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BAB IV 

GAMBARAN DAN OBJEK PENELITIAN 

4.1 Sekilas tentang “Film Adalah Hidupku” Karya Narindro Aryo 

“Film Adalah Hidupku” merupakan film kelima yang diproduksi oleh 

Narindro Aryo, dan merupakan film tugas Narindro Aryo  sebagai mahasiswa 

Fakultas Film dan Televisi di Institut Kesenian Jakarta. Film Adalah Hidupku 

adalah film yang mencerita karakter utama bernama Rendro yang memiliki obsesi 

menjadi seorang pembuat film terkenal, Rendro dan adiknya Regan membuat film 

pertama kali dengan alat seadanya, walaupun dengan keterbatasan yang ada mereka 

sangat menikmati proses pembuatan filmnya. Film yang berdurasi 14 menit 14 detik 

membawa penonton untuk menyaksikan Rendro melakukan proses produksi sebuah 

film, yangmana Rendro dan adiknya juga menjadi pemeran dan crew untuk film 

mereka. Semua adegan filmnya direkam menggunakan kamera dari sebuah 

handphone, bukan hal yang mustahil bagi seorang pembuat film untuk memutuskan 

handphone sebagai alat untuk merekam kebutuhan filmnya, mungkin memang 

sedikit tidak lazim, karena membuat sebuah film berarti akan ada proses distribusi 

dan ekshibisi yang mana kedua hal tersebut ada standarisasi dan aturan yang 

berlaku. Untuk mensiasati itu, Rendro melakukan pemutaran film dihalaman 

rumahnya dan menggunakan handphone sebagai media ekshibisi filmnya. 

Narindro aryo membuat film “film adalah hidupku” berdasarkan 

pengalamannya sebagai pembuat film pendek independen, yangmana setiap kali 

Narindro memproduksi sebuah film selalu terkendala akan keterbatasan alat, 

budget, dan sebagainya. Akan tetapi itu tidak menjadi halangan bagi Narindro untuk 
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berkarya, dengan perlengkapan yang terbilang sangat minim Narindro masih tetap 

membuat film. Berdasarkan karyanya “film adalah hidupku” Narindro ingin 

menyampaikan dalam membuat sebuah film tidak harus terpaku dengan alat yang 

digunakan, berapa budget yang harus dikeluarkan, dan aturan-aturan baku dalam 

proses pembuatan film, bagi Narindro baik dan tidak baiknya sebuah karya film 

bagaimana para penonton mengapresiasi film tersebut, bukan dari bagaimana film 

tersebut di produksi. 

Film Adalah Hidupku merupakan film karya keluarga, yangmana Narindro 

Aryo bersama saudaranya dan kedua orangtuanya ikut serta dalam proses 

pembuatan film tersebut. Film ini dirilis pada tahun 2014, dan mendapat 

penghargaan sebagai film pemenang pilihan juri di MAFI Fest (Malang Film 

Festival) di tahun 2015. 

 

Adapun susunan kru dalam film “film adalah hidupku” sebagai berikut: 

 

Penulis    : Narindro Aryo Hutomo 

Sutradara   : Narindro Aryo Hutomo 

Produser   : Lilik Qusaira 

     Nurmaleha 

Penata Kamera  : Narindro Aryo Hutomo 

     Regan Muammar N 

     Hari Arifin 

Penata Artistik   : Fadli 

     Sumarno 
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Editor    : Narindro Aryo Hutomo 

Penata Suara   : Nur Fauzi 

Penata Musik   : M Annas Wicahyo 

     Apun 

 

4.2 Tentang Sutradara  Narindro Aryo Hutomo 

 Narindro Aryo Hutomo kelahiran 5 Oktober 1993, berawal dari suka nonton 

film dan memutuskan untuk belajar membuat sebuah film, Narindro sangat 

mengidolakan sosok sutradara ternama yaitu Steven Spielberg, semua film karya 

Steven Spielberg sudah pernah di tonton oleh Narindro. Narindro Aryo 

Mendapatkan pendidikan  film di Institut Kesenian Jakarta, sebagai mahasiswa 

Fakultas Film dan Televisi, dan Narindro juga bergabung di komunitas-komunitas 

film yang ada di Jakarta, untuk menambah pengetahuan filmnya dari berdiskusi dan 

sebagainya. 

 Film pendek pertama Narindro adalah Film Bajakan yang diproduksi tahun 

2012, masih ditahun yang sama Narindro membuat film dengan judul Anak Nakal. 

Pada tahun 2013 Narindro membuat dua film yaitu Boker dan Petruk & Gareng. 

Dan kemudian tahun 2014 Narindro memproduksi film dengan judul Film Adalah 

Hidupku, yang terinspirasi dari pengalamanya selama membuat sebuah film. 
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4.3 Tokoh Dalam Film “Film Adalah Hidupku” 

1. Rendro 

 

Gambar 4.1 : Rendro sedang nonton film di kamarnya sambil makan popcorn (film “film 

adalah hidupku”, VTS_01_1, menit 01:15) 

 

Rendro adalah tokoh utama dalam film “film adalah hidupku”, umur 19 

tahun. Rendro hidup di keluarga sederhana dan memiliki seorang adik bernama 

Regan, kesehariannya di habiskan bersama Regan, melakukan pekerjaan rumah, 

berolahraga, sampai melakukan hal-hal konyol. Rendro hobi nonton film, bahkan 

dia menganggap film sebagai pacarnya, dia habiskan banyak waktu untuk nonton 

film. Sampai satu ketika muncul obsesinya Rendro ingin menjadi pembuat film 

terkenal setelah tarlalu sering dirinya nonton film, Rendro berfikir kenapa di 

umurnya yang sudah 19 tahun dia belum membuat satu pun film, sedangkan 

Spielberg umur 11 tahun sudah membuat film. Rendro memutuskan untuk membuat 

film dan mengajak adiknya Regan, kendala pertama yang mereka alami adalah 

tidak memiliki kamera sebagai alat perekam adegan film yang akan mereka buat, 

dan akhirnya memutuskan kamera smartphone yang digunakan. Kendala Rendro 

tidak hanya berakhir di alat, Rendro bingung harus membuat film seperti apa, dan 
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setelah film yang berhasil dibuat Rendro bingung bagaimana melakukan distribusi 

dan ekshibisi filmnya. Rendro juga mengalami konflik dengan adiknya Regan 

karena sudah tidak ingin membantunya membuat film. 

 

2. Regan 

 

Gambar 4.2 : Regan membantu Rendro memikirkan alat yang akan mereka  

gunakan membuat film (film “film adalah hidupku”, VTS_01_1, menit 01:29) 

 

Regan 14 tahun, merupakan satu-satunya saudara dan teman yang dimiliki 

Rendro. Keseharian Regan selain sebagai teman dekat Rendro, dia adalah siswa 

SMP yang memiliki aktifitas cukup padat di sekolah. Regan sangat menikmati 

membuat film, dan dia pernah malakukan bolos sekolah untuk membantu Rendro 

membuat, dan akhirnya berdampak pada nilai pelajaran sekolahnya menjadi jelek. 

Regan memutuskan untuk tidak membantu Rendro membuat film, di saat yang 

bersamaan Regan juga perihatin melihat Rendro yang kesulitan membuat film 

sendirian. Regan berinisiatif mengadakan pemutaran film di halaman rumah 

mereka, karena melihat film-film Rendro yang di titipkan pada rental film tidak 

laku. 
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3. Mamak 

 

Gambar 4.3 : Mamak membantu Rendro melakukan proses pembuatan film (film 

“film adalah hidupku”, VTS_01_1, menit 08:06) 

 

Mamak sosok ibu yang sangat penyayang dan selalu mendukung anak-

anaknya, keseharian Mamak sebagai ibu rumah tangga. Semenjak Regan tidak 

membantu Rendro melakukan pembuatan film Mamak sering di minta tolong oleh 

Rendro untuk menjadi penata gambar, akan tetapi gambar yang dihasilkan selalu 

tidak sesuai dengan keinginan Rendro, dan beberapa objek gambar terpotong. Di 

saat Mamak jatuh sakit, Rendro mulai berfikir untuk berhenti membuat film, karena 

sudah tidak ada yang bisa membantu dan film-film yang sudah jadi juga tidak ada 

peminatnya dan tidak laku. 
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4. Bapak 

 

Gambar 4.4 : Bapak memerankan Tarzan di film yang dibuat Rendro (film “film 

adalah hidupku”, VTS_01_1, menit 09:01) 

 

Bapak sosok yang selalu mendukung Rendro dalam membuat film. Bapak 

sering kali diminta Rendro untuk menjadi pemeran dalam film-film yang dibuat 

Rendro bersama adiknya. 

 

 

 

 

 

 




