Menjadi penghubung antara sutradara dan kru lainnya dalam 

meneruskan gagasan sutradara. 
 



27 

 

 

Produksi 
1. Melakukan koordinasi dengan semua kru utama dan juga pemain 

utama untuk segala keperluan pelaksanaan shooting. 
2. Melaksanakan latihan bagi pemain pendukung. 
3. Melakukan koordinasi dengan manajer produksi untuk memeriksa 

laporan harian pelaksanaan shooting yang telah dibuat oleh pencatat 
skrip untuk disampaikan kepada produser. 

Pasca Produksi 
Pada tahap ini, kerja asisten sutradara telah selesai. Kehadiran asisten 
sutradara pada tahap ini bila diperlukan saja. 
 

2. Wawancara 

 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, berikut penjelasan beliau: 

Asisten sutradara adalah seseorang yang membantu sutradara. Dalam sebuah 

tim produksi asisten sutradara bisa lebih dari 1. Asisten sutradara 1 lebih ke 

manajemen produksi sedangkan asisten sutradara 2 lebih kepada pemain. 

Tugas dari seorang asisten sutradara singkatnya adalah membantu keperluan 

sutradara dalam shooting atau produksi. Asisten sutradara juga mempunyai 

wewenang menggantikan sutradara apabila sutradara ijin atau berhalangan 

hadir.  

 

Kesimpulan:  

Sesuai dengan data-data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa asisten 

sutradara adalah seseorang yang membantu sutradara dalam mempersiapkan 

keperluan shooting (produksi film). Asisten sutradara harus mempunyai 

kemamuan untuk menguasai segala hal tentang produksi film seperti menganalisa 

skenario, membuat breakdown sheet, penghubung antara sutradara, kru dan 
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pemain, mengatur jadwal shooting. Asisten sutradara juga mempunyai wewenang 

menggantikan sutradara apabila sutradara berhalangan hadir. 

 

3.5.3 Semiotika 

Pada studi literatur menurut Junaedi (2016: 28) dalam buku Estetika Jalinan 

Subjek, Objek, dan Nilai, semiotika adalah studi tentang tanda dan cara kerja 

tanda. Semiotika berasal dari kata Yunani semeion yang berarti tanda. Semiotika 

banyak menekankan pada proses kerja tanda dalam kesadaran manusia. Untuk itu, 

semiotika juga didefinisikan sebagai ilmu untuk menganalisa tanda atau kajian 

tentang sistem penandaan. Adapun proses penandaan atau proses penerimaan 

suatu tanda oleh interpreter disebut “semiosis”. 

Pada buku Semiotika Komunikasi Sobur (2017: 15) mengatakan bahwa 

semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Tanda-

tanda adalah perangkat yang kita pakai dalam upaya berusaha mencari jalan di 

dunia ini, di tengah-tengah manusia dan bersama-sama manusia. Ada beberapa 

contoh aplikasi semiotika dalam komunikasi seperti media, komunikasi 

periklanan, tanda nonverbal, film, komik, sastra, dan musik. 

Menurut Van Zoest dalam Sobur (2017: 128) pada bukunya Semiotika 

Komunikasi, film umumnya dibangun dengan banyak tanda. Tanda-tanda itu 

bekerjasama dengan baik dalam upaya menghasilkan efek yang diharapkan. Yang 

terpenting didalam film adalah gambar dan suara, kata yang diucapkan dan musik 

film. Sistem semiotika didalam film adalah digunakannya tanda-tanda ikonis, 

yakni tanda-tanda yang menggambarkan sesuatu. Dalam film suara sebagai tanda 

berkaitan erat dengan tanda gambar yang ditampilkan. Suara yang menyatu 
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dengan tanda gambarnya membentuk tanda-tanda kompleks. Tanda-tanda inilah 

yang disebut tanda ikonis yang pada akhirnya diperoleh dari indeksikalitas. 

Karena realitas yang ditampilkan seluruhnya atau sebagian memiliki keterkaitan 

dengan realitas.  

Semakin besar keterkaitan tersebut (hubungan perbatasan), kuantitatif atau 
kualitatif, maka semakin dapat muncul pula identifikasi dan filmnya pun 
akan semakin dapat ‘menyentuh’ kita. 
Sedangkan menurut Ferdinan de Saussure dalam Nazaruddin (2015: 3), 

dijelaskan sebagai berikut: 

Semiotika adalah ilmu yang menelaah peran tanda sebagai bagian dari 
kehidupan sosial; ilmu ini meneliti hakikat tanda dan hukum yang mengatur 
tanda. Jelas bahwa Saussure melihat tanda sebagai bagian tidak terpisahkan 
dari kehidupan sosial manusia. Di dalam latar kehidupan sosial itu, tanda 
menjalankan peranya. Dengan kata lain, tanda memiliki fungsi dan makna 
sosial. Melanjutkan logika itu, masuk akal bilamana dikatakan bahwa 
semiotika, yang mempelajari tanda yang memiliki fungsi dan makna sosial. 

 

Kegunaan semiotika mempersiapkan agar masyarakat awas akan muatan 

ideologis yang diusung tanda. Dalam memproduksi dan mengonsumsi tanda 

selalu membutuhkan kode. Menurut Charles Sanders Pierce dalam Nazaruddin 

(2015: 9-11) mengatakan bahwa sesuatu tidak akan pernah menjadi tanda jika 

tidak menganggapnya tanda. Jadi, apakah sesuatu itu tanda atau bukan bergantung 

pada yang menggunakannya.  

Sedangkan kode menurut Nazaruddin (2015: 28-29) adalah sistem tanda. 

Sistem tanda meliputi bahasa, pakaian, musik, film, dan sebagainya. Sistem tanda 

merupakan proses menyajikan makna secara sistematis. Bisa dikatakan kode 

adalah objeknya sedangkan tanda adalah maknanya. 
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Kesimpulan:  

Dari data-data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Semiotika adalah 

Semiotika adalah Ilmu yang mempelajari tentang tanda, cara kerja tanda dan 

peran tanda sebagai bagian dari kehidupan sosial. Sesuatu hal dapat dikatakan 

tanda apabila diartikan sebagai tanda. Aplikasi semiotika dalam film berkaitan 

erat dengan tanda suara dan gambar yang ditampilkan. 

 

3.5.4 Psikopat 

Pengumpulan data dilakukan melalui 3 cara yaitu studi literatur, wawancara 

dan studi eksisting, berikut ini penjelasan data yang diperoleh:  

1.  Studi Literatur 

Menurut Sarwono (2016: 265-266) dalam buku Pengantar Psikologi Umum, 

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 “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. 

Sedangkan menurut Hidayat (2017) dalam website apaitu.org secara definisi 

kata, psikopat berarti kejiwaan atau jiwa. Kata ini berasal dari bahasa yunani 

“psyche” yang memiliki arti jiwa dan kata “pathos” yang berarti penyakit. 

Jadi secara harfiah pengertian psikopat adalah penyakit kejiwaan. Dalam 

makna yang lebih umum, pengertian psikopat adalah sebuah kondisi dimana 

seorang seseorang mengalami masalah kejiwaan yang tidak terkontrol.  
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Berikut ini adalah ciri-ciri orang yang memiliki penyakit psikopat:  

a.  Tidak stabil dalam bekerja. 

Seringkali penderita tidak menyelesaikan tugasnya dengan tuntas dengan 

berbagai alasan, bahkan dengan alasan yang tak masuk akal. 

b. Tidak ramah dengan orang luar atau orang asing. 

Terkadang seorang psikopat memiliki sikap yang kurang ramah terhadap 

orang yang baru ia kenal. 

c. Biasanya memiliki kemampuan berbicara yang fasih dan tebar pesona. 

Hati-hati dengan yang satu ini. 

d. Tidak pernah mau dianggap bersalah. 

Pada umumnya orang jarang yang mengaku salah namun tidak 

selamanya anda mengaku benar. 

 

2.  Wawancara Psikologi Akademis 

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

menjabat sebagai Kepala Laboratorium Psikologi Klinis Universitas 17 

Agustus Surabaya. Wawancara dilakukan pada Selasa, 29 Agustus 2017 

pukul 12.00 WIB di Ruang Dosen Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 

Surabaya.  

Berikut ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara: 

Psikopat merupakan salah satu gangguan kepribadian. Sesuai dengan 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders V ada 3 kelas atau 

tipe gangguan kepribadian kelas A, kelas B, dan kelas C. Kelas A terdiri dari 

szisotipal dan skizoid. Kelas B terdiri dari psikopat, histrionik, narsistik, dan 



32 

 

 

modeler. Sedangkan kelas C terdiri dari dependen dan avoidant. 3 kelas ini 

jika dibagi menjadi 2 besar ada aktif dan pasif. Psikopat masuk kedalam aktif 

dikarenakan lebih keluar hampir dan didalam sosial sangat bagus. Gejala pada 

kelas B agak tumpang tindih artinya dalam psikopat juga sedikit ada gejala 

narsistik, dan sebagainya sehingga perlu kehati-hatian dalam mendiagnosa.  

Gejala yang jelas terlihat dari psikopat adalah manipulatif, suka berbohong, 

tidak memenuhi janji, mempunyai seribu alasan untuk membuat dirinya 

benar, suka menipu, suka mengunggulkan dirinya, ada usaha-usaha untuk 

menjatuhkan orang lain yang disengaja, punya pertahanan yang kuat atau 

proyeksi dimana ketika dia disalahkan akan cenderung menuduh orang lain 

yang melakukan kesalahan, semua dilakukan untuk kepentingan dirinya 

sendiri, sensitif, emosional ketika tersinggung bisa marah. Perlu diketahui 

bahwa seorang psikopat tidak harus atau tidak selalu melakukan pembunuhan 

namun memang ada yang melakukan pembunuhan. Apabila seorang psikopat 

akan melakukan pembunuhan maka dia akan melakukan perencanaan terlebih 

dahulu. Seorang psikopat sangat cerdas apalagi melakukan perencanaan 

dalam pembunuhan.  

Seseorang tidak bisa dikatakan sebagai psikopat hanya dengan sekali tuduh, 

namun harus melalui beberapa diagnosa dari beberapa gejala. Gejala-gejala 

tersebut adalah: 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Bapak Drs. Herlan Pratikto, Msi, Psi 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

3.  Wawancara Psikolog Praktisi 

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 penulis skenario 
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yang akan membuat skenario maka diperlukan data mengenai bagaimana 

seluk beluk psikopat, dari cara dia berfikir, penyebab menjadi psikopat, cara 

menanggulangi dan sebagainya. Hasil dari wawancara sebagai berikut: 

Psikopat merupakan gangguan kejiwaan yang sulit diditeksi dan berbahaya. 

Salah satu penyebab seseorang menjadi psikopat adalah kekerasan yang 

pernah dialaminya. Kekerasan tersebut bisa dari lingkungan keluarga mupun 

lingkungan tempat tinggal. Penyebab psikopat bisa juga dikarenakan 

kesukaan dirinya sendiri dalam menyiksa hewan-hewan yang ada di 

sekitarnya. Jika gejala-gejala itu muncul tanpa disadari oleh lingkungan 

sekitar maka ketika seorang tumbuh dewasa maka akan berakibat meresahkan 

masyarakat, bisa jadi sampai menimbulkan pembunuhan terhadap orang lain. 

Seseorang yang melakukan kenakalan remaja juga bisa menjadi bibit seorang 

psikopat. 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 ke dalam rumah sakit jiwa untuk dirawat/ 

disembuhkan kecuali ada kasus yang memang sudah parah dan ketahuan 

barulah psikopat itu dirawat. Tak jarang seorang psikopat dikatakan sebagai 

pembunuh. Dia akan membunuh apabila merasa tersinggung, bisa juga karena 
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memenuhi kesenangan dirinya. Seorang psikopat ketika akan membunuh dia 

akan merencanakan seribu cara untuk membunuh korbannya. Dia sangat 

cerdik dalam menyembunyikannya sehingga orang lain tidak menyadari 

bahwa dirinya mempunyai gangguan kejiwaan yaitu psikopat. 

 

 

Gambar 3.3. Kegiatan wawancara 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 3.4. Foto bersama narasumber Ibu dr. Esther Haryanto Sp. KJ 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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4. Studi Eksisting 

Studi eksisting dilakukan pada film Don’t Breathe produksi tahun 2016, 

penulis memilih film tersebut karena sangat tepat dalam penggambaran 

ketegangan film psikopat, mulai dari pemeran psikopat yang buta namun peka 

terhadap rangsangan, suasana lampu dimatikan, cerita yang setiap ketegangan 

membuka teka-teki.  

a. Bagian awal film diberikan cuplikan adegan untuk memberikan tanda 

tanya kepada penonton. 

 

Gambar 3.5. Cuplikan adegan awal film 

(Sumber: Olahan Penulis) 

b. Mulai dibagian pertengahan dihadirkan ketegangan ketika pemilik rumah 

yang dicuri (mantan tentara veteran dengan kondisi buta) mulai 

terbangun dari tidur. 
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Gambar 3.6. Cuplikan adegan awal film 

(Sumber: Olahan Penulis) 

c. Mulai semakin menegang dengan dihadirkan seorang psikopat (tentara 

veteran buta) yang menyiksa gadis pencuri uang duka. 

 

 

Gambar 3.7. Cuplikan adegan awal film 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Kesimpulan:  

Berdasarkan data-data di atas, dapat disimpulkan bahwa Psikopat adalah 

seseorang yang memilki gangguan kejiwaan tidak terkontrol. Penyakit ini sulit 

dideteksi dan berbahaya. Beberapa ciri yang dimiliki psikopat yaitu immoral, anti 
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sosial, manipulatif, suka berbohong, suka menipu, tidak mau disalahkan, sensitif, 

membunuh ketika merasa tersinggung, cerdas, sensitif, senang jika mendapatkan 

apa yang dia mau. Perilaku psikopat disebabkan karena kejadian masa lalu yang 

membuat seseorang menjadi traumatik. 

 

3.6 Teknik Analisa Data 

Setelah melakukan pengumpulan data, maka proses selanjutnya adalah 

analisa data. Data yang telah didapat dari berbagai sumber akan dikelompokkan 

sesuai pengumpulan data yang dilakukan. 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 
Studi 

Eksisting 
Penulis 
Skenario 

- Menulis skenario 
- Acuan 

- Menulis cerita 
- Cerita yang 

rinci, jelas, dan 
mudah dipahami 

- 

Asisten 
Sutradara 

- Tangan kanan 
sutradara 

- Membantu 
sutradara 

- Menyiapkan 
keperluan 
sutradara 

- 

Semiotika - Tanda  
- Mempunyai 

maksud/arti 

- - 

Psikopat - Gangguan 
kepribadian 

- Merasa selalu 
benar 

- Sensitif  

- Kekerasan di 
masa lalu 

- Cerdas 
- Mudah 

tersinggung 

- Tegang 
- Sensitif 
- Menyiksa 
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3.6.2 Kesimpulan 

Dari hasil analisa data penulis skenario, asisten sutradara, semiotika dan 

psikopat dapat disimpulkan bahwa penulis skenario akan menulis skenario tentang 

psikopat dengan menambahkan unsur semiotika di dalam film. Isi film akan 

menyampaikan tentang seorang dengan kekerasan oleh ayahnya di masa lalu yang 

menjadikan dia menjadi seorang psikopat. Psikopat yang ditampilkan adalah 

seorang penjual daging yang sensitif dan mudah tersinggung namun dia cerdas 

dalam mengelabuhi korbannya.  
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BAB IV 

PERANCANGAN KARYA 

 

Pada bab IV ini menjelaskan tentang konsep dan pokok pikiran dalam film 

pendek yang akan menjadi dasar rancangan karya yang dibuat. Pada bab IV hanya 

perancangan, apabila pada saat proses shooting atau proses pelaksanaan 

mengalami perubahan maka akan dijelaskan secara rinci pada bab V. Gambar 4.1 

berikut ini adalah bagan perancangan karya: 

 

Gambar 4.1. Bagan Perancangan Karya 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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4.1 Pra-Produksi 

Proses pertama yang dilakukan adalah perancangan pra-produksi. Pada 

tahap ini dilakukan perancangan pra-produksi atau persiapan yang dilakukan 

sebelum shooting. Berikut ini adalah penjelasan perancangan karya pada tahap 

pra-produksi: 

 

4.1.1 Skenario 

1. Sinopsis 

Dito adalah seorang pria yang memiliki gangguan kepribadian psikopat, hal 

ini dikarenakan sewaktu Dito kecil selalu mendapatkan siksaan dan tidak 

pernah dihargai oleh Ayahnya, 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. 

2. Skenario 

1. INT.KAMAR DITO.NIGHT(1’10”)
Cast. Dito, Firman 
 
Terlihat Firman tanpa sengaja masuk ke dalam kamar 

Dito. Firman bersembunyi di balik pintu kamar, dia 

hanya menahan pintu kamar tanpa menguncinya. 

Kemudian Dito yang jeli melihat gerak gerik Firman 

langsung menghampiri Firman di kamarnya.  

 

DITO 

(wajah serius, berjalan mendekati Firman) 
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FIRMAN 

(ekspresi wajah ketakutan, sambil membungkam mulut 

dan mendorong pintu kamar) 

 

Kemudian terlihat Dito mendobrak pintu kamarnya 

dengan keras. Akhirnya Firman terpental dan 

tergeletak diatas lantai. Sedangkan Dito langsung 

naik diatas tubuh Firman dan munusuk kepalanya 

dengan pisau dapur. 

 

Cut to black.

Dissolve to credit opening.

 

2. OPENING(55”) 
 
Black screen hanya tulisan dan suara (V.O), 
Establish kota Surabaya. 
 

 
NO NAME (V.O) 

Sekilas info, akhir-akhir ini banyak orang 
hilang  
yang dilaporkan kepada pihak berwajib. 
Laporan ini berasal dari bla.. bla..bla 

 

 
kemudian muncul judul HATE 

 

DIP TO BLACK 

 

3. INT.KAMAR DITO.DAY(20”) 
Cast. Dito 
 
Black screen terdengar suara Ayah memaki-maki Dito. 

Kemudian terlihat Dito tidur diatas tempat tidur di 

kamarnya. Kemudian Dito terbangun. 
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AYAH DITO (V.O) 

Dasar nggak becus.. ujian kayak gini aja 

nilainya jelek. Dasar bodoh!!! 

 

DITO 

(mata terbuka, kemudian melihat kekanan kekiri. 

Kemudian bangun duduk diatas tempat tidur sambil 

mengusap wajah) 

 

4. INT.KAMAR MANDI.DAY(30”) 
Cast. Dito 
 
Nampak Dito berjalan menuju kamar mandi, kemudian 

membuka pintu kamar mandi dan masuk. Lalu Dito 

mengambil segayung air dan menyiramkannya dari atas 

hingga bawah, sambil memejamkan mata. 

 

5. INT.DAPUR.DAY(1’10”) 
Cast. Dito 

 

Establish dapur rumah Dito yang sederhana. Establish 

pisau-pisau yang berjajar rapi. Terlihat Dito 

memakai celemek, sedang memotong-motong daging 

diatas telenan dengan pisau daging dan terdapat 

handphone disebelah telenan pemotong daging. 

Kemudian Dito mendapat telfon dari Adiknya. Kemudian 

berhenti memotong daging. 

 

DITO 

(melihat kearah handphone, megangkat telfon, 

ekspresi datar) 

Hallo… 
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ADIK DITO (V.O) 

Hallo kak… gimana kabarnya? 

 

DITO 

(ekspresi bahagia) 

Baik,. Ada apa? 

 

ADIK DITO (V.O) 

Syukurlah.. kak akhir-akhir ini di kantorku 

banyak nerima laporan orang hilang disekitar 

rumah kakak. Kakak hati-hati ya … aku 

khawatir dengan kakak. 

 

DITO 

(ekspresi biasa) 

Tenang saja aku nggak papa.. oh ya gimana 

kabar istrimu?? 

 

ADIK DITO (V.O) 

Baik kak… oh iya kakak sudah makan? Kakak 

lagi apa?? 

 

DITO 

(ekspresi biasa) 

Sudah makan kok.. ini lagi motong daging 

untuk persiapan jualan nanti. 

 

ADIK DITO (V.O) 

Baiklah kalau begitu kak aku berangkat dulu 

mau patroli soalnya pagi ini, doa kan biar 

kasus orang hilang ini bisa aku selesaikan 

dengan temen-temen polisi ya kak, bye... 
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DITO 

(menutup telfon, kemudian meletakkan kembali diatas 

meja) 

Iya pasti… kamu juga hati-hati ya, kerja 

jadi polisi gak gampang, bye..  

DIP TO BLACK 

6. EXT.PERUMAHAN.DAY(2’) 
Cast. Firman, Angga, Dito 

 

Establish suasana perumahan di pagi hari. Terdapat 

sepeda yang dipasang keranjang jualan tepat di depan 

pagar rumah Dito. Kemudian terlihat Dito sedang 

memasukkan daging yang sudah ia potong-potong dan 

dibungkus kresek kedalam keranjang jualan. Di waktu 

yang bersamaan terlihat Firman dan Angga sedang 

duduk-duduk santai didepan rumah Firman. 

 

FIRMAN 

(sambil membaca koran) 

Hei Angga kamu tau nggak, akhir-akhir ini 

komplek kita banyak orang hilang… 

 

ANGGA 

(serius dengan PSP ditangannya) 

Iyakah… memang yang kamu tau siapa aja yang 

hilang? 

 

FIRMAN 

(ekspresi serius) 

Makanya jangan ngegame mulu… pertama Pak 

Tono yang di ujung gang. Trus Bu Dini.. 
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banyak deh pokoknya.  

 

ANGGA 

(menanggapi Firman) 

Cuma dua orang dibilang banyak.. dasar sok 

tau kamu… 

 

FIRMAN 

(menepuk pundak Angga) 

Yeee… dasar. Yang penting kan aku tau 

walaupun nggak semua. Daripada kamu… 

 

ANGGA 

(ekspresi berfikir) 

Eh.. tapi bahaya juga ya… aku jadi ikut 

ngeri sendiri. Ntar kalau aku yang hilang 

gimana ya?? 

 

FIRMAN 

(menepuk pundak Angga) 

Hush jangan asal ngomong kamu… ah udahlah. 

Eh eh.. Itu tuh lihat kelakuan Dito..  

 

ANGGA 

(ekspresi penasaran, menaruh PSP sambil sesekali 

melihat Dito) 

Apaan lagi sih… kenapa sama Dito? 

 

FIRMAN 

(ekspresi serius) 

Dia kan jualan daging… 
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ANGGA 

(sambil main PSP) 

yah emang dari dulu kali… emang kenapa 

sih??? 

 

FIRMAN 

(ekspresi meyakinkan) 

Harusnya kan uangnya banyak.. tapi entah 

kenapa ya Dia tuh sering pinjem uang tapi 

nggak pernah dikembalikan. Pernah juga 

mecahin piring yang Dia pinjam dari aku tapi 

gak diganti.. Bahkan yang bayar hutang dan 

ganti piringnya malah adiknya. 

 

ANGGA 

(menambahkan, ekspresi serius) 

Masak sih..?? ah.. jangan ngarang deh.. 

 

FIRMAN 

(menegaskan) 

Dasar kamu nih.. mangkanya jangan game aja 

yang kamu tau. Orang dia minjamnya ke aku 

kok… 

 

ANGGA 

(ekspresi mengingat sesuatu, sesekali melirik Dito) 

Gitu ya…  

Aku baru ingat kemarin pas aku ke pasar 

nganter ibu ku, aku nggak sengaja lihat dia 

nyiksa kucing… 
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FIRMAN 

(ekspresi kaget) 

Hah? Nyiksa kucing.. ih kasian banget tuh 

kucing. Tega amat ya dia sama hewan. Ih… 

udah ngutang gak pernah bayar, mecahin 

piring, ini lagi nyiksa kucing. 

 

DITO 

(menunduk, mata melirik Angga dan Firman, 

mengendarai sepeda motor, kemudian berangkat 

berjualan) 

 

ANGGA 

(berteriak ke Dito yang sudah melewatinya) 

Huh… dasar aneh… 

 

Tiba-tiba datang kakak Angga.. 

 

KAKAK ANGGA 

(berjalan menuju tempat duduk Angga dan Firman) 

Eh Angga.. kamu itu kerjaannya main dirumah 

Firman mulu… dipanggil ibu tuh suruh nganter 

ke pasar. Ayo pulang! 

 

ANGGA 

(sambil meringis, berdiri lalu berjalan pulang 

bersama Kakaknya) 

Hehehe.. iya kak.. ayo. Man, aku pulang dulu 

ya… da.. 
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FIRMAN 

(melambaikan tangan) 

Da… ati-ati Ngga.. 

 

CUT TO: 

 

7. EXT.JALANAN KOMPLEK.DAY(1’) 
Cast. Kakak Angga, Angga 

 

Terlihat Angga dan kakaknya sedang berjalan menuju 

rumah. Mereka asyik berbincang-bincang. 

 

KAKAK ANGGA 

(berjalan, sesekali melihat Angga) 

Ngga… kamu tuh ngapain aja sih lama banget 

di rumah Firman gak pulang-pulang. 

 

ANGGA 

(sambil menggerakkan tangan, mulai bercerita) 

Jadi tadi tuh kita ngomongin banyak orang 

hilang di daerah komplek kita.  

 

KAKAK ANGGA 

(berjalan, ekspresi penasaran) 

Oh orang hilang itu.. iya mbak tau. Emang 

sih akhir-akhir ini banyak orang hilang di 

komplek kita. Sekalinya ketemu mereka udah 

gak bernyawa Ngga… 

 

ANGGA 

(menjelaskan) 

Kok aku gak denger infonya… 
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KAKAK ANGGA 

(ekspresi kaget) 

Mana kamu tau? orang kamu sendiri ikut 

ngilang juga akhir-akhir ini. Kamu kemana 

sih? 

ANGGA 

(ekspresi meyakinkan) 

Biasa mbak… ada urusan penting yang harus 

diselesaikan. 

 

KAKAK ANGGA 

(menjelaskan) 

Urusan penting urusan penting. Kamu tau gak 

mbak nih nyariin kemana-mana gak ada.  

 

ANGGA 

(ekspresi heran) 

Hehe udahlah kak.. pokoknya ada urusan 

penting. 

 
ANGGA 

(ekspresi heran) 

Mbak tau Dito kan? Menurut mbak gimana sih 

Dito? 

 

KAKAK ANGGA 

(menjelaskan) 

Ada apa dengan Dito..? Dito penjual daging 
kan? 

 
ANGGA 

(ekspresi heran) 

Iya mbak.. kata Firman dia orangnya aneh. 

Sering ngutang gitu tapi gak pernah dibayar. 
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KAKAK ANGGA 

(menjelaskan) 

Aneh apanya sih.? Ya mungkin dia lagi butuh 
uang buat jualan dagingnya. Orang dia 
orangnya baik. Sama ibu-ibu komplek juga 
ramah. Udah deh ayok cepet pulang mbak udah 
telat nih.. 

 

DISSOLVE 

8. EXT.DEPAN RUMAH FIRMAN.DAY(50”) 
Cast. Dito, Firman 

 

Establish perumahan sore hari. Terlihat Firman 

sedang menyirami tanaman di depan rumah, sambil 

bersenandung. Kemudian disisi lain terlihat Dito 

menghampiri Firman. 

 

DITO 

(mematikan mesin sepeda motor, kemudian menghampiri 

Firman) 

Firman, besok dateng kerumahku ya… kita 

makan-makan dirumahku 

 

FIRMAN 

(merasa aneh, sambil melanjutkan menyirami bunga) 

Emang dalam rangka apa ngajak makan-makan? 

 

DITO 

(berusaha meyakinkan) 

Anggap aja makan-makan ini untuk membayar 

utang-utang aku ke kamu, aku juga gabisa 

terus-terusan ngandelin adikku buat bayar 

semua utangku. Udahlah terima aja.. aku 
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tunggu besok malam dirumahku ya.. oh iya 

ajak Angga sekalian ya.. aku pulang dulu. 

 

FIRMAN 

(tersenyum) 

Oke.. 

 

FIRMAN  

(tersenyum, nada lirih, kemudian masuk kedalam 

rumah) 

Asyik nih makan-makan, aku hubungi Angga 

dulu deh 

 

 
9. EXT.DEPAN RUMAH DITO.NIGHT(38”) 
Cast. Firman, Angga, Dito 

 

Establish malam hari. Terlihat Firman dan Angga 

memakai baju rapi celana panjang dengan baju 

berkerah mengetuk pintu rumah Dito. 

 

ANGGA 

(mengetuk pintu, ekspresi wajah senang) 

Dito… permisi 

 

FIRMAN 

(berbisik ke telinga Angga) 

Asik nih Ngga makan gratis... akhirnya dia 

sadar juga mau bayar hutang... hehehe 

 

ANGGA 

(tertawa, kemudian mengetuk pintu) 

Hahah iya nih.. ternyata kata kakakku bener, 
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Dia sebenarnya orangnya baik. Kita aja tuh 

yang nyari kesalahan dan keanehan dia. 

hehehe 

 

DITO 

(suara dari dalam, sambil berjalan membukakan pintu 

rumah) 

Iya… tunggu sebentar.., oh kalian.. ayo ayo 

silahkan masuk.. 

 

10. INT.RUANG MAKAN.NIGHT(1’35”) 
Cast. Dito, Firman, Angga 

 

Mereka bertiga berjalan masuk ke ruang makan. 

Terlihat di meja makan banyak hidangan aneka olahan 

daging. Ekspresi Firman dan Angga senang karena 

banyak tersedia makanan. 

 

DITO 

(mempersilahkan) 

Ayo sialahkan duduk… ini sudah aku siapkan 

makanannya 

 

FIRMAN 

(sambil tersenyum) 

Wah.. daging.. ini kesukaan kita 

 

ANGGA 

(menanggapi, sambil tertawa tipis) 

Manteb nih jarang-jarang bisa makan daging 

sebanyak ini 
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DITO 

(tertawa tipis) 

Ini spesial buat kalian… 

 

Mereka bertiga pun duduk di kursi masing-masing dan 

menyantap hidangan yang disediakan Dito. Tiba-tiba 

lampu rumah Dito padam. 

 

FIRMAN 

(panik, menoleh kekanan ke kiri) 

Angga… ngga… angga… 

 

ANGGA 

(panik) 

Loh-loh kok mati listriknya 

 

FIRMAN 

(mendengar suara Angga tertusuk perlahan) 

Udah deh ngga gak usah nakut-nakutin, toh 

listriknya juga bentar lagi nyala, iya kan 

Dito? Dito… Dito… 

 

FIRMAN 

(panik) 

Kok pada diem-dieman gini sih 

 

Lampu ruang makan menyala dan Dito sudah tidak 

berada di kursinya. Terlihat Angga sudah berlumuran 

darah di lehernya. Kemudian terjatuh dari atas kursi 

tergeletak dilantai dan dia sudah mati. 
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FIRMAN 

Loh Ngga kemana dito, kok gak ada di 

kursinya 

(menyenggol angga, terkejut melihat angga sudah 

tertusuk pisau) 

(ketakutan, gemetar, melihat kekanan dan kekiri 

bersuara rendah) 

Ang…ngga…  

 

Kemudian Firman lari mencari bantuan karena panik. 

Dia menuju pintu depan rumah Dito. 

 

11. INT.RUANG TAMU.NIGHT(30”) 
Cast. Firman, Dito 

 

Firman lari karena panik, dia mencoba membuka pintu 

namun terkunci. Kemudian dari belakang Dito mencoba 

mencelakai Firman. 

 

FIRMAN 

(panik, mencoba membuka pintu, mendobrak pintu) 

 tolong.. 

 

DITO 

(membawa pisau, perlahan menghampiri Firman, 

berusaha menusuk) 

Egh…  

 

FIRMAN 

(mendorong Dito hingga jatuh, menghindar dari Dito, 

berlari menuju dapur) 
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DITO 

(berusaha bangun dan mengejar Firman) 

 

 

12. INT.DAPUR.NIGHT(30”) 
Cast. Firman, Dito 
 
Firman berlari menuju dapur, kemudian mencari 

sesuatu yang bisa melawan Dito. Firman mengambil 

pisau yang ada di meja dapur. 

 

FIRMAN 

(mencari-cari, mengambil pisau dan memegangnya 

dengan kedua tangan dengan gemetar, sambil sesekali 

menoleh belakang. Kemudian melihat ada tangga) 

 

13. INT.KAMAR ATAS.NIGHT(50”) 
Cast. Firman, Dito 

 

Firman melihat ada tangga menuju ruang atas. Dia 

langsung berlari menuju ruang atas. 

 

 

FIRMAN 

(melihat tangga, dengan yakin naik ke ruang atas, 

Firman melihat jendela) 

Semoga saja ada balkon di atas 

 

Terdengar suara ting-ting dari arah tangga. . . 

 

FIRMAN 

(masuk kedalam kamar berusaha menjebak Dito,ketika 

Dito masuk dia keluar dan mengunci pintu kamar, 

kemudian berlari menuju bawah) 
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DITO 

(mendobrak-dobrak pintu) 

 

14. INT.KAMAR DITO.NIGHT(1’35”) 
Cast. Firman, Dito 

 

Firman turun dari tangga, kemudian melihat salah 

satu kamar yang terbuka. Dia berusaha masuk kedalam 

kamar, dia merasa aman. Kemudian dia melihat sekitar 

ternyata itu kamar Dito. Terlihat beberapa foto 

Dito, denah dan foto korban Dito. 

 

FIRMAN 

(mengamati kamar Dito, memegang foto korban Dito) 

 

FLASHBACK SCENE 9 

FIRMAN 

(ekspresi serius) 

Makanya jangan ngegame mulu… pertama Pak 

Tono yang di ujung gang. Trus Bu Dini.. 

banyak deh pokoknya.  

 

ANGGA 

(ekspresi berfikir) 

Eh.. tapi bahaya juga ya… aku jadi ikut 

ngeri sendiri. Ntar kalau aku yang hilang 

gimana ya?? 

 

CUT TO: 
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15. INT.RUMAH DITO.NIGHT(20”) 
Cast. Dito 

 

Terlihat diatas meja Dito memaparkan kertas denah 

wilayah disekitarnya. Dito mengenakan kaos oblong 

dan celana pendek memegang spidol warna merah. Dalam 

denah sudah terdapat lingkaran-lingkaran merah. 

 

DITO 

(menggoyang-goyangkan spidol, kemudian melingkari, 

ekspresi wajah datar, kepala digoyangkan kekanan-

kekiri) 

 

CUT TO: 

FIRMAN 

(ketakutan, melihat kearah pintu kamar Dito, 

mengintip Dito lewat cela pintu yang sedikit 

terbuka) 

Jadi… Dito…  

 

DITO 

(mata Dito melihat di cela pintu kamarnya yang 

sedikit terbuka, lalu mendobrak pintu kamar) 

 

FIRMAN 

(terkejut lalu terjatuh, sambil mundur kebelakang, 

gemetar, menangis) 

Lepaskan aku… 

 

DITO 

(tertawa tipis, kemudian naik diatas tubuh Firman 

lalu menusukkan pisau ke dahi Firman sampai Firman 

meninggal) 
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FIRMAN 

(mata mendelik) 

 

16. INT.DAPUR.NIGHT(30”) 
Cast. Dito 

 

Establish pagi hari. Terlihat Dito sedang memotong-

motong daging. 

 

DIP TO BLACK 

DISSOLVE 

 

-FLASHBACK- 

17. INT.RUANG TAMU.DAY(55”) 
Cast. Ayah Dito, Dito Kecil, Ibu Dito 
 
Terlihat Ayah Dito sedang membaca koran di kursi 

ruang tamu, memakai baju casual. Kemudian datang 

Dito kecil pulang sekolah memakai seragam sekolah SD 

dan tas punggung sembari membawa kertas hasil ujian.

 

DITO KECIL 

(berjalan menuju Ayah Dito, ekspresi wajah memelas) 

Ayah.. ini hasil ujian Dito.. 

 

AYAH DITO 

(Menoleh ke arah Dito dan mengambil kertas hasil 

ujian, Ekspresi tenang lalu marah) 

Nilai macam apa ini??!!!! Dasar anak gak tau 

diri, ujian kayak gini aja gak becus. 

 

DITO KECIL 

(Menangis) 

Maafin Dito ayah… Dito sudah berusaha. 
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AYAH DITO 

(Menampar lalu mendorong Dito dengan ekspresi marah)

Dasar anak bodoh, kalau udah usaha nggak 

bakal dapet nilai segini!!!  

 

DITO KECIL 

(menangis, terjatuh di lantai) 

 

IBU DITO 

(menghampiri Dito, lalu membantu Dito pergi dari 

Ayahnya) 

Sudah nak, nggak papa ayo ke kamar… 

 

AYAH DITO 

(ekspresi marah) 

Ibu dan anak sama saja.. sama-sama bodoh dan 

lemah 

 

DIP TO WHITE 

18. INT.KAMAR ORTU DITO.DAY(20”) 
Cast. Ibu Dito, Adik Dito, Dito Kecil 
 
Terdengar suara tangisan Adik Dito. Dito segera 

berlari menuju kamar Ibunya sambil membawa makanan 

untuk ibunya. 

 

DITO KECIL 

(berlari, ekspresi khawatir, gelisah, membawa 

makanan menuju kamar Ibunya) 
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ADIK DITO 

(menangis tersedu-sedu, sambil menggoyang-

nggoyangkan ibunya) 

Huhuhuhuu… 

 

DITO KECIL 

(membawa piring, kemudian kaget dan piring jatuh, 

berlari menuju Ibunya) 

Ibuuuu…. 

 

Terlihat Ibu Dito tergeletak lemas diatas kasur 

dengan mulut penuh busa, mata melolong dan racun 

serangga ada di tangannya. 

 

CUT TO: 

DITO 

(memotong daging, kemudian memakannya) 

 

CREDIT TITLE TAMAT  

 

3. Analisa Pesan 

Pesan dalam film pendek berjudul HATE sebagai berikut: 

a. Anak adalah cerminan orang tuanya.  

b. Berhati-hatilah dengan tindakanmu, karena setiap tindakan yang baik 

menurutmu belum tentu baik menurut orang lain. 

c. Agar masyarakat waspada pada ciri-ciri orang psikopat. 

 

 

 



62 

 

 

4. Analisa Setting 

Tabel 4.1. Analisa Setting 

N

O 

TEMPAT SPESIFIKAS

I 

GAMBAR 

1. Rumah 

Dito 

- 2 Kamar 

- Kamar 

mandi 

dalam 

- Dapur  

- Ruang 

makan 

- Teras 

2. Rumah 

Firman 

- Lantai 1 

- Teras  

 

3. Suasana 

Perumaha

n 
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5. Analisa Properti 

Tabel 4.2. Analisa Properti 

NO. PROPERTI FOTO 

1. Pisau Daging 

 

2. Kertas Hasil Ujian  

 

 

 

 

 

 

3. Makanan 

  

Makan Siang 

 

 

 

Daging Segar 
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Lanjutan Analisa Properti 

  Aneka Masakan Olahan Daging 

  

 

 

 

 

4. Minuman 

Minuman Merah 
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Lanjutan Analisa Properti 

  

Air Putih 

5. Nampan 

 

6. Racun Serangga 

 

7. Handphone 

 

8. Koran 
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Lanjutan Analisa Properti 

9. PSP 

 

10. Sepeda Motor 

11. Keranjang Jualan 

 

12. Denah 

 

13. Spidol Merah 
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6. Analisa Wardrobe 

Tabel 4.3. Analisa Wardrobe 

NO. WARDROBE KETERANGAN GAMBAR 

1. Dito Besar Kaos Biasa dan 

Berkerah, Celana 

jeans (Baju 

Sehari-hari) 

 

2. Dito Kecil Kaos dan Celana 

Pendek 

3. Adik Dito Kaos dan Celana 

Pendek 

 

4.  Ayah Dito Atasan: Hem 

Pria 

Bawahan: Celana 

Kain 
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Lanjutan Analisa Wardrobe 

   

 

5. Ibu Dito Kaos dan Rok 

Panjang atau 3/4 

 

 

 

 

 

 

6. Firman Kaos Berkerah 

dan Tidak 

Berkerah, Celana 

Jeans 

 

7. Angga Kaos Berkerah 

dan Tidak 

Berkerah, Celana 

Jeans 
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4.1.2 Manajemen Produksi 

1. Working Schedule 

Tabel 4.4. Working Schedule 

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                 

7. Editing Draft 2                 

8. Final Edit + 

Rendering 

                

9. Publikasi                 

10. Kolokium II                 
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2. 3 Dimensi Karakter 

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 
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- Kemampuan   : Berkomunikasi dengan baik, Genius 

- Kualitas    : Cuek 

- IQ    : 140 

 

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 
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- 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 

- 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 
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- 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 

- Penampilan   : Ibu rumah tangga 

- Ras    : Jawa 

 

PSIKOLOGI 

- Standar Moral  : Ramah, mengalah, lemah 

- Ambisi Pribadi   : Melindungi anak-anaknya 
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- 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 
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- Jenis Kelamin   : Laki-laki 

- Umur    : 23 Tahun 

- 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 
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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 

 

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 
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- 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 tua 

- Kepercayaan    : Pasif 

- Ras     : Jawa 

- Kewarganegaraan   : Indonesia 

- Posisi Di Dalam Komunitas  : Aktif 

- Keterlibatan Politik   : Aktif 

- Hobi     : Membicarakan orang lain 
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3. Script Breakdown 

SCRIPT BREAKDOWN 1 

Project Title : Hate the movie  Penulis Skenario: Puspita 
Sutradara  : Nirwana Wahyu  Lokasi : Depan rumah  

              Firman, Perumahan 
DOP  : Eric Jordhan A.R 
 
Tabel 4.5. Script Breakdown 1 

NO. SCENE D/N-I/E 
LOCATION 

TO SHOOT 
CAST DESCRIPTION 

1. 9 EXT/D Depan rumah 
Firman 

Dito, 
Firman, 
Angga, 
Kakak 
Angga 

Firman 
membicarakan 
orang hilang dan 
kelakuan Dito 
yang semakin 
aneh. 

2. 10 EXT/D Jalanan 
perumahan 

Angga, 
Kakak 
Angga 

Kakak Angga 
bertanya apa 
yang Angga dan 
Firman 
bicarakan. 

3. 11 EXT/D Depan rumah 
Firman 

Firman, 
Dito 

Dito mengajak 
Firman dan 
Angga makan 
malam 
dirumahnya. 

 

SCRIPT BREAKDOWN 2 

Project Title : Hate the movie  Penulis Skenario: Puspita 
Sutradara  : Nirwana Wahyu  Lokasi : Rumah Ortu Dito 
DOP  : Eric Jordhan A.R 
 
Tabel 4.6. Script Breakdown 2 

NO. SCENE D/N-I/E 
LOCATION 

TO SHOOT 
CAST DESCRIPTION 

1. 17 INT/D Rumah Ortu 
Dito-Ruang 
tamu 

Ayah 
Dito, 
Dito 
Kecil, 
Ibu Dito 

Dito 
menunjukkan 
hasil nilai ujian 
kepada ayahnya. 
Kemudian  
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Lanjutan Script Breakdown 2 

     ayahnya marah. 
2. 18 INT/D Rumah Ortu 

Dito-Kamar 
ortu Dito 

Dito 
Kecil, 
Adik 
Dito, Ibu 
Dito 

Dito berlari 
menuju kamar 
sambil 
membawa 
makanan untuk 
ibunya. 
Kemudian Dito 
terkejut karena 
melihat ibunya 
sudah tiada. 

 

SCRIPT BREAKDOWN 3 

Project Title : Hate the movie  Penulis Skenario: Puspita 
Sutradara  : Nirwana Wahyu  Lokasi : Rumah Dito 
DOP  : Eric Jordhan A.R 
 
Tabel 4.7. Script Breakdown 3 
 

NO. SCENE D/N-I/E 
LOCATION 

TO SHOOT 
CAST DESCRIPTION 

1. 13 EXT/D Rumah Dito-
Depan rumah 
Dito 

Dito Menaruh daging 
didalam 
keranjang 
jualan. 
Kemudian 
berangkat 
jualan. 

2. 4 INT/D Rumah Dito-
Kamar Dito 

Dito Dito mimpi 
buruk, 
terbangun 
kemudian 
menuju kamar 
mandi. 

3. 5 INT/D Rumah Dito-
Kamar mandi 

Dito  Dito menyiram 
kepalanya 
dengan air 
kemudian 
teringat akan 
masa lalu. 

4. 8 INT/D Rumah Dito-
Dapur 

Dito Memotong 
daging untuk 
jualan,  
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Lanjutan Script Breakdown 3 

     kemudian Adik 
Dito menelpon. 

5. 20 INT/D Rumah Dito-
Dapur 

Dito Memotong 
daging Firman 
untuk dijual 

6. 14 EXT/N Rumah Dito-
Depan rumah 
Dito 

Dito, 
Angga, 
Firman 

Angga dan 
Firman 
mengetuk pintu 
rumah Dito. 

7. 1 INT/N Rumah Dito-
Kamar Dito 

Dito, 
Firman 

Dito mendobrak 
pintu dan akan 
membunuh 
Firman. 

8. 11 INT/N Rumah Dito-
Kamar Dito 

Dito Dito melingkari 
nama Firman 
dan Angga di 
denah yang ada 
dikamarnya. 

9. 15 INT/N Rumah Dito-
Ruang makan 

Dito, 
Angga, 
Firman 

Dito 
mempersilahkan 
Angga dan 
Firman duduk 
menikmati 
hidangan makan 
malam. 
Kemudian 
lampu mati 
Angga sudah 
terbunuh. 

10. 16 INT/N Rumah Dito-
Ruang tamu 

Dito, 
Firman 

Berlari menuju 
ruang tamu 
kemudian 
disusul Dito 
akan membunuh 
Firman.  

11. 17 INT/N Rumah Dito-
Dapur 

Firman Berlari menuju 
dapur kemudian 
mengambil 
pisau. 

12. 18 INT/N Rumah Dito-
Lantai 2 
(balkon) 

Firman, 
Dito 

Firman menaiki 
tangga menuju 
lantai atas. 
Kemudian 
datang Dito 
membawa pisau 
untuk 
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membunuh 
Firman. 

13. 19 INT/N Rumah Dito-
Kamar Dito 

Firman Firman masuk 
ke kamar Dito 
kemudian 
melihat denah 
rencana 
pembunuhan. 
Kemudian Dito 
mendobrak 
pintu kamar dan 
membunuh 
Firman. 

 

4. Rundown Shooting Schedule 
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Lanjutan Rundown-Shooting Schedule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

 

Lanjutan Rundown-Shooting Schedule 
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Lanjutan Rundown-Shooting Schedule 
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Lanjutan Rundown-Shooting Schedule 
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5. Casting Talent, Crew Reqruitment and Reading Rehersal 

a. Casting Talent 

 - Hafid sebagai Dito 

 

Gambar 4.2. Pemeran Dito 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 - Rahman sebagai Firman 

 

Gambar 4.3. Pemeran Firman 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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 - Hafist sebagai Angga 

 

Gambar 4.4. Pemeran Angga 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 - Sunnah sebagai Kakak Angga 

 

Gambar 4.5. Pemeran Kakak Angga 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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 - Paundra sebagai Dito Kecil 

 

Gambar 4.6. Pemeran Dito Kecil 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 - Alfin sebagai Adik Dito 

 

Gambar 4.7. Pemeran Adik Dito 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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- Pak Henoch sebagai Ayah Dito 

 

Gambar 4.8. Pemeran Ayah Dito 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

- Bu Nunuk sebagai Ibu Dito 

 

Gambar 4.9. Pemeran Ibu Dito 

(Sumber: Olahan Penulis) 



90 

 

 

b. Crew Reqruitment 

- 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 

1. Manajemen Lokasi  

a. Perijinan  

 Perijinan lokasi shooting yang dibutuhkan adalah perijinan setting tempat 

(rumah Dito, Angga, dan lingkungan perumahan). 

b. Transportasi  

 Transportasi yang dibutuhkan adalah sepeda motor untuk crew dan 

talent. 

c. Artistik 

 Artistik yang dibutuhkan tidak sampai merubah posisi awal perabotan 

yang sudah ada dirumah. Hanya beberapa penataan, seperti ketika makan 

malam, memotong daging, dan sebagainya. 
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2. Manajemen Waktu 

a.  Penjadwalan Shooting 

 Penjadwalan shooting dilakukan dengan menyesuaikan jadwal dari 

masing-masing kru dan talent.  

b. Konsumsi 

 Konsumsi yang diperlukan pada proses shooting: 

 - Makanan: 1 hari 2x makan. 

 - Minuman: Air mineral gelas (club, aqua). 

3. Koordinasi Talent & Kru 

 Selain koordinasi secara langsung atau tatap muka, juga menggunakan grup 

di media sosial yaitu line untuk memudahkan berkomunikasi. 

4. Script and Audio Continuity Report 

 Berikut ini adalah contoh script and audio continuity report. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10. Contoh Script and Audio Continuity Report 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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4.3 Pasca Produksi 

Setelah melakukan pra-produksi dan produksi tahap terakhir adalah pasca 

produksi dengan melakukan publikasi dan biaya produksi. 

1. Publikasi 

a. Sketsa Poster 

 

Gambar 4.11. Sketsa Poster HATE 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

b. Sketsa Cover DVD 

 

Gambar 4.12. Sketsa Cover DVD HATE 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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c. Sketsa Label DVD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13. Sketsa Label DVD HATE 

(Sumber: Olahan Penulis) 

2. Budgeting 

 Tabel 4.8. Budgeting 

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,-  
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BAB V 

IMPLEMENTASI KARYA 

 

Pada bab V ini menjelaskan tentang bagaimana penerapan elemen-elemen 

perancangan karya terhadap pengembangan film pendek ini. 

 

5.1 Produksi 

Tahap produksi merupakan tahap lanjutan setelah melakukan perancangan. 

Pada tahap ini yaitu melakukan implementasi terhadap perancangan. Dimulai dari 

persiapan produksi sampai pada saat pra-produksi. Pada tahap ini tugas yang lebih 

diutamakan yaitu sebagai asisten sutradara. Berikut ini adalah penjelasan selama 

tahap produksi. 

5.1.1 Manajemen Lokasi 

Manajemen lokasi dibagi menjadi beberapa sub yaitu perijinan tempat dan 

artistik (penataan lokasi) 

1. Perijinan Tempat 

a.  Rumah Orang Tua Dito : Perumahan Gunung Sari Indah  

(Gambar 5.1) 

b.  Rumah Dito   : Segara Tambak (Gambar 5.2) 

c. Rumah Firman  : Segara Tambak (Gambar 5.3) 

d.  Jalanan Perumahan  : Segara Tambak (Gambar 5.4) 

e.  Establish    : Sekitar Wisma Gunung Anyar, Rungkut  

  Harapan, Intiland. (Gambar 5.5) 
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Gambar 5.1. Rumah Orang Tua Dito 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.2. Rumah Dito 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.3. Rumah Firman 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.4. Jalanan Perumahan 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.5. Salah Satu Establish Perumahan 

(Sumber: Olahan Penulis) 

2. Artistik 

 Penataan yang dibutuhkan yaitu ruang makan, dapur, dan kamar tidur. 

Berikut ini adalah gambar hasil penataan artistik ketika produksi. 

 

Gambar 5.6. Penataan Ruang Makan (Setting Makan Malam) 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.7. Penataan Dapur 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.8. Penataan Kamar Tidur 

(Sumber: Olahan Penulis) 

5.1.2 Manajemen Waktu 

Manajemen waktu meliputi penjadwalan shooting dan konsumsi. Berikut 

penjelasan manajemen waktu: 
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a. Penjadwalan Shooting 

 Tabel 5.1. Jadwal Shooting 

No. Hari, Tanggal Jam Scene Lokasi 

1. Sabtu, 23 September 

2017 

09.00-15.00 17, 18 Perum Gunung 

Sari 

2. Rabu, 27 September 

2017 

16.00-21.00 9, 10 Segara 

Tambak 

3.  Kamis, 28 September 

2017 

16.00-22.30 1, 10, 11, 

12 

Segara 

Tambak 

4. Selasa, 3 Oktober 

2017 

04.30-10.00 Establish 

pagi hari, 

Establish 

Rel kereta 

Intiland, Rel 

Kereta Api 

Wonokromo 

5. Jum’at, 06 Oktober 

2017 

16.30-21.00 Establish 

malam 

hari 

Siola, 

Tunjungan 

Plasa 

6. Sabtu, 07 Oktober 

2017 

09.00-15.00 3, 4, 5, 16 Segara 

Tambak 

8. Minggu, 08 Oktober 

2017 

10.00-23.00 6, 7, 8, 13, 

14, 15 

Segara 

Tambak 

 

5.1.3 Koordinasi Talent dan Kru 

Pada proses koordinasi talent dan kru, penulis menggunakan sosial media 

line kemudian briefing di lokasi. Proses koordinasi ditampilkan pada gambar 5.9, 

5.10 dan 5.11. 
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Gambar 5.9. Koordinasi dengan Sosial Media 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.10. Briefing Talent di Lokasi 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.11. Briefing Talent di Lokasi 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

5.1.4 Script and Audio Continuity Report 

Pada script and audio continuity report akan dipaparkan hasil dari catatan 

video dan audio yang sudah dipilih atau dinyatakan baik oleh sutradara. Penulis 

sebagai asisten sutradara bertugas untuk mencatat nomer video dan audio yang 

sudah dipilih untuk kemudian catatan ini akan digunakan editing untuk 

mempermudah dalam proses pemilihan file. Berikut ini adalah hasil dari script 

and audio continuity report:  
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Script and Audio Continuity Report 
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Lanjutan Script and Audio Continuity Report 
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Lanjutan Script and Audio Continuity Report 
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Lanjutan Script and Audio Continuity Report 
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Lanjutan Script and Audio Continuity Report 
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Lanjutan Script and Audio Continuity Report 
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Lanjutan Script and Audio Continuity Report 
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5.2 Real Produksi, Permasalahan, dan Strategi Mengatasinya 

Tabel 5.2. 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 sutradara 

memberikan keputusan 

bahwa pada hari pertama 

dihabiskan semua adegan 

tentang flash back agar 

selanjutnya dapat pindah 

lokasi shooting. 

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 pertama 

shootimg direncanakan 

talent adik Dito 

menggunakan cucu dari 

keluarga Eric Jordhan. 

Pada saat mau take tiba-

tiba talent ngambek tidak 

mau shooting. Sudah 

dibujuk tapi tetap tidak 

mau. 

Akhirnya penulis 

mengajukan untuk 

mengganti talent yaitu 

anak tetangga Erik 

Jordhan. 
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Lanjutan Real Produksi, Permasalahan, dan Strategi Mengatasinya 

 

Pada hari kedua shooting 

direncanakan scene 

malam pembunuhan yang 

membutuhkan make up. 

Pada saat proses 

pengambilan gambar 

belum selesai crew make 

up ingin segera pulang. 

Selain itu bahan yang 

akan dibuat make up 

gagal (masih basah). 

Akhirnya penulis 

berdiskusi dengan 

sutradara memutuskan 

untuk mengundur scene 

pembunuhan khusus 

make up. 

Pada hari ketiga 

direncanakan 

mendahulukan adegan 

pembunuhan yang 

membutuhkan make up 

kemudian lanjut adegan 

kejar-kejaran. 

Pada saat proses 

shooting, waktu yang 

digunakan untuk make up 

terlalu panjang sehingga 

menyita waktu yang lain. 

Akhirnya diputuskan 

untuk mengambil adegan 

pembunuhan yang 

membutuhkan make up 

saja. 

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. 

 

Dokumentasi selama proses shooting pada hari pertama hingga terakhir dapat 

dilihat pada gambar 5.12 sampai dengan 5.16. 
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Gambar 5.12. Dokumentasi 1 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.13. Dokumentasi 2 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.14. Dokumentasi 3 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.15. Dokumentasi 4 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.16. Dokumentasi 5 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

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.  Screening 

 Pada tahap ini, film sudah selesai di edit oleh editing maka tahap selanjutnya 

adalah melakukan 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. 
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Gambar 5.17. Screening 1 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.18. Screening 2 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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 Selanjutnya film pendek ini dikonsultasikan kepada praktisi film dan TV agar 

mendapat masukan untuk perbaikan film pendek ini. Praktisi yang akan 

menilai film adalah Ichsan WB beliau merupakan Program Director salah 

satu TV lokal di Surabaya selama kurang lebih 10 tahun. 

 

 

Gambar 5.19. Screening 3 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

2. Publikasi 

 Pada Tugas Akhir ini akan disajikan beberapa pilihan desain poster, cover 

DVD, label DVD, dan merchandise. Gambar 5.20 sampai 5.36 adalah 

beberapa hasil desain publikasi. 
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Gambar 5.20. Poster 1 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.21. Cover DVD 1 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.22. Label DVD 1 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.23. Cover Notebook 1 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.24. Topi 1 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.25. Gantungan Kunci 1 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.26. Mug 1 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.27. Sticker 1 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.28. Kaos 1 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.29. Poster 2 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.30. Cover DVD 2 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.31. Label DVD 2 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.32. Topi 2 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.33. Gantungan Kunci 2 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.34. Mug 2 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.35. Sticker 2 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.36. Kaos 2 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.37. Screenshot Film 1 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.38. Screenshot Film 2 

(Sumber: Olahan Penulis) 



127 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.39. Screenshot Film 3 

(Sumber: Olahan Penulis) 



128 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.40. Screenshot Film 4 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.41. Screenshot Film 5 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.42. Screenshot Film 6 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.43. Screenshot Film 7 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.44. Screenshot Film 8 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.45. Screenshot Film 9 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.46. Screenshot Film 10 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.47. Screenshot Film 11 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.48. Screenshot Film 12 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.49. Screenshot Film 13 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.50. Screenshot Film 14 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.51. Screenshot Film 15 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.52. Screenshot Film 16 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.53. Screenshot Film 17 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.54. Screenshot Film 18 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.55. Screenshot Film 19 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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4. Budgeting 

 Berikut ini adalah rincian dana sebelum dan sesudah produksi film: 

Tabel 5.3. Budgeting 

No. Keperluan Jumlah Harga 
Pra-Produksi 

Pengajuan Proposal 
ke Rumah Sakit Jiwa Menur 

28 Agustus 2017 
1 Lakban 1  Rp        10,800.00  

TOTAL  Rp        10,800.00  
Wawancara Ahli di Rumah Sakit Jiwa Menur 

4 Semptember 2017 
1 Fee Wawancara Ahli 1  Rp      250,000.00  

TOTAL  Rp      250,000.00  
Persiapan Kolokium 1 

5-Sep-17 
1 Lovein Bp 2  Rp          7,000.00  
2 Imco Clear map 9  Rp        18,000.00  
3 Aqua 600ml 2  Rp          7,800.00  

TOTAL  Rp        32,800.00  
Produksi 

Pembelian Alat Shooting 
20-22 September 2017 

1 Lampu LED kamera 2  Rp      793,200.00  
2 Liquid Latex 1  Rp        83,500.00  
3 Spirit Gum 1  Rp        92,000.00  
4 ABC alkalin AA 3  Rp        85,500.00  
5 Alkaline 9 volt 1  Rp        31,000.00  

TOTAL  Rp  1,085,200.00  
Perkenalan, Rehearsal dan Reading Talent 

23-Sep-17 
1 Foto Copy Naskah 10  Rp        40,000.00  
2 Konsumsi crew + talent 8  Rp        80,000.00  
3 Club gelas 1  Rp        23,000.00  

TOTAL  Rp      143,000.00  
Shoting Hari-1 

24-Sep-17 
1 Konsumsi crew + talent 13  Rp      104,000.00  
2 Fee Dito Kecil 1  Rp      100,000.00  
3 Fee Adik Dito 1  Rp        50,000.00  

TOTAL  Rp      254,000.00  
Keperluan Make-Up + Properti Shooting 2-3 

25-30 September 2017 
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Lanjutan Budgeting 

1 Mariza Cho 1  Rp        17,500.00  
2 Madu Tj 250gr 1  Rp        23,750.00  
3 Fun Doh Lilin 2  Rp        22,800.00  
4 Stick Es Krim 1  Rp          5,500.00  
5 Heat Shrink 1  Rp          5,000.00  
6 Stage Blood 22ml 1  Rp        46,500.00  
7 Liquid Latex 200ml 1  Rp      290,000.00  
8 Tangan palsu 1  Rp      106,500.00  
9 ABC alkalin AA 4  Rp      112,000.00  
10 ABC alkalin 9volt 2  Rp        59,000.00  
11 Lilin 2  Rp        12,000.00  
12 Big Straw 3,1L 1  Rp        17,000.00  
13 Sirloin Steak 3  Rp        99,000.00  
14 Das Modelling 1  Rp        27,700.00  
15 Sirloin Steak 1  Rp        33,000.00  
16 Hansa Roll 2  Rp          7,000.00  
17 Isolasi Kertas 1  Rp        11,500.00  
18 Sumbo biru 2  Rp          4,000.00  
19 Sumbo merah 2  Rp          4,000.00  
20 Pisau 1  Rp          8,000.00  
21 Fee Make Up 1  Rp      600,000.00  

TOTAL  Rp  1,511,750.00  
Shooting hari ke-4-5 
2-8 Oktober 2017  
1 E-Paper A4 70gr 2  Rp        62,000.00  
2 Isolasi Kertas 1  Rp        11,500.00  
3 Snowman W/B 1  Rp          7,500.00  
4 Kertas Karton/Manila 1  Rp          2,500.00  
5 KFC Paket Nasi 4  Rp      122,000.00  
6 Parkir Depan Masjid 3  Rp          6,000.00  
7 Parkir Gading Murni 3  Rp          6,000.00  
8 Parkir KFC 2  Rp          8,000.00  
9 Daging 1.5  Rp      156,000.00  
10 Belanja Indo    Rp        53,970.00  
11 Fee Drone 1  Rp  1,500,000.00  

TOTAL  Rp  1,935,470.00  
Retake Shooting 

11-Nov-17 
1 ABC Alkaline 9v 3  Rp        97,500.00  
2 Aqua air mineral 1  Rp          5,400.00  
3 Pnsc Btry 1  Rp        15,000.00  
4 Fee Drone 1  Rp      500,000.00  

TOTAL  Rp      617,900.00  
Pasca Produksi 
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Lanjutan Budgeting 

1 Laporan    Rp      500,000.00  
2 Pameran    Rp  2,000,000.00  
3 Merchandise    Rp      500,000.00  

TOTAL  Rp  3,000,000.00  
TOTAL KESELURUHAN  Rp  8,840,920.00  
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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 dengan teknik canted 

angle berjudul HATE yang dikerjakan secara tim (Sutradara, penulis skenario, 

editing) dibutuhkan kerjasama yang baik serta penyatuan visi dan misi. Masing-

masing orang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas. Penulis 

sebagai penulis skenario dan asisten sutradara mempunyai kewajiban untuk 

menulis skeanario dan menyiapkan keperluan sutradara.  

Pada tahap pra-produksi penulis bertugas untuk membuat skenario sekaligus 

menganalisa setting, pesan, properti dan wardrobe. Tahap produksi penulis lebih 

bertugas ke asisten sutradara yaitu mencatat skrip untuk selanjutnya diberikan 

kepada editing, menyiapkan keperluan shooting (wardrobe, briefing talent, 

menyiapkan properti). Pasca produksi penulis menjadwalkan untuk screening 

bersama kru dan ahli. 

Film yang dihasilkan yaitu film pendek berdurasi dibawah 60 menit dengan 

menekankan sisi psikopat yaitu melalui gaya semiotika ringan. Selain itu sisi 

psikopat digabungkan dengan genre thriller yang akan menambah kesan tegang, 

misteri, dan unsur kejutan. 

 

 

 



148 

 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan pengalaman penulis saat mengerjakan Tugas Akhir ini, maka 

didapat saran penelitian lanjutan sebagai berikut: 

1. Peningkatan story. 

2. Pendalaman karakter atau pemain. 

Masih banyak kekurangan yang ada dalam pembuatan karya maupun dalam 

karya itu sendiri. Tugas Akhir ini masih terkendala masalah pengaturan waktu 

pengerjaan. Demikian saran yang didapat, semoga dapat bermanfaat bagi pembaca 

bahkan bagi penelitian selanjutnya. 
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