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ABSTRAK 

 

Tujuan yang ingin dicapai dalam Tugas Akhir ini adalah menghasilkan Film 
Fiksi Bergenre Adventure Tentang Kepribadian Introvert Berjudul Merindu Sepi. 
TA ini akan menggambarkan ciri-ciri kepribadian Introvert, yang dilihat dari sudut 
pandang orang yang suka berpetualang. Hal ini semakin maraknya trend “solo 
traveling” atau gaya berpergian secara sendirian. Solo Traveling menjadi gaya 
hidup baru karena lebih efisien, sekaligus menjadi hal yang disukai orang-orang 
berkepribadian Introvert. 

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

Dalam film ini akan ditampilkan alur cerita maju mundur. Film ini 
menampilkan cerita fiksi yang dipadukan dengan drama dan storytelling, serta film 
ini juga hanya menampilkan tokoh utama sebagai pusat perhatian. Sehingga 
sepanjang durasi film yang berlangsung sekitar 17 menit, penonton hanya akan 
difokuskan kepada tokoh utama. 

Dengan dibuatnya film pendek ini, diharapkan dapat menambah wawasan 
masyarakat tentang kepribadian Introvert atau orang yang suka menyendiri dengan 
sudut pandang petualangan. 
 
Kata kunci: Film Fiksi, Introvert, Adventure 
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BAB I 

PEDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Penciptaan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam Tugas Akhir ini adalah membuat film fiksi 

bergenre adventure tentang keperibadian Introvert. Hal ini dilatar belakangi dari 

pernyataan Alwisol dalam bukunya yang berjudul Psikologi Kepribadian 

menyebutkan bahwa termonologi kepribadian berasal dari bahasa Latin persona, 

yang memiliki arti sebagai topeng atau kedok, yang memiliki konteks bahwa setiap 

orang berusaha untuk menampakan hal yang dibentuk/dibangun belum tentu yang 

sesungguhnya agar tampak kepada orang lain (Alwisol, 2009). Jadi dapat 

disimpulkan bahwa setiap orang memiliki sisi dimana berusaha untuk menampilkan 

sosok lain dalam dirinya untuk membangun watak yang bisa diingat oleh orang lain. 

Kepribadian manusia menurut Teori Carl Gustav Jung dibagi menjadi 2 

yaitu extrovert dan introvert. Extrovert sesuai bahasanya cenderung melakukan 

dialog keluar/aktif dengan sosial, sedangkan Introvert sesuai bahasanya berarti 

memiliki kecenderungan untuk ke dalam diri/menyendiri, lebih banyak dialog-

dialog ke dalam, menyukai konsentrasi dan kesunyian. Orang-orang Introvert 

memiliki kecenderungan untuk menarik diri dari lingkungan apabila tertekan atau 

merasa kurang nyaman. 

Kepribadian Introvert cenderung menyukai ketenangan dan menyendiri, 

juga lebih menghindari interaksi dengan hal-hal yang baru, seorang introvert sangat 

menyukai kegiatan yang bersifat soliter (bisa dilakukan tanpa bantuan orang lain) 

seperti menulis, membaca dan lain-lain (Cain, 2013: 335-338). 



 
 

 

2 

 

Hal yang mendasari penulis mengangkat tentang kepribadian Introvert ini 

didasari dari 2 hal yaitu pribadi penyendiri dan juga pribadi yang menyukai 

ketenangan, namun di film ini penulis akan mengambil dari perspektif Introvert 

yang suka berpergian untuk mencari ketenangan, dan hal ini telah menjadi trend 

baru. Didukung dengan data yang mengatakan bahwa saat ini semakin banyak 

orang yang ingin beranjak dari rutinitasnya lalu mencari ketenangan dengan salah 

satunya berpergian kesuatu tempat yang memiliki pemandangan indah memanjakan 

mata, atau biasa disebuat sebagai traveling. Riset global yang dikeluarkan oleh 

World Travel and Tourism Coucil tahun 2018 menyebutkan, Asia kini menjadi 

benua dengan pertumbuhan sektor Travel dan Tourism tercepat dibanding negara-

negara lainnya. Dalam riset ini disebutkan Indonesia termasuk salah satu negara 

dengan pertumbuhan traveler tercepat (7.7%), sehingga dapat disimpulkan bahwa 

orang yang ingin melakukan perjalanan semakin banyak dan jumlahnya terus 

bertambah setiap waktunya. 

Pada Tugas Akhir ini, penulis menggunakan aliran film fiksi. Film fiksi 

adalah cerita yang terikat oleh plot, dimana sering menggunakan cerita rekaan di 

luar kejadian nyata atau imajinatif (Pratista, 2017). Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) fiksi memiliki arti yaitu sebuah khayalan, rekaan atau sesuatu 

yang tidak bersifat nyata (KBBI, 2018). Sehingga dapat disimpulkan bahwa aliran 

fiksi memiliki kebebasan bagi pengarang/penulis untuk berimajinatif, namun tidak 

mengesampingkan cerita yang sesuai konteks serta mudah dimengerti.  

Lalu menggunakan genre adventure atau petualangan karena hal yang 

berhubungan dengan ketenangan dan sepi yang menyejukan adalah didapat dari 

petualangan kesuatu tempat yang mengesankan. Adventure atau petualangan adalah 
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 sebuah film tentang perjuangan dan pengorbanan yang sarat akan teka-teki 

dan tantangan dalam pembuatan film (Boznia8, 2012). Selain itu menurut 

kompas.com pada tanggal 03 Januari 2017, menjelaskan bahwa trend untuk 

travelling saat ini bergeser dari yang bersama-sama menjadi self travelling atau solo 

travelling. Hal ini disebabkan karena menurut mayoritas responden, melakukan 

perjalanan sendirian itu bisa lebih tenang dan cenderung lebih santai dibandingkan 

bersama-sama. Sehingga sangat cocok untuk menggambarkan tentang sosok 

Introvert yang ingin disampaikan penulis dalam film ini, yaitu orang yang suka 

berpergian sendirian untuk mencari ketenangan, dan akan dijabarkan melalui cerita 

fiksi yang menginspirasi. 

Penulis memilih judul sebagai Merindu Sepi yang memiliki arti bahwa 

kerinduan yang teramat-sangat terhadap situasi sepi, serta menginginkan adanya 

ketenangan dan inspirasi dari tekanan yang dialami. Hal ini sangat mewakili 

perasaan seorang yang memiliki sifat introvert, serta bagi siapapun yang 

menemukan ketenangan dalam kesendirian. 

 
1.2 Fokus Penciptaan 

Bagaimana membuat Film Fiksi Bergenre Adventure Tentang Kepribadian 

Introvert Berjudul Merindu Sepi. 

 
1.3 Ruang Lingkup Penciptaan 

Berdasarkan fokus penciptaan di atas, maka ruang lingkup penciptaan dalam 

film ini meliputi: 

1. Film dengan durasi kurang dari 60 menit. 
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2. Film dengan segmentasi pasar kalangan remaja penggemar traveling dan jiwa 

introvert. 

3. Film dengan mengambil latar tempat mayoritas alam/outdoor untuk kesan 

sunyi. 

 
1.4 Tujuan Penciptaan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam tugas akhir ini yaitu, menghasilkan 

Film Fiksi Bergenre Adventure Tentang Kepribadian Introvert Berjudul Merindu 

Sepi. 

 
1.5 Manfaat Penciptaan 

Manfaat yang dapat diperoleh melalui penciptaan karya ini adalah: 

1. Penulis dapat meningkatkan kemampuan dalam pencetusan sebuah ide serta 

organisasi tim menjadi suatu karya film berdasarkan realita yang ada di 

masyarakat. 

2. Dapat menjadi kajian untuk mata kuliah film fiksi. 

3. Dapat dibuat rujukan materi tentang kepribadian introvert. 

4. Memberikan informasi tentang film fiksi dan kepribadian introvert atau orang 

yang ingin menyendiri kepada masyarakat. 

5. Menumbuhkan stigma positif tentang karya mahasiswa yang juga bisa menjadi 

kebanggaan. 

6. Menginspirasi masyarakat agar produktif dan bisa berkarya melalui ide yang 

tumbuh dari lingkungan sekitar.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Dalam membuat karya ini penulis menggunakan beberapa landasan teori 

untuk mendukung dalam Pembuatan Film Fiksi Bergenre Adventure Tentang 

Kepribadian Introvert Berjudul Merindu Sepi. Landasan teori yang digunakan 

antara lain film, genre, adventure, kepribadian, Introvert. 

 
2.1 Film 

Film merupakan media elektronik paling tua daripada media lainnya, 

apalagi film telah berhasil mempertunjukkan gambar-gambar hidup yang seolah- 

olah memindahkan realitas ke atas layar besar (Sugianto, et al., 2017). Film 

dikatakan sebagai movie atau moving picture yang diartikan sebagai fenomena 

sosial, psikologi, serta estetika kompleks. Film juga disebut dokumen yang terdiri 

dari cerita dan gambar yang diiringi kata-kata dan musik, sehingga merupakan 

produksi yang multi dimensional dan kompleks (Munir, 2017). 

Film diartikan sebagai media pembebasan atau alat yang dapat digunakan 

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

Effendi (1986: 239) film diartikan sebagai hasil budaya dan alat ekspresi kesenian. 

Film sebagai komunikasi massa merupakan gabungan dari berbagai tekhnologi 

seperti fotografi dan rekaman suara, kesenian baik seni rupa dan seni teater sastra 

dan arsitektur serta seni musik. 

Definisi Film Menurut UU 8/1992, adalah karya cipta seni dan budaya yang 

merupakan  media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas 

sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, 



 

dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan 

ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau 

tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem 

proyeksi mekanik, eletronik, dan/atau lainnya. 

Gagasan untuk menciptakan film adalah dari para seniman pelukis. Dengan 

ditemukannya cinematography telah minimbulkan gagasan kepada mereka untuk 

menghidupkan gambar-gambar yang mereka lukis. Dan Lukisan-lukisan itu bisa 

menimbulkan hal yang lucu dan menarik, karena dapat disuruh memegang peran 

apa saja , yang tidak mungkin diperankan oleh manusia. Si tokoh dalam film kartun 

dapat dibuat menjadi ajaib, menghilang menjadi besar atau menjadi kecil secara 

tiba-tiba (Effendy, 2000: 211-216). 

  Proses pembuatan film menurut Mabruri (2013: 24) dalam bukunya yang 

berjudul Manajemen Produksi Program Acara TV Format Acara Drama proses 

pembuatan film umumnya dibagi kedalam 3 mekanisme yaitu: 

1. Pra-produksi 

Merupakan kegiatan tahap perencanaan produksi film yang akan diproduksi. 

Kompleksitas sebuah kegiatan perencanaan ini bergantung pada besar atau 

kecilnya film yang akan diproduksi. Di tahap ini, perekrutan awak produksi fim 

sudah terpilih; kru film sudah menentukan jenis film yang akan dibuat; serta 

naskah cerita yang akan dipakai, sudah matang dan tidak lagi mengalami 

perubahan. Selain itu rancangan anggaran juga sudah diselesaikan dan 

departemen kru yang bersangkutan mulai untuk mencari dana demi pembuatan 

film. Para pemeran dan pelaku dalam film telah dipilih melalui proses seleksi 

(casting). Setiap departemen dari tim pembuat film mulai melakukan preparasi  
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sesuai dengan kewajiban timnya masing-masing. Para pemeran sudah dapat 

berkumpul untuk melakukan bedah naskah dengan penulis skenario dan 

sutradara. Departemen sinematografi membuat daftar teknis pengambilan 

adegan per adegan (shotlist) dan sudah dapat menyusun jadwal syuting 

(breakdown dan rundown). Di tahap ini pula dilakukan pencarian lokasi yang 

sekiranya sesuai dengan plot naskah yang telah dibuat. Saat melaksanakan 15 

pencarian lokasi, umumnya beberapa pemeran (aktor dan aktris) juga turut 

diboyong untuk melakukan latihan akting di lokasi syuting bersangkutan. 

2. Produksi 

Setelah semua kegiatan pra-produksi serta kegiatan lain yang berkaitan dengan 

preparasi selesai dilaksanakan, maka tahap selanjutnya adalah melaksanakan 

pengambilan gambar adegan (take shot) atau yang lebih dikenal kaum awam 

dengan sebutan “syuting‟. Proses syuting dilaksanakan sesuai dengan jadwal 

syuting yang telah dibuat. Jadwal syuting secara garis besar pada umumnya 

tercantum pada breakdown dan detail jadwal setiap harinya dicantumkan ke 

dalam rundown. Seluruh kru film dan para pemeran sebisa mungkin harus 

bekerja sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan agar proses pembuatan 

film selesai tepat waktu. Apabila melewati batas waktu yang telah dibuat dalam 

jadwal, maka diperlukan waktu tambahan dan tentunya hal tersebut akan 

mempengaruhi rancangan anggaran produksi. Seperti yang telah disampaikan 

dalam bab sebelumnya, pembuatan film sifatnya kolaboratif, karena kegiatan 

ini melibatkan sejumlah kegiatan dengan didukung oleh latar belakang 

keahlian yang berbeda beda. Dari seluruh pihak yang terlibat dalam pembuatan 

film, termasuk aktor dan aktris, harus dapat bersinergi dan saling mendukung, 
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agar setiap aspek pekerjaan terlihat sempurna untuk menghasilkan film 

berkualitas. 

3. Pasca Produksi 

Setelah proses produksi rampung, maka kegiatan selanjutnya dalam pembuatan 

film adalah post-produksi. Dalam tahap ini, hasil perekaman gambar diolah dan 

digabungkan dengan hasil rekaman suara. Penggabungan tersebut disesuaikan 

dengan naskah sehingga dapat menjadi satu kesatuan karya audio-visual yang 

mampu bercerita kepada para penikmat film. Aspek terpenting dalam kegiatan 

post-produksi adalah: 

a. Editing Offline 

Merupakan tahapan penyuntingan kasar, di mana setiap adegan sudah 

disusun sesuai dengan urutan pada naskah. Pada proses editing offline ini, 

hanya dilakukan penyuntingan adegan per adegan, tanpa memasukkan efek 

suara dan efek audio lain seperti musik latar (music scoring). Tahap editing 

offline ini berakhir ketika susunan adegan dalam film telah sesuai dengan 

plot cerita dan sudah disetujui oleh sutradara dan pihak produser. Tahapan 

tersebut diistilahkan dengan picture locked. 

b. Editing Online 

Setelah melalui tahap picture locked, maka langkah selanjutnya adalah 

mengerjakan tahap editing online. Pada kegiatan editing online ini, susunan 

adegan yang sudah “dikunci‟ ditambahkan efek suara, music scoring 

(musik latar), serta efek visual lain seperti coloring, animation, serta 

special effect. Proses editing tidak lagi mengacu pada naskah. Proses edit 

coloring pada setiap scene dilakukan sama seperti halnya melakukan 
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penyuntingan pewarnaan dalam sebuah foto. Tone warna di film dapat 

disunting untuk membantu membangun keindahan visual, seperti membuat 

tone menjadi hitam-putih, sephia, menaikkan atau menurunkan kontras 

kualitas gambar, dan lain-lain. 

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

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

berikut: 

1. Film Fiksi 

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

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

memiliki konsep pengadeganan yang telah dirancang sejak awal. Struktur 

cerita film juga terikat hukum kausalitas. Cerita biasanya juga memiliki 

karakter protagonis dan antagonis, masalah dan konflik, penutupan, serta pola 

pengembangan cerita yang jelas (Pratista, 2008: 6-7). Fiksi merupakan film 

yang dibuat atau diproduksi berdasarkan cerita yang dikarang dan dimainkan 

oleh aktor dan aktris. Kebanyakan atau pada umumnya film cerita bersifat 

komersial. Pengertian komersial diartikan bahwa film dipertontonkan di 

bioskop dengan harga karcis tertentu (Sumarno, 1996). Artinya, untuk 

menonton film itu di gedung bioskop, penonton harus membeli karcis terlebih 

dulu. Demikian pula bila ditayangkan di televisi, penayangannya didukung 

dengan sponsor iklan tertentu pula. 

2. Film Dokumenter 

Film dokumenter merupakan film yang menyajikan fakta. Film documenter 

berhubungan dengan orang-orang, tokoh, peristiwa atau kejadian namun 
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 merekam peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi atau otentik. Tidak seperti 

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

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

4-5). 

3. Film Eksperimental 

Film eksperimental merupakan jenis film yang sangat berbeda dengan dua jenis 

film lainnya. Film eksperimental tidak memiliki plot namun tetap memiliki 

struktur. Strukturnya sangat dipengaruhi oleh insting subyektif sineas seperti 

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

umumnya berbentuk abstrak dan tidak mudah dipahami. Hal ini disebabkan 

karena mereka menggunakan simbol-simbol personal yang mereka ciptakan 

sendiri (Pratista, 2008: 7-8). 

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

jenis, yaitu: 

a. Film Cerita Pendek (Short Films) 

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

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

dijadikan laboratorium eksperimen dan batu loncatan bagi 

seseorang/sekelompok orang untuk kemudian memproduksi film cerita 

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

orang/kelompok yang menyukai dunia film dan ingin berlatih membuat film 

dengan baik. Sekalipun demikian, ada juga orang yang mengkhususkan diri 

untuk memproduksi film pendek. 

a. Film Cerita Panjang (Feature-Length Films) 
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Film dengan durasi lebih dari 60 menit lazimnya berdurasi 90-100 menit. 

Film yang diputar di bioskop umumnya termasuk dalam kelompok ini. 

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

Film Pinggiran Antalogi Film pendek, Film Eksperimental, dan Film 

Dokumenter bahwa unsur gerak di dalam film bisa berupa metamorfosis dan 

jika semua itu disatukan maka akan membentuk sebuah harmoni, suatu 

penyusunan gerak dari obyek-obyek yang berada dalam frame itu akan 

menciptakan suasana dan makna tertentu. 

 
2.2 Genre 

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

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

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

family. Genus mengelompokkan beberapa spesies yang memiliki kesamaan ciri-ciri 

fisik tertentu. Dalam film, genre dapat didefinisikan sebagai jenis atau klasifikasi 

dari sekelompok film yang memiliki karakter atau pola sama (khas) seperti setting, 

isi dan subyek cerita, tema, struktur cerita, aksi atau peristiwa, periode, gaya, 

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

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

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

hadirnya film dengan karakter tertentu yang akhirnya memunculkan 

pengelompokkan. Berikut adalah beberapa genre film: 

1. Action-Laga 

2. Comedy-Humor 

3. Roman-Drama 
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4. Mistery-Horor 

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

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

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

populer sejak awal perkembangan sinema era 1900-an hingga 1930-an seperti aksi, 

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

musikal, petualangan, perang, western. Sedangkan genre induk sekunder adalah 

genre-genre besar dan populer yang merupakan pengembangan atau turunan dari 

genre induk premier seperti bencana, biografi, detektif, film noir, melodrama, olah 

raga, perjalanan, roman, superhero, supernatural, spionase, dan thriller. 

 
2.3 Adventure 

Genre Adventure atau petualangan dipilih karena berhubungan dengan 

ketenangan dan kesepian, dan hal tersebut didapat dari petualangan kesuatu tempat 

yang mengesankan (Boznia8, 2012). Adventure atau petualangan adalah sebuah 

film tentang perjuangan dan pengorbanan yang sarat akan teka-teki dan tantangan 

dalam pembuatan film, serta film genre fiksi ini myoritas diharuskan adanya 

bimbingan orang tua bagi anak kecil yang menontonnya. Hal ini juga dibuktikan 

lewat data yang dirilis oleh kompas.com pada tanggal 03 Januari 2017, yaitu trend 

untuk traveling bergeser dari yang bersama-sama menjadi “Solo Traveling”, 

karena mayoritas responden menyatakan bahwa melakukan perjalanan sendirian 

bisa lebih tenang dan cenderung lebih santai daripada harus bersama-sama atau 

bahkan rombongan dalam jumlah banyak. Beberapa contoh film fiksi bergenre 

adventure dapat dilihat pada gambar 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 di bawah ini: 
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Gambar 2.1 5 cm. 

(Sumber: justinfilm Instagram) 

 

 
Gambar 2.2 Into The Wild  

(Sumber: imdb.com) 
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Gambar 2.3 Journey Of The Wind 

(Sumber: imdb.com) 

 

 

Gambar 2.4 Rotasi 

(Sumber: republika.co.id)



 

 

15 

 

2.4 Kepribadian 

 Kepribadian merupakan pola khas seseorang dalam berpikir, merasakan dan 

berperilaku yang relatif stabil dan dapat diperkirakan (Alwisol, 2015:5-6). 

Kepribadian juga merupakan jumlah total kecenderungan bawaan atau herediter 

dengan berbagai pengaruh dari lingkungan serta pendidikan, yang membentuk 

kondisi kejiwaan seseorang dan mempengaruhi sikapnya terhadap kehidupan 

(Alwisol, 2015:8). 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepribadian 

meliputi segala corak perilaku dan sifat yang khas dan dapat diperkirakan pada diri 

seseorang, yang digunakan untuk bereaksi dan menyesuaikan diri terhadap 

rangsangan, sehingga corak tingkah lakunya itu merupakan satu kesatuan 

fungsional yang khas bagi individu itu. 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepribadian. Menurut Purwanto (2006) 

terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian antara lain: 

1. Faktor Biologis Faktor biologis merupakan faktor yang berhubungan dengan 

keadaan jasmani, atau seringkali pula disebut faktor fisiologis seperti keadaan 

genetik, pencernaan, pernafasaan, peredaran darah, kelenjar-kelenjar, saraf, 

tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Kita mengetahui bahwa keadaan 

jasmani setiap orang sejak dilahirkan telah 9 menunjukkan adanya perbedaan-

perbedaan. Hal ini dapat kita lihat pada setiap bayi yang baru lahir. Ini 

menunjukkan bahwa sifat-sifat jasmani yang ada pada setiap orang ada yang 

diperoleh dari keturunan, dan ada pula yang merupakan pembawaan 
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anak/orang itu masing-masing. Keadaan fisik tersebut memainkan peranan 

yang penting pada kepribadian seseorang. 

2. Faktor Sosial 

Faktor sosial yang dimaksud di sini adalah masyarakat ; yakni manusia-

manusia lain disekitar individu yang bersangkutan. Termasuk juga kedalam 

faktor sosial adalah tradisi-tradisi, adat istiadat, peraturan-peraturan, bahasa, 

dan sebagainya yang berlaku dimasyarakat itu. Sejak dilahirkan, anak telah 

mulai bergaul dengan orang-orang disekitarnya. Dengan lingkungan yang 

pertama adalah keluarga. Dalam perkembangan anak, peranan keluarga sangat 

penting dan menentukan bagi pembentukan kepribadian selanjutnya. Keadaan 

dan suasana keluarga yang berlainan memberikan pengaruh yang bermacam-

macam pula terhadap perkembangan kepribadian anak. Pengaruh lingkungan 

keluarga terhadap perkembangan anak sejak kecil adalah sangat mendalam dan 

menentukan perkembangan pribadi anak selanjutnya. Hal ini disebabkan 

karena pengaruh itu merupakan pengalaman yang pertama, pengaruh yang 

diterima anak masih terbatas jumlah dan luasnya, intensitas pengaruh itu sangat 

tinggi karena berlangsung terus menerus, serta umumnya pengaruh itu 10 

diterima dalam suasana bernada emosional. Kemudian semakin besar seorang 

anak maka pengaruh yang diterima dari lingkungan sosial makin besar dan 

meluas. Ini dapat diartikan bahwa faktor sosial mempunyai pengaruh terhadap 

perkembangan dan pembentukan kepribadian. 

3. Faktor Kebudayaan 

Perkembangan dan pembentukan kepribadian pada diri masingmasing orang 

tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan masyarakat di mana seseorang itu 
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 dibesarkan. Beberapa aspek kebudayaan yang sangat mempengaruhi 

perkembangan dan pembentukan kepribadian antara lain: Nilai-nilai (Values) 

Di dalam setiap kebudayaan terdapat nilai-nilai hidup yang dijunjung tinggi 

oleh manusia-manusia yang hidup dalam kebudayaan itu. Untuk dapat diterima 

sebagai anggota suatu masyarakat, kita harus memiliki kepribadian yang 

selaras dengan kebudayaan yang berlaku di masyarakat itu. Adat dan Tradisi. 

Adat dan tradisi yang berlaku disuatu daerah, di samping menentukan nilai-

nilai yang harus ditaati oleh anggota-anggotanya, juga menentukan pula cara-

cara bertindak dan bertingkah laku yang akan berdampak pada kepribadian 

seseorang. 11 Pengetahuan dan Keterampilan. Tinggi rendahnya pengetahuan 

dan keterampilan seseorang atau suatu masyarakat mencerminkan pula tinggi 

rendahnya kebudayaan masyarakat itu. Makin tinggi kebudayaan suatu 

masyarakat makin berkembang pula sikap hidup dan cara-cara kehidupannya. 

Bahasa Di samping faktor-faktor kebudayaan yang telah diuraikan di atas, 

bahasa merupakan salah satu faktor yang turut menentukan cirri-ciri khas dari 

suatu kebudayaan. Betapa erat hubungan bahasa dengan kepribadian manusia 

yang memiliki bahasa itu. Karena bahasa merupakan alat komunikasi dan alat 

berpikir yang dapat menunukkan bagaimana seseorang itu bersikap, bertindak 

dan bereaksi serta bergaul dengan orang lain. Milik Kebendaan (material 

possessions) Semakin maju kebudayaan suatu masyarakat/bangsa, makin maju 

dan modern pula alat-alat yang dipergunakan bagi keperluan hidupnya. Hal itu 

semua sangat mempengaruhi kepribadian manusia yang memiliki kebudayaan 

itu. 
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2.5 Introvert 

Secara umum kepribadian digolongkan menjadi 2 sifat yaitu introvert dan 

extrovert. Kepribadian introvert cenderung menyukai kondisi yang tenang, senang 

menyendiri, reflektif terhadap apa yang mereka lakukan. Mereka memiliki 

kecenderungan untuk menjauhi interaksi dengan hal-hal baru. Seseorang introvert 

sangat senang untuk melakukan aktivitas yang bersifat soliter (dapat dilakukan 

sendirian tanpa bantuan orang lain). Kegiatan tersebut seperti menulis, membaca, 

mengoperasikan komputer, menonton film, memancing dan lain sebagainya. 

Banyak dari seniman, komposer lagu, penulis novel, atau penemu biasanya 

memiliki kepribadian introvert. Mereka lebih menyukai menikmati waktu yang 

dihabiskan sendirian, karena menurut mereka, sendirian adalah hal yang 

menyenangkan. Selain itu, introvert juga memiliki kemampuan yang sangat baik 

dalam melakukan analisa hal-hal rumit. Mereka lebih mudah untuk berkonsentrasi 

saat memecahkan masalah. Contoh Film Introvert dapat dilihat dari gambar berikut 

ini: 

 

Gambar 2.4 The Introvert 

(Sumber: imdb.com)
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Dari beberapa informasi yang terkumpul, berikut ini ada 10 ciri tipe orang 

introvert yang menarik dan perlu untuk kita pahami (Wilson, 2017): 

1. Pendiam dan suka menyendiri. 

2. Introvert tidak menyukai pembicaraan yang ringan. 

3. Introvert tidak menyukai dering handphone. 

4. Introvert tidak langsung membalas pesan dari seseorang 

5. Introvert merasa keramaian membuatnya gila. 

6. Introvert lebih nyaman untuk hang out dengan sedikit orang. 

7. Introvert suka mengamati keadaan sekitar dengan sangat cermat. 

8. Introvert cenderung suka menulis. 

9. Introvert cukup jago dalam menebak karakter orang. 

10. Introvert akan banyak berpikir sebelum berbicara. 

 



 

20 
 

BAB III 

METODE PENCIPTAAN 

 
Pada bab III ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam 

pengolahan data dalam Film Fiksi Bergenre Adventure Tentang Kepribadian 

Introvert Berjudul Merindu Sepi. 

 
3.1 Metode Penelitian 

Menurut seorang Noor dalam bukunya yang berjudul Metodologi 

Penelitian: Skrip, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah (Noor, 2011) dijelaskan bahwa 

metodologi adalah ilmu tentang kerangka kerja untuk melaksanakan penelitian 

yang bersistem; sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh 

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

atau cabang ilmu logika yang berkaitn dengan prinsip umum pembentukan 

pengetahuan (knowledge). 

Metode penelitian adalah bagaimana secara berurut suatu penelitian 

dilakukan, yaitu dengan alat apa dan prosedur bagaimana suatu penelitian dilakukan 

(Nazir, 1985). Metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 1999). 

Metode yang digunakan dalam pembuatan film ini adalah metode kualitatif, 

karena penulis dalam pengumpulan data menggunakan studi literatur, wawancara, 

dan studi eksisting serta dilaporkan secara deskriptif kualitatif atau menyuguhkan 

apa yang sebenarnya terjadi. 



 

 

Dengan demikian, metode penelitian yang penulis gunakan dalam 

Pembuatan Film Fiksi Bergenre Adventure Tentang Kepribadian Introvert Berjudul 

Merindu Sepi ini yaitu seacara kualiatif. 

 
3.2 Objek Penelitian 

Objek penelitian yang menjadi bahasan utama dalam Film ini yaitu ada 2 

yang pertama tentang film fiksi dengan genre adventure, lalu yang kedua adalah 

psikologi yang mengarah kepada psikologi kepribadian Introvert. 

 
3.3 Lokasi Penelitian 

Tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian yaitu di kampus 

Stikosa-AWS Surabaya, dengan melakukan wawancara terhadap Ibu Suprihatin, 

S.Pd, M.Med.Kom. yang merupakan seorang dosen Psikologi tentang teori 

kepribadian Introvert. Lalu mewawancarai narasumber yaitu Anindita 

Widyaningrum, S.Pd (Lulusan Psikologi) dan Maria Valentina Irma 

Purwanti,A.Md. tentang kepribadian Introvert secara lebih dalam, mengenai 

perilaku sehari-hari dan cara menempatkan diri dengan lingkungannya, karena 

kedua orang tersebut adalah orang dengan kepribadian Introvert. 

 
3.4 Sumber Data 

Sumber data akan dihimpun dari buku atau studi literatur (untuk 

menemukan keaslian data yang sudah diterbitkan baik dari buku-buku maupun dari 

jurnal dan laporan penelitian sebelumnya), wawancara (wawancara dengan 

narasumber yang memiliki keahlian sesuai serta dapat memberikan pemaparan 

kredibel tentang topik bahasan ini), dan studi eksisting pada beberapa film, namun 

2 film ini sangat mewakili yaitu film Rotasi (2016) serta The Introvert (2015). 
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Film Rotasi (2016) menjelaskan seseorang yang ingin menyendiri dengan 

keluar ke alam, karena merasa dunianya sudah tidak memihaknya lagi dan sudah 

berantakan. Film The Introvert (2015) bercerita tentang seorang yang tertekan oleh 

lingkungannya karena sifat introvertnya. 

 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 

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

informasi yang diterimanya tentang suatu kenyataan atau fenomena empiris, 

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

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

data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab 

rumusan masalah penelitian. Umumnya cara mengumpulkan data dapat 

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

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

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

akan menentukan keberhasilan suatu penelitian.  

Ada 3 topik utama yang menjadi fokus dalam pengumpulan data dari 

pembuatan film fiksi bergenre adventure tentang kepribadian introvert berjudul 

“merindu sepi’, yaitu Film fiksi, Genre Adventure dan Introvert. Berikut ini adalah 

pengumpulan data yang berhubungan dengan objek penelitian: 

 
3.5.1 Film Fiksi 

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

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

memiliki konsep pengadeganan yang telah dirancang sejak awal. Struktur cerita 
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 film juga terikat hukum kausalitas. Cerita biasanya juga memiliki karakter 

protagonis dan antagonis, masalah dan konflik, penutupan, serta pola 

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

Fiksi merupakan film yang dibuat atau diproduksi berdasarkan cerita yang 

dikarang dan dimainkan oleh aktor dan aktris. Kebanyakan atau pada umumnya 

film cerita bersifat komersial. Pengertian komersial diartikan bahwa film 

dipertontonkan di bioskop dengan harga karcis tertentu (Sumarno, 1996). Artinya, 

untuk menonton film itu di gedung bioskop, penonton harus membeli karcis terlebih 

dulu. Demikian pula bila ditayangkan di televisi, penayangannya didukung dengan 

sponsor iklan tertentu pula. 

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

2 jenis, yaitu: 

a. Film Cerita Pendek (Short Films) 

Durasi film cerita pendek biasanya di bawah 60 menit. 

b. Film Cerita Panjang (Feature-Length Films) 

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

Kesimpulan: Dari pembahasan film fiksi berdasarkan studi literatur, 

diperoleh kesimpulan bahwa film merupakan film yang dibuat atau diproduksi 

berdasarkan cerita yang dikarang sepenuhnya oleh penulis atau sutradara dan 

dimainkan oleh aktor atau aktris serta pada umumnya bersifat komersir atau 

menjual (menampilkan sesuatu). 

 
3.5.2 Genre Adventure. 

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

diperoleh melalui studi literatur melalui buku. Genre Adventure atau petualangan 
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dipilih karena berhubungan dengan ketenangan dan kesepian, dan hal tersebut 

didapat dari petualangan kesuatu tempat yang mengesankan (Boznia8, 2012). 

Adventure atau petualangan adalah sebuah film tentang perjuangan dan 

pengorbanan yang sarat akan teka-teki dan tantangan dalam pembuatan film, serta 

film genre fiksi ini myoritas diharuskan adanya bimbingan orang tua bagi anak kecil 

yang menontonnya. Hal ini juga dibuktikan lewat data yang dirilis oleh 

kompas.com pada tanggal 03 Januari 2017, yaitu trend untuk traveling bergeser 

dari yang bersama-sama menjadi “Solo Traveling”, karena mayoritas responden 

menyatakan bahwa melakukan perjalanan sendirian bisa lebih tenang dan 

cenderung lebih santai daripada harus bersama-sama atau bahkan rombongan dalam 

jumlah banyak. 

Kesimpulan: Dari pembahasan genre adventure berdasarkan studi literatur, 

diperoleh kesimpulan bahwa petualangan saat ini sedang nge trend dikalangan 

masyarakat, terutama solo traveling. Dan genre ini merupakan genre penuh 

tantangan, penuh pembelajaran tentang hal baru yang bisa menjadi inspirasi untuk 

penonton. 

 
3.5.3 Introvert. 

Pada bagian ini, pengumpulan data dilakukan dengan 2 hal yaitu studi 

literature dan wawancara narasumber. Berikut adalah hasilnya: 

1. Studi Literatur 

Secara umum kepribadian digolongkan menjadi 2 sifat yaitu introvert 

dan extrovert. Kepribadian introvert cenderung menyukai kondisi yang 

tenang, senang menyendiri, reflektif terhadap apa yang mereka lakukan 

(Alwisol, 2009). Mereka memiliki kecenderungan untuk menjauhi 
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interaksi dengan hal-hal baru. Seseorang introvert sangat senang untuk 

melakukan aktivitas yang bersifat soliter (dapat dilakukan sendirian 

tanpa bantuan orang lain). Kegiatan tersebut seperti menulis, membaca, 

mengoperasikan komputer, menonton film, memancing dan lain 

sebagainya. Banyak dari seniman, komposer lagu, penulis novel, atau 

penemu biasanya memiliki kepribadian introvert. Mereka lebih 

menyukai menikmati waktu yang dihabiskan sendirian, karena menurut 

mereka, sendirian adalah hal yang menyenangkan. Selain itu, introvert 

juga memiliki kemampuan yang sangat baik dalam melakukan analisa 

hal-hal rumit. Mereka lebih mudah untuk berkonsentrasi saat 

memecahkan masalah. 

2. Wawancara 1 

Sedangkan wawancara dilakukan dengan bu Suprihatin, S.Pd, 

M.Med.Kom. yang merupakan seorang dosen Psikologi sekaligus 

Petinggi di kampus STIKOSA-AWS tentang teori kepribadian Introvert. 

Beliau mengatakan bahwa kepribadian Introvert bukan hanya seseorang 

pendiam dan anti sosial saja, namun saat ini seorang Introvert sudah 

sangat berkembang menjadi pribadi yang tangguh. Menjadi seorang 

Introvert bukan berarti tidak peka dengan lingkungan sekitar, justru 

seorang Introvert adalah pribadi yang sangat peka dengan lingkungan 

sekitar. Hanya saja kepribadian Introvert mempunya kesenangannya 

sendiri secara eksklusif (tidak semua orang mengetahuinya) dan biasanya 

pribadi Introvert itu tidak akan memperlihatkan ke-eksklusifan-nya 
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tersebut kepada semua orang, namun hanya kepada beberapa atau bahkan 

sangat sedikit orang yang sudah dipercayainya. 

Menurut beliau juga, tokoh-tokoh dunia dan orang-orang yang 

sukses mayoritas adalah seorang Introvert. Hal ini memang benar karena 

seorang dengan kepribadian Introvert adalah pemikir keras, kebanyakan 

jenius, fokus terhadap goals nya dan menggebu-gebu dalam mengejar 

mimpinya. Seorang kepribadian Introvert tidak takut gagal dalam meraih 

sesuatu, mereka mungkin akan terpuruk apabila gagal, namun mereka 

juga akan cepat bangkit dari keterpurukan dan akan lebih kuat dari 

sebelumnya untuk mengejar mimpinya atau sesuatu yang dicita-citakan. 

Kesimpulannya, stigma masyarakat tentang kepribadian Introvert 

bahwa menjadi Introvert pasti pendiam dan anti sosial itu salah besar, 

karena Introvert itu justru kelebihan yang dimiliki, dan orang yang bisa 

mengontrol kelebihannya tersebut akan bisa menjadi orang yang sukses. 

 

Gambar 3.1. Kegiatan wawancara 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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3. Wawancara 2 

Wawancara kedua saya gunakan untuk menggali lebih dalam tentang 

kepribadian Introvert kepada orang yang meiliki sifat Introvert, dan hal 

ini juga saya gunakan untuk menentukan pendalaman karakter dalam 

film saya. Wawancara saya lakukan kepada Anindita Widyaningrum, 

S.Pd dan Maria Valentina Irma Purwanti,A,Md. Mereka berdua adalah 

orang dengan kepribadian Introvert. Dan berikut beberapa hal yang 

mereka sampaikan tentang sifat Introvert yang mereka alami: 

a. Seorang Introvert dalam keluarga 

Dalam keluarga, orang dengan kepribadian Introvert bahkan 

cenderung tidak bisa terbuka sepenuhnya kepada orang tuanya, hal 

tersebut sering menyebabkan salah paham antara mereka. Bahkan 

dengan ayah ataupun ibunya, seorang Introvert juga masih 

menyenbunyikan sesuatu tentang dirinya, entah itu rahasia 

kehidupan atau hal lainnya. Seorang Introvert sangat tertutup bahkan 

kepada orang tuanya, apalagi kalau orangtua mereka sangat otoriter 

dalam memutuskan sesuatu. Namun kelebihannya seorang Introvert 

selalu mempunyai tekad untuk membahagiakan kedua orang tuanya, 

dengan caranya sendiri. 

b. Seorang Introvert dalam karir 

Seorang Introvert cenderung berprestasi dalam karir, hal tersebut 

dikarenakan seorang Introvert identik dengan sifat rajin, yang 

tentunya disukai atasan. Namun dalam forum seorang Introvert 

cenderung akan bicara apabila ada topik yang menarik baginya saja 
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atau kalau hanya dipersilahkan berbicara baru seorang Introvert akan 

bicara. Namun sekali seorang Introvert berbicara, biasanya akan 

sangat rasional dan mengundang perhatian, seorang Introvert 

cenderung menjadi problem solver yang baik, tidak heran kalau 

banyak yang berpeluang menjadi pemimpin. 

c. Seorang Introvert dalam percintaan 

Seorang Introvert adalah pribadi yang dewasa, ia tidak akan 

pernah mau pacarana atau berhubungan dengan hal percintaan 

yang sifatnya berlebihan atau cenderung “alay”. Dia akan 

mengajak pasangannya untuk menjalin hubungan yang biasa 

saja dan tidak berlebihan, karena pribadi Introvert adalah 

pribadi yang setia, meskipun terkadang tidak peka dengan 

percintaan dan sangat kaku dalam menjalin hubungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Foto bersama narasumber 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Kesimpulan: Dari pembahasan dengan orang yang memeliki sifat 

Introvert, mereka mengakui bahkan pribadi Introvert cenderung 

masih suka tertutup dengan keluarganya, masih kaku namun loyal 

dalam percintaan dan berprestasi dalam karir/pekerjaan. 

4. Studi Eksisting 

Studi Eksisting dilakukan pada film Journey Into The Wind  (2018), 

Rotasi (2016), The Introvert (2015), 5 CM. (2012) dan Into The Wild 

(2007). Film-film tersebut menggabungkan antara cerita perjalanan 

sendirian (Introvert) yang dikemas dalam fiksi sebagai pengembangan 

cerita dari pembuat film. Itulah yang menginspirasi penulis untuk 

membuat Film Fiksi Bergenre Adventure Tentang Kepribadian Introvert 

Berjudul Merindu Sepi. 

 
3.2 Teknik Analisa Data 

Setelah melakukan pengumpulan data, maka proses selanjutnya adalah 

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

sumber akan dikelompokkan berdasarkan sumber data tersebut diperoleh. Lalu 

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

pengumpulan data. 

 
3.6.1 Menyajikan Data 

Tabel 3.1. Penyajian Data 

 Studi Literatur Wawancara Eksisting 

Film Fiksi - Media penyampai pesan 

- Media mengungkapkan 

rasa 

- - 
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- Durasi kurang dari 60 

menit 

Genre 

Adventure 

- Petualangan 

- Sekelompok film dengan 

karakter yang sama 

- Tenang 

- Menantang 

- Kejutan  

- - 

Introvert - Pendiam 

- Suka Menyendiri 

- Kelainan kepribadian 

- Tenang 

- Gangguan 

kepribadian 

- Pemikir 

- Jiwa Pemimpin 

- Genius  

- Penyendiri 

- Setia 

- Empati Tinggi 

- Genius 

 

 
3.6.2 Kesimpulan 

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

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

menit. Dimana penulis akan menyampaikan pesan tentang seorang psikopat dengan 

karakter Pendiam, suka menyendiri, tenang, pemikir, genius, setia, empati tinggi 

dan memounyai jiwa pemimpin. Film ini dikemas dengan genre adventure yaitu 

genre film yang memberikan kesan menantang, penuh kejutan dan perjuangan. 
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BAB IV 

PERANCANGAN KARYA 

 

Pada bab IV ini dijelaskan tentang konsep perancangan karya yang mengacu 

pada hasil penelitian bab III, perancangan karya dapat digambarkan seperti gambar 

4.1 bagan perancangan karya. 

 
Perancangan Karya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Bagan perancangan karya 

(Sumber: Olahan Penulis)
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4.1  Pra Produksi 

4.1.1 Naskah 

Dalam proses pembuatan naskah ada 3 hal yang menjadi komponen 

terpenting yaitu ide, konsep dan sinopsis. Berikut adalah penjelasan dari 

komponen-komponen tersebut: 

1. Ide 

Ide film pendek ini berasal dari ketertarikan penulis pada film bergenre 

adventure dimana genre tersebut selalu menyuguhkan hal-hal yang 

berbau perjuangan, inspirasi, serta ketenangan pada setiap adegannya. 

Umumnya genre adventure menyuguhkan kisah inspiratif dari orang-

orang yang akhirnya memutuskan untuk melakukan perjalanan, sehingga 

bisa digunakan sebagai pembelajaran inspiratif bagi penonton. Dalam hal 

ini dikemas dengan mengangkat sudut pandang remaja wanita dengan 

kepribadian Introvert, yang semakin mendukung cerita tentang 

perjalanan yang identic dengan menyendiri dan jauh dari kebisingan. 

Mayoritas masyarakat menganggap kepribadian introvert dan orang yang 

suka melakukan perjalanan adalah orang yang anti sosial, namun 

kenyataannya tidak, mereka adalah orang-orang yang selalu ingin 

tantangan baru dan mengetahui banyak hal lewat rasa penasarannya. Dari 

situ penulis memiliki ide untuk menggabungkan 2 latar belakang tersebut 

dalam bentuk Film Fiksi Bergenre Adventure Tentang Kepribadian 

Introvert Berjudul Merindu Sepi. 
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2. Konsep 

Film fiksi tentang Introvert bergenre adventure ini diceritakan 

dengan 3 babak keadaan pemeran utama, yang menjadi awal mula 

mengapa akhirnya melakukan perjalanan. Film ini disajikan dengan 

alur campuran akan membuat penonton bertanya-tanya dan semakin 

penasaran dengan cerita selanjutnya, ditambah lagi pesan-pesan 

yang diselipkan disetiap adegannya akan menambah rasa ingin tahu 

penonton. Akan ada talent remaja wanita yang menjadi tokoh utama 

dalam film yang akan memerankan seorang dengan kepribadian 

Introvert yang sudah bosan dengan keadaan yang dialaminya, dari 

sinilah awal mula ia melakukan perjalanan dan akan disampaikan 

kepada penonton. Komposisi cerita yang akan ditulis oleh penulis 

skenario sesekali akan memunculkan ketegangan juga ketenangan. 

Didukung oleh Director of Photography (DOP) penggunaan sudut 

pengambilan gambar yang sangat beragam, mulai dari Close Up 

sampai dengan menggunakan drone akan memberikan kesan 

inspiratif dan menarik pada film fiksi ini. 

 
3. Sinopsis 

Ambar adalah seorang dengan kepribadian Introvert yang punya 

mimpi untuk menjadi pelari handal, namun keinginannya tersebut 

ditentang oleh kedua orang tuanya yang menginginkannya menjadi 

guru. Sehingga setiap kali pulang latihan ia selalu ditegur oleh orang 

tuanya dengan nada tinggi yang mempertanyakan target yang 

diberikan. Hal senada juga dirasakan ambar saat ada dilatihan lari,  
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pelatihnya juga seperti orang tuanya yang selalu mentarget Ambar 

untuk terus mengikuti kemauanya karena akan ada perlombaan. 

Begitupun dengan keadaan organisasi yang dipimpin Ambar 

dikampus, anggotanya kini juga mulai mempertanyakan keseriusan 

Ambar dalam memimpin yang membuat Ambar semakin resah. 

Sebagai seorang introvert Ambar selalu overthinking dan merasa 

tidak nyaman, sehingga ia memutuskan untuk pergi ketempat yang 

tenang dan menjauh dari keadaan untuk beberapa waktu. Di tempat 

itu ia bertemu Gilang, yang menjadi teman selama disana sekaligus 

yang membantu Ambar kembali tenang dengan mendapat inspirasi-

inspirasi baru. Setelah kembali merasa tenang Ambar memutuskan 

pulang, dan ternyata kedua orangtuanya berbalik mendukung Ambar 

untuk mengejar impiannya. Akhirnya Ambar berhasil mengikuti 

lomba lari dan meraih juara, hal ini menjadi pembuktian bagi pelatih 

dan teman-teman diorganisasi yang dipimpinnya bahwa 

keberhasilan bukan hanya datang dari ekspektasi namun juga 

kemauan dari dalam diri. 

 
4. Outline 

OUTLINE MERINDU SEPI 

 

1.Blank screen dengan voice over pelan yang mencoba 

mengajak penonton untuk tenang. 

2.INSERT TITTLE FILM 
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3.adegan yang memperlihatkan Ambar berjalan sendirian di 

padang savana dan padang pasir bromo (menyendiri)+ Voice 

Over. 

4.Adegan yang memperlihatkan Ambar berlarian di padang 

savana dan padang pasir bromo + Voice over nada tinggi. 

5.Ambar terengah-engah ditengah padang savana. 

6.Ambar tumbang karena terlalu letih. 

7.Mata ambar tertutup perlahan dengan suara detak 

jantung yang kencang. 

-Deep to black 

8.Muncul seorang gilang yang menghampiri ambar yang 

tergeletak dipadang savana sendirian sambil menangis. 

          

9.mata ambar terbuka perlahan mendengar suara gilang 

yang menyapanya. 

10.Gilang bertanya kepada ambar apa yang dilakukan 

disini namun ambar tidak menjawab. 

11.Gilang mengajak ambar beranjak dari tempat tersebut. 

12.Ambar dan Gilang menuju kesuatu tempat. 

-dissolve- 

13.Gilang menuangkan air dari botol minumnya kedalam 

gelas dan memberikan kepada Ambar. 

14.Ambar menerima dan langsung meminum air permberian 

Gilang tersebut. 
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15.Gilang kembali bertanya apa yang sedang terjadi pada 

ambar karena ia daritadi melihat Ambar berlarian seperti 

ada masalah. 

16.Ambar tetap tidak mau menjawab. 

17.Gilang mengatakan agar Ambar menenangkan diri dulu. 

18.Ambar akhirnya mau menjawab apa yang dialaminya 

kenapa sampai disini. 

19.Ambar kemudian menceritakan secara rinci kepada 

Gilang apa saja yang membuatnya akhirnya memutuskan 

untuk melakukan perjalanan. 

- dissolve - 

20.Ambar mengendap-endap masuk kedalam rumah. 

21.Setelah ambar berhasil masuk dan menutup pintu 

ternyata sudah ditunggu kedua orang tuanya. 

22.Ayah Ambar membentak ambar dan menanyakan kenapa 

latihan lari sampai larut malam baru pulang. 

23.Ibu Ambar menambahi dengan menyampaikan bahwa kedua 

orangtuanya sudah menyekolahkan Ambar tinggi dan mereka 

mempunyai target Ambar menjadi guru. 

24.Ayah Ambar memberikan pilihan kepada Ambar, antara 

berhenti kuliah atau berhenti berlatih lari. 

25.Ibu Ambar meminta Ambar untuk segera memilih. 

26.Ambar berbalik badan dan langsung pergi kedalam 

kamar. 
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27.Ambar masuk kedalam kamar lalu mengunci dan bersandar 

dipintu kamar sambil mendengarkam kedua orangtuanya yang 

bertikai saling menyalahkan. 

28.Ambar merasa sangat tertekan dengan keadaanya yang 

diterima setiap hari setiap pulang latihan. 

- dissolve - 

29.Shoot drone dengan VO Ambar yang menjelaskan bahwa ia 

biasa berlatih lari untuk mengilangkan penat. 

30.Suara pluit pelatih berbunyi dan Ambar mulai berlari. 

31.Slowmotion Ambar saat berlari. 

32.Pelatih berteriak kepada Ambar untuk kembali fokus. 

33.Ambar terhenti digaris finish dengan wajah sangat 

lelah. 

34.Pelatih mendatangi Ambar dan menegur ambar dengan 

keras. 

35. Pelatih mengingatkan Ambar bahwa setelah ini aka 

nada event besar, Ambar harus ingat target yang 

diberikan. 

36.Karena melihat fokus Ambar yang semakin turun, 

pelatih akhirnya memberikan pilihan kepada Ambar mau 

lanjut sesuai target atau diganti pelari lainnya. 

37. Ambar yang merasa tidak nyaman dengan pertanyaan 

akhirnya berbalik badan dan pergi. 

-cut to black- 

38.Kamera follow Ambar yang berjalan masuk kedalam ruang 

rapat. 
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34.Ambar lalu duduk didepan teman-temannya. 

35.Ambar minta maaf karena datang telat dan langsung 

memulai rapat. 

36.Fadil yang merupakan salah satu anggota bertanya 

kepada Ambar lebih memprioritaskan mana antara 

organisasi yang dipimpin saat ini atau latiha lari yang 

sering diikuti. 

37.Ambar memandangi teman-temannya yang dirasa sudah 

mulai bosan dengan keadaannya saat ini, apalagi telah 

menunggu lama untuk rapat pada hari itu. 

38.Ambar yang tidak nyaman dengan keadaan akhirnya 

beranjak meninggalkan ruang rapat, sontak hal tersebut 

membuat marah teman-temannya. 

- dissolve – 

39.Gilang bertanya kepada Ambar lalu apa jawabannya 

dari itu semua 

40.Ambar menjawab bahwa ia belum bisa memutuskan dan 

mohon agar semua orang membiarkannya menyendiri sejenak 

untuk berfikir. 

- dissolve – 

41.seperti biasa Ambar selalu menulis apa yang dialami 

dikertas lalu menempelnya ditembok kamar tidurnya, 

namun saat itu ia juga menulis kepada orang tuanya 

untuk pamit pergi. 

42.timelapse pagi dibromo 

43.Ambar menaiki kendaraan dan turun dipadang pasir 

bromo (VO) yang menjelaskan bahwa ia akhirnya 
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memutuskan untuk pergi setelah melalui dialog Panjang 

dengan diri. 

44.Gilang bertanya kembali kepada Ambar mengenai apa 

rencana ia selanjutnya, namun Ambar masih bingung. Lalu 

gilang menyuruh Ambar beristirahat dan besok akan ia 

tunjukan sesuatu kepada Ambar. 

45.Timelapse pagi + Voice Over Ambar yang bercerita 

bahwa diajak gilang ketempat yang belum pernah ia 

datangi sebelumnya, dan hal tersebut membuat Ambar 

bersyukur dengan keadaannya. 

- dissolve – 

46.Gilang bercakap dengan Ambar lalu ada panggilan 

masuk dari ibu Ambar yang meminta Ambar untuk pulang. 

- dissolve – 

47.Gilang mengantar Ambar untuk naik kendaraan pulang. 

48.Drone kendaraan pulang Ambar dari atas. 

- cut to black – 

49.Ambar masuk kedalam rumah dan sudah ditunggu kedua 

orangtuanya, namun kedua orangtuanya tersebut langsung 

memeluk Ambar. 

50.Ambar masuk kamar dan mendapati tulisan dari kedua 

orangtuanya yang mendukung Ambar sepenuhnya. 

51.Satu bulan kemudian Ambar berhasil ikut lomba lari 

dan menang. 

52.CREDIT TITTLE 
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5. Treatment 

TREATMENT MERINDU SEPI 

4. PROLOG 1 

Blank screen dengan Voice over 

(slow tempo) 

 

- INSERT TITLE FILM – 

 

5. PROLOG 2 

Ambar berjalan sendirian dipadang savana dan padang 

pasir bromo dengan voice over 

(medium tempo) 

6. PROLOG 3 
Ambar berlarian sendiri dipadang savana dan padang pasir 

bromo dengan voice over marah 

(fast tempo) 

 

7. EXT.PADANG SAVANA BROMO.PAGI HARI() 

Shot 01.Ambar-Day-Ext 

Ambar kelelahan lalu tergeletak. 

Shot 02.Gilang-Day-Ext 

 Gilang menghampiri dan membangunkan Ambar. 

 

Shot 03.Gilang-Day-Ext 

 Gilang mengajak Ambar beranjak dari tempat itu menuju 

kesuatu tempat. 

 

Cut to. 

Dissolve to the next scene. 
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8. EXT.TENDA.PAGI HARI() 

Shot 01.Gilang-Day-Ext 

 Gilang bertanya kepada Ambar apa yang terjadi padanya 

 

Shot 02.Ambar-Day-Ext 

 Ambar menjawab bahwa ia korban dari keadaan, lalu 

menceritakan kepada gilang dari awal. 

 

Cut to black. 

 

9. INT.RUMAH AMBAR.NIGHT() 

Shot 01.Follow Ambar masuk rumah 

 (V.O) Ambar bercerita kepada Gilang 

 

Shot 02.Ayah&Ibu Ambar-Night-Int 

Ayah dan Ibu Ambar menegur karena Ambar pulang latihan 

terlalu malam, dan menginginkan agar Ambar menuruti 

target kedua orang tuanya. 

 

Shot 03.Ambar-Night-Int 

Berbalik badan dan langsung masuk kamar tidur 

 

Shot 04.Ambar-Night-Int 

(V.O) Ayah dan Ibu Ambar berdebat soal Ambar. 

Ambar mendengarkan dari balik pintu kamar. 

 

Cut to black. 

 

10. EXT.LAPANGAN LARI.SIANG() 
Shot 01.Drone footage area lapangan lari 

(V.O) Ambar yang bercerita tentang latihan lari. 
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-Dissolve 

Shot 02.Ambar-Day-Ext 

 Ambar mulai berlari saat peluit pelatih dibunyikan. 

  

Shot 03.Ambar-Day-Ext 

Ambar (slowmotion lari) lalu ditegur pelatih karena 

kurang fokus. 

        

Shot 04. Pelatih-Day-Ext 

Pelatih memberikan teguran keras kepada Ambar mengingat 

aka nada event besar, sehingga pelatih memberikan 

pilihan kepada Ambar mau lanjut sesuai target atau 

diganti pelari lain. 

 

Shot 05.Ambar-Day-Ext  

 Ambar berbalik badan dan langsung pergi. 

 

11. INT.RUANG RAPAT.SORE HARI() 
Shot 01.Ambar-Day-Int 

(V.O) Ambar yang akan melakukan rapat 

 

Shot 02.Fadil-Day-Int 

 Fadil mempertanyakan profesionalitas Ambar karena 

dirasa lebih mementingkan latihan lari daripada 

organisasi yang dipimpin. 

 

Shot 03. Ambar-Day-Int 

 Ambar yang sedang suntuk langsung beranjak 

meninggalkan ruangan rapat. Sehingga membuat teman-

temannya tidak terima. 
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12. EXT.TENDA.SORE HARI() 
Shot 01.Gilang-Day-Int 

 Gilang bertanya lalu apa jawaban Ambar dengan 

pertanyaan-pertanyaan itu semua. 

 

Shot 02.Ambar-Day-Ext 

 Ambar menjawab bahwa ia belum bisa memutuskan namun 

meminta agar mereka membiarkan Ambar menyendiri 

sejenak untuk berfikir. 

Cut to black. 

11. INT&EXT. PERJALANAN MENUJU BROMO.DAY&NIGHT() 

Shot 1.Ambar-Night-Int 

 Ambar curhat dengan menuliskan dikertas lalu menempel 

ditembok kamarnya, serta menulis bahwa ia pamit untuk 

menyendiri kepada orangtuanya. 

 

Shot 02.Ambar-Day-Ext 

 Timelapse pagi dan Ambar sampai di Bromo. 

 

Shot 03.Ambar-Day-Ext 

 (V.O) Ambar yang menceritakan kenapa akhirnya 

memutuskan untuk pergi. 

 

- dissolve - 

12. EXT.TENDA.SORE HARI () 

Shot 01.Gilang-Day-Ext 

 Gilang bertanya kepada Ambar apa rencana selanjutnya 

yang akan dilakukan. 

 

Shot 02.Ambar-Day-Ext 

 Ambar menjawab bahwa ia tidak tahu. 
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Shot 03. Gilang-Day-Ext 

Gilang meminta Ambar untuk beristirahat karena ia 

akan memperlihatkan suatu tempat yang akan menjadi 

pelajaran dan inspirasi baru untuk Ambar. 

 

13. EXT.BROMO-PAGI-SIANG() 

Shot 01.Timelapse Pagi Hari di Bromo. 

 (V.O) Ambar yang menceritakan bahwa ia diajak gilang 

ketempat yang selama ini belum pernah ia datangi, dan 

akhirnya Ambar mendapatkan inspirasi yang membuatnya 

bersyukur. 

 

-dissolve- 

14. EXT.BROMO-SIANG() 

Shot 01. Gilang&Ambar-Day-Ext 

 Ambar dan Gilang berbincang, namun tiba-tiba ada 

panggilan masuk dari Ibu Ambar yang meminta Ambar 

untuk pulang. 

Shot 02. Gilang&Ambar-Day-Ext 

 Gilang mengantarkan Ambar ketempat ia naik kendaraan 

untuk pulang. 

Shot 03. Ambar-Day-Ext 

 (V.O) Ambar yang menceritakan kesan dengan Gilang. 

Drone shot jeep dari atas. 

 

15. INT.RUMAH AMBAR-MALAM HARI() 

Shot 01. Ambar-Night-Int 
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 Ambar masuk kedalam rumah, lalu disambut kedua 

orangtuanya dengan pelukan. 

 

Shot 02. Ambar-Night-Int 

 Ambar masuk kedalam kamar dan tersenyum haru melihat 

orangtuanya akhirnya mendukung sepenuhnya, dengan 

cara membalas curhatan Ambar. 

 

16. EXT.LAPANGAN LARI-DAY () 

Shot 01. Drone footage lapangan lari 

 Tulisan satu bulan kemudian dengan ditampilkan 

keberhasilan Ambar yang akhirnya bisa ikut lomba lari 

dan menjadi juara. (CREDIT TITTLE) 

 

6. Shot List 

Tabel 4.1. Shot List MERINDU SEPI 

Shot List Film Merindu Sepi terbagi menjadi per lokasi shooting, yaitu Bromo, 
Kampus, Lapangan dan Rumah. 

SHOT LIST FOR 
“MERINDU SEPI” BROMO SCENE (utama) 
 
DRAFT 6 (revisian ke-6) 
 
COPYRIGHT 2018 
Written By: “Andi Sudaryanto” 
 
Dec 1st-2nd 2018 
 

SCENE/SHOT LOCATION SHOT 
TYPE 

CAMERA 
ANGLE 

CAMERA 
MOVEMENT 

AUDIO 
NOTES 

DIALOGUE SCENE 
DESCRIPTIO
N 

PROLOG 1 
(opening) 

Black screen/ 
Imaginative 

Screen 

Tulisan kata-
kata + english 

subtittle 

- Drone shoot 
keadaan bromo 

1. Suara tarikan 
nafas ambar 
 
2. Suara semilir 
angin 
 
3. Suara sunyi 

VO AMBAR 

Cobalah untuk 
menarik nafas 
secara perlahan.. 

Lalu keluarkan.. 

Hanya 
menampilkan 
blacksreen 
dengan VO 
Ambar, berisi 
tulisan kata-
kata dengan 
subtitle Bahasa 
Inggris 
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SCENE/SHOT LOCATION SHOT 
TYPE 

CAMERA 
ANGLE 

CAMERA 
MOVEMENT 

AUDIO 
NOTES 

DIALOGUE SCENE 
DESCRIPTIO
N 

Berusahalah 
untuk bisa 
nyaman.. 

Lalu bayangkan 
kamu berada 
disituasi yang 
sangat tenang, 

Dimana hanya 
ada semilir angin 
yang membasuh 
telinga, 

Dan suara hening 
alam yang 
menyapa, 

Cobalah untuk 
nikmati, resapi 
lalu renungkan.. 

(Slow tempo) 
 
Ending: 
dari black 
screen ke scene 
screen 
 
CUT TO 

PROLOG 2 Savana 
Bromo 

(pagi hari) 

Wide Drone shoot 

 

Extreme Long Shoot 
(ELS) 

-ambar berjalan 

-ambar berhenti 
ditengah savana 
yang tertiup angin 

 

 

Medium Shoot (MS) 

-tumbuhan disavana 
yang tertiup angina 

-ambar berjalan 

-ambar menulis 
dibuku catatannya 

 

 

Close Up (CU) 

-wajah ambar saat 
berjalan 

-kaki ambar saat 
berjalan 

-mulut ambar yang 
mengeluarkan asap 

Drone Follow 
Object dari 
atas/samping 
mediun shot 

 

Drone dari atas 
extreme long shot 

 

Drone zoom in 
object dari atas 
depan 

 

Drone shot 
memutari object 
(long shot) 

 

Drone shoot cuaca 
dibromo dan 
sekitar 

 

Kamera Panning 

 

Kamera follow 
object 

1. Suara alam 
 
2. Suara semilir 
angin 
 
3. Suara sunyi 

 

VO AMBAR 

Sekarang 
kondisikan dirimu 
sebagai orang 
yang sedang 
dalam pelarian, 

Dari masalah 
yang datang 
tidak mengenal 
keadaan, 

Hingga akhirnya 
memutuskan 
untuk sendirian, 

Menjauh dari 
kebisingan yang 
selama ini 
menjadi beban, 

Diakhir tahun 
2018, saya 
memutuskan 
untuk melakukan 
perjalanan, 

Dengan alasan 
yang mungkin 
sebagian orang 
akan tertawakan, 

Iya benar, saya 
mencoba berlari 
dari keadaan, 

Karena memang 
menurut saya 
tidak ada lagi 
pilihan, 

Shoot cuaca 
untuk 
menunjukan 
keadaan 
dibromo 

 

Timelapse 
sunrise 

 

Timelapse 
cuaca bromo 

 

(medium 
tempo) 

 

Ending: 
Ambar 
berhenti lalu 
menurunkan 
tasnya dan 
berlari 

 

INSERT TITLE 

  

CUT TO 
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SCENE/SHOT LOCATION SHOT 
TYPE 

CAMERA 
ANGLE 

CAMERA 
MOVEMENT 

AUDIO 
NOTES 

DIALOGUE SCENE 
DESCRIPTIO
N 

-pasir yang tertiup 
angina 

-shoot dari kaki 
belakang ambar 
menurunkan tas 
dipasir dengan 
tangan kanannya 
lalu berlari 

 

 

Pilihan yang bisa 
membuat saya 
kembali tenang, 

Dan bangkit 
bangkit dari 
keterpurukan... 

PROLOG 3 Savana 
bromo 

(pagi hari) 

Wide Drone shoot 

 

Extreme Long Shoot 
(ELS) 

 

-ambar berlari 
ditengah savana  

 

 

Medium Shoot (MS) 

-ambar berlari 

-ambar tertunduk 
kelelahan setelah 
berlari 

 

 

Close Up (CU) 

-keringat yang 
menetes dari peluh 
ambar 

  

Drone Follow 
Object dari 
atas/samping 
mediun shot saat 
object berlari 

 

Drone dari atas 
extreme long shot 
saat object berlari 

 

Drone shoot dari 
atas depan saat 
object berlari 

 

Kamera long shoot 
dari depan (ambar 
berlari menuju 
kamera) 

 

Kamera follow 
object dari 
belakang lalu 
tracking melingkari 
obyek saat obyek 
terhenti dari 
larinya 

 

1.Suara nafas 
yang terengah-
engah 

 

2.Suara kaki 
sedang yang 
berlari 

 

3.Suara teriakan 

 

4. suara detak 
jantung 

 

 

 

VO AMBAR 

 

Jikalau ada 
pendendam 
didunia ini, 

Saya adalah 
salah satunya, 

Saya dendam 
dengan hal-hal 
yang terus 
terngiang, 

Dalam pikiran 
yang datangnya 
tidak pernah 
diharapkan, 

Kenapa harus 
saya? 

Padahal saya 
tidak ingin itu 
semua, 

Saya hanya ingin 
dengan apa yang 
jadi impian, 

Bukan malah 
terjebak dengan 
keinginan yang 
mencekik, 

Dari orang-orang 
yang punya dalih 
mendidik... 

Ambar terus 
berlari dengan 
ekspresi marah 
dengan 
keadaan yang 
dialaminya 

 

(fast tempo) 

 

Ending: 
Ambar 
berhenti lari 
dan tertunduk 
disavana 
karena 
kelelahan 

  

CUT TO 

(hening) 

1/1 Savana 
Bromo 

(pagi hari) 

Medium Drone shoot 

 

Extreme Long Shoot 
(ELS) 

 

Drone shot dari 
atas saat ambar 
tergeletak 
menghadap keatas 
ditengah savana 
dengan zoom out 

Suara badan 
ambar 
tergelatak di 
savana 

AMBAR 

“Aaaaaaarrrgggg
gghhhhhhhhhhhh
hh.....” 

(ambar tertunduk 
sambil merasa 

Subjective 
angel 
perlahan-lahan 
menutup 
(kamera jadi 
mata ambar) 
setelah ambar 
tergeletak 
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SCENE/SHOT LOCATION SHOT 
TYPE 

CAMERA 
ANGLE 

CAMERA 
MOVEMENT 

AUDIO 
NOTES 

DIALOGUE SCENE 
DESCRIPTIO
N 

-ambar tertunduk 
disavana  

 

 

Medium Shoot (MS) 

-ambar tertunduk 
kelelahan setelah 
berlari 

- ambar yang 
tergeletak 
menghadap keatas 
ditengah savana 
karena kecapean lari 

Close Up (CU) 

-keringat yang 
menetes dari peluh 
ambar 

-tangan ambar yang 
menggenggam pasir 
saat berhenti lari 
karena kelelahan 

-muka ambar yang 
menghadap keatas 
dengan nafas 
terengah-engah   

sangat 
terbebani) 

ditengah 
savana karena 
kelelahan lari 

 

Ambar 
menangis saat 
terkapar 
disavana 

 

Ending: 
Mata ambar 
tertutup 
perlahan 

 

DEEP TO BLACK 

(tegang) 

1/2 Savana 
Bromo 

(pagi hari) 

Medium Subjective angle 

-mata ambar 
perlahan terbuka 
dan melihat ada laki-
laki didepannya 
(blurry) 

Close Up (CU) 

-mata ambar yang 
terbuka perlahan 

-wajah ambar yang 
heran siapakah yang 
dilihatnya 

Overshoulder Shot 
(OSS) 

-ambar berdiri 
disamping gilang 

-ambar mengusap 
air mata 

Extreme Long Shot 
(OSS) 

Tracking dari 
kiri-kekanan 
atau 
sebaliknya, 
shoot ambar 
dan gilang dari 
belakang saat 
akan berbicara 

-Suara angin 

-suara kaki 
bersepatu 
datang 
menghampiri 
ambar 

GILANG 

 

“pruk pruk pruk” 
(bunyi sepatu 
gilang) 

(gilang 
menghampiri 
Ambar yang 
terkapar 
kelelahan) 

“hei, hei, halooo” 

(gilang mencoba 
membangunkan 
ambar, lalu 
mengulurkan 
tangan untuk 
membantu 
ambar bangun) 

 

AMBAR 

(ambar 
membuka mata 

Saat mata 
ambar terbuka, 
sosok gilang 
blur (kurang 
jelas) 

 

Ending: 
Saat ambar 
bergegas 
bangun 
dengan 
dibantu uluran 
tangan gilang 

  

CUT TO 
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SCENE/SHOT LOCATION SHOT 
TYPE 

CAMERA 
ANGLE 

CAMERA 
MOVEMENT 

AUDIO 
NOTES 

DIALOGUE SCENE 
DESCRIPTIO
N 

-ambar saat diberi 
uluran tangan gilang 
untuk membantu 
bangun 

-lalu ambar berdiri 
disamping gilang 
(shoot dari 
belakang) 

perlahan, karena 
mendengar ada 
suara pria yang 
mendekatinya, 
lalu ia menerima 
uluran tangan 
gilang dan 
membuat ia bisa 
berdiri) 

1/2 Savana 
Bromo 

(pagi hari) 

Medium Overshoulder Shot 
(OSS) 

-dari belakang laki-
laki, ambar 
berbincang 

-ambar berdiri 
disamping gilang 
sambil berbicara 

-ambar selalu 
melihat gilang saat 
gilang bicara 

Nampak 
belakang lalu 
nampak 
samping (OSS) 

-Suara angin 

-pasir yang 
diinjak 

GILANG 

“memangnya 
enak ya tidur 
ditanah? 
Sambil nangis 
pula” 

AMBAR 

(mendengar 
perkataan 
gilang, ambar 
menatap 
gilang lalu 
mengusap air 
matanya) 

Peran gilang 
menjadi 
seorang yang 
pantang 
melihat 
kebawah dana 
kesamping, ia 
hanya melihat 
kedepan 

Ending: 
Long shoot 
gilang dan 
ambar dari 
belakang yang 
sedang 
mengobrol 

CUT TO 

1/3 Savana 
Bromo 

(pagi hari) 

Medium Drone shoot 

Close Up (CU) 

-mulut gilang saat 
mengajak ambar 
untuk ikut 
dengannya 

Extreme Long Shot 
(OSS) 

-percakapan ambar 
dan gilang dari 
belakang 

-ambar dan gilang 
meninggalkan 
tempat mereka 
berbincang dan 
menuju kesuatu 
tempat 

Drone shoot dari 
atas zoom in fokus 
ke tenda yang 
berdiri ditengah 
savana dengan 
ambar dan gilang 
duduk didepannya 

 

Kamera stay 
ditempat, 
hanya berbeda 
angle saja 

-Suara angin 

-pasir yang 
diinjak 

GILANG 

“ayo ikut aku” 

AMBAR 

“kemana?” 

GILANG 

“sudah ikut saja, 
kamu ngga 
mungkin kan 
balik tidur dan 
nangis lagi 
disini?” 

(gilang bergegas 
ketenda dan 
mengajak ambar, 
ambar mengikuti 
dari belakang) 

Gilang 
mengajak 
ambar 
bergegas 
ketenda 

Ending: 
Extreme long 
shot saat 
ambar dan 
gilang 
bergegas 
meninggalkan 
tempat awal 
mereka 
berbincang 
dan menuju 
kesuatu 
tempat 

CUT TO 

1/4 Savana 
Bromo – 

depan tenda 

Medium, 
Close up 

Close Up (CU) Kamera stay 
ditempat, 

-Suara air yang 
dituang 

GILANG 

(menuangkan 
minum dalam 
botol untuk 

Setelah kalimat 
terakhir yang 
diucapkan 
ambar, 
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SCENE/SHOT LOCATION SHOT 
TYPE 

CAMERA 
ANGLE 

CAMERA 
MOVEMENT 

AUDIO 
NOTES 

DIALOGUE SCENE 
DESCRIPTIO
N 

(pagi hari) -close up air panas 
yang dituangkan 
kedalam gelas 

-tenggorokan yang 
menelan air 

-close up mulut 
ambar saat 
menjawab 
pertanyaan dari 
gilang 

-mulut gilang saat 
berbicara 

Extreme Long Shot 
(OSS) 

-percakapan ambar 
dan gilang didepan 
tenda 

Overshoulder Shot 
(OSS) 

-percakapan ambar 
dan gilang dengan 
fokus wajah ambar 

Medium Shoot (MS) 

-percakapan ambar 
dan gilang tampak 
dari belakang (shoot 
dari dalam tenda) 

hanya berbeda 
angle saja 

-suara 
tenggorokan 
yang menelan 
air 

- suara tenda 
yang tertiup 
angina 

- suara angina 

- suara sunyi 

- suara alam 

- suara 
flashback 

dikasihkan 
Ambar) 

“nih minum dulu” 

AMBAR 

(menerima 
minuman dari 
gilang lalu 
meminumnya) 

GILANG 

“dari tadi aku 
lihat kamu 
berlarian namun 
nampak sangat 
terbebani akan 
sesuatu, ada apa 
emangnya?” 

AMBAR 

(hanya menghela 
nafas) 

GILANG 

“tak apa, 
tenangkan dulu” 
(kata gilang 
sambil 
tersenyum) 

AMBAR 

Aku korban dari 
keadaan, itulah 
kenapa aku 
disini. 

langsung 
FLASHBACK 

 

Ending: 
Dialog ambar 
terakhir dan 
dilanjut 
flashback 
screen 

  

FLASHBACK 

6/1 Savana 
Bromo – 

depan tenda 

(pagi hari) 

Medium, 
Close up 

Medium Shoot (MS) 

-gilang bertanya 
kepada ambar 
(shoot dari depan) 

-shoot dari belakang 
(view dalam tenda) 

 

Kamera stay 
ditempat, 
hanya berbeda 
angle saja 

- suara alam 
bromo 

- suara hening 

- suara angin 

GILANG 

“lalu 
jawabanmu?” 

 

Jumping scene 
lalu kembali 
flashback 

 

Ending: 
Saat shoot dari 
dalam tenda 
dan ambar 
menoleh 
kepada gilang 
setelah 
bertanya 

  

FLASHBACK (2) 
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SCENE/SHOT LOCATION SHOT 
TYPE 

CAMERA 
ANGLE 

CAMERA 
MOVEMENT 

AUDIO 
NOTES 

DIALOGUE SCENE 
DESCRIPTIO
N 

8/1 Area bromo 

(pagi hari) 

Wide Medium Shoot (MS) 

- jeep menurunkan 
ambar disavana 
bromo 

-dari belakang 
ambar melihat 
hamparan luas 
bromo 

Panning jeep 
yang datang 
menurunkan 
ambar 

 

Follow ambar 
dari belakang 
yang turun dari 
bromo lalu 
melihat area 
sekitar 

- suara alam 
bromo 

- suara hening 

- suara angina 

- suara mesin 
jeep 

- suara ambar 
turun dari jeep 

- suara ambar 
menutup pintu 
jeep 

VO AMBAR 

Setiap orang 
punya cara 
sendiri untuk 
meditasi, belajar 
berkomunikasi 
dengan dirinya 
sendiri, dengan 
cara menyendiri 
dan menjauh dari 
kebisingan, 
dengan cara 
melakukan 
perjalanan 
ketempat yang 
membuat 
tenang, yang 
tujuannya untuk 
mencari jawaan, 
dari pertanyaan 
yang 
jawabannya 
selalu 
meragukan, 
dengan cara 
berpergian 
dengan ditemani 
hembusan angin 
dan hamparan 
savana yang luar 
biasa... 

Scene ambar 
menginjakan 
kaki dibromo 
dari jeep yang 
mengangkutny
a 

 

Ending: 
Medium shot 
dari belakang 
saat ambar 
melihat 
hamparan 
bromo yang 
luas 

  

FLASHBACK (2) 

9/1 Savana 
Bromo – 

depan tenda 

(sore hari) 

Medium, 
Close up 

Drone shoot 

Close Up (CU) 

-close up mulut 
gilang saat bercakap 
dengan ambar 

-close up wajah 
ambar saat melihat 
gilang 

Extreme Long Shot 
(OSS) 

-saat ambar 
bergegas tidur 
didalam tenda dan 
gilang bergegas tidur 
diluar tenda dengan 
sleeping bag 

Overshoulder Shot 
(OSS) 

-percakapan ambar 
dan gilang dengan 
fokus wajah ambar 

Medium Shoot (MS) 

-percakapan ambar 
dan gilang tampak 

Drone shoot dari 
depan atas tenda, 
drone tracking dari 
atas kebawah saat 
adegan ambar dan 
gilang bergegas 
beristirahat 

 

Kamera stay 
ditempat, 
hanya berbeda 
angle saja 

- suara alam 
bromo 

- suara hening 

- suara angin 

GILANG 

“lalu apa 
rencanamu 
selanjutnya?”) 

AMBAR 

“entahlah, 
mungkin aku 
hanya akan 
berjalan-jalan 
disini, sambil 
merenungi 
masalah yang 
ada” 

(jawab ambar 
dengan wajah 
cemas) 

GILANG 

“istirahatlah 
sekarang, besok 
akan aku 
tunjukkan betapa 
seharusnya kamu 
bersyukur” 

Jumping scene 
dari scene 
flashback 

 

Ending: 
Shoot drone 
yang 
memperlihatka
n adegan 
ambar dan 
gilang 
bergegas 
istirahat 

  

TRANSISI 
TIMELAPSE 
MATAHARI 
TERBIT, VIEW 
BROMO PAGI 
HARI, 
TIMELAPSE 
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SCENE/SHOT LOCATION SHOT 
TYPE 

CAMERA 
ANGLE 

CAMERA 
MOVEMENT 

AUDIO 
NOTES 

DIALOGUE SCENE 
DESCRIPTIO
N 

dari belakang (shoot 
dari dalam tenda) 

(kata gilang 
kepada ambar 
sambil berdiri) 

AMBAR 

(ambar melihat 
gilang dengan 
penuh tanya) 

(ambar bergegas 
istirahat, 
sementara gilang 
bergerak 
meninggalkan 
tenda) 

10/1 Area Bromo  

(pagi hari 
dan shubuh) 

- savana 

-warung 

-kawah 
bromo 

-shubuh saat 
ada tungku 
untuk 
perapian 

Wide Drone shoot 

 

Close Up (CU) 

 

-close up wajah 
ambar yang senang 

-close up ekspresi 
orang yang diajak 
interaksi 

-ambar mencatat 
dibuku catatannya 
sambil tersenyum 

 

Extreme Long Shot 
(OSS) 

-ambar dan gilang 
berjalan 

 

Overshoulder Shot 
(OSS) 

-ambar 
memperhatikan 
setiap hal yang 
dijelaskan gilang 

 

Medium Shoot (MS) 

-ambar dan gilang 
berjalan (shoot dari 
belakang) 

Drone shoot 
follow object 
(ambar dan gilang) 
di padang pasir 

 

Drone shoot 
follow object 
(ambar dan gilang) 
berjalan dibibir 
kawah 

 

Drone shoot 
ambar dan gilang 
berdiri sambil 
berbincang dibibir 
kawah 

 

Kamera hand 
held (fokus 
ekspresi 
senang ambar) 

 

Kamera follow 
object 

- suara alam 
bromo 

- suara hening 

- suara angina 

- suara 
keramaian 

- suara kawah 
bromo 

- suara orang 
berbincang-
boncang 

-suara orang 
ketawa 

-suara burung 
pagi hari 

-suara api dalam 
tungku 

VO AMBAR 

Ketika matahari 
sudah mulai 
menunjukan 
kehangatannya, 
kami bergerak 
menuju apa yang 
gilang ingin 
tunjukan, menuju 
tempat yang 
selama ini 
tertutup rasa 
penasaran dalam 
diri saya yang 
hilang, sehingga 
tidak sempat 
melihat dengan 
dekat, iya.. gilang 
memberikan 
banyak sekali 
pelajaran, yang 
membukakan 
indra saya untuk 
lebih peka 
dengan keadaan 
sekitar, untuk 
lebih terbuka 
dengan realita, 
untuk tidak larut 
dalam 
keterpurukan, 
untuk tidak selalu 
menundukan 
kepala, untuk 
tidak selalu 
menyendiri dan 
sepi sendiri, 
karena 
menurutnya 
berbagi perasaan 
dengan orang 
lain itu sangat 
perlu, karena 
siapapun dengan 
keadaan apapun 
bisa menjadi 
guru, siapapun 
dengan keadaan 
apapun bisa 

Banyak ambil 
footage 
keadaan 
sekitar dan 
ekspresi orang-
orang sekitar 

 

Ambar selalu 
menulis dibuku 
catatan yang 
dibawanya 

 

Ending: 
Close up ambar 
menutup buku 
catatannya 
setekah 
menulis 
dengan 
ekspresi 
tersenyum 

  

DEEP TO BLACK 
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SCENE/SHOT LOCATION SHOT 
TYPE 

CAMERA 
ANGLE 

CAMERA 
MOVEMENT 

AUDIO 
NOTES 

DIALOGUE SCENE 
DESCRIPTIO
N 

senantiasa 
membantu, kita 
yang ingin 
berbagi keluh 
kesah, untuk 
mendapatkan 
inspirasi baru, 
dari apa yang 
mereka alami 
setiap harinya, 
kerja keras yang 
tiada balas, 
hanya berfikir 
untuk orang yang 
dicintai, untuk 
orang yang ingin 
diperjuangkan, 
sama halnya 
seperti saya, 
mereka juga….) 

11/1 Area Bromo- 
depan tenda 

(sore hari) 

Medium Close Up (CU) 

 

-ambar mencatat 
dibuku catatannya 
sambil tersenyum 

 

Extreme Long Shot 
(OSS) 

-ambar dan gilang 
didepan tenda 

 

Overshoulder Shot 
(OSS) 

-ambar 
memperhatikan 
setiap hal yang 
dijelaskan gilang 

 

Medium Shoot (MS) 

-ambar dan gilang 
berjalan (shoot dari 
belakang) 

-gilang saat pertama 
kali menatap ambar 
karena ambar bilang 
kalau gilang adalah 
orang terbijak yang 
pernah ditemui 

Kamera stay 
ditempat, 
hanya berbeda 
angle saja 

- suara alam 
bromo 

- suara hening 

- suara angin 

- suara menulis 
dibuku catatan 

-suara telfon 
masuk 

GILANG 

“ternyata benar 
ya, kalau orang 
sepertimu suka 
meninggalkan 
bekas” 

(kata gilang 
disamping ambar 
yang dari tadi 
menulis dibuku 
catatan penuh 
pasirnya dengan 
senyum sendiri) 

AMBAR 

“bekas?” 

(ambar 
menghentikan 
tulisan sambil 
bertanya kepada 
gilang) 

GILANG 

“iya bekas, selalu 
membekas 
dimanapun, 
selalu 
meinggalkan 
kesan bagi 
siapapun” 

(kata gilang 
dengan tegas 
sementara 
ambar tersenyum 
mendengarkan 
perkataan gilang 
tersebut) 

Scene pertama 
kali gilang 
menoleh 
kearah ambar 

 

Ending: 
Ambar 
memegang hp 
nya yang 
berbunyi 

  

CUT TO 
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SCENE/SHOT LOCATION SHOT 
TYPE 

CAMERA 
ANGLE 

CAMERA 
MOVEMENT 

AUDIO 
NOTES 

DIALOGUE SCENE 
DESCRIPTIO
N 

AMBAR 

“jujur, kamu 
adalah orang 
terbijak yang 
pernah kutemui” 

(kata ambar 
kepada gilang 
yang membuat 
gilang akhirnya 
tersenyum) 

11/2 Area Bromo- 
depan tenda 

(sore hari) 

Medium Drone shoot 

 

Close Up (CU) 

 

-menerima telfon 
ibunya 

 

Overshoulder Shot 
(OSS) 

-ambar menerima 
telfon dari ambar 

Drone shoot tenda 
zoom out keatas 
dengan ambar dan 
gilang duduk 
didepan tenda 

 

Kamera stay 
ditempat, 
hanya berbeda 
angle saja 

- suara hening 

- suara 
percakapan 
ambar dan 
ibunya 

GILANG 

“angkat saja, 
ibumu sudah 
cemas” 

(perintah gilang 
kepada ambar 
yang ragu 
menerima telfon 
dari ibunya) 

AMBAR 

“halo buk” 

IBU AMBAR 

“halo ambar, 
pulang nak” 

(pinta ibu ambar 
dengan tangisan) 

Ada 
percakapan 
ambar dengan 
ibunya ditelfon 
yang meminta 
untuk segera 
pulang 

 

Ending: 
Zoom out 
shoot tenda 
dengan drone 
dari atas 
dengan suara 
percakapan 
telfon ambar 
dan ibunya 

CUT TO 

11/2 Pinggir jalan 

(sore hari) 

Medium Drone shoot 

Overshoulder Shot 
(OSS) 

-ambar dan gilang 
berbincang dipinggir 
jalan dengan fokus 
ambar 

-jeep meinggalkan 
gilang dipinggir jalan 

 

Medium Shoot (MS) 

-ambar dan gilang 
berbincang dipinggir 
jalan dengan shoot 
dari depan 
memperlihatkan 
dagu sampai kaki 
saja 

Drone shoot 
follow jeep yang 
bergerak 
meninggalkan 
bromo 

 

Kamera stay 
ditempat, 
hanya berbeda 
angle saja 

- suara alam 
bromo 

- suara hening 

- suara angin 

- suara jeep 
datang 

AMBAR 

“terimakasih ya” 

GILANG 

“saya yang 
terimakasih” 

AMBAR 

“oh iya yang 
kamu maksud 
kemarin 
membekas itu 
apa?” 

GILANG 

“kamu belum 
mengerti juga? 
Sudahlah tidak 
perlu difikirkan, 
biarkan itu hanya 

Ambar naik 
jeep 
meninggalkan 
gilang 
sendirian 
dipinggir jalan 

 

Ending: 
Zoom out 
drone yang 
mengikuti jeep 
sedang 
bergerak 
meninggalkan 
bromo 

  

DEEP TO BLACK 
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SCENE/SHOT LOCATION SHOT 
TYPE 

CAMERA 
ANGLE 

CAMERA 
MOVEMENT 

AUDIO 
NOTES 

DIALOGUE SCENE 
DESCRIPTIO
N 

-jeep datang 
menjemput ambar 
yang sudah 
menunggu dipinggir 
jalan 

sekedar jadi 
rasa” 

VO AMBAR 

Saya memang 
cenderung 
selektif sekali 
saat kenal 
teman, penuh 
pertimbangan 
dalam 
melakukan 
sesuatu, dan 
tidak gampang 
percaya 
siapapun, namun 
entah kenapa  
bersama gilang 
terasa sangat 
beda, apa yang 
ia lakukan selalu 
sama dengan 
apa yang saya 
rasakan, 
meskipun ……) 

 

SHOT LIST FOR 
“MERINDU SEPI” CAMPUS SCENE 
 
DRAFT 6 (revisian ke-6) 
 
COPYRIGHT 2018 
Written By: “Andi Sudaryanto” 
 
Dec 20th, 2018 
 

SCENE/SHOT LOCATION SHOT 
TYPE 

CAMERA 
ANGLE 

CAMERA 
MOVEMENT 

AUDIO 
NOTES 

DIALOGUE SCENE 
DESCRIPTION 

5/1 Perpustakaan 
(Sore Hari) 

Wide & 
Medium 

Medium Shoot (MS) 

-ambar berjalan 
menuju ruangan 
rapat 
-ambar duduk dikursi 

Follow ambar 
yang masuk 
keruangan 
(shoot depan 
dan belakang), 
lalu duduk 
dikursi 

1. Suara 
anggota rapat 
saling berbisik 
satu sama lain 
 
2. Suara 
buku/benda 
yang 
diletakkan 
keatas meja 
 
3. Suara 
langkah kaki 
ambar menuju 
keruangan 

VO AMBAR 

Apa yang 
saya alami 
dirumah, dan 
apa yang 
saya alami 
dilatihan, 
tidak pernah 
terfikir 
akan 
berimbas 
dikampus, 
tetapi 
mungkin pada 
hari itu, 
adalah 
puncaknya... 

Menampilkan 
situasi akan 
dimulainya 
rapat, dimana 
teman-teman 
ambar sudah 
menunggu 
lumayan lama 
dilokasi, 
sementara ambar 
datang telat 
 
(pemeran 
pembantu tidak 
ditampilkan 
wajahnya) 
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SCENE/SHOT LOCATION SHOT 
TYPE 

CAMERA 
ANGLE 

CAMERA 
MOVEMENT 

AUDIO 
NOTES 

DIALOGUE SCENE 
DESCRIPTION 

Ending: 
Ambar duduk 
dikursi tengah 
 
CUT TO 

5/2 Perpustakaa
n (Sore Hari) 

Medium Medium Shoot (MS) 

-shoot ambar dengan 
framing teman-teman 
didepannya 
-shoot dari sisi 
ambar (blur 
keanggota rapat) 
 
Close Up (CU) 

-wajah ambar yang 
merasa bersalah  

PANNING dari sisi 
kiri 
kekanan/sebalikny
a dengan angle 
belakang anggota 
rapat fokus ke 
ambar 

 

PANNING dari sisi 
ambar, view 
peserta rapat 
(blur) 

- AMBAR 

“baik teman-
teman 
sebelumnya 
saya mohon 
maaf telat, 
lagi , 
karena baru 
selesai 
latihan, oke 
langsung 
saja kita 
mulai rapat 
hari ini” 

Ambar meminta 
maaf kepada 
temannya 
karena telat 

 

Ending: 
Ambar selesai 
mengucapkan 
minta maaf 
ketemannya 

CUT TO 

5/3 Perpustakaa
n (Sore Hari) 

Medium Medium Shoot (MS) 

-view dari belakang 
peserta rapat, fokus 
ke ambar 
 
Close Up (CU) 

-Muka ambar saat 
mempersilahkan fadil 
bertanya 

-tangan dan mulut fadil 
saat 
bertanya/menyampaik
an sesuatu 

Overshoulder Shot 
(OSS) 

-fadil yang angkat 
tangan namun kamera 
tetap fokus kemuka 
ambar 

 

 

Camera stay  

 

FADIL 

“sebentar, 
mohon izin 
ketua, 
sebelum 
rapat 
dimulai saya 
mau bertanya 
untuk ketua”  

 

AMBAR 

“baik 
silahkan” 

(ambar 
menjawab 
dengan 
ekspresi 
penuh tanya) 

Tensi rapat 
mulai naik ketika 
fadil bertanya 
kepada ambar 
selaku ketua 

(fast tempo) 

Ending: 
Close up muka 
ambar setelah 
mendengar 
pertanyaan fadil 

CUT TO 

(hening) 

5/4 Perpustakaa
n (Sore Hari) 

Medium Close Up (CU) 

-mulut fadil yang 
bertanya lagi kepada 
ambar 

 

Medium Shoot (MS) 

Camera stay Suara fadil 
yang 
menggema 
diruangan 
rapat 

FADIL 

“ketua 
sebenarnya 
lebih 
memilih mana 
antara 
organisasi 
yang anda 
pimpin saat 
ini atau 
latihan lari 

Situasi rapat 
hening karena 
fadil bertanya 
seperti itu 
kepada ambar, 
dan ambar 
nampak 
kesusahan 
menjawab 
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SCENE/SHOT LOCATION SHOT 
TYPE 

CAMERA 
ANGLE 

CAMERA 
MOVEMENT 

AUDIO 
NOTES 

DIALOGUE SCENE 
DESCRIPTION 

-framing ambar dari 
belakang peserta rapat 

yang selalu 
ketua ikuti” 

(fadil 
bertanya 
dengan nada 
yang agak 
tinggi) 

Ending: 
Fokus ke ambar 

CUT TO 

(tegang) 

5/5 Perpustakaa
n (Sore Hari) 

Medium Subjective angle 

-mata ambar melihat 
peserta rapat yang 
menunggu jawabannya 

Close Up (CU) 

-wajah ambar yang 
nampak bingung 

Medium Shoot (MS) 

-shoot dari pojok 
ruangan, saat ambar 
mengatakan alasannya 

Camera stay -suara jari 
peserta rapat 
yang 
mengetuk 
ngetuk meja 

-suara hening 

-suara jantung 
ambar 

-suara ambar 
bergegas dari 
tempat 
duduknya 

AMBAR 

(terdiam) 

FADIL 

“kami tidak 
bermaksud 
apa-apa, 
hanya ingin 
kepastian” 

(Tanya 
gilang, 
ambar 
beranjak 
dari tempat 
duduknya) 

AMBAR 

“aku belum 
bisa 
memutuskan.) 

Situasi hening 

 

Ending: 
ambar beranjak 
dari tempat 
duduk dan 
mengatakan 
alasannya 

  

CUT TO 

 
SHOT LIST FOR 
“MERINDU SEPI” SCENE LAPANGAN 
 
DRAFT 6 (revisian ke-6) 
 
COPYRIGHT 2018 
Written By: “Andi Sudaryanto” 
 
Dec 27th-28th, 2018 
 

SCENE/SHOT LOCATION SHOT 
TYPE 

CAMERA 
ANGLE 

CAMERA 
MOVEME
NT 
(ronin/ziyun
) 

AUDIO 
NOTES 

DIALOGUE SCENE 
DESCRIPTIO
N 

3/1 Lapangan 
lari (pagi 

hari) 

Wide & 
Medium 

Medium Shoot (MS) 

-ambar lari 
menghampiri kamera 

 
Long Shoot (LS) 

-ambar shoot lari dari 
kejauhan, kamera 

stay 
Close Up (CU) 

-follow 
ambar lari 
dari depan 
 
-follow 
ambar lari 
dari 
belakang 
 
-shoot kaki 
yang berlari 
 

Suara peluit 

Suara kaki 
yang sedang 
berlari 

Suara nafas 
ngos-ngosan 

Suara Suasana 
pagi 

VO AMBAR 

Kalau setiap 
orang punya cara 
masing-masing 
untuk 
menghilangkan 
penat, saya 
melakukannya 
dengan berlatih  

Menampilkan 
ambar yang 
sedang lari 
ngos-ngosan 
dilapangan, 
dan dibawah 
terik matahri 
yang mulai 
tinggi 
 
(pemeran 
pembantu 
tidak 
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SCENE/SHOT LOCATION SHOT 
TYPE 

CAMERA 
ANGLE 

CAMERA 
MOVEME
NT 
(ronin/ziyun
) 

AUDIO 
NOTES 

DIALOGUE SCENE 
DESCRIPTIO
N 

-wajah ambar yang 

penuh keringat saat 
lari 
-ekspresi kelelahan 
ambar saat 
mengusap keringat 
 
Drone Shoot 
 
-follow obyek 
ambar lari dari 
atas belakang 
-follow obyek 
ambar lari dari 
samping 
-melingkari ambar 
yang terhenti 
karena kelelahan 
lari (angle rendah 
-footage2 suasana 
lapangan lari dari 
atas 

Suara sunyi 

Suara pasir 
yang 
bergesekan 
dengan sepatu 
lari 

lari, karena 
dengan 
kecepatan yang 
terpacu, otak ini 
akan terasa lebih 
segar. Namun 
akhir-akhir ini 
keadaannya 
sama 
saja...dengan 
apa yang saya 
alami dirumah. 

ditampilkan 
wajahnya) 
 
Ending: 
Ambar berhenti 
lari karena 
kelelahan 
 
CUT TO 

3/2 Lapangan lari 
(pagi hari) 

Medium Medium Shoot (MS) 

-mendatangi ambar 
kemudian memarahi 
 
Close Up (CU) 

-mulut pelatih saat 
bicara “ingat target 
target target” 
 
Over Shoulder (OS) 

-pelatih marah 
kepada ambar (OS 
dari pelatih dengan 
fokus ambar yang 
nampak kelelahan) 

Follow 
pelatih yang 
bergerak 
mendatnagi 
ambar 
kemudian 
memarahi 

Suara sepatu 
pelatih yang 
mendekat ke 
ambar 

PELATIH 

 

“woy ambar, 
fokussss” 

(teriak 
pelatih 
kepada ambar 
yang terlihat 
sangat tidak 
semangat 
dilapangan) 

 

“kamu tau 
kan, sebentar 
lagi kita ada 
tournament 
besar? INGAT 
TARGET TARGET 
TARGET” 

(kata pelatih 
kepada ambar) 

AMBAR 

(hanya 
tertunduk dan 
menghela 
nafas) 

Ambar 
dimarahi 
pelatih karena 
tidak fokus 

 

Ending: 
Close up mulut 
pelatih yang 
biang “ingat 
target target 
target” kepada 
ambar 

 

CUT TO 

3/3 Lapangan lari 
(pagi hari) 

Medium Close Up (CU) 

-Muka ambar yang 
pasrah menerima 
teguran pelatih 

Mengitari 
ambar dan 
pelatih yang 
sedang 
menegur 

 

 

PELATIH 

“akhir-akhir 
ini performa 
dan fokusmu 
sangat  

Ambar diberi 
pilihan oleh 
pelatih 
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SCENE/SHOT LOCATION SHOT 
TYPE 

CAMERA 
ANGLE 

CAMERA 
MOVEME
NT 
(ronin/ziyun
) 

AUDIO 
NOTES 

DIALOGUE SCENE 
DESCRIPTIO
N 

Overshoulder Shot 
(OSS) 

-ambar yang terkejut 
karena diberi pilihan 
oleh pelatih (OS dari 
sisi pelatih fokus ke 
ekspresi ambar) 

Medium Shoot (MS) 

-ambar balik badan 
membelakangi 
pelatihnya dan bilang 
“aku belum bisa 
memutuskan, 
biarkan aku 
menyendiri 
sejenak, untuk 
berfikir” 

lalu ambar 
meninggalkan pelatih 

Long Shoot (LS) 

-ambar meninggalkan 
pelatihnya 

kurang, kalau 
seperti ini 
terus apakah 
kamu bisa 
seperti yang 
saya 
targetkan?” 

(kata pelatih 
kepada ambar) 

AMBAR 

(ambar 
menghela 
nafas panjang 
mendengar 
pertanyaan 
pelatihnya 
tersebut) 

PELATIH 

“kamu pilih 
mana, lanjut 
sesuai target 
atau saya 
ganti dengan 
pelari lain?” 

(fast tempo) 

 

Ending: 
ambar 
meninggalkan 
pelatih dengan 
wajah kecewa, 
dan pelatih 
ambar hanya 
melihatnya 

  

CUT TO 

(hening) 

OUT OF SCENE Lapangan 
(golden 
hour) 

Wide Drone Shoot 

 

-ambar berlatih lari 
sendirian  

Follow object Backsound 
music 

VO AMBAR 

Setiap orang 
pasti punya 
mimpi, 
termasuk 
saya, dan 
mimpi saya 
saat itu 
sudah terasa 
sangat dekat, 
bisa menjadi 
pelari 
diturnamen 
yang saya 
inginkan, 
namun kenapa 
terasa sangat 
otoriter? 
Tidakkah 
sedikit 
memberi ruang 
bagi saya 
untuk 
berkembang? 
Untuk bisa 
memotivasi 
diri saya 
sendiri agar 
jadi seperti 
apa yang saya 
inginkan... 

Suasana 
menyendiri 
ambar yang 
sedang berlatih 
lari 

 

Ending: 
Zoom out 
lapangan lari 
keatas 

  

DEEP TO BLACK 
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7. Storyboard 
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Lanjutan Storyboard 
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Lanjutan Storyboard 
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Lanjutan Storyboard 
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Lanjutan Storyboard 
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Lanjutan Storyboard 
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Lanjutan Storyboard 
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Lanjutan Storyboard 
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Lanjutan Storyboard 
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Lanjutan Storyboard 
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Lanjutan Storyboard 
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Lanjutan Storyboard 
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4.1.2 Manajemen Produksi 

Berikut adalah hal-hal yang tercatat dalam lingkup manajemen produksi: 

a. Casting Talent 

AMBAR (PEMERAN UTAMA) 

FISIOLOGI/FISIK 

- Nama    : Ambar 

- Tokoh    : Protagonis 

- Jenis Kelamin   : Perempuan 

- Umur     : 21 Tahun 

- Berat Badan    : 50 kg 

- Tinggi Badan   : 165 cm 

- Warna Rambut   : Hitam 

- Warna Mata    : Hitam 

- Warna Kulit    : Sawo matang 

- Postur Tubuh   : Tegak 

- Penampilan    : Rapi (rambut pendek) 

- Ras     : Jawa 

 

PSIKOLOGI 

- Standar Moral  : Lembut,  

- Ambisi Pribadi   : Meraih mimpi 

- Frustasi    : Ketika gagal 

- Temperamen    : overthinking, mudah frustasi 

- Sikap Dalam Hidup   : Harus sesuai dengan apa yang  

  diinginkan 

- Kelemahan-Kelemahan : Gampang frustasi 

- Kemampuan    : Lari 

- Kualitas    : Pejuang 

- IQ     : 110 
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SOSIOLOGI 

- Kelas     : Penduduk biasa 

- Pekerjaan     : Mahasiswa 

- Pendidikan     : Kuliah 

- Kehidupan Rumah    : Anak Tunggal Perempuan 

- Kepercayaan     : Aktif  

- Ras      : Jawa 

- Kewarganegaraan    : Indonesia 

- Posisi Di Dalam Komunitas  : Pemain Utama 

- Keterlibatan Politik   : Cuek 

- Hobi       : Menyendiri dan Berlari 

 

 

b. Sarana Prasarana 

Tabel 4.2. List Alat Shoting 

No. Nama Alat Jumlah 

1. Kamera Sony Alpha 7s 1 buah 

2. Kamera Sony Alpha 6500 1 buah 

3. Tripod Kamera Promos (Excell) 1 buah 

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

5. Lensa Tamron 2 buah 

6. Lensa Canon Fix f 1.8 1 buah 

7. Lampu LED (Amaran) 2 buah 

8. Lampu LED 2 buah 

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

10. Tascam DR-60D 1 buah 

11. BLIMP + bulu kucing 1 buah 

12. Headset 1 buah 

13. Baterai kamera Sony Alpha 12 buah 

14. Baterai lampu LED (Amaran) 4 pack 

15. Baterai lampu LED  6 buah 

16. Baterai kotak RodeMic 2 buah 
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17. Charge baterai kamera Sony Alpha 5 buah 

18. SDHC Card 8GB (Sandisk) 1 buah 

19. SDHC Card 16GB (Sandisk) 1 buah 

20. SDHC Card 64GB (Sandisk) 1 buah 

 

Lanjutan List Alat Shoting 

21. Laptop  1 buah 

22. Hardisk 2 gb 1 buah 

23. Flashdisk 16 gb 1 buah 

24. Kabel roll 1 buah 

25. Drone (DJI Phanom 4 Pro) 1 buah 

26 Drone (DJI Spark) 1 buah 

27 Reflektor 1 buah 

28 Rix Kamera 1 set 

 

Tabel 4.3. List Properti Shoting 

No. Nama Properti Jumlah 

1. Jaket Eiger 2 buah 

2. Tas Consina 1 buah 

3. Tenda 1 set 

4. Sleeping Bag 2 buah 

5. Matras Gunung 1 buah 

6. Peluit 1 buah 

7. Tulisan Kertas 100 lembar 

8. Sepatu Gunung 2 set 

9. Jeep 1 buah 

10. Air Minum 1 botol 

11. Gelas 1 buah 

12. Kuda 2 ekor 

13. Kertas Rapat 1 set 

14. Handphone 1 buah 
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15. Foto Keberhasilan 5 foto 
 

 

 

c. Anggaran Biaya 

Tabel 4.4. Anggaran Dana 

NO URAIAN UNIT SATUAN RP/UNIT TOTAL (RP) 

PENGELUARAN     

PRA PRODUKSI 

1 Kertas HVS SIDU 
80 gr 

2 pack Rp     45.000,- Rp          90.000,- 

2 Bensin survey lokasi 
syuting Surabaya 

1 Unit sepeda 
motor 

Rp     50.000,- Rp          50.000,- 

3 Tiket bis 1 Bis ekonomi 

Jombang-
surabaya 

Rp.    15.000,- Rp          15.000,- 

4 Konsumsi meeting 
talent + crew 

6 orang Rp.    20.000,- Rp         120.000,- 

Total Pengeluaran Pra Produksi Rp        275.000,- 

 

PRODUKSI 

SCENE BROMO 

1 Konsumsi Crew + 
talent 6 orang 
(3hari,3x/hari) 

54 porsi Rp     15.000,- Rp         810.000,- 

2 Air Mineral Gelas 4 kardus Rp     25.000,- Rp         100.000,- 

3 Bensin Mobil PP 
(Sby-Malang) 

1 perjalanan Rp   400.000,- Rp         400.000,- 

4 Penginapan AA 
Guest House Malang 

3 hari Rp   350.000,- Rp      1.050.000,- 

5 Paket tour bromo 2 
hari untuk 6 orang 
(12 orang) 

12 orang Rp   250.000,- Rp      3.000,000,- 
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6 Paket Extra Day tour 
bromo 1 hari 

1 hari Rp   350.000,- Rp         350.000,- 

7 Biaya tol Surabaya-
Malang 

- - Rp     70.000,- Rp           70.000,- 

8 Cemilan 3 hari Rp   100.000,- Rp         100.000,- 

Total Pengeluaran Produksi Scene Bromo Rp     5.880.000,- 

 

SCENE CAMPUS 

1 Bensin Talent 1 Sepeda 
motor 

Rp     20.000,- Rp           20.000,-   

2 Minuman 5 buah Rp       5.000,- Rp           25.000,-   

3 Makanan Ringan 3 porsi Rp       5.000,-      Rp           15.000,-   

Total Pengeluaran Produksi Scene Campus Rp          60.000,- 

 

SCENE JALA KRIDA MANDALA STADIUM 

1 Konsumsi sarapan 3 Crew Rp     15.000,-      Rp           45.000,-      

2 Aqua botol 600 ml 15 botol Rp     10.000,-
/3 botol      

Rp           50.000,-      

3 Makan siang 6 Porsi Rp     10.000,-      Rp           60.000,-      

4 Es Degan 6 Gelas Rp       3.000,-      Rp           18.000,-      

5 Makan Malam 6 Porsi Rp     15.000,-      Rp           90.000,-      

6 Minuman 6 Gelas Rp       5.000,-      Rp           30.000,-      

Total Pengeluaran Scene Jala Krida Mandala Stadium Rp        293.000,- 

 

SCENE HOUSE 

1 Konsumsi Crew + 
Talent 

10 Porsi Rp     15.000,-      Rp         150.000,-      

2 Aqua botol 600 ml 15 botol Rp     10.000,-
/3 botol      

Rp           50.000,-      

3 Camilan 1 hari Rp   100.000,-      Rp         100.000,-      
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Total Pengeluaran Scene House Rp        300.000,- 

 

PASCA PRODUKSI 

1 Bensin PP 
(Surabaya-Malang) 
sepeda motor 

6 kali Rp     50.000,- Rp         300.000,- 

2 Biaya Pameran 1 Mahasiswa Rp2.000.000,- Rp      2.000.000,- 

3 Fee Talent 1 Orang Rp.  500.000,- Rp         500.000,- 

4 Fee Editor 1 Orang Rp.1.000.000,- Rp      1.000.000,- 

5 Fee Crew 2 Orang Rp    200.000,- Rp         200.000,- 

6 Marchendise + cetak 
items 

Aneka macam Rp 1.000.000,- Rp      1.000.000,- 

6 Syukuran Project 1 kali Rp    500.000,- Rp         500.000,- 

Total Pengeluaran Pra Produksi Rp     5.500.000,- 

TOTAL KESELURUHAN BIAYA TUGAS AKHIR Rp   12.308.000,- 

 

d. Jadwal Kerja 

Tabel 4.5. Jadwal Kerja 

No. Kegiatan 
Oktober November Desember Januari 

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

1. Ide dan Konsep                 

2. Menyusun 

Proposal 

                

3. Penelitian                 

4. Pra Produksi                 

5. Produksi                 

6. Editing Draft 1                 
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7. Editing Draft 2                 

8. Final Edit + 

Rendering 

                

9. Sidang                 

10. Publikasi                 

 

 

e. Crew List 

1. Sutradara   : Andi Sudaryanto 

2. Ass. Sutradara   : Naufal Kurniawan 

3. Managemen Produksi  : Theresia Indy 

4. Penata Gambar  : Indra Wiranata 

      Reva Girindra 

      Yulian Firdaus 

      Irvan Dery 

5. Drone Pilot   : Reva Girindra 

      Agung Susetyo 

6. Penata Suara + Cahaya : Lukman Alhakim 

7. Artistik    : Andi Sudaryanto 

      Naufal Kurniawan 

8. Wardrobe & Makeup  : Theresia Indy 

9. Editor + Music Scoring : Luthfi Dani 

10. Behind The Scene  : Yana Alief 

      Theresia Indy 

11. Marchendise   : Hafid Kamil 
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4.2 Produksi 

Melakukan proses shoting Pembuatan Film Fiksi Bergenre Adventure 

Tentang Kepribadian Introvert Berjudul Merindu Sepi, sesuai dengan skenario dan 

storyboard yang telah dibuat pada proses pra produksi. Lokasi shoting berada di 

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Stadion Jala Krida Mandala AAL Perak 

Surabaya, Pepustakaan Stikom Surabaya dan Rumah di Pondok Citra Eksekutif 

Surabaya. Penjelasan lebih rinci bisa dilihat pada bab V. 

 
4.3 Pasca Produksi 

Pembahasan pada tahap berikut adalah tentang tahap terakhir produksi 

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

dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Editing 

 Melakukan pengawasan terhadap proses editing sesuai dengan skenario dan 

storyboard yang telah dibuat pada proses pra produksi, proses editing 

dilakukan oleh editor (Luthfi Dani K.). Dalam hal ini penulis bertindak sebagai 

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

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

2. Desain Publikasi 

Setelah melakukan seluruh proses pembuatan karya Tugas Akhir ini, penulis 

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

film ini. 

 

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

DVD ditampilkan wajah pemeran utama (Ambar) yang sedang berada di 

tempat seperti pegunungan, dengan latar belakang hijau dan memakai jaket 
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serta tas yang sangat khas digunakan sebagai pendakian. Dengan beberapa clue 

yang minim tersebut maka penonton akan langsung bisa mengira bahwa film 

tersebut adalah film tentang perjalanan, serta sosok Ambar yang sendirian 

menandakan kalau pemeran utama suka menyendiri (Introvert). Desain 

publikasi ini akan dibuat 2 opsi salah satunya seperti yang sudah dijabarkan di 

atas, dibuat 2 opsi agar pemilihan poster akan benar-benar sesuai dengan film 

yang kami buat. 

a. Sketsa Poster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3. Sketsa Poster MERINDU SEPI 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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b. Sketsa Cover DVD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4. Sketsa Cover DVD MERINDU SEPI 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

c. Sketsa Label DVD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5. Sketsa Label DVD MERINDU SEPI 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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BAB V 

IMPLEMENTASI KARYA 

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

sudah disusun pada bagian perancangan karya terhadap pengembangan Tugas 

Akhir ini. 

 
5.1 Produksi 

Produksi merupakan tahap lanjutan dari tahap pembuatan film dimana 

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

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

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

hingga akhir. 

Teknik produksi yang digunakan dan diterapkan dalam tahap produksi adalah 

sebagai berikut: 

1. Setting Lokasi 

Penulis yang berperan sebagai sutradara memilih perpaduan setting lokasi 

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

pendek ini terkesan berkesinambungan sesuai dengan cerita dan konsep yang 

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

keadaan yang diinginkan sutradara. Setting lokasi dapat dilihat pada gambar 

5.1 hingga gambar 5.22.   
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Gambar 5.1. Setting lokasi 1 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2. Setting lokasi 2 

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

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.4. Setting Lokasi 4 

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

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.6. Setting Lokasi 6 

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

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.8. Setting Lokasi 8 

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

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.10. Setting Lokasi 10 

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

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.12. Setting Lokasi 12 

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

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.14. Setting Lokasi 14 

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

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.16. Setting Lokasi 16 

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

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.18. Setting Lokasi 18 

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

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.20. Setting Lokasi 20 

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

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.22. Setting Lokasi 22 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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2. Setting Perekaman 

Dalam pembuatan Tugas Akhir ini, sistem pengambilan gambar dan 

perekaman suara dilakukan secara langsung. Adapun sistem perekaman suara 

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

Peralatan yang digunakan dalam pengambilan gambar dan perekaman suara 

beraneka ragam, sesuai dengan perancangan karya pada bab IV. 

Alat-alat yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Canon EOS 600D 

 

Gambar 5.22. Sony a7s 

(Sumber: ted’s.com) 

b. Tripod Kamera Promos (Excell) 

 

Gambar 5.23. Tripod Kamera Promos (Excell) 

(Sumber: bukalapak.com) 
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c. Tripod Kamera Mini-Platinum (Excell) 

 

Gambar 5.24. Tripod Kamera Mini-Platinum (Excell) 

(Sumber: bukalapak.com) 

 

 

d. Lensa Tamron 

 

Gambar 5.25. Lensa Tamron 

(Sumber: alienco.net) 
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e. Lensa Canon Fix f1.8 

 

Gambar 5.26. Lensa Sony Fix f1.8 

(Sumber: obengplus.com) 

 

f. Lampu LED (Amaran) 

 

Gambar 5.27. Lampu LED (Amaran) 

(Sumber: aabworld.com) 
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g. Lampu LED CN-126 

 

Gambar 5.28. Lampu LED CN-126 

(Sumber: amazon.com) 

 

 

h. Clip on WLX-Pro (Transmitter + Receiver) 

 

Gambar 5.29. Clip on WLX-Pro 

(Sumbe: amazon.com) 
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i. Tascam DR-60D 

 

Gambar 5.30. Tascam DR-60D 

(Sumber: reddotphoto.com) 

 

 

j. BLIMP + bulu kucing 

 

Gambar 5.31. BLIMP 

(Sumber: amazon.com) 
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k. Headset 

 

Gambar 5.32. Headset 

(Sumber: iphoneincanada.ca) 

 

l. Baterai kamera Canon EOS 600D 

 

 

Gambar 5.33. Baterai kamera Sony a7s 

(Sumber: tokopedia.net) 
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m. Baterai alkaline 

 

Gambar 5.34. Baterai alkaline 

(Sumber: bukalapak.com) 

 

n. Baterai ABC super power 

 

Gambar 5.35. Baterai ABC super power 

(Sumber: elevenia.co.id) 
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o. Baterai kotak RodeMic 

 

Gambar 5.36. Baterai kotak RodeMic 

(Sumber: tokopedia.net) 

 

p. Charger baterai kamera Canon 

 

Gambar 5.37. Charger baterai kamera Sony 

(Sumber: tokocamzone.com) 
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q. SDHC Card 8GB (Sandisk) 

 

 

Gambar 5.38. SDHC Card 8GB 

(Sumber: bhphotovideo.com) 

 

 

r. SDHC Card 16GB (Sandisk) 

 

 

Gambar 5.39. SDHC Card 16GB 

(Sumber: bhphotovideo.com) 
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s. SDHC Card 64GB (Sandisk) 

 

 

Gambar 5.40. SDHC Card 64GB 

(Sumber: amazon.com) 

 

t. Laptop 

 

 

Gambar 5.41. Laptop 

(Sumber: 4.bp.blogspot.com) 
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u. Hard disk 

 

Gambar 5.42. Hard disk 

(Sumber: storagereview.com) 

 

 

v. Flashdisk 16 gb 

 

Gambar 5.43. Flashdisk 16 gb 

(Sumber: 3.bp.blogspot.com) 
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w. Kabel roll 

 

Gambar 5.44. Kabel roll 

(Sumber: lazada.co.id) 

 

x. Drone (DJI Phantom 4 Pro) 

 

Gambar 5.45. DJI Phantom 4 Pro 

(Sumber: drone-world.com) 
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y. Drone DJI Spark 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.46. DJI Spark 

(Sumber: plazakamera.com) 

 

3. Teknik Pengambilan Gambar 

Teknik pengambilan gambar dalam film pendek ini menggunakan multiple 

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

kamera, dengan pertimbangan agar mempercepat proses produksi serta 

mempermudah teknis pengambilan gambar karena adegan yang di shoot adalah 

adegan yang banyak bergerak dan adegan diam berdialog, sehingga tim 

produksi dapat menyingkat waktu dengan adanya multicam selain itu untuk 

menghindari momen yang terkesan monotone ketika berdialog. 

Film pendek ini berbeda dari film pendek yang pernah dibuat sebelumnya 

karena beberapa establish shoot menggunakan kamera sony alpha dan drone 

sehingga audience yang melihat film pendek ini menjadi tidak bosan serta film  
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pendek ini terkesan lebih berwarna. Teknik pengambilan gambar dapat dilihat 

pada gambar 5.45. 

  

Gambar 5.46. Teknik Pengambilan Gambar Multicam 

(Sumber: www.utdallas.edu) 

 

5.2 Real Produksi, Permasalahan, dan Strategi Mengatasinya 

Tabel 5.1 Real Produksi, Permasalahan, dan Strategi Mengatasinya 

Real Produksi Permasalahan Strategi Mengatasinya 

Pada saat shooting 

scene Bromo pada 

tanggal 1-2 Desember 

2018, direncanakan 

untuk mengambil 

adegan tenda di padang 

savana, dan mengambil 

Akan tetapi kami 

mendapat teguran dari 

petugas taman 

nasional bromo 

tengger semeru untuk 

pindah tempat 

mendirikan tenda 

Akhirnya sutradara 

memberikan keputusan 

untuk berpindah lokasi 

shooting didekat pura 

lautan pasir bromo, 

sedangkan untuk shoot 

drone kawah bromo 
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shoot kawah bromo dari 

atas menggunakan 

drone. 

demi keamanan. Lalu 

untuk shoot drone 

terhambat dengan 

angina yang sangat 

kencang dan kabut 

yang sangat tebal 

diatas kawah bromo.   

dari atas diambil sisi 

pinggir saja tidak sampai 

atas kawah. 

Pada saat shooting 

scene kampus tanggal 

20 Desember 2018, 

direncanakan bertempat 

dikelas dengan talent 

peserta rapat berjumlah 

10-15 mahasiswa 

(setting rapat besar) 

Pada tanggal tersebut 

Stikom Surabaya 

merupakan minggu 

terakhir perkuliahan, 

sehingga ruangan 

kelas banyak yang 

penuh dan tidak bisa 

dipinjam, dan telent 

sebagai peserta rapat 

juga banyak yang 

tidak bisa hadir. 

Akhirnya sutradara 

memberikan keputusan 

untuk berpindah lokasi 

shooting yaitu diruang 

kaca perpustakaan 

Stikom Surabaya, dan 

untuk scene rapat 

dilakukan dimeja 

rundingan dengan talent 

peserta hanya 6 

mahasiswa (setting 

rapat kecil). 

Pada saat shooting 

scene lapangan lari 

tanggal 27 Desember 

2018 direncanakan 

berlokasi di lapangan 

Thor Surabaya dan 

mendapatkan izin dari 

pihak dispora kota 

Surabaya. 

Pada minggu tersebut 

ada acara dadakan dari 

pemkot Surabaya 

yaitu pelatihan untuk 

Satpol PP selama 3 

hari mulai tanggal 26-

28 Desember 2018, 

sehingga jadwal yang 

sudah kami booking 

terpaksa digeser di 

jam siang hari. 

Akhirnya sutradara 

memberikan keputusan 

untuk berpindah lokasi 

shooting di stadion 

Wijaya Kusuma milik 

AAL yang berlokasi di 

Perak, Surabaya. 

Sehingga shooting bisa 

dilakukan dengan lebih 

efektif dan waktu lebih 

efisien. 

Pada saat shooting 

scene rumah untuk 

mengambil adegan 

Waktu tidak cukup 

Untuk membuat 

Akhirnya sutradara 

Memberikan keputusan 
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keluarga ambar, ada 

bagian yang 

direncanakan akan 

menampilkan tulisan 

dikertas yang full 

menutupi seluruh 

dinding kamar ambar, 

oleh karena itu 

membutuhkan kertas 

dan tulisan yang sangat 

banyak. 

tulisan dikertas 

sebanyak itu. 

untuk membuat yang 

cukup untuk menutupi 

sisi sebagian tembok 

kamar ambar, akhirnya 

dengan setting kamera 

yang dirubah pula, tetap 

bisa memperlihatkan 

curhatan seorang 

Ambar yang ditulis 

dikertas serta ditempel 

ditembok kamar 

nampak sangat banyak. 
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Dokumentasi selama proses shooting pada hari pertama hingga terakhir dapat 

dilihat pada gambar 5.47 sampai dengan 5.58. 

 

 

Gambar 5.47. Dokumentasi 01 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.48. Dokumentasi 02 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.49. Dokumentasi 03 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.50. Dokumentasi 04 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.51. Dokumentasi 05 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.52. Dokumentasi 06 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.53. Dokumentasi 07 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.54. Dokumentasi 08 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.55. Dokumentasi 09 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.56. Dokumentasi 10 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.57. Dokumentasi 11 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.58. Dokumentasi 12 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.59. Dokumentasi 13 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.60. Dokumentasi 14 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.61. Dokumentasi 15 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.62. Dokumentasi 16 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.63. Dokumentasi 17 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.64. Dokumentasi 18 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.65. Dokumentasi 19 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.66. Dokumentasi 20 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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5.3 Pasca Produksi 

Tahap terakhir dalam pembuatan Tugas Akhir yaitu tahap pasca produksi, 

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

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

adalah sebagai berikut: 

1. Editing 

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

video, penataan stock shoot, sound editing, rendering file hingga pembuatan 

sountrack musik. Proses pengawasan pada tahap editing dapat dilihat pada 

gambar 5.59 sampai dengan 5.66 di bawah ini. 

 

Gambar 5.59. Proses editing film 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.60. Proses Rekaman Sountrack Musik 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.61. Pemilihan video 

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

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.63. Sound editing 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.64. Render format 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.65. Render preset 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.66. Rendering 

(Sumber: Olahan Penulis) 

2. Publikasi dan screening 

 Ketika film telah melewati tahap rendering maka selanjutnya adalah tahap 

publikasi dan screening. Berikut adalah publikasi dan screening dalam Tugas 

Akhir ini: 

 Screening film fiksi bergenre adventure tentang kepribadia Introvert berjudul 

merindu sepi ini awalnya disaksikan oleh crew yang bertujuan untuk 

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

pendek ini lebih maksimal. Dengan adanya screening dengan crew film itu 

sendiri bisa sekaligus menjadi bahan evaluasi akan kekurangan masing-

masing. Sehingga dalam proses pembuatan film selanjutnya atau kegiatan lain 

selanjutnya tidak ada kesalahan seperti yang ada pada Pembuatan Film Fiksi 
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Bergenre Adventure Tentang Kepribadian Introvert Berjudul Merindu Sepi ini. 

Berikut adalah gambar ketika screening bersama crew film merindu sepi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.67. Screening 1 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.68. Screening 2 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 



126 
 

 

 Tahap selanjutnya yaitu screening melalui media sosial yang bisa diakses orang 

dengan mudah, yaitu dengan cara mempublikasikan Teaser dan Official Music 

Sountrack dari film Merindu Sepi. Hal ini diharapkan agar penonton bisa 

mempunyai gambaran serta timbul rasa penasaran terhadap film Merindu Sepi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.69. Screening 3 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.70. Screening 4 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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 Untuk publikasi pada Tugas Akhir ini penulis membuat beberapa desain poster, 

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

beberapa hasil desain publikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.71. Poster 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.72. Cover DVD 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.73. Label DVD 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.74. Buff 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Gambar 5.75. Topi 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.76. Pin 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.77. Tumbler/Botol Minum 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.78. Sticker 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 5.79. Kaos 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.80. Kupluk 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.81. Goodie Bag 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.82. Screenshot Film 1 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.83. Screenshot Film 2 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.84. Screenshot Film 3 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.85. Screenshot Film 4 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.86. Screenshot Film 5 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.87. Screenshot Film 6 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.88. Screenshot Film 7 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.89. Screenshot Film 8 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.90. Screenshot Film 9 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.91. Screenshot Film 10 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.92. Screenshot Film 11 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.93. Screenshot Film 12 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.94. Screenshot Film 13 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.95. Screenshot Film 14 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.96. Screenshot Film 15 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.97. Screenshot Film 16 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.98. Screenshot Film 17 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.99. Screenshot Film 18 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Gambar 5.100. Screenshot Film 19 

(Sumber: Olahan Penulis)
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Setelah dilakukan proses pengerjaan Tugas Akhir ini, maka diambil 

kesimpulan bahwa pembuatan film fiksi bergenre adventure tentang kepribadian 

Introvert berjudul Merindu Sepi terdiri dari beberapa tahap, yaitu pra produksi 

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

publikasi screening) selain itu film fiksi ini menggunakan teknik pengambilan 

gambar yang hanya fokus kepada pemeran utama saja, tujuannya agar penonton 

bisa fokus kecerita tentang tokoh utama tersebut. Pengerjaan film fiksi ini 

dilakukakan di 4 tempat berbeda yaitu Taman Nasional Bromo Tengger Semeru 

tanggal 1-2 Desember 2018, Perpustakaan Stikom Surabaya tanggal 20 Desember 

2018, Stadion Wijaya Kusuma milik AAL tanggal 27 Desember 2018 yang 

digunakan untuk adegan berlatih lari, dan sebuah rumah di Pondok Citra Eksekutif 

blok C-12 Penjaringan Sari Rungkut, Surabaya tanggal 2 Januari 2019 untuk 

adegan keluarga.  

Film fiksi yang dihasilkan yaitu film pendek dengan durasi kurang dari 60 

menit yang menyampaikan pesan tentang seorang Introvert dengan karakter 

pendiam, tenang, tsenang menyendiri, pemimpi, tekad kuat, genius, dan memiliki 

empati serta dikemas dengan genre adventure yaitu genre film yang memberikan 

kesan petualangan, penuh ketenangan, dan unsur belajar hal baru. 
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6.2 Saran 

Berdasarkan pengalaman penulis saat mengerjakan Tugas Akhir ini, maka 

didapat saran penelitian lanjutan sebagai berikut: 

1. Perbaikan visual, untuk mendukung cerita yang dibuat. 

2. Peningkatan aspek cerita yang lebih mendalam tentang Introvert. 

3. Penambahan variasi pengambilan angle yang bisa semakin menimbulkan 

kesan petualangan dan perjalanan. 

4. Adanya perizinan serta informasi yang jelas ketika hendak melaksanakan 

kegiatan shooting. 

5. Memperkirakan waktu dan cuaca dengan baik demi kelancaran proses 

produksi. 

6. Menggali talent lewat casting dengan lebih baik lagi. 

7. Bisa mengikutkan banyak festival dan screening film untuk publikasi yang 

lebih luas lagi. 

Masih banyak kekurangan yang ada dalam pembuatan film fiksi bergenre 

adventure tentang kepribadian introvert berjudul “merindu sepi” ini. Tugas Akhir 

ini masih terkendala masalah jadwal talent dan perizinan lokasi. Demikian saran 

yang didapat, semoga dapat bermanfaat bagi pembaca bahkan bagi penelitian 

selanjutnya. 
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