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ABSTRAK 
 
 
 
 

Tujuan yang ingin dicapai dalam Tugas Akhir ini adalah menghasilkan film 
pendek bergendre drama berjudul “Aku Maih Yang Dulu” dengan teknik 
heandheal/saky, membuat film yang dapat menvisualisasikan tentang kehidupan 
masalalu seorang waria dan dapat menjadi sebuah edukasi terhadap masyarakat 
baik orangtua maupun lingkungan sekitar. Produksi film drama ini dilatar 
belakangi karena masih banyaknya masyarakat Jawa Timur yang masih belum 
mengetahui asal usul proses/terjadinya pembentukan seorang waria. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan 
data wawancara, observasi dan literatur. 

Dari keseluruhan yang telah dibahas di dalam laporan Tugas Akhir ini, 
maka hasil kata kunci yang diperoleh adalah wawasan, kenyataan, kehidupan, 
fakta. Mengenai hal ini harapan yang diinginkan dalam pemembuat film ini 
sangatlah tepat sebagai media edukasi kepada masyarakat. 
  
Kata kunci: wawasan, kenyataan, kehidupan, fakta. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah pembuatan Tugas Ahkir ini adalah 

menghasilkan film pendek bergenre drama berjudul “Aku Masih Yang Dulu” dengan 

teknik Handheld/Shaky tentang ke jiwaan yang ada dalam pembentukan karakter 

seorang waria sejak dini. Hal ini dilatar belakangi oleh kesalah pahaman orang tua 

akan keinginan seorang anak. Anak yang memiliki pola pikir yang belum matang 

akan sesuatu yang dapat menojol sifat kepribadian maskulin dan sifat feminim. Oleh 

sebab itu orang tua harus dapat memahami bagaimana cara melihat pola pikir dan 

perkembangan mental akan pertumbuhan di dalam sebuah lingkungan baik itu di 

lingkungan keluarga maupun itu berada di lingkungan luar. 

Dalam ilmu psikolog hal ini teramat sangat membahayakan mental dan pola 

berfikir yang teramat keliru dalam pembentukan kejiwaan pada seorang anak yang 

masih berumur 4-6thn. Hal ini dikarenakan pada masa-masa itu seorang anak akan 

dengan senang biasanya mengamati kejadian di sekelilingnya. Anak dengan 

mudahnya meniru segala aktifitas yang pada saat itu menjadi sebuah rutinitas 

keseharian dalam lingkungan rumah. Baik itu ayah, ibu, kakak laki-laki maupun 

kakak wanita yang sekiranya membuat dirinya merasa nyaman untuk dijadikan acuan 

terhadap dirinya. Hal ini dapat semakin diperkuat dengan seiring waktu yang mana 

lingkungan luarlah yang menentukan bagaimana karakter itu diberikan oleh pihak 



 

 

 

 

luar. Secara tidak sadar pemikiran-pemikiran yang  dicerca dan dicap negatif oleh 

orang lain merasuk ke dalam pikiran bawah sadar. Maka timbulah pengakuan diri 

yang mana mestinya itu bukan jatidirinya kini terbalik menjadi itulah saya dan 

beginilah saya. Pada ahkirnya pemikiran seperti inilah yang teramat kuat terjadi akan 

pembentukan mental yang disertai oleh pelecehan sexsual yang diberikan oleh orang 

lain. Baik itu secara langsung maupun tidak langsung baik itu diterima maupun tidak 

menjadikan karakter itu lebih dominan yang akan menentukan bagaimana dia 

bersikap dan menyikapi hal-hal tersebut di dalam dirinya. 

Pada dasarnya ada beberapa faktor yang dapat memperkuat karakter wanita 

pada seorang laki-laki menjadi lebih menojol ke feminimnya daripada karakter 

maskulinnya, yaitu:  

1. Ketidak perdulian orang tua baik ayah maupun ibu terhadap tingkahlaku anak 

dalam kecendrungan suatu prilaku yang menyimpang (cara berprilaku, hoby, cara 

berbicara dan kecendrungan akan benda seperti alat-alat mac up). 

2. Didikan yang diberikan oleh orang disekitar seperti paman, bibi, sodara dan yang 

masih memiliki kekerabatan yang dekat sekaligus. 

3. Adanya diskriminatif dari salah satu keluarga yang membiarkan adanya 

pengecualian yang diperbolehkan adanya sifat-sifat kewanitaan dalam melakukan 

sesuatu yang menyimpang (bersolek/dandan, memakai pakaian wanita). 

4. Kerasnya prilaku yang diberikan orang tua terhadap anak sehinga memberikan 

trauma yang mendalam dan menimbulkan adanya kebencian atas suatu prilaku 

yang membuatnya tidak nyaman. 



 

 

 

 

5. Adanya perpecahan keluarga (Broken Home). 

6. Pelecehan sexsual baik di yang terdekat sampai di luar lingkungan keluarga. 
 
Maka dari penyebab terjadinya faktor di atas dalam hal ini sesosok waria dan 

awal mula pembentukan sebuah karakter yang dapat iya memiliki. Status yang 

mungkin tidak diakui oleh sebagian halayak di muka umum menjadi semakin meluas 

dan memberikan dampak negatif terhadap sebagian waria yang emang pada 

kondisinya ingin diakui oleh sebagian besar masyarakat dan bahwasannya mereka 

adalah sama dan memiliki ingin dihargai sebagaimana manusia pada umumnya. 

Film ini menceritakan pembentukan karakter seorang waria atau bisa disebut 

dengan gen feminim yang lebih menojol daripada kepribadian maskulin. Hal ini 

disebabkan oleh banyak hal, salah satunya adalah pembentukan kepribadian dari 

lingkungan keluarga yang teramat dominan dan yang paling kuat, selain itu 

pergaulan dari lingkungan luar dapat menambah pembentukan karakter seseorang 

menjadi lebih dominan. Dikarenakan memiliki banyak hal dan faktor yang baik 

sengaja maupun tidak telah mempengaruhi pola berfikir dan pola gaya hidup yang 

awalnya biasa menjadi teramat dominan untuk dilakukan dan menjadi sebuah gaya 

hidup yang dapat memberikan rasa kenyaman dalam bergaul dan menentukan label 

diri bahwa siapa dirinya tersebut. Film ini menceritakan banyak permasalahan hidub 

baik suka maupun duka akan hal hal yang sebenarnya tidak dapat dibayangkan oleh 

manusia normal lainnya (pria dan wanita), kisah ini adalah perjalanan hidup nyata 

dari seorang waria yang yang mencoba mempertahankan keyakinannya bahwasanya 

dirinya adalah seorang wanita yg terjebak ditubuh seorang pria yang terkadang 



 

 

 

 

memang tidak pernah diharapkan oleh siapapun di dunia ini. 

Maka dalam Tugas Ahkir ini diambilah sebuah judul Pembuatan film Pendek 

Bergendre Drama Berjudul “AKU MASIH YANG DULU” Dengan Teknik 

Handheld/Shaky.  

1.2 Rumusan Masalah 

Atas berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan 

menjadi beberapa masalah dalam pembuatan film, sebagai berikit: 

1. Bagaimana membuat film pendek bergenre drama 

2. Bagaimana membuat film dengan teknik Handheal/Saky 

3. Bagaimana menggabungkan film pendek dengan teknik drama dan ditambah 

dengan teknik handheld/shaky 

1.3 Batasan Masalah 

Agar tidak meluas dan menyimpang dari permasalahan yang ada, maka dalam 

penyusunan laporan ini dibatasi pada pembuatan film pendek yang bergenre drama 

yang dapat mengabadikan kisah nyata perjalanan seorang waria dari masa kecil yang 

penuh akan diskriminatif kehidupan dari lingkungan rumah dan masyarakat sekitar. 

1.4 Tujuan 

Tujuan dalam pemembuat film pendek bergenre drama berjudul “Aku Masih 

Yang Dulu” dengan teknik Handheld/Shaky tersebut, sebagai berikut : 

1. Pemembuat film pendek bergenre drama berjudul “Aku Masih Yang Dulu” 

dengan teknik Heandheld/Shaky dapat mengabadikan kisah nyata perjalanan 



 

 

 

 

seorang waria dari kecil yacng penuh akan diskriminatif dari keluarga sehinga 

menjadilah seorang waria. 

2. Pemembuat film pendek bergenre drama berjudul “Aku Masih Yang Dulu” 

dengan teknik Handheld/ Shaky Menyampaikan pesan yang terkandung dalam 

film untuk masyarakat dan menjadikan sebuah edukasi yang dapat diambil 

pembelajaran bagaimana saling menghargai dalam kehidupan. 

1.5 Manfaat 

1. Manfaat praktis 

a. Diharapkan menjadi sebuah wawasan atau edukasi untuk masyarakat agar 

dapat mengenal dan saling menghargai perbedaan yang ada. 

b. dapat belajar mengenai pemembuat film pendek bergenre drama berjudul “Aku 

Masih Yang Dulu” dengan teknik Handheld/Shaky. 

2. Manfaat teoritis 

Proses dalam pemembuat film pendek bergenre drama berjudul “Aku Masih 

Yang Dulu” dengan teknik Handheld/Shaky agar bisa bermanfaat untuk 

mahasiswa Multimedia dalam meningkatkan keterampilan dan kualitas, serta 

diharapkan mampu menjadikan sebuah referensi dalam penciptaan yang serupa, 

sekaligus sebagai tahap penyelesaian Tugas Akhir. 

 

 

 

 



 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
 
2.1 Film 

Istilah pada film adalah awalnya dimaksudkan untuk menyebut media 

penyimpanan pada gambar atau biasa disebut sebagai Celluloid, yaitu adalah 

lembaran plastik yang digunakan untuk melapisi Emulsi (lapisan kimiawi yang peka 

terhadap sebuah cahaya). Maka dalam sebuah film dan arti tayangan audio-visual 

yang dipahami sebagai potongan gambar yang bergerak. Kecepatan perputaran yang 

dihasilkan dari potongan gambar. Berdasarkan dari banyak pengertian “film” maka 

semuanya mengerucut pada suatu kesimpulan yang universal. 

Menurut Kridalaksana (1984: 32) film adalah lembaran tipis, bening, mudah 

lentur yang dilapisi dengan lapisan antihalo, atau dipergunakan untuk fotografi.  Film 

adalah salah satu media masa yang dimanfaatkan untuk berkomunikasi antara 

penonton dengan seseorang dalam pembuatan film, filim dilakukan untuk 

mempermudah memahami antara gerak tubuh, audio/suara, situasi tempat, siapa, dan 

bagaimana cerita itu memberi suatu pesan secara langsung dengan memanfaatkan 

jalan certita atau suatu kejadian yang dilakukan dengan semirip mungkin suatu 

kejadian. 

 

 



 

 

 

 

2.2 Jenis Film dan Genre Film 

Menurut kutipan Panca Javandalasta (2011: 2-3), secara umum banyak jenis 

film yang dikelompokkan menjadi beberapa, yaitu: 

1. Film Dokumenter (Documentary Films) 

Film dokumenter adalah sebutan yang diberikan untuk sebuah film pertama 

kalinya karya Lumire Bersaudara yang menceritakan mengenai perjalanan 

(travelogues) yang dibuat sekitar tahun 1980-an. 

2. Film Panjang (Feature-Length Films) 

Pengertian film panjang adalah, film cerita fiksi yang berdurasi lebih dari 

30menit. Umumnya berkisar antara 30-60 menit. 

3. Film Cerita Pendek (Short Films) 

Kalau dalam karya tulis kita mengenal adanya cerita pendek atau cerpen, maka 

di dalam dunia perfilman dikenal juga yang namanya film pendek. Yang 

dimaksud film pendek di sini artinya sebuah karya film cerita fiksi yang 

berdurasi kurang dari 60 menit. 

 
2.3 Genre Film Pendek  

Film pendek adalah cerita menarik yang dapat dikemas dengan durasi pendek 

sekitar 30menit, film pendek ini dapat merangkum berbagai permasalahan yang 

dapat dituangkan dalam berbagai konsep yang diceritakan secara terperinci yang 

akan disampaikan oleh penonton dengan maksut dan pesan yang mau diberikan. 

Dalam hal ini film pendek akan dikemas dengan gendre drama yang memberikan 



 

 

 

 

sebuah kesan dimana penekanan cerita akan dibuat sepenuhnya dramatis atau bisa 

juga disebut dengan lebih melo dari berbagai kejadian seperti kekerasan, latar 

belakang, permasalahan, terjadinya konflik namun tetap adanya jalan keluar yang 

memberikan klimaks dala suatu cerita drama.  

 
2.4 Angle 

Dalam sebuah perfilman dapat terbentuk dari variasi shot. Tiap shot 

membutuhkan beberapa penempatan dari kamera posisi yang paling baik bagi sudut 

pandang penonton, untuk menempatkan kamera pada suatu posisi menentukan 

dimana angle dipengaruhi oleh berbagai sejumlah faktor. Dalam mecahan sekian 

banyak permasalahan dalam memilih  tata letak angle kamera, mungkin bisa dicapai 

dengan melalui beberapa analisa yang  telah digambarkan dalam cerita itu sendiri. 

Dalam keputusan untuk mengambil penentuan angle yang akan digunakan demikian 

itu dapat dibuat secara kondisi dan bentuk lokasi yang berbeda-beda. Angle kamera 

dapat menentukan bagaimana sudut pandang penonton dan serta bagian wilayah 

yang bisa direkam pada suatu shot dalam suatu cerita. Ada beberapa kali kamera 

yang akan dipindahkan ke bagian “set-up” yang baru, maka ada dua pertanyaan harus 

dijawab/dipahami:  

1. Apakah sudut pandang ini sudah terbaik untuk menampilkan bagian cerita yang 

ada dalam film ini? 

2. Bagaimana menentukan wilayah dalam pegambilan gambar yang harus 

dimasukan maupun hanya sebatas pengisi ruang yang kosong? 



 

 

 

 

3. Apakah sudah sesuai dengan wilayah, tata suasana dan jara angel yang akan 

diambil dalam sekali pengambilan gambar? 

Pemilihan dalam melakukan angle kamera menuntut akan kejelian yang 

seksama dan akan bisa mempertinggi visualitas dalam cerita drama yang akan 

ditampilkan. Pemilihan dalam suatu sudut pandang kamera secara acak bisa merusak 

atau membingungkan penonton yang melihatnya dengan adegan serupa hingga 

maknanya/arti yang mau disampaikan amat sulit utuk difahami. Sebab itu, dalam 

memilih angle kamera merupakan salah satu faktor yang amat penting dan amat 

diperhitungkan dalam membangun sebuah cerita yang adanya berkesinambungan 

secara mengikuti sebuah alur. 

 
2.5 Tipe Angle Kamera 

Tipe atau angle kamera dibagi menjadi beberapa. yaitu: 

1. Angle kamera objektif 

Kamera objektif adalah melakukan pengambilan gambar dari suatu garis sisi 

titik pandang seseorang/penonton. Penonton yang menyaksikan suatu 

peristiwa/kejadian dapat dilihatnya melalui mata camera pengamat, seperti mata 

seseorang yang sedang mengamati sebuah target buruannya dengan tak 

terlihat/dengan mata tajam. Sutradara dalam hal ini menuntut juru kamera dan 

pembuat cerita seringkali dalam menata kemera objektifnya menggunakan 

beberapa titik pandang penonton. Karena dalam peristiwa yang mereka 

tampilkan disuatu layar bukan dari sudut pandang siapapun yang ada berada 



 

 

 

 

dalam sebuah adegan cerita film tersebut, maka secara otomatis kamera objektif 

tidak mewakili siapapun. 

 
2. Angel kamera subjektif 

Kamera subjektif adalah membuat pengambilan gambar/film dari suatu titik 

pandang seseorang. Penonton kali ini berpartisipasi dalam peristiwa yang 

dilihatnya sebagai pengalaman pribadinya. Penonton yang melihat ditempatkan 

didalam cerita film itu sendiri, baik sebagai peserta aktif atau bergantian tempat 

dalam suatu cerita yang sedang diperankan dalam film dan menyaksikan 

bagaimana detik-detik kejadian yang sedang berlangsung melalui matanya/sudut 

pandang penonoton. 

 

2.6 Macam-Macam Angle Kamera 

 Ada beberapa dan berbagai macam sudut pandang yang berdasarkan posisi 

kamera terhadap penempatan subjeknya. Angle adalah sudut dimana pengambilan 

gambar dilakukan. Bagian penentuan angle secara tepat akan dapat menghasilkan 

shoot baik peletakannya. Angle yang diambil dapat mempengaruhi berbagai emosi 

dan mempermainkan prasaan psikologi penonton, karena shoot yang dihasilkan 

berdampak dapat bersifat objektif maupun bersifat subjektif. sebagai berikut: 

1. Normal Angle 

 Normal angle atau eye level adalah suatu sudut yang standar atau normal. Pada 

bagian sudut ini, kamera ditaruh selaras dengan tinggi objek. Efek yang akan 



 

 

 

 

ditimbulkan dari sebuah sudut pandang ini adalah suatu pandangan  atau seperti 

kita dapat melihat secara langsung ke sebuah objek dengan mata kita/penonton. 

 

Gambar 2.1 Normal Camera Angle 
Sumber: dokumen pribadi 

 
2. High Camera Angle 

 High angle ini dipakai ketika kita membuat film dan membutuhkan pengambilan 

gambar dari titik tinggi/atas. Tata letak pada kamera yang diletakan akan lebih 

tinggi dari objek yang akan diambil sehingga kamera merekam pada posisi 

melihat ke bawah. Angle ini akan memberikan efek kecil atau meluas pada objek 

yang direkam/diambil gambarnya. 

 



 

 

 

 

 

Gambar 2.2 High Camera Angle 
Sumber: http://thebeginnerslens.com 

3. Low Camera Angle 

 Low angle adalah pemengamnbil gambar dari suatu sudut yang  rendah dari 

objek yang akan diambil gambarnya. Letak kamera ditaruh pas berada dibawah 

objek. Efek yang akan ditimbulkan dari pengambilan gambar dalam  sudut 

pandang ini adalah suatu kesan besar atau menjadi raksasa. 

 

 

Gambar 2.3 Low Camera Angle 
Sumber: http://ernalina.wordpress.com 

 
 



 

 

 

 

4. Bird Eye View 

 Bird eye adalah pengambil gambar dari titik yang tinggi dan jarak yang jauh. 

Biasanya posisi ini dipakai ketika pembuat film mengingginkan mendapatkan 

suasana yang ramaian (keramaian di kota misalnya) atau luas (padang pasir). 

Untuk mendapatkan gambar  ini, diperlukan penempatan kamera yang berada 

ditempat yang tinggi dan biasa memakai dj drone, pesawat, helicopter atau 

paralayang. 

 

Gambar 2.4 Bird Eye View 
Sumber: http://www.77agency.com 

 
5. Subjective Camera Angle 

 Subjective Camera Angle adalah dimana tehnik pengambilan gambara dimana 

kamera berusaha untuk mencoba melibatkan sisi penonton yang melihat dalam 

peristiwa yang terjadi. Seolah-olah lensa kamera adalah sebagai mata si 

penonton yang bisa menjadi salah satu dari pelaku dalam cerita adegan yang 

dimainkan.  

http://www.77agency.com/


 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Subjective Camera Angle 
Sumber: http://productionrepublic.co.ke 

 
 

6. Objective Camera Angle 

Objective Camera Angle adalah sebuah teknik pengambilan gambar yang 

dimana kamera akan menyajikan sesuai realita dengan kenyataannya yang ada. 

 

Gambar 2.6 Objective Camera Angle 

Sumber: http://dcairns.wordpress.com 
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2.7 Handheld/Shaky 

Handheld/Shaky adalah penempatan kameradan lebih condong kesebuah 

gerakan telen yang mana akan dirasakan oleh penonton sebagai ikut andil 

sebagai nyata yang dirasakan, bisa juga dikatakan sebagai mata kamera atau 

sebagai mata penonton, dalam penggunaan dan dampak dari sudut film yang ini 

adalah memberikan kesan yang nyata terhadap penontonnya.  

 

 

Gambar 2.7 Handheal/Saky 

Sumber: http://photo.net 

 

Gambar 2.8 Handheld/Shaky Angle  



 

 

 

 

Sumber: http://www.densecrack.com 
 

 

Gambar 2.9 Handheld/Shaky  
Sumber: http://j-haynesphotography.blogspot.com 
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BAB III 

METODELOGI DAN PERANCANGAN KARYA 

 
Dalam Tugas Akhir ini, penulis akan menggunakan beberapa metode 

penelitian untuk pembuatan film pendek begenre drama berjudul ”Aku Masih Yang 

Dulu“ dengan teknik Handheld/Shaky. Berikut ini adalah uraian tentang metode yang 

akan digunakan. 

 
3.1 Metodologi Penelitian 

Pada Bab III ini dijelaskan cara penggunaan metode dalam pengambilan dan 

pengolaan data serta bagaimana proses perancangan dalam sebuah pembuatan film 

pendek bergenre drama berjudul ”Aku Masih Yang Dulu“ dengan teknik 

Handheld/Shaky. Teknik analisa yang dilakukan pada proses pembuatan film ini 

menggunakan metode kualitatif. Karena metode ini digunakan sebagai dasar untuk 

memecahkan fenomena permasalahan. Hal ini sangat menarik untuk dikaji, karena 

dalam cerita ini banyak pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat. Film ini 

dibuat supaya masyarakat lebih peka dan sadar terhadap kondisi lingkungan sekitar 

untuk lebih dapat memahami tingkah laku anak. Metode kualitatif adalah metode 

pembahasan yang menganalisa dan mencakup segala permasalahan dalam bentuk 

kalimat yang disampaikan, sehingga pada ahkirnya dapat disimpulkan menjadi 

sebuah analisa mengenai perubahan perilaku yang disebabkan oleh lingkungan 

sekitar 



 

 

 

 

3.2  Teknik Pengumpulan Data 

Penulis dalam hal ini melakukan pengumpulan dilakukan untuk mencari 

berbagai informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan Pembuatan Film 

Pendek Bergenre Drama Berjudul “AKU MASIH YANG DULU” dengan Teknik 

Handheld/Shaky. 

3.2.1 Film Pendek 

Film pendek ialah salah satu bentuk film paling simple dan paling kompleks. 

Diawal perkembangan sebuah film pendek sempat dipopulerkan oleh comedian 

Charlie Chaplin. 

1. Literartur 
 
Studi literatur yang digunakan untuk rujukan yang mengacu pada permasalahan 

mengenai film pendek. Menurut buku yang berjudul 5 Hari mahir bikin film oleh 

Panca Javandalasta, film pendek ialah sebuah karya film cerita fiksi yang 

berdurasi kurang dari 60 menit. 

2. Literatur Internet 

Studi literatur Internet digunakan untuk menambah rujukan sebuah data yang 

mengacu pada permasalahan mengenai film pendek. Film pendek ialah film yang 

memiliki durasi tayang tidak lebih dari 60 menit. 

Jadi Kesimpulan: yang dapat dikatakan sebuah film pendek iyalah memiliki 

durasi kurang dari 60 menit. 

 
 



 

 

 

 

3.2.2 Drama 

Drama merupakan genre/jenis karya sastra yang menggambarkan sebuah 

kehidupan manusia dengan menggunakan gerak tubuh. Drama menggambarkan 

realita dalam kehidupan, watak, serta tingkah laku manusia melalui peran dan dialog 

di kisahkan dalam sebuah film. 

1. Literatur 

Studi literatur yang digunakan untuk rujukan yang mengacu pada permasalahan  

mengenai DRAMA yaitu, 

a. Menurut buku yang berjudul Memahami Film oleh Himawan Pratista. Iyalah, 

cerita film drama pada umumnya berhubungan dengan menampilkan  suasana 

potret kehidupan nyata. Konflik dapat dipicu oleh lingkungan sekitar, dan dari 

diri endiri. 

b. Menurut buku yang berjudul 5 Hari mahir bikin film oleh Panca Javandalasta. 

Iyalah, film drama dianggap sebagai gambaran dari kehidupan nyata, adegan 

dalam film drama adanya kesamaan pengalaman hidub antara si tokoh dalam 

film dan penonton. 

Jadi Kesimpulan: drama adalah sebuah cerita dari kehidupan nyata dan 

disetting ulang yang diceritakan kembali denggan berbagai permasalahan 

dibuat hampir menyerupai. 

 

 

 



 

 

 

 

3.2.3 Waria 

Untuk mencari data tentang waria penulis melakukan studi observasi, literatur 

internet dan melakukan wawancara kepada narasumber yang terkait dalam 

permasalahan waria. 

1. Observasi 

Observasi telah dilakukan pada tanggal 1 April 2016 jam 00:00 malam wib, 

observasi ini dilakukan dikehidupan para waria yaitu di kuburan Kembang 

Kuning Surabaya. Penulis mendapatkan bahwa orang-orang waria ini menujukan 

prilaku menyimpang seperti cara berjalan berlegak lengok, berpakaian seperti 

wanita, memakai aksesoris seperti weanita, cara berdandan dan mengunakan 

kosmetik seperti wanita, bahkan cara berkomunikasi antar waria satu denggan 

yang lainnya sangat akrap dan memiliki kesamaan dalam berbagai hal sesama 

waria yang mirip seperti wanita. 

Jadi Kesimpulan: seorang laki-laki dapat di katakan waria jika cara berjalan 

berlegak lengok, berpakaian seperti wanita, memakai aksesoris seperti weanita, 

cara berdandan dan mengunakan kosmetik seperti wanita, berkomunikasi seperti 

wanita. 

2. Literatur Internet 

Menurut Wikipedia waria adalah dari kata wanita dan pria, atau dari kata hawa 

dan adam. Waria adalah laki-laki yang lebih suka berperan sebagai 

wanita/perempuan dalam kehidupan sehari-hari baik secara langsung menyerupai 

maupun hanya sebatas bagian-bagian tubuh atau cara berpakaian yang sama. 



 

 

 

 

Jadi Kesimpulan: seorang laki-laki yang lebih suka berpakaian wanita dan 

menyerupai bagian-bagian tubuh wanita bisa dikatakan sebagai waria. 

3. Wawancara 

observasi wawancara ini telah dilakukan penulis untuk  mencari data dengan 

melalukan tanya jawab pada narasumber diberbagai bidang. Yaitu, Spikolog, 

Spikiater, Agama yang terkait dalam hal memiliki kewenangan atas data-data 

yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak terhadap waria. 

 
a. Emma Fury Nikmah ,M.Psi 

Emma Fury Nikmah, M.Psi adalah ahli psikolog yang memiliki pengalaman 

dalam mengatasi berbagai persoalan mulai dari anak kecil hingga yang dialami 

oleh orang dewasa. Asalan penulis memilih Emma Fury Nikmah ,M.Psi adalah, 

beliau memiliki ruang lingkup sekolah konselor sendiri yang dikususkan untuk 

menangani berbagai permasalahan mulai dari anak kecil merumur 2tahun 

sampai remaja yang memiliki permasalahan di lingkungannya. Wawancara ini 

dilakukan di apartemen merr bertepatan diruang konselor anak pada tanggal 11 

Mei 2016 jam 19:15  wib dengan pertanyaan sebagai berikut, apa yang 

mempengaruhi seseorang anak laki-laki dapat berubah menjadi berprilaku 

kewanitaan/waria. 

Emma Fury Nikmah ,M.Psi menjelaskan bahwa dalam kasus ini dapat 

dilakukan dengan analisa metode “maslow”, metode ini menjelaskna bahwa 

adanya tingkatan yang harus dilalui untuk dapat menuju puncak dalam 



 

 

 

 

memenuhi kriterian menjadikan seorang waria. Teknik maslow di bagi menjadi 

lima, yaitu: 

1) Kebutuhan Fisiologis, kebutuhan yang paling mendasar pada setiap orang 

adalah kebutuhan untuk mempertahankan diri secara fisik, kebutuhan 

tersebut mencakup seperti makan, minum, tempat berlindung, seks, tidur 

dan bernafas. Kebutuhan fisilogis adalah kebutuhan orang yang paling 

mendasar dan berpotensi menjadi motivasi untuk melakukan secara 

berulang ulang. 

2) Kebutuhan rasa aman, setelah segala kebutuhan fisiologis telah terpenuhi 

atau minimal telah teratasi secara kecukupan maka munculah kebutuhan 

akan rasa aman terhadap kebutuhan fisik, stabilitas, perlindungan baik 

secara langsung maupun tidak, ketergantungan pada seseorang. Kebutuhan 

rasa aman ini akan memberikan rasa takut yang berlebih akan sesuatu yang 

diangap mengancam kestabilitasan diri dan secara tidak langsung orang 

tersebut akan selalu memiliki rasa was-was pada sekitar dan mencoba untuk 

menghindar. 

3) Kebutuhan sosial/rasa memiliki dan kasih sayang, ketika kebutuhan dalam 

dua katagori dibawah sudah terkecukupi maka akan timbul adanya rasa 

cinta, kasih sayang dan rasa memiliki-dimiliki. Kebutuhan ini memiliki 

dorongan akan rasa hasrat dalam hati setiap orang agar rasa diakui dapat 

terpenuhi, seperti adanya kasih sayang antar keluarga, teman, bahkan 

pasangan dan keturunan. Hal tersebut amat dibutuhkan untuk membentuk 



 

 

 

 

sikis orang bawasanya masa kanak-kanak sudah didapat dari orang sekitar 

dan kini iya harus melakukan yang sama terhadap sekitarnya. 

4) Kebutuhan ego/penghargaan, dalam kebutuhan ego/penghargaan dalam diri 

kini akan lebih menguat ketika tiga kebutuhan dasar telah terlengkapi 

dengan keinginan yang mencakup lebih luas dan lebih jauh. Kebutuhan 

dalam penghargaan adalah inginnya diakui oleh masyarakat sekitar akan hal 

status, ketenaran, kemuliaan, perhatian, reputasi, apreisasi, martabat dan 

bahkan rasa itu menjadi lebih dominan untuk menuju tingkatan yang lebih 

tinggi lagi 

5) Aktualitas diri, tingkatan terahkir dalam kebutuhanseseorang dalam metode 

maslow adalah aktualitas diri. Aktualitas diri adalah kebutuhan yang tidak 

sepenuhnya melibatkan dalam keseimbangan tetapi hanya melibatkan 

keinginan yang terus kuat untuk dapat memenuhi potensi didalam dirinya, 

kebutuhan ini adalah tingkatan tertinggi dalam suatu hasrat manusia untuk 

menjadikan dirinya seperti apa yang diinginkan untuk sepenuhnya diakui 

oleh masyarakat sekitar bahwa dirinya sempurna apa yang dirasakannya dan 

dituju itu benar. 

 
b. Moch. Sigit Widodo, S.Pd. 

Moch. Digit Widodo, S.Pd adalah seorang ahli spikiater yang mana memiliki 

banyak pengalaman dibidangnya atau bisa disebut juga sebagai konselor. 

Penulis memilih Sigit sebagai ahli spikiater atau konselor adalah dimana beliau 



 

 

 

 

memiliki banyak aktifitas refrensi yang lebih besar dan cenderung menangani 

baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kasus yang sebagian besar 

dialamin oleh anak-anak seperti anak gangguan stabilitas (‘keterbelakangan 

mental’), tuna rungu, tunawicara, anak-anak pengamen dan sekelompok waria. 

Penulispun mewawancarai secara langsung dilakukan ditempat Universitas 

Adibuana bertempat di ruanggan konselor pada taggal 31 Mei 2016 pada jam 

14:30 WIB. Yang berisikan pertanyaan sebagai berikut: apa saja yang dapat 

mempengaruhi seorang anak laki-laki berperilaku menjadi seperti wanitaan. 

Menurut Moch. Sigit Widodo, S.Pd hal ini dapat dijelaskan melalui perilaku 

manusia dalam konteks interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara 

kognitif aktif, perilaku dan pengaruh lingkungan. Kondisi lingkungan sekitar 

individu sangat berpengaruh pada pola belajar sosial jenis ini. Contohnya, 

seseorang yang hidupnya dan dibesarkan didalam lingkungan judi, maka dia 

cenderung untuk memilih bermain judi, atau sebaliknya menganggap bahwa 

judi itu adalah tidak baik. Moch. Sigit Widodo, S.Pd dalam hal ini mengutip 

sebagia dari teori “Bobo Doll” yang terkenal adalah eksperimen Bobo Doll 

yang menunjukkan anak – anak meniru seperti perilaku agresif dari orang 

dewasa disekitarnya yang menurutnya sebagai orang dipanutnya. Teori belajar 

sosial menekankan bahwa lingkungan – lingkungan yang dihadapkan pada 

seseorang secara kebetulan ruang lingkungan  itu kerap kali dipilih dan diubah 

oleh sebagian orang itu melalui perilakunya sendiri, Menurut Bandura proses 

mengamati  



 

 

 

 

dan meniru perilaku dan sikap orang lain sebagai model merupakan tindakan 

belajar. Menurut Moch. Sigit Widodo, S.Pd, sebagaimana dikutip dari 

(Kard,S,1997:14) bahwa “sebagian besar manusia belajar melalui pengamatan 

secara selektif dan mengingat tingkah laku orang lain”. 

 
c. Gus Dian Mas’ud 

Gus Dian Mas’ud adalah tokoh agama islam, ulama terkemuka di jawa timur 

yang banyak melakukan ceramah disegala daerah. Penulis memilih gus dian 

Mas’ud sebagai ahli dalam permasalahan agama islam dikarnakan beliau 

sangat memiliki potensi pengetahuan agama islam secara luas baik dari arti, 

penjabaran maupun dari berbagai kitap di al-Quran. Penulis mewawancarai 

secara langsung di kediaman beliau yang bertempat tiggal di Ds.Balongbendo 

RT 07 RW 02 pada taggal 2 Juli 2016 pada jam 20:00 WIB, yang berisikan 

pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana pandangan islam mengenai perilaku 

laki-laki yang kewanitaan (‘waria’). Beliau menerangkan bahwa kita bangga 

sebagai umat islam memiliki syariat paling terlengkap yang ada didunia. Dari 

perkara yang paling besar hingga yang paling terkecil, Semua yang 

menyangkut manusia didunia dan akhirat tak lepaspula dari tinjauan dalam 

syariat. Laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, penguasa, rakyat jelata 

semuanya diatur secara adil dan secara 



 

 

 

 

bahan tertawaan, ternyata tidak diabaikan oleh syariat begitu saja, sebab ia juga 

manusia mukallaf sebagaimana lelaki dan wanita normal. Karenanya, dalam 

fiqih Islam menerangkan, kita mengenal istilah mukhannats (banci/bencong), 

mutarajjilah (wanita yang kelelakian), dan khuntsa (interseks/berkelamin 

ganda). Masing-masing dari istilah ini memiliki banyak definisi dan 

konsekuensi yang berbeda. Akan tetapi, dua istilah yang pertama biasanya 

berkonotasi negatif, baik dimata masyarakat sekitar maupun syariat dalam 

agama islam. Sedangkan yang ketiga belum tentu demikian. Dalam hal ini 

dijelaskan dalam suatu hadits shahîh yang diriwayatkan oleh Imam Bukhâri, 

sebagai berikut: 

«  

Dari Ibnu Abbas, katanya, “Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat para 

lelaki mukhannats dan para wanita mutarajjilah. Kata beliau, ‘Keluarkan 

mereka dari rumah kalian’, maka Nabi Shallallâhu ‘alaihi wa sallam mengusir 

Si Fulan, sedangkan Umar mengusir Si Fulan ”Dalam riwayat lain disebutkan, 

yaitu : 

  

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat para lelaki yang menyerupai 

wanita, dan para wanita yang menyerupai laki-laki. 

 



 

 

 

 

Dalam riwayat yang kedua ini menafsirkan tentang yang dimaksud 

dengan istilah mukhannats dan mutarajjilah didalam hadits yang pertama. 

Sehingga menjadi jelas bahwa yang dimaksud mukhannats adalah seorang laki-

laki yang menyerupai perempuan, baik dari cara berjalan, cara berpakaian, 

gaya bicara, dan maupun sifat-sifat feminin lainnya. Jadi, tindakan menyerupai 

lawan jenis yang disengaja bukanlah hal sepele menurut agama islam. 

Tindakan itu tergolong dosa besar dan merupakan sebuah perbuatan yang 

tercela. Nantinya tidak hanya semata-mata berpengaruh secara lahiriyah, 

namun juga dapat merusak kejiwaan diri sendiri. Seorang banci yang memiliki 

fisik seperti laki-laki, namun jiwanya menyerupai/menyamai wanita. Demikian 

pula halnya dengan waria yang fisiknya wanita, namun jiwanya tetap seorang 

laki-laki. Dalam hal ini penulis dapat menarik sebuah kesimpulan dalam kajian 

diatas, adalah. Laki-laki/pria haram hukumnya meniru/menyerupai lawan 

jenisnya baik secara tingkah laku, berbicara, berdandan, memakai 

baju/aksesoris lainnya. 

Jadi Kesimpulan: Hasil dari ke 3wawancara diatas dapat di tarik sebuah 

kesimpulan yang memiliki keterkaitan  saling berkesinabungan, yaitu. Seorang 

waria dapat terbentuk dikarnakan banyak faktor suatu hal yang mendukung 

adanya perubahan atau dorongan untuk menyerupai suatu prilaku yang di 

hasilkan dari kegiatan mengamati, mendengar, dukungan dari lingkungan 

dalam rumah maupun dari lingkungan luar dan rendahnya akan pengetahuan 

larangan dari agama yang tepat. 



 

 

 

 

3.2.4 Handheld/Shaky 

1. literatur 

Dalam hal ini penulis menggunakan teknik kamera Handheld/Shaky dikarnakan 

penulis mau agar penonton dibawa seakan-akan merasakan sudut pandang orang 

pertama yang melihat ke sudut pandang orang ke dua, dan merasakan apa yang 

karakter pertama itu dapat lihat. 

a. Menurut buku Lima  Hari Mahir Bikin Film teknik hand held adalah, 

mengambil gambar dengan kamera yang digerakan oleh tangan, jenis yang 

dapat ditahan oleh operator kamera dengan tangannya selagi mengambil 

gambar. 

b. Menurut buku Memahami Film adalah, mengambil gambar denggan 

mengunakan gerakan tangan tanpa menggunakan alat bantu 

Jadi kesimpulan : pengambilan gambar pada camera hanya dengan 

menggunakan gerakan tangan atau mengunakan alat bantu stabilizer bisa 

disebut sebagai teknik Handheld. 

2. Literatur Internet 

Menurut www.davidprasetyo.com teknik handheld/shaky adalah teknik kamera 

dimana penonton seakan-akan merasakan sudut pandang orang pertama, merasakan 

apa yang orang itu rasakan. Melalui shaky kamera, penonton umumnya disajikan 

film yang seakan-akan nyata, teknik ini terkadang menggunakan alat bantu untuk 

mengurangi getaran/goncangan pada kamera dengan menggunakan berbagai jenis 

stabilizer. 

http://www.davidprasetyo.com/


 

 

 

 

Jadi Kesimpulan: pengambilan gambar dapat dilakukan dengan hanya mengunakan 

gerakan tangan atau bisa dengan mengunakan alat bantu stabilizer.



 

 

 

 

Tabel 3.1 Table Analisa Data  

Materi Studi Literatur / Literatur 
Internet 

Wawan Cara Observasi eksisting kesimpulan 

 

 

 

Film Pendek 

yang dapat dikatakan sebuah film 
pendek iyalah memiliki durasi 
kurang dari 60 menit. 

    

 

Film yang berdurasi 
kurang dari 60 menit 

 

 

 

 

 

Genre Drama 

sebuah cerita dari kehidupan 
nyata dan disetting ulang yang 
diceritakan kembali denggan 
berbagai permasalahan dibuat 
hampir menyerupai 

    

 

 

 

Film berkisahkan dari 
kehidupa nyata 

 seorang laki-laki yang lebih suka Seorang waria dapat terbentuk seorang laki-laki  Seorang laki-laki 

2
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waria  

berpakaian wanita dan 
menyerupai bagian-bagian tubuh 
wanita bisa dikatakan sebagai 
waria. 

dikarnakan banyak faktor 
suatu hal yang mendukung 
adanya perubahan atau 
dorongan untuk menyerupai 
suatu prilaku yang di hasilkan 
dari kegiatan mengamati, 
mendengar, dukungan dari 
lingkungan dalam rumah 
maupun dari lingkungan luar 
dan rendahnya akan 
pengetahuan larangan dari 
agama yang tepat. 

dapat di katakan waria 
jika cara berjalan 
berlegak lengok, 
berpakaian seperti 
wanita, memakai 
aksesoris seperti 
weanita, cara 
berdandan dan 
mengunakan kosmetik 
seperti wanita, 
berkomunikasi seperti 
wanita. 

menyerupai 
berpakaianwanita 
dikarnakan dorongan 
dari lingkungan dan 
keinginan diri sendiri 

 

 

 

 

 

 

pengambilan gambar pada 
camera hanya dengan 
menggunakan gerakan tangan 
atau mengunakan alat bantu 
stabilizer bisa disebut sebagai 
teknik Handheld. 

 

 

 

   

 

 

Pengambilan gambar/ 
film dilakukan dengan 
sederhana hanya 

Lanjutan Tabel 3.1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handhel 

 

 

 

 

pengambilan gambar dapat 
dilakukan dengan hanya 
mengunakan gerakan tangan atau 
bisa dengan mengunakan alat 
bantu stabilizer. 

menggunakan teknik 
gerakan tangan dan 
alat bantu untuk 
menstabilkan gerakan  
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3.3 Kyword 

Dalam tabel diatas dapat diambil sebuah kata kunci yang akan dikerucutkan 

sebagai kyword dan menghasilkan sebuah kata sifat. Gambar 3.1 Analisa Kyword 

 

 

Keyword: Studi pustaka 

 

Keyword: 

Studi pustaka 

 

 

Keyword : Observasi, Studi pustaka, 

Literatur Internet 

 

Gambar 3.1 Analisa Kyword/Eksisting 

Sumber: Hasil Olahan Sendiri 

 

 

 

 

Film Pendek 

Waria

Alur  

Handheld Gerakan 
tangan 

Masa lalu 

Aktifitas 

FAKTA 

Drama 

menyamai 

Kisah hidup 

Kepribadian  

Lingkungan 

Dorongan  

Keinginan  

Waktu  

Kisah 
nyata 

realita 

Gaya Hidup 



 

 

 

3.4 Pemaknaan Kyword/Diskripsi 

Dalam hal ini penulis akan memaparkan hasil dari analisa pada 

Kyword/Diskripsi yang telah diperoleh dari berbagai sumber yang disatukan dan 

membentuk berbagai kalimat yang nantinya akan dikerucutkan menjadi satu kata yang 

hasilnya bisa menjadi kata sifat. 

1. Masa lalu 

Masa lalu adalah sebuah bayangan dan sejarah untuk masa kini dan masa yang akan 

datang, dia merupan cermin untuk kita dapat belajar dan memandang sebuah realita 

yang ada saat ini. Namun masalalu hanyalah masa lalu dia adalah waktu yang telah 

kita biarkan berlalu dari hidup kita, namun waktu yang telah pergi itu tak akan 

pernah kembali untuk bisa kita jalani lagi. Waktu yang telah berlalu itu akan 

menjadi sebuah refrensi pembelajaran kita untuk membuat hidup yang kita jalani 

menjadi lebih baik dan bermakna, tak usah kita tangisi waktu yang telah berlalu itu 

namun syukurilah atas apa yang telah kita lalui karna baik atau buruk nya sebuah 

masa lalu kita akan lebih indah bila kita dapat mengerti hikmah yang tersimpan dari 

baik atau butuk nya masa lalu yang kita telah lalui.kehidupan yang dituang dalam 

sebuah film pendek berjudul “aku waria karena siapa” dengan teknik 

Handheld/Shaky. 

2. Kisah hidup 

Kisah hidup adalah cerita tentang cerita perjalanan atau pelayaran seseorang dari 

suatu tempat ke tempat lain yang dilakukan dalam kehiduapnnya sehari-hari 

sehingga memunculkan pemaknaan yang bisa dijadikan sebagai pengalaman. 

3. Kepribadian 



 

 

 

Kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi 

dengan individu lain. Kepribadian paling sering dideskripsikan dalam istilah sifat 

yang bisa diukur yang ditunjukkan oleh seseorang. 

4. Aktivitas 

Aktivitas adalah kegiatan atau keaktifan jadi segala sesuatu yang dilakukan atau 

kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non fisik merupakan sebuah 

aktivitas. 

5. Realita 

Realita adalah kenyataan tidak bisa direduksi dari satu sisi saja, entah itu sisi positif 

atau negatifnya. 

6. Gaya hidup 

Gaya hidup adalah perilaku seseorang yang ditunjukkan dalam aktivitas, minat dan 

opini khususnya yang berkaitan dengan citra diri untuk merefleksikan status 

sosialnya. Gaya hidup merupakan frame of reference yang dipakai sesorang dalam 

bertingkah laku dan konsekuensinya akan membentuk pola perilaku tertentu. 

7. Fakta 

Fakta adalah hal atau keadaan yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-

benar ada atau terjadi. Fakta bersifat objektif. Setiap orang akan memiliki kesamaan 

dalam pengamatan suatu fakta. Sebuah fakta mempunyai kebenaran mutlak dan tida 

bisa dibantah. 

 

 

 

 



 

 

 

3.5 Analisa Warna 

Berdasarkan warna-warna yang tersedia dan paling sesuai dengan kyword 

“Fakta” di atas adalah. orange, kuning, dan hitam. 

 

Gambar 3.2 Analisa Warna 
Sumber: Hasil Olahan Sendir 

 
Dalam buku Pengenalan Teori Warna (2008) karya Eko Nugroho menjelaskan warna, 

Yaitu: 

1. Merah Muda: 

a. Mewakili Makna Positif. apresiasi, kekaguman, simpati, cinta, pernikahan, 

kewanitaan, feminim. 

b. Mewakili Makna Negatif. Homosexual (‘Waria’), bisexsual, naif, kelemahan, 

kekurangan. 

2. Kuning: 

a. Mewakili Makna Positif. Sinar kehidupan, suka cita, keceriaan, persahabatan, 

feminin. 

b. Mewakili Makna Negatif. Iri hati, tidak jujur, resiko, kelemahan 

3. Hitam: 

a. Mewakili Makna Positif. Kokoh, anggun, kuat, misteri, mewah, formalitas, style. 

b. Mewakili Makna Negatif. Penyesalan, marah, kematian, takut, ketakutan, 

kesedihan, pembrontakan, penyesalan. 

 

 



 

 

 

3.6 Studi Literatur/Pustaka 

Studi pustaka ini dilakukan untuk mendapatkan beberapa refrensi buku rujukan 

film yang mengacu pada sebuah fenomena waria. hal ini dilakukan dengan cara 

membaca dan mempelajari buku literatur, internet, dan studi pustaka mengenai 

kehidupan waria yang digunakan sebagai rujukan dalam menyelesaikan pembuatan 

film yang berjudul “Aku Masih Yang Dulu”, yaitu: 

a. 5 Hari Mahir Bikin Film oleh Panca Javandalasta, tanggal terbit 12 Juli 2011. yang 

menjelaskan mengenai film dokumenter yang dikutip pada halaman dua (‘2’) dan 

menjelasakan tatacara proses pembuatan film, tahapan pasca produksi dan jenis-

jenis genre pada film. 

b. Psikologi Kepribadian oleh Alwisol, taggal terbitan Juli 2005 yang menjelaskan 

pengamatan psikolgi dalam pembentukan karakter sikis seorang anak baik tingkah 

laku, perkembangan kepribadian, psikologi anak, tekanan pada usia anak yang 

didorong oleh keluarga maupun masyarakat/lingkungan sekitar ( Daftar halaman. 

Bab 6 psikologi ego ‘psikologi anak’, hal 110. Bab 15 tipologi Biologis 

‘pembentukan kepribadian’, hal 259. Bab 17 belajar sosial ‘perkembangan 

kepribadian’, hal 292. Tabel 20 Tekanan Pada Usia Anak, Hal 188-). 

c. Inilah Aku oleh Erika Paramitha yang menjelaskan mengenal dan memahami diri 

sendiri dilingkungan sekitar ( Bab I, Hal 1 sampai hal 4) 

d. Hidup Sebagai Waria oleh Koes Winarno yang menceritakan kehidupan seorang 

waria yang di mulai sejak kecil (Bab III, Halaman 73) 



 

 

 

e. Memahami film oleh Himawan Pratista memahami berbagai teknik film mulai dari 

pengertian film, gendre, sampai proses awal produksi film dan sampai ahkir dari 

pembuatan film (hal 14 sampai hal 15) 

f. http://www.davidprasetyo.com 

g. http://id.m.wikipedia.org/wiki/waria 

 

3.7 Studi Eksisting 

Study eksisting digunakan sebagai referensi rujukan dalam melakukan 

pembuatan film “Kenapa Aku Jadi Waria”. Beberapa film yang telah diamati adalah 

sebuah film yang berjudul  (Beautiful Boxer) hasil karya dari seorang 

yang bernama Ekachai Uekrongtham yang berasal dari thailan, film yang berjudul 

Dulu Banci hasil dari karya Gading Martin berasal dari indonesia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.davidprasetyo.com/
http://id.m.wikipedia.org/wiki/waria


 

 

 

Tabel 3.2 Studi Eksiting Film 

FILM URAIAN 

 

(Beautiful Boxer) 

Penggunaan tema, alur cerita, karakter, konflik, dramatik 

amatlah jelas dan tersampaikan. sehingga audiens dapat 

mengerti dari awal sampai pada ahkir pesan yang mau di 

sampaikan dalam film ini. 

 

 

Dulu Banci 

Alur cerita yang digunakan dalam film ini adalah dimana 

flas back suatu kejadian diputar kembali dimana saat 

sebuah titik balik dalam perubahan karkter menjadi hal 

yang menarik, audienspun dalam film ini dituntut untuk 

menentukan jalan cerita yang dialami oleh tokoh utama. 

Jalan cerita sangat ringan sehinga audiens dapat mengerti 

pesan-pesan yang mau disampaikan. 

Sumber: Hasil Olahan Sendiri 
 

1.  (Beautiful Boxer) 

Film yang berjudul  adalah hasil karangan 

Ekachai Uekrongtham yang menceritakan tentang kehidupan awal mula 

terbentuknya kepribadian yang dimulai sejak kecil yang telah banyak dipengaruhi 

oleh berbagai hal baik lingkungan rumah yang mendukung untuk menjadi 

perlindungan diri menjadi lebih berani untuk merasakan kenyamanan dalam 

perubahan. Film ini memberikan sentuhan berbagai rasa dan memperkuat kultur 

budaya, agama, rasa puitis, biografis yang ada. Film ini diambil dari sebuah kisah 



 

 

 

nyata dinegara Thailand dan seorang waria yang bernama Parinaya Charoemphol 

Aka Nong Toom yang menjadi narasumber. 

 

Gambar 3.3 Poster Beautiful Boxer 

Sumber: Acfun.com 

2. Dulu Banci 

Film yang berjudul Dulu Banci hasil dari karya Gading Martin berasal dari 

indonesia ini menceritakan seorang pria putusasa setalah putus dari pacarnya dan 

ketika itu menjadi titik balik perubahan besar dalam emosional terhadap wanita, dia 

merubah keseluruhan penampilannya menjadi wanita dan mulai menyukai sesama 

jenis yang membuat. Pada film ini Gading Martin selaku sutradara ingin 

menggiring audien untuk melihatkan ketika seseorang telah putus asa maka 

seseorang itu dapat berubah menjadi positif dan negatif tergantung alam bawah 

sadar dan pengaruh akan lingkungan sekitar. 



 

 

 

 

Gambar 3.4 Poster Dulu Banci 

Sumber: https://asiaexc12niaekaardhani.wordpress.com 
 

3.8 Segmenting, Targeting, Positioning 

Dalam permasalahan di atas ditentukan STP untuk pembuatan film ini, agar film 

ini dapat tersampaikan pesan untuk  masyarakat yang menontotnya. 

1. Segmentasi dan Targeting 

a. Demografis 

 Usia   : 18 – 30 tahun 

 Jenis kelamin : Umum 

 Pendidikan : SMA, Mahasiswa, masyarakat umum 

 Level sosial : Segala golongan (‘Umum’) 
  

b. Geografis 

 Negara  : Indonesia 

 Daerah   : perkotaan (‘Umum/Universal’) 

 

 

https://asiaexc12niaekaardhani.wordpress.com/


 

 

 

2. Positioning 

Film ini di tunjukan untuk segala kalangan yang di kususkan untuk orang tua yang 

memiliki anak maupun yang belum, film ini megambarkan bagaimana besarnya 

pengaruh lingkungan sekitar yang kurang baik menjadi faktor yang dapat 

mempengaruhi prilaku anak baik laki-laki maupun wanita. 

 
3.9 Perancangan Karya 

Dalam perancangan karya ini penulis membuat susunan tahapan pembuatan 

karya yang nantinya akan dijadikan sebuah acuan yang perlu akan dilakukan diantara 

lain. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gasmbar 3.5 Perancangan Karya 
Sumber: Olahan Pribadi 

Sipnosis  Skenario  
Hunting 
Lokasi 

shooting 

Editing  

Render  Dubbing  

Packaging  
AKU WARIA 

KARNA SIAPA 

Konsep 

Pengumpulan 
data Data 

Keyword  

Ide 

Studi Pustaka 

Wawancara 

Observasi 

Storyboard 

Studi 
kompotitor 



 

 

 

3.9.1 Pra Produksi 

Dalam membuat sebuah perancangan agar masalah dalam pembuatan film aku 

waria karna siapa dapat terpecahkan, dibuatlah bagan yang memiliki alur produksi 

pembuatan film tersebut. Alur yang telah dirangkai dari awal pra produksi, produksi, 

hingga pasca produksi. Didalam sebuah rancangan pra produksi ini terdapat bagan 

yang dibuat untuk mempermudah sebuah alur produksi. Setelah rancangan pra 

produksi dibuat, dilanjut dalam pembuatan film tersebut di bagian produksi yang telah 

direncanakan. 

3.9.2 Produksi 

1. Naskah : 

a. Ide 

Dalam hal ini tercetus ide membuat sebuah film dengan genre drama dan teknik 

Handheld/ Shaky. Dari ide tersebut dikembangkan kembali menjadi suatu cerita 

yang utuh mengenai sebuah perjalanan seseorang anak yang awal mulanya laki-

laki kini menjadi berkepribadian wanita. Tokoh ini akan mengalami perubahan 

besar dalam suatu kondisi prilaku yang tak terduga. 

b. Konsep 

Berdasarkan pembuatan perancangan karya diatas, tahap yang dilakukan 

selanjutnya iyalah pencarian konsep. Berawal dari melihat sebuah film tentang 

perjalanan kehidupan seorang waria yang berawal dari seorang anak kecil hingga 

tumbuh menjadi seorang waria yang dikarnakan berbagai faktor dalam 

perjalanan ini sangat jarang sekali diangkat oleh pelaku pembuat film di 

Indonesia. Eksperimen dalam membuat film bergenre drama ini akan digabung 



 

 

 

dengan Handheld/Shaky sangat tempat untuk menambah sesuatu hal baru dalam 

teknik pengambilan gambar dalam satu frame. Konsep dalam film ini adalah 

dimana peroses terjadinya waria muncul ketika seorang anak melihat kajadian 

disekitar dan mencoba untuk meniru terjadilah berbagai pengalaman yang 

menariknya lebih dalam pada suatu perubahan sifat dan fisiknya menjadi ke arah 

wanita yang awal mulanya hanya meniru dan terjebak disebuah lingkungan 

keluarga yang memiliki perbedaan karakter dan mempunyai tumpang tindih 

yang tak seimbang baik lingkungan sekitar, ayah maupun ibu. 

c. Tretmen 

TRETMEN 

Produc Company  : Art Studio Film 

Produser   : Pandu Purnomo 

Project Film   : “Aku Masih Yang Dulu” 

Durasi    : 60Menit 

 

O1. EXT. Rumah 

Kamar. 

Malam. 

Pemain : Veronika 

Terlihat seorang sedang berdandan. Terlihat sekilas dari matanya, bibirnya, jari 

jemarinya yang sedang menaikan stoking dari kaki sampai ke pangkal paha, 

terlihat dari belakang sedang membenahi roknya yanng kurang ke bawah, 

mengambis sebuah tas lalu pergi. 



 

 

 

O2. EXT. Jalan 

Pingir Jalan. 

Malam. 

Pemain : Veronika 

Terlihat sepasang sepatu dengan hak tinggi sedang di benahi di tepi jalan, lalu 

berjalan berlenggak lengok seperti pragawati berjalan menjauh. 

O3. EXT. Jalan 

Lapangan Pinggir Jalan. 

Malam. 

Pemain : Veronika 

Terlihat veronika sedang duduk di sebuah kursi kayu yang melakukan mak-up, 

di datangi oleh kedua temannya sesama waria yang melakukan percakapan untuk 

mengajak ke pinggir jalan. 

O4. EXT. Jalan 

Pingir Jalan. 

Malam. 

Pemain : Veronika 

Mereka bertiga sedang mau menghentikan seseorang yang sedang berkendara 

lewat disana, sesekali mereka berbincang dengan kedua temannya dan terkadang 

ada beberapa kendaraan yang mencoba iseng untuk menggoda. 

O5. EXT. Jalan 

Didalam Mobil. 



 

 

 

Malam. 

Pemain : Veronika 

Didalam sebuah mobil yang sedang berjalan terlihat ada beberapa waria yang 

sedang berdiri dipinggir jalan, dengan pelannya mobil mencoba menepi 

mendekati waria (veronica). Terlihat kaca mobil terbuka secara otomatis dari 

bagian pintu mobil sebelah kiri dari bagian depan. 

O6. EXT. Jalan 

Pinggir Jalan. 

Malam. 

Pemain : Veronika 

Terlihat beberapa waria berbincang dan mencoba bercanda dengan seorang pria 

yang berada didalam mobil. 

O7. EXT. Pinggiran Kali 

Suatu Tempat. 

Malam. 

Pemain : Veronika 

Sedang main dibukit pinggiran kali, terlihat pinggang kebawah veronika yang 

sedang nunduk, dan terdengar percakapan suara pelan dan mesrah. 

 

 

 

 



 

 

 

O8. EXT. Jalan 

Pingir Jalan. 

Malam. 

Pemain : Veronika 

Ada beberapa mobil Satpol PP dengan cepatnya melaju dari kejauhan dan 

menepi ke tempat waria yang sedang melakukan kegiatan prostitusi, terlihat 

sebuah lambang Satppol PP di mobil yang telah berhenti dadak. Dengan 

sigapnya para Satpol PP turun dan berlari menuju orang-orang dan para waria 

yang berada dilokasi. 

O9. EXT. Lapangan 

Pingir Jalan. 

Malam. 

Pemain : Veronika 

Terlihat orang-orang panik mulai dari preman yang mabuk dan orang-orang 

yang sedang mencari psk waria berlari lalu lalang ketakutan. 

1O. EXT. Kali 

Pingiran Kali. 

Malam. 

Pemain : Veronika 

Beberpa Satpol PP mendekati veronika dari atas bukit secara perlahan dan 

meneriaki veronika yang sedang melakukan hubungan sex dengan 

pelanggannya, dengan sepontan veronika berlari meninggalkan pelanggannya 



 

 

 

yang belum sempat berlari. Beberapa Satpol PP mengamankan pelanggan 

veronica dan sebagiannya berlari mengejar veronica. 

11. EXT. Jalan 

Pingir Jalan. 

Malam. 

Pemain : Veronika 

Terlihat dari belakang veronika berlari denggan tertatih-tatih, dengan cepatnya 

sepatu hak tingginya dilepas dan meneruskan larinya. Terlihat dari sebrang jalan 

veronica berlari dan selang beberapa lama Satpol PP ikut berlari di belakangnya. 

12. EXT. kampung 

Warung Kopi. 

Malam. 

Pemain : Veronika 

Disorot kedua matanya veronica melihat arah kiri dan kanan berlari mendekati 

warung kopi yang berada dipingir jalan, yang di saat itu warung kopi sedang 

sepi. Veronica bersembunyi di balik sekat pintu masuk warung kopi. 

 

13. EXT. kampung 

Warung Kopi. 

Malam. 

Pemain : Veronika 

Beberapa Satpol PP berlari kebinggungan mencari targetnya yang berlari, ketika 



 

 

 

mereka berhenti didepan warung koppi salah satu dari Satpol PP menghampiri 

pemilik warung kopi yang pada saat itu pemilik sedang berada di samping 

warung kop0i tersebut dan sambil bertanya pada pemilik warung kopi, 

14. EXT. kampung 

Warung Kopi. 

Malam. 

Pemain : Veronika 

Ada seorang pengunjung yang sedang memasuki warung kopi dan tidak sengaja 

melihat seorang waria yang sedang bersembunyi, pengunjung itu lalu teriak 

ketakutan sambil veronica berlari menjahui warung tersebut. 

15. EXT. kampung 

Jalan. 

Malam. 

Pemain : Veronika 

Veronica berlari di suatu jalan agak lebar, disana ada beberapa orang. Di lihat 

dari sudut pandang veronica, terlihat orang-orang tersebut melihat veronica 

dengan merasa aneh dan veronica tetap terus berlari dengan capeknya. 

16. EXT. kampung 

Depan Pagar Rumah Orang. 

Malam. 

Pemain : Veronika 

Disaat veronica berhenti di sebuah pagar rumah, terlihat veronica terengah-



 

 

 

engah kecapean karna berlari. Tidak disadari kedua Satpol PP telah berada 

dibelakang veronica, dan menangkap veronica. 

17. EXT. Kantor Satpol PP 

Kantor Satpol PP. 

Malam. 

Pemain : Veronica 

Dipaksa masuk kedalam sebuah ruangan pendataan, terlihat kedua teman 

veronica telah terlebi dahulu diperiksa oleh anggota Satpol PP. 

18. EXT. Kantor Satpol PP. 

Ruang Pemeriksaan. 

Malam. 

Pemain : Veronica 

Kini veronica dipaksa untuk memasuki sebuah ruangan yang sudah di tunggu 

oleh seorang penyidik. Terkejutlah veronica ketika melihat penyidik tersebut 

berbalik badan menghadap nya. Ketika itu pula veronika terlihat tanggannya 

bergetar dan veronica terbayang kembali tentang masalalunya. 

19. EXT. Rumah. 

Ruangan. 

Pagi. 

Pemain : Veronica 

Terbayang veronica disayang oleh kedua orang tua, veronica digendong oleh 

ayahnya, veronica memperhatikan ibunya sedang berdandan dan berpakaian, 



 

 

 

secara sepontan veronicapun meniru apa yang di lakukan ibunya mengunakan 

lipstik dan ahkirnya ibunya pun menanggapinya dengan tertawa lucu. Pada suatu 

ketika ayah marah melihat veronica memakai lipstik dan meniru segala sesuatu 

kegiatan ibunya berdandan, ayah ibu bertengkar dan veronica hanya bisa 

mendengar disuatu sudut rumah, dan ayahnya pergi meninggalkan mereka 

denggan membawa sebuah koper. 

 

20. EXT. Kantor Satpol PP. 

Ruang Pemeriksaan. 

Malam. 

Pemain : Veronica 

Dengan sedikit kaget melihat veronica yang telah mengetahui kalok veronica 

adalah anaknya, penyidik terus melakukan kegiatan penyidiknya dengan di atas 

komputer yang terdengar suara ketikan yang lantang. 

 

22. EXT. Kantor Satpol PP. 

Parkiran. 

Malam. 

Pemain : Veronica 

Terlihat veronika duduk dibawah tiang lampu yang sedang kebingunggan. 

Terlihat sebuah mobil menghampiri yang ternyata seorang petugas penyidik 

satpol pp yang ternyata seorang ayahnya yang menawarkan untuk 

mengantarkannya pulang. 



 

 

 

12. EXT. Jalan Raya. 

Lampu Merah. 

Malam. 

Pemain : Veronica 

Terlihat lampu merah berganti ke lampu hijau terlihat tangan veronica keluar 

dari kaca mobil sambil membuah rambut wig di bawah jalan. 

 

d. Storyboard 

Storyboard adalah dimana suatu cerita yang digambarkan menjadisebuah jalan 

cerita untuk dapat sebagai refrensi film yang akan dikerjakan. 



 

 

 

 

Gambar 3.6 Storyboard 
Sumber: Hasil Olahan Sendiri 

 

 



 

 

 

Lanjutan Gambar 3.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lanjutan Gambar 3.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lanjutan Gambar 3.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lanjutan Gambar 3.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

e. Sinopsis 

Dia adalah seorang waria yang memiliki banyak kisah hidup yang membuatnya 

tak memiliki banyak peluang untuk merasakan kehidupan secara normal seperti 

manusia pada umumnya. Dia bekerja sebagai psk jalanan yang menjadi mata 

pencarian utamanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Cacian dan hinaan 

telah banyak ia telan bulat-bulat baik dari masyarakat yang memandangnya 

sebelah mata. Ia bernama Bayu Agustin yang lahir di surabaya memiliki 

keluarga yang semasakecilnya kurang adanya kasih sayang dari kedua orang tua 

secara penuh, bayu adalah pria yang tumbuh dari keluarga yang memiliki 

perekonomian yang berkecukupan, semasa kecilnya Agus memiliki kedekatan 

terhadap ibunya yang bernama anjar, Agus pun teramat disayang diantar 3 

saudaranya. Kini dia telah tumbuh besar dari seorang pria menjelma menjadi 

seorang yang lemah gemulai menyerupai wanita dan merubah namanya menjadi 

Jamilla. Pada suatu malam seperti biasanya Jamilla mulai bersiap dandan untuk 

menuju kerjaannya menjadi seorang psk jalanan. Ketika Jamilla telah 

sesampainya dilokasi yang bisas dijadikan mangkalnya veronika mulai 

melakukan aksinya bersama teman sekumpulan waria yang berpropesi sama, 

Jamilla memiliki pelangan seorang peria normal yang sudah sejak lama 

memakai jasa veronica dalam prihal sex, ketika mereka sedang melakukan 

dibantaran sungai satpol PP datang dengan sergapnya mereka langsung berlari 

dan mencari semua psk waria yang biasanya menjajahkan dirinya disana, Jamilla 

pun tersentak kaget dan mulai berlari menghindari 2 orang Satpol PP (‘Pamong 

Praja’), ketika ada kesempatan Jamilla mencoba bersembunyi di sebuah warung 



 

 

 

kopi yang ketika itu halamannya sepi dari pengunjung, tapi sialnya Jamilla yang 

ketahuan diakibatkan adanya seorang pemuda yang berkunjung untuk membeli 

kopi dan pada ahkirnya diteriakilah Jamilla oleh pengunjung dan pemilik kopian 

tersebut. Kini Jamilla tertangkap oleh Satpol PP yang dibawa ke tempat pos 

pendataan Satpol PP. Ternyata Jamilla setibanya di sana bertemu ayahnya yang 

selama ini telah menghilang entah kemana dan menjadi satu-satunya orang yang 

paling dibenci oleh Jamilla, disaat itulah Jamilla mulai mengingat segala prilaku 

ayahnya terhadap dirinya, karna ayahnya adalah faktor salah satu yang membuat 

veronika menjadi seorang waria. Disaat semuanya telah diproses ayahnya 

mengajak pulang bareng dengan menaiki mobil dan menceritakan apa sebabnya 

ayahnya berprilaku seperti itu terhadap Agus anaknya dulu yang kini telah 

berubah menjadi seorang waria yang bernama Jamilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.4.3 Pasca Produksi 

1. Manajemen 

a. Jadwal 

Tabel 3.3 Jadwal Produksi 

 

No 

 

Kegiatan 

 

Oktober 

 

November 

 

Desember 

 

Januari 

 

Febuari 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4  1 2 3 4 5  

Pra Produksi 

1 Membuat 

Skenario 

                       

2 Membuat 

Storyboard 

                       

3 Membuat 

Proposal 

                       

4 Membuat 

Rundown 

Shooting 

                       

5 Membuat 

Crew 

                       

6 Membuat 

Lokasi 

                       

7 Mempersiapk
an 

Properti yang 
akan 

                       



 

 

 

digunakan 

8 Pemeriksaan 
ulang yang 
akan 
digunakan 

                       

Produksi 

9 Melakukan 
Preview 
dilokasi 

                       

10 Persiapan 
Talent 

                       

11 Menyiapkan 
Crew dan Set 

                       

12 Melakukan 
kegiatan 
shooting 

                       

Pasca Produksi 

Sumber: Hasil Olahan Sendiri 
 

b. Anggaran 

Tabel 3.4 Anggaran 

 

 

 

Uraian 

 

Jumlah 

 

Harga Satuan 

 

Sub Total 

Peralatan 

1 EOS Canon 6D 1 2 hari Rp. 450.000.-  

 

 

2 EOS Canon 60D 1 8 hari Rp. 400.000.- 

3 Tripot 1 8 hari Rp. 50.000.- 

Lanjutan Tabel 3.3 



 

 

 

4 Ligting 1000W 1 5 hari Rp. 80.000.-  

 

Rp.7.415.000.- 

5 Ligting 500W 3 5 hari Rp. 55.000.- 

6 Boom Mic 1 8 hari Rp. 70.000.- 

7 Mic Clip 2 8 hari Rp. 60.000.- 

8 Sound Recorder 1 8 hari Rp. 70.000.- 

9 Kabel pelengkap 1 8 hari Rp. 30.000.- 

Konsumsi 

1 Makanan ringan 1 8 hari Rp. 100.000.-  

 

 

Rp.7.560.000.- 

2 Nasi kotak cruw 10 8 hari Rp. 20.000.- 

3 Nasi kotak artis 10 8 hari Rp. 25.000.- 

4 Transport mobil 1 8 hari Rp. 300.000.- 

5 Transport 10 8 hari Rp. 500.000.- 

2 Sewa mobil 

kijang/pic up 

1 2 hari Rp. 500.000.- 

Tottal Produksi Rp.23.075.000.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Hasil Olahan Sendiri 



 

 

 

c. Lokasi 

Table 3.5 Lokasi Syuting 

No Lokasi Pengambilan Gambar Lokasi Waktu 

1 Kos jl. Kembang Kuning Rumah (‘kamar’) 12:35-15:45wib 

2 Depan Universitas Stikom 

Surabaya 

Jalan (‘pingir jalan’) 22:00-01:12wib 

3 Warung Bak Dang Warung 20:45-22:50wib 

4 Kelurahan Rungkut Kantor Satpol PP 

(‘Ruangan’) 

14:45-19:20wib 

Sumber: Hasil Olahan Sendiri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

d. Kasting/Kru Produksi 

 Produser Eksekutip   : Pandu Purnomo 

 Produser     : Pandu Purnomo 

 Sutradara    : Pandu Purnomo 

 Asisten sutradara   : Rexsy Bagas Kara 

 Camera Person 1   : Martin 

 Camera Person 2   : Adi Sucipto 

 Asisten Kameramen   : Deva 

 Audio     : Eko 

 Lighting Man    : Faris Huwaidy 

 Art Derector    : Dimas Antoni 

 Asisten Art Derector   : Radityo Kuncoro 

 Wardrobe    : Pipin 

 Make-up    : Angel 

 Property    : Rexsy 

 Editor     : Eko, Pandu 

 BTS     : Himawan 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.9.4 Publikasi 
Dalam tahapan ini akan dibuat sebuah sket awal yang akan menjadi sebuah 

acuan yang nantinya menjadi sebuah rujukan yang akan digunakan dalam pembuatan 

poster a1. Kafer cd, cd, Gelas, stiker, gantungan kunci. Berikut adalah sket awalnya: 

1. Poster A1 

a. Konsep 

Dalam pembuatan poster a1 ini dipilihlah sebuah gambar tampak dari belakang 

yang memberikan kesan siapakah dia dengan kata “Aku Masih Yang Dulu”. 

b. Sketsa Poster A1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3.7 Poster A1 

Sumber: Olahan Data Sendiri 
2. Cover DVD 

a. Cover DVD dibuat sama seperti poster A1 yang sudah ada dengan sedikit 

tambahan gambar dan kata-kata sedikit penjelasan. 

 

 

 



 

 

 

b. Sketsa Cover/DVD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.8 Cover DVD 
Sumber: Olahan Data Sendiri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.9 DVD 
Sumber: Olahan Data Sendiri 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

3. Cangkir 

a. Konsep Cangkir 

Konsep yang akan digunakan dalam pembuatan gelas ini adalah, pemberian 

warna dan memiliki gambar, sehinga mewakili film tersebut. 

b. Sketsa Gelas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3.10 Cangkir 

Sumber: Olahan Data Sendiri 
4. Gantungan Kunci 

a. Konsep Gantungan Kunci 

Konsep yang akan digunakan dalam pembuatan gelas ini adalah, pemberian 

warna dan memiliki gambar, sehinga mewakili film tersebut. 

b. Sketsa Gantungan Kunci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.11 Gantungan Kunci 
Sumber: Olahan Data Sendiri 



 

 

 

BAB IV 

IMPLEMENTASI KARYA 

  
Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana proses produksi dan pasca produksi, 

seperti yang telah direncanakan pada pra-produksi yang sebagaimana dituliskan pada 

bab sebelumnya. Berikut ini adalah penjelasan proses dalam sebuah produksi film 

pendek yang berjudul “Aku Masih Yang dulu”, sebagai berikut: 

4.1 Produksi 

Dalam tahapan sebuah produksi telah dipersiapkan sebagai perencanaan dan 

mempersiapkan peralatan untuk kegiatan shoot, diantaranya: 

1. Budgetting/Anggaran 

Pada tahapan ini pembuat film harus tau apa saja yang akan di perlukan dalam 

pengeluaran uang yang akan digunakan dalam penyewaan alat shoot selama proses 

berlangsung. 

2. Crew 

Dalam hal ini pemilihan kru dilakukan untuk menujang kegiatan pembuatan film 

yang akan menentukan kualitas penggambilan gambar dilokasi. 

3. Lokasi 

Pada kegiatan pembuatan film sebuah loasi amatlah diperlukan untuk menentukan 

adegan mana yang akan digunakan dan dibuat semirip mungkin denggan apa yang 

akan digunakan, biasanya sebagian kru akan memilih dan mengeset daerah sekitar 

untuk memutuskan apakah dapat digunakan sebagai lokasi atau tidak. 

4. Persiapan peralatan 

Persiapan peralatan akan dilakukan beberapa hari sebelum kegiatan shoot akan 



 

 

 

dilakukan, hal ini bertujuan untuk memberi kebutuhan akan kegiatan pengambilan 

gambar mulai dari camera, ronde/audio, boom mic, recorder, kabel, stabilizer, 

lighting, dll. 

1. Kamera Canon DSLR 650D   1 Unit 

2. Kamera Canon DSLR 700D   1 Unit 

3. Kamera Canon DSLR 60D   1 Unit 

4. Tripod Kamera     2 Unit 

5. Heandheal/ Saky (Stabilizer Dada)  1 Unit 

6. Boom Mic     1 Unit 

7. Sound Recorder    1 Unit 

8. Taskhame     1 Unit 

9. Headset      1 Unit 

10. Lighting Kecil 500W    2 Unit 

11. Lighting Besar 100W    1 Unit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.1.1 Pengambilan Gambar 

Dalam hal ini penulis memasukan bagaimana proses mulai dari rapat sampai 

mau memutuskan pengambilan angel camera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Pengarah Jalan Cerita 
Sumber: Hasil Olahan Sendiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Pengarah Jalan Cerita 
Sumber: Hasil Olahan Sendiri 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

4.2 Screnshot Film Pendek 

Beberapa variasi shoot film pendek yang akan dilakukan dalam pembuatan film 

pendek berjudul “Aku Masih Yang Dulu” antara lain menggunakan Medium Shot, 

long shot, close-up yang dipadukan mengunakan teknik Handhel/Saky yang 

menghasilkan sebuah film. Berikut adalah scene yang terdapat pada film “Aku Masih 

Yang Dulu” adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Film Pendek 
Sumber: Hasil Olahan Sendiri 

   
Scene ke 1: Jamila adalah seorang PSK yang bekerja di malam hari. Jamila bersiap  

melakukan aktifitas sehari-hari untuk bekerja,  

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.4 Film Pendek Pening 

  Sumber: Hasil Olahan Sendiri 
 Scene ke 2: Jamila turun ke jalan tempat biasanya dia bekerja sebagai PSK, plecehan  



 

 

 

 

 

 

yang diterima oleh jamillah dan teman-temannya pun sering ia dapatkan dari orang-

orang sekitar/lewat.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Film Pendek 
  Sumber: Hasil Olahan Sendiri 
 

Scene ke 3: Tawar menawarpun sudah sering Jamila lakukan disaat ada yang berminat 

memakai jasanya sebagai seorang PSK. Jamila tak menyadari bahwa malam itu ada 

razia yang dilakukan oleh Satpol PP. Teman Jamilla pun banyak yang tertangkap 

termasuk Jamilla yang sempat dikejar oleh Satpol PP. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Film Pendek 
  Sumber: Hasil Olahan Sendiri 

 Scene ke 4: Jamila pun dibawa ke kantor Satpol PP yang dimana disana ada adik 

Jamilla yang bernama Bayu yang bekerja di bagian Pendataan yang akan dikirim ke 

Baksos. Ketika mereka bertatapan merekapun kaget, Jamilla pun teringat sewatu kecil. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Film Pendek 
  Sumber: Hasil Olahan Sendiri 

Scene ke 5: Jamilla teringat awal mulanya dia tertarik mencoba memakai kosmetik 

yang berawal melihat ibunya, dan karna hal itu Jamilla berpisah sama adiknya yang ia 

sayangi. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Film Pendek 
  Sumber: Hasil Olahan Sendiri 

 Scene ke 6: Bayu meminta kepada atasannya untuk merehap sendiri kakaknya yang 

kini telah berubah menjadi seorang waria, dan Bayu bercerita kepada kakaknya 

bagaimana perasaannya ketika melihat kakaknya sepeti ini sekarang. Bayu pun 

menawarkan diri untuk mengantar kakaknya pulang ke rumah.  

 

 

 

Gambar 4.9 Film Pendek 
  Sumber: Hasil Olahan Sendiri 

Scene ke 7: merekapun pulang sambil mengendarai sebuah mobil milik Bayu. Bayu 

mengutarakan kemauannya untuk mengajak kakaknya kembali seperti dulu yang 

dikenal sebagai kakak seorang laki-laki, Jamila pun menyetujui demi adiknya yang 

telah lama terpisah. Jamilla pun membuang sepatu untuk menandakan dia mau 

berubah pada detik itupun. 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.3 Pasca produksi 

Pada tahapan pasca produksi ini dilakukan proses editing yang telah dilakukan 

setelah proses shot/pengambilan gambar. Hal ini dilakukan untuk mengesekusi hasil 

ahkir pada suatu film yang harus ditambahkan maupun dikurangi. 

1. Stock Shot Video 

Ini adalah proses awal yang harus dilakukan untuk menentukan gambar yang 

terbaik dan akan mau dimasukan dalam serangkaian kesatuan sebuah film yang 

akan diputar nantinya. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 screnshot Pemilihan Stock Video 

Sumber: Hasil Olahan Sendiri 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 screnshot Pemilihan Stock Video 

Sumber: Hasil Olahan Sendiri 

Dalam hal ini seorang editor dituntut teramat jelih akan gambar yang telah diseleksi 

dan mampu untuk menata jalan cerita yang telah dibuat agar terbentuk sebuah cerita 

dan pesan yang akan ditampilkan dalam film tersebut dapat disampaikan dengan 

jelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Proses Colour Corection 

Dalam kegiatan ini seorang editing dituntut untuk merasakan warna pada tampilan 

yang telah ada pada vedio tersebut, disaat itulah peran editor amatsangat 

dibutuhkan untuk menyamakan warna yang sudah ada dan pada stok-stok yang 

akan digunakan.Gambar 4.3 screnshot pemilihan stock video 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 screnshot Proses Coloring 

Sumber: Hasil Olahan Sendiri 
 

3. Sound Editing 

Dalam hal ini sebuah instrumen amatlah penting untuk memberikan sebuah kesan 

pada adegan yang dimainkan, seperti film horror akan menampilkan suara-suara 

seram, film cinta akan memberikan suara-suara yang indah, begitupula film yang 

lainnya. Audio akan menjadikan sebuah cirikas pada suatu film yang mana disertai 

dengan genre yang telah di tentukan. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 screnshot Audio 
Sumber: Hasil Olahan Sendiri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 4.14 screnshot Audio 
Sumber: Hasil Olahan Sendiri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

4. Rendring  

Proses ini adalah tahapan terahkir yang akan dilakukan jika semua film sudah 

menjadi satu antara gambar, audio, warna, dan susunan yang pas pada suatu video. 

 

Gambar 4.15 Proses Rendring/Terahkir 
Sumber: Hasil Olahan Sendiri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.16 Proses Rendring/Terahkir 
Sumber: Hasil Olahan Sendiri 

 
 
 
 



 

 

 

4.4 Publikasi 

Setelah membuat dan mengelolah hasil film maka penulis melakukan publikasi 

media secara berurutan, yaitu melakukan pameran yang dilakukan disuatu tempat yang 

dinilai strategis, melakukan penayangan perdana, taklupa untuk lebih diperkenalkan 

lagi penulis melakukan mendesain sebuah poster, x-bener, pin, stiker dll. 

1. Poster A1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 poster A1 

Sumber: Hasil Olahan Sendiri 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Stiker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18 Stiker 

Sumber: Hasil Olahan Sendiri 

 

3. Cangkir/Gelas Bergambar 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 4.19 Cangkir/Gelas Bergambar 

Sumber: Hasil Olahan Sendiri 

 



 

 

 

4. Gantungan Kunci 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20 Gantungan Kunci 

Sumber: Hasil Olahan Sendiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Cover CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21 Tempat CD/Gambar Pening 

Gambar: Hasil Olahan Sendiri 

 
 
 

 
 



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

Pada bab ini akan dijelaskan sebuah kesimpulan yang didapat di dalam sebuah 

peroses dari awal hingga ahkir produksi dalam pembuatan film pendek bergenre drama 

berjudul “AKU MASIH YANG DULU” dengan teknik Handheld/Shaky. 

5.1 Kesimpulan 

Dalam hasil seluruh kegiatan produksi yang telah dilakukan maka kini dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hasil cerita yang digunakan dalam film “AKU MASIH YANG DULU” adalah 

kisah nyata. 

2. Pembuatan film pendek berdurasi kurang dari 30 menit dapat menjadi sebuah 

edukasi bagi masyarakat dan orang tua mengenai asal muasal terbentuknya 

karakter waria. 

3. Melalui film pendek, kita dapat bercerita dan memberi sebuah pesan pada 

penonton apa yang mau kita sampaikan. 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan dari seluruh kegiatan produksi pembuatan film/pengalian data 

dalam “AKU MASIH YANG DULU” terdapat beberapa saran yang harus diperbaiki, 

yaitu: 

1. Menghadirkan film pendek mengenai kehidupan nyata yang ada di tengah 

masyarakat selain waria. 

2. Penulis/pembuat film “Aku Masih Yang Dulu” menyadari masih banyak dalam 

kekurang yang telah dilakukan dalam kegiatan produksi. Diatara lain adalah 

kurang matangnya persiapan yang telah dilakukan dalam kegiatan film, tidak ada 

perhitungan dalam memprediksi cuaca dari alam, perhitungan yang kurang tepat 

dalam melakukan kegiatan angaran sehingga tidak dapat dioptimalkan secara 

baik, minimnya peralatan yang pada ahkirnya tidak dapat digunakan semestinya 

dikarenakan banyaknya faktor yang diluar dugaan, jumlah tim tidak bisa 

diprediksi karena banyaknya kesibukan diluar kegiatan produksi film ini, 

susahnya mengatur orang di lokasi saat kegiatan produksi berjalan yang 

mengakibatkan banyaknya kesalahan bukan dari pemain melainkan bocor. 
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