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ABSTRAK 

 
 

Penciptaan karya dilatarbelakangi oleh ide penulis sebagai sutradara dalam 

pembuatan film pendek fiksi berjudul “Dancing in Pandemic” yang menceritakan 

tentang anak remaja pengidap tunadaksa yang menjalani isolasi mandiri bersama 

ibunya, hal ini membuat adegan dalam film menjadi emosional. Sutradara 

mengemas film ini menjadi tontonan edukasi. Tujuan penulis dalam penelitian ini 

adalah menyutradarai sekaligus menghasilkan film pendek yang layak ditonton dan 

dinikmati masyarakat. Sutradara bertanggung jawab kepada semua crew dan 

pemain dan teknis pelaksanaan produksi. Dalam proses penciptaan film ini penulis 

menggunakan metode kualitatif dan teknik triangulasi dan mengumpulkan data 

dengan wawancara, studi literatur, dan studi eksisting. Hasil penelitian ini adalah 

sebuah film dengan konsep dan tata adegan yang diharapkan yang akhirnya 

menjadi sebuah film pendek fiksi “Dancing in Pandemic” dengan tema tunadaksa. 

Dalam proses menyutradarai karya ini masih belum maksimal karena masihbanyak 

persiapan yang belum matang dan kekurangan crew. Untuk ke depannya pada saat 

proses produksi berlangsung disarankan persiapan jauh-jauh hari lebih matang dan 

maksimal dan sesuai yang diharapkan dan sehingga bagi penulis lain bisa 

mengembangkan kembali hasil penelitian ini. 

 

Kata kunci: Film Fiksi, Sutradara, Tunadaksa, Covid19 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kejadian pandemi covid19 membuat momok yang menakutkan di seluruh 

belahan dunia, wabah ini sangat meresahkan masyarakat, mulai dari Maret 2020 

hingga September 2021 telah memakan banyak korban jiwa. Dari sini masyarakat 

belum memahami betapa ganasnya wabah covid19, pandemi membuat tidak bisa 

berkumpul, selalu berjaga jarak, memakai masker. Dari segala faktor menjadi 

akibatnya terutama faktor ekonomi yang menurun drastis. 

Tunadaksa adalah suatu keadaan manusia yang terganggu atau rusak 

dikarenakan akibat dari gangguan bentuk pada sendi, otot, dan tulang dalam normal 

fungsinya. Kondisi ini disebabkan oleh kecelakaan, penyakit atau juga bisa 

disebabkan karena pembawaan sejak lahir (Sutjihati, 2012). Masyarakat Indonesia 

belum banyak yang mengerti tentang tunadaksa. Masyarakat kita sering menyebut 

dengan kata cacat atau berkebutuhan khusus, cacat adalah kata yang kurang cocok 

dan tidak baik saat diucapkan yang bisa membuat mental jatuh, maka dari itu 

penulis ingin mengangkat sebuah cerita yang akan diadaptasikan ke sebuah film 

fiksi. 

Sutradara adalah orang yang berperan penting dalam menentukan visi kreatif 

dalam film. Sutradara mengelola keputusan kreatif dari acting, naskah, plot dan 

konsep. Oleh karena itu, seorang sutradara film tidak hanya perlu memiliki 

pemahaman yang baik tentang dunia film, ada juga karakter dan ciri khas unik dan 

kuat pada sebuah cerita karena dengan begitu sutradara bisa mampu menceritakan 

sebuah cerita dalam level emosi yang berarti (Antelope, n.d.). 

Dalam film “Dancing in Pandemic” ini memiliki 4 tahapan dalam 

pembuatannya diantaranya ada development yang berfokus kepada pengembangan 

ide, menentukan jenis cerita, dan penulisan skenario. Pra produksi lebih 

membutuhkan banyak waktu dan tenaga tim pra produksi mengutamakan 

perencanaan biaya, Penjadwalan shooting, analisis naskah, master breakdown, 

recce, dan reading. Setelah melewati 2 tahap tadi, tahapan produksi yang menjadi 

3 peran krusial semua materi yang sudah direncanakan matang akan dilakukan 

tahap esekusi dan proses shooting dimulai. Tahap pasca produksi menjadi tahapan 
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terakhir di film ini seluruh rekaman akan dilihat dengan proses editing, penataan 

suara, scoring music, dan colour grading. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas maka, maka rumusan 

masalah pada Tugas Akhir ini adalah bagaimana menyutradarai Pembuatan Film 

Pendek Fiksi “Dancing in Pandemic” Dengan Tema Tunadaksa? 

 
1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas maka, batasan masalah pada 

Tugas Akhir kali ini, yaitu: 

1. Film ini bergenre drama, dengan durasi 10-15 menit untuk segmentasi remaja 

dewasa. 

2. Film ini mengangkat cerita tunadaksa, dengan karakter 2 orang. 

 
 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas maka, tujuan Tugas Akhir ini 

adalah menghasilkan Film Pendek Fiksi “Dancing in Pandemic” Dengan Tema 

Tunadaksa. 

 
1.5 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari Tugas Akhir ini, yaitu: 

1. Memberikan minat menonton dan kecintaaan masyarakat terhadap menonton 

film anak muda. 

2. Memberikan ilmu dan pembelajaran masyarakat tentang disabilitas dan lebih 

peduli terhadap sesama. 

3. Memberikan tontonan yang kritis terhadap masyarakat yang orang jarang 

mengerti tentang kehidupan tunadaksa di wabah covid19. 



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
Untuk mendukung dalam pembuatan film pendek ini, maka karya film 

menggunakan beberapa landasan teori yang akan dipakai, yaitu: Film, Jenis Film, 

Sutradara, Penulisan naskah, Psikologi, Tunadaksa, Covid 19, Dancing in 

Pandemic. 

 
2.1 Film 

Film adalah gambar hidup, juga sering movie. Film, secara kolektif, sering 

juga disebut sinema. Sinema itu sendiri bersumber dari kata cinematic atau gerak. 

Film juga sebenarnya merupakan lapisan-lapisan cairan selulosa, biasa dikenal di 

dunia para sineas sebagai seluloid (Ayoana). 

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Republik Indonesia Tahun 1992, film 

adalah karya seni dan budaya yang memiliki hak cipta, dibuat menurut prinsip 

perfilman, dan disimpan dalam pita seloroid, pita video, dan cakram video, atau 

bahan lain hasil penemuan teknis dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran daoat 

ditampilkan dengan system proyeksi mekanis, elektronik dan lainnya. Dengan atau 

tanpa proses kimia(KPI, n.d.). 

 
2.2 Jenis Film 

Secara umum film dibagi menjadi tiga jenis: dokumenter, film fiksi dan film 

eksperimental. Klasifikasi ini didasarkan pada cara penuturan cerita, dengan film 

fiksi dari awal hingga akhir memiliki struktur naratif yang jelas, sedangkan dua 

jenis film lainnya tidak seperti film dokumenter dan film ekperimental. 

1. Film Dokumenter 

Ciri utama film dokumenter adalah menyajikan fakta, jika film dokumenter 

selalu terkait dengan orang, karakter, peristiwa dan tempat nyata ( tidak seperti 

dibuat atau diciptakan ). Film dokumenter itu sendiri tidak membuat peristiwa, 

tetapi merekam peristiwa yang benar-benar terjadi. 

. 
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2. Film Fiksi 

Film fiksi, yang mana film ini berbeda dengan film dokumenter. Film fiksi 

seringkali lebih erat terkait dengan plot dan cerita yang disajikan di luar 

peristiwa yang sebenarnya, bahkan film fiksi memiliki konsep adegan yang 

sudah dibuat dari awal. 

3. Film Eksperimental 

Jenis film ini adalah yang paling beragam, karena pembuat film jenis 

eksperimental ini biasanya bekerja di luar industri film. Tidak ada plot dalam 

film ini tetapi masih memiliki struktur yang sangat dipengaruhi oleh ide, 

gagasam, emosi dan pengalaman. 

 
2.3 Sutradara 

Sutradara adalah peran penting dalam pembuatan sebuah film, sutradara 

menjadi pemimpin dengan mengarahkan sebuah film sesuai skenario. Skenario 

digunakan untuk mengontrol aspek-aspek seni dan drama pada film, sebagai 

sutradara harus mengawal crew film dan pemeran untuk memenuhi yang wawasan 

pengarahannya, sutradara memiliki tanggung jawab penuh untuk bisa memimpin 

berjalannya proses shooting, sutradara juga bekerja sama dengan elemen-elemen 

dalam tim. 

Sutradara juga turut andil dalam proses pembuatan film mulai dari pra 

produksi, produksi, hingga pasca produksi. Sutradara dituntut untuk mengertisemua 

aspek film soal kamera dan pencahayaan. Bertujuan untuk hasil film yang maksimal 

(Gramedia, n.d.). 

 
2.4 Penulisan Naskah 

Penulisan naskah bisa disebut Script writter adalah sebuah kerangka dalam 

pembuatan film. Di mana Script writter adalah seorang yang memiliki keahlian 

khusus dalam membuat ide/cerita dalam bentuk tertulis yang mampu 

mengembangkan sebuah ide menjadi cerita dalan divisualisasikan. Script writter 

bekerja sama dengan tim produksi. Script writter harus cerdas dan dituntut bekerja 

keras dan mampu membuat sesuatu yang berbeda dari setiap kata, bahasa, dan 

kalimat yang akan disusun menjadi rangkaian naskah (Lutters). Menjadi seorang 

Script writter memiliki bekal yang bersumber dari dirinya sendiri, antara lain: 
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1. Minat. 

2. Bakat. 

3. Motivasi. 

4. Pengetahuan. 

5. Pengalaman. 

6. Pergaulan. 

7. Belajar. 

8. Perjalanan. 

 
 

2.5 Psikologi 

Psikologi berasal dari kata Bahasa Yunani yakni psychology yang merupakan 

gabungan dari kata psyche dan logos. Psyche berarti jiwa dan logos berarti ilmu. 

Olehnya itu, secara harfiah dapat dipahami bahwa psikologi adalah ilmu jiwa. Kata 

logos juga sering dimaknai sebagai nalar dan logika. Kata logos ini menjadi 

pengetahuan merata dan dapat dipahami lebih sederhana. Kata psyche lah yang 

menjadi kusi menarik bagi sarjana psikologi. Istilah pscyche atau jiwa masih sulit 

didefinisikan karena jiwa itu merupakan objek yang bersifat abstrak, sulit dilihat 

wujudnya, meskipun tidak dapat disangkal keberadaannya (Kompasiana, n.d.). 

 
2.6 Tunadaksa 

Tunadaksa berasal dari kata “tuna” dan “daksa”, tuna yang berarti luka atau 

cacat, daksa yang berarti tubuh. Menurut (Somantri) penyakit manusia yang 

terganggu atau rusak oleh morfologi otot yang terganggu atau tertahan. Penyakit 

tersebut disebabkan oleh faktor kelahiran, kecelakaan dan penyakit. 

 
2.7 Covid 19 

Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada 

manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan infeksi saluran 

pernapasan, mulai dari kondisi umum hingga parah Middle East Respiratory 

Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) virus corona 

jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kemunculannya yang luar biasa di 

kota Wuhan China(COVID-19) (Kemkes, n.d.). 
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2.8 Dancing in Pandemic 

“Dancing in Pandemic” merupakan sebuah film fiksi yang menceritakan 

seorang remaja yang mengidap tunadaksa. Tunadaksa adalah kemampuan pada 

bagian tubuh manusia yang menurun dan sangat susah memaksimalkan dalam 8 

setiap pergerakan sebagai akibat dari luka, penyakit, dan pertumbuhan yang salah 

bentuk. “Dancing in Pandemic” yang artinya berdansa disaat pandemi memiliki arti 

mendalam, mengangkat anak remaja tunadaksa positif covid19 yang berjuang 

sendiri. 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
Bab III ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam 

proses pembuatan film pendek bergenre fiksi dengan judul “Dancing in Pandemic” 

dengan tema tunadaksa. 

 
3.1 Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian kualititatif dan metode triangulasi yang digunakan penulis 

karena penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang ahli pada 

bidangnya dan menggunakan data-data yang dibutuhkan untuk membuat karya. 

Hasil wawancara dari data yang diperoleh akan dibandingkan dengan artikel dan 

buku untuk membuktikan keaslian karya. 

Dalam Tugas Akhir ini penulis melakukan tahapan penelitian melalui studi 

literatur, observasi dan wawancara, setelah semua data yang diperoleh dan 

terkumpul dilakukan evaluasi untuk mencari kesamaan data. 

 
3.2 Objek Penelitian 

Dalam tahapan ini menjelaskan tentang objek penelitian yang menjadi pokok 

bahasan utama dalam Tugas Akhir ini. Objek yang akan diteliti penulis ialah 

penyutradaraan yang diterapkan dalam film “Dancing in Pandemic” dengan tema 

tunadaksa. 

 
3.3 Lokasi Penelitian 

1. Lokasi Pembuatan Film 

Latar tempat yang digunakan dalam proses pembuatan film adalah rumah lama 

adat jawa dengan interior jaman dahulu dan sudah tua. Lokasi tempatnya adalah 

di Jl. Sumbawa II No.10, Gn. Malang, Randuagung, Kec. Kebomas, Kabupaten 

Gresik. 

2. Lokasi Pengambilan Data Lokasi untuk pengambilan data adalah rumah 

narasumber dan media internet. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam proses penyusunan laporan Tugas Akhir ini sumber data sangat 

penting, agar laporan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Terdapat beberapa 

teknik pengumpulan data untuk membantu penulis mendapatkan informasi dan data 

yang berguna sebagai bahan olahan penulis untuk membuat karya. Adapun beberapa 

teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah wawancara, studi 

literatur dan studi eksisting. 

 

 
3.4.1 Film Fiksi 

Pada tahap ini pengumpulan data lebih terarah pada batasan dan pengertian 

film fiksi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi literatur dan wawancara. 

1. Literatur 

Pada tahap ini pembahasan tentang film fiksi merujuk kepada buku berjudul 

“memahami film” (Pratista). Film fiksi memiliki konsen pengadeganan yang 

dari awal sudah dirancang dan dikonsep secara matang, struktur ceritanya pun 

harus terikat dengan hukum sebab dan akibat. 

2. Wawancara 

Pada tahap wawancara, penulis mewawancarai Haekal Ridho Effendy yang 

merupakan sutradara yang berbasis di surabaya dengan karya film yang telah 

diproduksi seperti: Hanah, Koma, dan A Man Space, menurut Haekal 

menjelaskan bahwa film fiksi merupakan sebuah film yang menjelaskan 

sebuah alur cerita dari ide konsep yang telah dibentuk dengan imajinasipenulis. 

Dari pembahasan film fiksi berdasarkan literatur dan wawancara, diperoleh 

kesimpulan bahwa film fiksi merupakan sebuah film naratif yang sudah 

dirancang dan dibuat oleh penulis dengan imajinasi penulis. 
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3.4.2 Sutradara 

Pada tahap ini pengumpulan data lebih terarah pada batasan dan pengertian 

sutradara. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi literatur dan wawancara. 

1. Literatur 

Pada tahap ini pembahasan tentang sutradara merujuk kepada buku berjudul 

“Naratama” (Zettl). Sutradara adalah seorang yang berperan memberikantugas 

pengarahan kepada pemain dan crew, secara langsung sutradara bertanggung 

jawab dari pra produksi hingga pasca produksi. Selain itu sosok sutradara ada 

orang yang berperan besar dalam sebuah film, sebagai leader seorang sutradara 

harus bisa menguasai semua elemen-elemen yang ada film dan memiliki skill 

komunikasi yang baik kepada semua tim produksi. 

2. Wawancara 

Pada tahap wawancara, penulis mewawancarai Haekal Ridho Effendy. 

Menurut Haekal sutradara dalam film bisa dikatakan tuhan yang mana 

sutradara bisa bebas menyusun sebuah cerita dan konsep dan sutradara 

bertanggung jawab dari semua divisi produksi, sutradara sosok pemimpin 

dalam produksi 

Dari pembahasan film fiksi berdasarkan literatur dan wawancara, diperoleh 

kesimpulan bahwa sutradara adalah sosok peran penting dalam sebuah 

produksi yang mana sutradara bertanggung jawab kepada semua aspek film. 

 
3.4.3 Tunadaksa 

Pada tahap ini pengumpulan data lebih terarah pada batasan dan pengertian 

tunadaksa. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi literatur dan wawancara. 

1. Literatur 

Pada tahap mengenai rana kerja sutradara merujuk buku berjudul “Psikologi 

Anak Luar Biasa” (Somantri S. ). Tunadaksa suatu keadaan manusia yang 

keadaannya rusak atau terganggu sebagai akibat gangguan bentuk atau 

hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi 

ini disebabkan oleh kecelakaan atau penyakit dan bawaan sejak lahir. 

2. Wawancara 

Dalam tahap ini penulis mewawancarai Muhammad Asa pengidap tunadaksa 

diumur 10 tahun, Asa dinyatakan tunadaksa pada saat umur 10 tahun yang 
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disebabkan oleh kecelakaan sepeda yang membuatnya sampai saat ini untuk 

melakukan aktivitas dibantu oleh tongkat. 

Dari pembahasan film fiksi berdasarkan literatur dan wawancara, diperoleh 

kesimpulan bahwa tunadaksa bisa disebabkan oleh apa saja temasuk 

kecelakaan. 

 
3.4.4 Covid19 

Pada tahap ini pengumpulan data lebih terarah pada batasan dan pengertian 

covid19. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi literatur dan wawancara. 

1.6 Literatur 

Pada tahap literatur merujuk pada website alodokter yang menjelaskan bahwa 

coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan pada 

manusia, pada banyak kasus virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan 

ringan namun virus ini juga sangat mematikan, banyak korban jiwa telah 

berjatuhan (Alodokter). 

2.6 Wawancara 

Dalam tahap ini penulis mewawancarai Rudi Pangestu. Seorang satgas covid19 

di surabaya yang mengatakan bahwa bantuan dari pemerintah untuk tunadaksa 

yang menjalani isolasi mandiri mendapatkan treatment khusus dan selalu setiap 

hari dikontrol oleh petugas kesehatan. 

Dari pembahasan film fiksi berdasarkan literatur dan wawancara, diperoleh 

kesimpulan bahwa tunadaksa yang menjalani isolasi mandiri mendapatkan 

treatment khusus dari pemerintah. 

 
3.5 Studi Eksisting 

Dalam studi eksisting penulis mengambil sebuah film karya anak bangsa 

berjudul “Garwo” karya Muhammad Bagas Satrio, yang mana film ini hanya 

berkarakter 2 orang dan lokasi produksi hanya dengan 1 tempat. Namun Bagas 

mengemas film ini menjadi sangat emosional dan dramatis, Bagas berhasil memberi 

kesan kepada penonton agar ikut merasakan emosi dalam film. 



11 
 

 

 

 
 

 

Gambar 3. 1 Screenshot Film Garwo 

 
3.6 Analisa Data 

Dalam Analisa data semua data yang dikumpulkan dijadikan satu dan dibuat 

kesimpulan untuk memperjelas data. Tabel Analisa dapat dilihat pada table 3.1. 

 

Tabel 3. 1 Analisa Data 
 

No. Bahasan Literatur Wawancara Kesimpulan 

1. Film Pendek Film naratif yang 

pengadegananya 

Alur cerita 
pendek, pesan 

Film yang 
dibuat oleh 

  udah tersampaikan penulis yang 
  dipersiapkan  imajinatif dan 
    memiliki pesan 

    yang 
tersampaikan 

2. Sutradara Memberi 

pengarahan 

kepada talent dan 

crew 

Sutradara 

memiliki peran 

yang besar 

Sosok sutradara 
adalah leader 

yang 

bertanggung 
jawab saat 
produksi 

3. Tunadaksa Tunadaksa 

adalah gangguan 

Seseorang 

pengidap 

Tunadaksa bisa 

disebabkan oleh 
  pada otot, tulang, tunadaksa yang apa saja seperti 
  dan saraf disebabkan oleh penyakit, 

  manusia kecelakaan kecelakaan, dan 
bawaan sejak 
lahir 
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4. Covid 19 Covid 19 adalah 

virus yang 
menyerang 
system 
pernapasan 

manusia 

Bantuan  dari 

pemerintah 

untuk para 

tunadaksa yang 

menjalani isolasi 

mandiri 

Disaat pendemi 

pemerintah 

memberikan 

treatment 

khusus bagi 

tunadaksa yang 

menjalani 

isolasi mandiri 
 

 

 

 

 

3.7 Kesimpulan Analisa Data 

Pada kesimpulan, penulis dapat menyimpulkan sesuai dengan analisa data 

yang penulis buat. 

1. Film yang dibuat oleh penulis yang imajinatif dan memiliki pesan yang 

tersampaikan. 

2. Sosok sutradara adalah leader yang bertanggung jawab saat produksi. 

3. Tunadaksa bisa disebabkan oleh apa saja seperti penyakit, kecelakaan, dan 

bawaan sejak lahir. 

4. Pada saat pendemi pemerintah memberikan treatment khusus bagi tunadaksa 

yang menjalani isolasi mandiri. 



 

MUSIC SCOORING 

EDITING PROSES SHOOTING 

PASCA PRODUKSI PRODUKSI 

RECCE 

READING 

CASTING 

NASKAH FILM 

IDE CERITA 

PRA PRODUKSI 

BAGAN PERANCANGAN 
KARYA 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

4.1 Perancangan Karya 

Pada perancangan karya, penulis memiliki langkah-langkah yang dilakukan 

dalam proses membuat film. Seperti yang dijelaskan pada bagian 4.1 berikut. 

 

Gambar 4.1 Bagan Perancangan Karya 

4.2 Pra Produksi 

Pada tahap Pra produksi Penulis sebagai sutradara menentukkan ide dan 

konsep film yang akan diproduksi. 

1. Ide Cerita 

Pada pembuatan ide film “Dancing in Pandemic”, penulis terinspirasi dari 

podcast sebuah youtube yaitu Deddy Corbuzier berjudul “Udah Cacat Kena 

Covid”. Dalam cerita ini digambarkan seorang remaja pengidap tunadaksa 

sekaligus positif covid19 

2. Naskah Film 
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Dalam pembuatan naskah film “Dancing in Pandemic” penulis mengubah 

gambar visual menjadi sebuah tulisan yang biasa disebut screenplay yang 

menggambarkan keseluruhan adegan, emosi, dan situasi didalam film. 

3. Casting 

Film “Dancing in Pandemic” diperankan oleh dua karakter yaitu seorang anak 

laki-laki dan ibunya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 2 Foto Ibu dan Anak 

Anak Laki- Laki : Darry Sasta 

a. Dimensi Fisiologis 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Postur Tubuh : Tinggi dan kurus 

Usia : 26 tahun 

Warna Kulit : Sawo Matang 

b. Dimensi Sosiologis 

Status Sosial : Menengah ke bawah 

Pekerjaan : Pekerja proyek 

Bahasa : Jawa (dialek Jawa Timur) 

 
 

c. Dimensi Psikologis 

Mempunyai temperamental yang tinggi dan sering tersulut emosi 
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Ibu : Yuni 

a. Dimensi Fisiologis 

Jenis Kelamin : Wanita 

Postur Tubuh : Pendek sedikit gemuk 

Usia : 55 tahun 

Warna Kulit : Sawo Matang 

b. Dimensi Sosiologis 

Status Sosial : Menengah kebawah 

Pekerjaan : Ibu rumah tangga 

Bahasa : Jawa (dialek Jawa Timur) 

c. Dimensi Psikologis 

Seorang penyabar dan jarang untuk berbicara, kekhawatiran berlebih. 

4. Naskah Film 

Dalam pembuatan naskah film “Dancing in Pandemic” penulis mengubah 

gambar visual menjadi sebuah tulisan yang biasa disebut screenplay yang 

menggambarkan keseluruhan adegan, emosi, dan situasi di dalam film. 

5. Recce 

Pada proses recce plan, seluruh crew mempersiapkan satu set rumah lama 

dengan perabotan untuk menengah kebawah. Set mulai dari halaman depan, 

kamar tidur, dapur, dan ruang tamu. 

6. Sarana prasarana 

Kebutuhan alat produksi yang dibutuhkan selama produksi berlangsung. 

Kebutuhan sarana prasarana dapat dilihat pada table 4.1. 
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Tabel 4. 1 Sarana Prasarana 
 

No Nama Alat Jumlah 
1. Kamera Lumix S5 

2. Charger Kamera Lumix S5 

3. Lensa Artisan 21mm 

4. Lensa Kit 20-60mm 

5. Memori Card 

6. Baterai Kamera 

7. Tripod 

8. Slider 

9. Lighting GVM 

10. Baterai Alkaline 

11. Rode 

12. Tascam 

13. Reflector 

 1 Alat 

1 Alat 

1 Alat 

1 Alat 

2 Alat 

2 Alat 

1 Alat 

1 Alat 

2 Alat 

6 Alat 

1 Alat 

1 Alat 

1 Alat 

14. Clip On  2 Alat 

15. Clapper  1 Alat 

 
7. Recce Plan 

Pada proses recce plan penulis bersama tim melakukan perencanaan lokasi 

yang akan digunakan untuk proses shooting dimulai dari penataan halaman 

depan, kamar tidur, dapur, dan ruang tamu. Dapat dilihat pada table 4.2 dan 4.3 

 

Tabel 4. 2 Recce Plan 
 

Bulan November 

Minggu 1 1 2 3 

Kegiatan Survei lokasi 
Pengurusan 

Perizinan 

Crew 

call 

Cek up semua keperluan 
perizinan, menyiapkan 
property, follow up 
perizinan 



17 
 

Tabel 4. 3 Recce 

No. Gambar Keterangan 

Gambar 

 

 

 

 

Keterangan 

Lokasi 

 
Gambar 4. 3 Recce Depan Kamar 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 4 Recce Ruang Tamu 

Survei Ruang 

Tamu 

Jl. Sumbawa II 

No.10, Gn. Kota 

Gresik 

 

 

3..  

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. 5 Recce Dapur 

Survei lokasi 

Dapur 

Jl. Sumbawa II 

No.10, Gn. Kota 

Gresik 

 

 
 

 

1. Survei Depan Jl. Sumbawa II 

Kamar Ibu No.10, Gn. Kota 

dan Dani Gresik 
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4.3 Produksi 

Pada tahap ini penulis mengesekusi semua ide, rencana, dan konsep yang 

sudah disiapkan oleh crew pada tahap pra produksi. Dapat dilihat pada tabel 4.4. 

Tabel 4. 4 Permasalahan dan Strategi Mengatasinya 

Real Produksi Permasalahan Strategi Mengatasinya 
 

 

Perizinan Lokasi Tim kesulitan untuk mencari 

rumah yang diinginkan oleh 

sutradara yang memiliki 

kamar depan menghadap 

halaman rumah 

Pada saat shooting Pada saat produksi kendala 

berada pada masalah waktu 

dan profesionalitas crew yang 

sering tidak fokus 

Melakukan survei berbagai 

tempat dan melakukan 

cheating shot 

 

 
Evaluasi tim disaat istirahat 

dan melakukan proses 

produksi sehat dan 

kondisional 
 

Pada saat editing Banyaknya utang scene dan 

lupa untuk V.O 

Sutradara bersama tim 

melakukan shooting diluar 

jadwal 

 
 

 

1. Pada hari pertama produksi tanggal 28 November yang berada di Jl. SumbawaII 

No.10, Gn. Malang, Randuagung, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik untuk 

scene 1 dapat dilihat pada gambar 4.6 hingga 4.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 6 Behind The Scene 
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Gambar 4. 9 Behind The 

Scene 

Gambar 4. 8 Behind The 

Scene 
Gambar 4. 7 Behind The 

Scene 
 

 

 

 

1. Anggaran Biaya 

Sebelum melakukan tahapan produksi dibutuhkan adanya anggaran biaya agar 

dapat menunjang proses produksi. Anggaran biaya dapat dilihat pada tabel 4.5. 

Tabel 4. 5 Anggaran Biaya 
 

Shooting Gresik 
28 November 2021 (1 hari) 

 

Kamis, 20 Mei 2021 
1. Bensin Mobil 2 Buah Rp. 400.000,- 

2. Konsumsi 10 Orang Rp. 575.000,- 

3. Fee Talent 1 1 Orang Rp. 800.000,- 

4. Fee Talent 2 1 Orang Rp. 700.000,- 

5. Bensin Sepeda motor 1 Buah Rp. 50.000,- 

6. Bensin Ambulance 1 Buah Rp. 100.000,- 

7. Etoll 1 Buah Rp. 100.000,- 

8. Audio 1 Buah Rp. 200.000,- 

9 DLL - Rp. 280.300,- 

Total   Rp. 3.205.300,- 

 

Tabel 4. 6 Anggaran Biaya Pasca Produksi 
 

Pasca Produksi 
 

1. Merchandise Rp. 1.000.000,- 

2. Lain-Lain Rp. 1.000.000,- 

Total Rp. 2.000.000,- 

Total Keseluruhan Rp. 5.205.300,- 
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MeetingTeam 

Produksi 

Pra Produksi 

Proses Latihan 

Gladi Bersih 

Produksi 

Pasca Produksi 

 

 

 

2. Jadwal Kerja 

Tabel 4. 7 Jadwal Kerja 

No Kegiatan Agustus September Oktober November Desember 
 

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

 
4.4 Rencana Publikasi 

Pembahasan pada tahap selanjutnya adalah melalui tahap akhir setelah proses 

editing dan rendering yaitu proses penerbitan karya, pada rencana publikasi ini 

penulis membuat beberapa desain poster, tshirt, masker, DVD sebagai media 

publikasi ini: 

4.4.1 Poster 

a. Konsep Poster 

Pembuatan poster memilih elemen-elemen penting dalam film “Dancing 

in Pandemic” dengan menampilkan sebuah surat, ambulance dan karakter 

utama Dani dan Ibu. Pemilihan font warna putih dan kebanyakan dengan 

low saturated. 

b. Hasil Poster 

Gambar 4. 10 Poster Film 
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4.4.2 Tshirt 

a. Konsep Tshirt 

Pemilihan desain kaos ini menggunakan warna dasar hitam dan sisi depan 

menampilkan poster utama film. 

b. Hasil Tshirt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 11 Tshirt 

 
4.4.3 Masker 

a. Konsep Masker 

Pada desain masker ini tetap menggunakan warna dasar hitam dan disisi 

kiri masker ada gambar poster. 

b. Hasil Masker 
 
 

 
 

Gambar 4. 12 Masker 
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4.4.4 DVD 

a. Konsep DVD 

Pada konsep DVD ini tetap menggunakan poster utama sebagai cover 

karena sebagai identitas film ini dan pada sisi belakang ditampilkan 

sinopsis di film ini. 

b. Hasil DVD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. 13 DVD 

 

 
4.5 Screenshot Film “Dancing in Pandemic” 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 14 Screenshot Film Scene 1 

Scene 1 menjelaskan ibu mendapatkan surat dari pemerintah dan mobil 

ambulance datang dari rumah sakit. Dari sisi sutradara membuat adegan yang 

dramatis dan minim dialog dari awal. 

 

Gambar 4. 15 Screenshot Film Scene 2 
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Scene 2 menjelaskan Dani dibawa 2 nakes menuju kamar dani dan 

ambulance berangkat, cara treatment nakes hingga ibu sangat dimaksimalkan. 

Gambar 4. 16 Screenshot Film Scene 3 

 

Scene 4 menjelaskan dani keluar kamar dan ibu mengambil surat dan dani 

pergi menuju dapur. Pada saat Dani terjatuh menjadi tantangan semua crew. 

 

Gambar 4. 17 Screenshot Film Scene 5 

 
Scene 5 menjelaskan Dani melihat kamar ibu dan semiotika seekor dua ikan 

dan adegan ibu mengirim surat. Sutradara membuat talent bisa meresapi apa 

yang di perankan hingga menjadi pengadeganan yang maksimal. 

 

 

 

 

 
Gambar 4. 18 Screenshot Film Scene 6 

 

Scene 6 menjelaskan ibu melakukan ibadah dan tukang koran keliling 

bersamaan dengan ibu mengirim surat. Scene yang beresiko karena berkaitan 

dengan agama namun membuat emosi film bisa optimal. 

Gambar 4. 19 Screenshot Film Scene 7 
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Scene 7 menjelaskan Dani keluar kamar menuju meja makan dan ibu yang 

sedang berdoa. Treatment yang dilakukan kepada Dani adalah membuat Dani 

menjadi emosi kepada ibu. 

 

Gambar 4. 20 Screenshot Film Scene 8 

Scene 8 menjelaskan Dani yang berada dikamar mandi terjatuh dan sesak 

napas dan Dani memakai tabung oksigen, disaat itu ibu Dani mulai terasa sakit. 

Disini adegan yang sulit dengan set lokasi kamar mandi dan pengambilan 

gambar yang unik menjadi tantangan dan memberikan arahan kepada talent 

perlu memakan waktu yang lama karena beresiko dan berbahaya 

 

 

 

 

 
Gambar 4. 21 Screenshot Film Scene 9 

Scene 9 menjelaskan polisi datang ke rumah Dani memberikan vitamin dan 

makanan, dengan adegan selanjutnya dani yang keluar kamar menuju meja 

makan. 

 

Gambar 4. 22 Screenshot Film Scene 10 

Scene 10 menjelaskan Dani membaca tumpukan surat ibu dan terkaget dan 

adegan ibu yang sudah tiada. Sutradara membuat ending yang membingungkan 

penonton agar film ini berhasil dan pesan bisa tersampaikan. 
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4.5 Semiotika Film 
 

Gambar 4. 23 Semiotika Film 

 
Ikan dan Aquarium 

Sutradara membuat semiotika sebuah ikan dan aquarium yang 

menganalogikan sebuah manusia dan isolasi, ikan yang menjadi manusia dan 

akuarium sebagai isolasi. Memiliki arti yang mendalam karena ikan yang 

berada pada di aquarium tidak bisa keluar dari akuariumnya. 



 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Hasil yang diperoleh selama Tugas Akhir dalam penyutradaraan dalam 

produksi film “Dancing in Pandemic” bertema tunadaksa dapat disimpulkan cukup 

memakan waktu pada saat pra produksi yang benar-benar harus valid data yang 

dikumpulkan. Dimana penulis sebagai sutradara harus paham dan mengerti dalam 

aspek-aspek dalam film mulai dari pra produksi hingga pasca produksi 

Sebagai sutradara harus lebih tegas dan bertanggung jawab penuh atas semua 

tim dari berbagai divisi agar terhindar dari miss komunikasi yang menyebabkan 

proses syuting terundur, karena jika proses produksi diundur maka hasil film yang 

dihasilkan akan berdampak juga, karena sutradara yang bisa mengatur hasil karya 

yang emosional dan pesan yang difilm bisa tersampaikan penonton, supaya 

menghasilkan film yang maksimal dan optimal. 

 
5.2 Saran 

Berdasarkan pengalaman oleh penulis saat menyutradrai film “Dancing in 

Pandemic” ini, maka didapatkannya saran khususnya pada bagian profesional 

crew, kedisiplinan, dan komunikasi yang kurang. Karena ini dalam proses shooting 

terjadi hambatan dan tidak maksimal. Sebaiknya persiapan dari pra produksihingga 

produksi lebih matang dan disarankan untuk lebih fokus kepada proses produksi 

berlangsung. 
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