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BAB IV 

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN 

 

4.1. Tentang Film The Photograph 

 

Gambar 4.1.1: Poster Film The Photograph 

 

 Film The Photograph adalah film produksi Indonesia pada tahun 2007 

oleh Salto Films yang dibantu oleh beberapa lembaga pendanaan film dari 

luar negeri dalam pengembangannya. Film ini secara nasional dirilis pada 5 

Juli 2007. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Nan T. Achnas, seorang 

sutradara perempuan Indonesai kelahiran Singapura. Film bergenre drama 

keluarga ini menceritakan lika-liku seorang pemandu karaoke yang hidup di 

perantauan yang pada satu momen akan bertemu dengan seorang fotografer 

Tionghoa yang tua. Film ini diperankan oleh beberapa aktor dan aktris 

Indonesia pada saat itu seperti Shanty, Indy Barends, Lukman Sardi, Aktor 

senior Singapura Lim Kay Tong dan beberapa aktor lainnya (Bennet, Ray. 
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2008. The Photograph—Film Review; https://www.hollywoodreporter.com 

/news/photograph-film-review-115673 diakses 17 17 Oktober 2018) 

 Diceritakan seorang Penyanyi bar bernama Sita (diperankan oleh 

Shanty) harus pindah kos di ibu kota karena dia masih dikejar-kejar oleh 

seorang debt collector bernama Suroso (diperankan oleh Lukman Sardi). 

Karena keterbatasan uang maka Sita indekos di sebuah rumah yang dimiliki 

oleh fotografer tua benama Johan (diperankan oleh Lim Kay Tong) di sebuah 

kompleks pecinan. Keputusan untuk berhenti menjadi penyanyi bar membuat 

Sita beralih membantu pekerjaan Johan tua yang sedang mencari penerus  

pekerjaannya. Perbedaan latar belakang dan usia yang terpaut jauh membuat 

hubungan mereka menarik untuk ditonton. Di akhir film ini Johan tidak 

berhasil menemukan penggantinya dan foto di akhir hayatnya foto dirinya 

yang harusnya bersama keluarga atau sanak familinya harus diambil bersama 

Sita yang tidak memiliki hubungan darah apapun dengannya.  

 Film ini memiliki sinopsis yang cukup sederhana namun dengan 

konten dan karakter serta permasalahan yang cukup pelik. Banyak hal yang 

menjadi perhatian dan  perlu diantisipasi penonton ketika menontonnya. 

Fenomena-fenomena yang mudah ditemui di ibu kota serta permasalahannya 

menjadi poin tersendiri bagaimana seorang penulis cerita ini begitu detail 

melakukan riset sebelum pembuatan. Hal-hal yang menyangkut fenomena 

interaksi sosial antar etnis dengan hubungan yang  cukup  intim (yang secara 

nyata agak sulit ditemui di dunia nyata) digambarkan secara utuh serta 

membuat penonton memaklumi film ini. Dan poin tambahan yang 

menjadikan film ini patut diteliti adalah bagaimana penulis serta sutradara 

https://www.hollywoodreporter.com/
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film ini mampu memasukkan unsur-unsur yang menggambarkan kedalaman 

emosional yang mampu menyampaikan atmosfer suatu budaya masyarakat 

urban pinggiran dalam diri penonton.  

 Film ini didistribusikan secara nasional oleh Salto Films sendiri. Dan 

juga film ini sendiri didukung oleh beberapa instansi luar negeri seperti 

Ministere de la Culture et de la Communication (Prancis),  Goteborg Film 

Fund (Swedia), Hubert Bals Fund (Belanda) serta beberapa instansi luar 

negeri lain. Film The Photograph bahkan memenangi Special Jury Prize di 

Karlovy Vary International Film Festival (Ceko) dan hak tayang 

komersialnya dibeli oleh Global Film Initiative yang membuat film ini 

diputar secara komersil di Amerika dan Kanada. Namun hal yang patut 

disayangkan film ini anjlok atau tidak laku secara penjualan di Indonesia 

sendiri serta minim apresiasi dari khalayak luas dalam negeri (Noviana, 

Indah. 2008. Film Indonesia The Photograph Menang di 

Ceko;https://www.kapanlagi.com/showbiz/film/indonesia/film-indonesia-the-

photograph-menang-di-ceko-jk1brzo.html) 

 

4.2. Tentang Salto Films 

 Salto films adalah perusahaan film yang memfokuskan diri pada 

produksi dan distribusi film nasional yang berkualitas. Didirikan di Jakarta 

pada tahun 1998 oleh Shanty Harmayn bersama rekan-rekan sejawatnya. Dan 

pada tahun 2008 Salto Films membuat unit baru bernama SBO Films yang 

berfokus membuat film yang diterima oleh khalayak yang lebih luas. Film 

pertama unit baru ini berjudul „Garuda di Dadaku‟ oleh Ifa Isfansyah pada 
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tahun 2009 menjadi film box officedi tahunnya. Serta film „Sang Penari‟ yang 

didistribusikannya menjadi film terbaik dan sutradara terbaik pada Festival 

Film Indonesia tahun 2011 (Cinando, et al. Salto 

Films;https://cinando.com/en/Company/salto_films_4486/Detail diakses 17 

oktober 2018). 

 

4.3. Tentang Nan T. Achnas 

 Nan Triveni Achnas atau biasa dipanggil Nan Achnas adalah 

sutradara, penulis, dan produser perempuan asal Indonesia. Dilahirkan di 

Singapura dan dibesarkan di Kuala Lumpur, Nan lahir dari sorang ayah 

sutradara berdarah Minangkabau dan ibu beretnis Mandailing. Ayahnya 

adalah seorang pembuat film yang berbasis di Singapura. Dan hanya Nan 

yang mengikuti jejak ayahnya sebagai filmmaker 

 Sampai jenjang SMA Nan tinggal di luar negeri yang sangat 

multietnis seperti di Singapura atau Kuala Lumpur. Seperti kita ketahui, etnis 

Tionghoa sangat mendominasi di Singapura. Lahir di lingkungan yang 

majemuk keetnisannya memberi sedikit banyak pengaruh pada film-film yang 

ia garap dan ia produseri seperti film „The Photograph‟ ini. Film-filmnya 

selalu mengangkat isu-isu yang yang tidak lazim atau film-film kritis. Seperti 

keetnisan, suku budaya, isu perempuan, dan faham-faham feminisme dan 

sebagainya. Sebut saja film Pasir Berbisik yang mengedepankan tokoh 

perempuan di suku Tengger Bromo, kemudian tokoh Sita di film „The 

Photograph‟ yang digambarkan sebagai sosok wanita mandiri yang mampu 

mendobrak batas-batas budaya dan etnis. Dia pernah mengatkan pada suatu 
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sesi wawancara “Saya merasa memasuki era Reformasi, tidak adanya 

rintangan bagi seorang perempuan untuk dapat bergelut di ranah pembuatan 

film. Justru sekarang yang mesti diperhatikan adalah bagaimana para 

perempuan ini mampu mem-framing estetika perempuan di dalam film,” 

(Hari Film Nasional.id. 2017. Para Perempuan di Balik Layar: Menggali 

Potensi Estetika Perempuan; https://harifilmnasional.id/berita-24-

Para_Perempuan_di_Balik_Layar:_Menggali_Potensi_Estetika_Perempuan.

htmldiakses 25 Oktober 2018) 

 Ia mengawali karir di perfilman di Indonesia sebagai salah suatu 

sutradara di film „Kuldesak‟ bersama sutradra-sutradara muda Indonesia 

lainnya pada tahun 1998. Dan pada tahun 2001 ia kembali menyutradarai film 

berjudul „Pasir Berbisik‟ yang menuai sukses dalam berbagai penghargaan 

film luar negeri. Selain tu film yang juga ia sutradarai yakni „Bendera‟ pada 

tahun 2003 menang di penghargaan Festival Film Internasional Tokyo. Dan 

hingga kini berbagai kegiatan sinemanya layak diperhitungkan dalam dunia 

perfilman dalam negeri (Wikipedia, et.al. 2010. Biografi Nan Achnas; 

https://id.wikipedia.org/wiki/Nan_Achnas diakses pada 7 Maret 2018 pukul 

12.58) 

 

4.4. Tentang Shanty 

 Annisa Nurul Shanty Kusuma Wardhani Heryadie atau yang biasa 

dipanggil Shanty adalah seorang penyanyi dan aktris asal Indonesia. Dia 

memulai karir sebagai seorang penyiar radio lalu ia memulia karir di layar 

kaca sebagai seorang pemandu lagu (disc jockey) di stasiun TV swasta 
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nasional. Ia memulai karir sebagai seorang aktris di tahun 2006 lewat film 

„Berbagi Suami, dan sampai pada tahun 2016 ia masih memainkan peran di 

beberapa film-film nasional yang membawanya pada penghargaan film 

Indonesia sebagai pemenang maupun sebagai nominasi. Ia kini tinggal di 

Hongkong bersama keluarganya sebagai seorang ibu rumah tangga 

(Wikipedia, et.al Biografi Shanty;https://id.wikipedia.org/wiki/Shanty diakses 

7 Maret 2018 pukul 12.57) 

 

4.5. Tentang Lim Kay Tong 

 Lim Kay Tong adalah aktor serba bisa, pemain panggung dan TV 

veteran asal Singapura. Ia dikenal sebagi „aktor nomor satu di Singapura‟ dan 

„aktor paling sempurna‟ Singapura. Ia dilahirkan di Singapura dan menjadi 

memulai karir awal sebagai pemain rugby dan pemain panggung sandiwara. 

Ia dikenal sebagi seorang pemain TV serial „Doctor Who‟ BBC Inggris saat 

ia berkuliah disana. Ia selama hidupnya telah membintangi lebih dari 25 film 

dan puluhan sandiwara panggung dan televisi baik di Singapura maupun luar 

Singapura (Wikipedia, et.al; Biografi Lim kay Tong 

https://id.wikipedia.org/wiki/Lim_Kay_Tong diakses 7 Maret 2018 pukul 

12.56). 

4.6. Jajaran Kru Film The Photograph 

Director    : Nan T. Achnas 

Producer  : Paquita Widjaja-Afief, Shanty Harmayn, Nan   

Achnas 

Story & Screenplay : Nan T. Achnas 
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Co-Producers   : Natacha Devillers 

Sound    : Xavier Marsais, Satrio Budiono 

Editor     : Sastha Sunu 

Director Photography  : Yadi Sugandi 

Art Director   : Men Fo 

Production Coordinator  : Kiki Kadarisman 

Unit Manager   : Agusiya Herdiwiyanto 

Second Asst Director  : Satriyo Nugroho 

Script Continuityi  : Tika Indraputri 

Production Secretary  : Dita Soekrisno 

Production Assistant  : Bambang Mulyono, Eliian Guntur 

Office Production Asst.  : Priati 

Production R  : Robert 

General Helper   : Trimo 

Still Photographer  : Sonny Seniawan 

Camera Asst.   : Maliki Zulkarnaen 

Loader & Cam Guard  : Wempy Mondong 

Clapper    : Moh. Yakub Agusman 

Video Asst. Operator  : Agun Anggoro Wibisono 

Camera Report   : Agun Anggoro Wibisono 

Gaffer     : Dwi Handono 

Lightingman   : Catur Hatmiko, Heru Prasetyo, Imbon Agus 

Generator Set Operator  : Timin 

Asst. Genset Operator  : Yono 
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Camera Guard : Didi 

Grip : Madin 

Lighting Guard : Ronny 

Sound Recordist : Handy Ilfat Ibrahim 

Boomer : Daul 

Sound Utilities : Decky 

Asst. Art Director : Tj Yoewono 

Properties : L. Guntur Adi Nugroho, Gendon Tohyora 

Prop Maker : Lindu, Tri Sapta Anggoro 

Set Builder : Agus Gondrong & Team 

Make Up & Hair Stylist : Jerry Octavianus 

Asst Make Up : Eba Sheba, Liona 

Wardrobe Coord.  : Meiske Taurisia 

Asst Wardrobe : Aulia Yogyanti, Mayang Mi'rajarie 

Loc Manager : Yusuf Sarungallo 

Talent Coord. : Nanda Giri 

Asst Talent Coord. : Lala Putra, Mulyo, Rivan 

Post Production Spv : Alice Chaput 

Asst Editor : Dinda Amanda, Tika Indraputri 

Sound Post Producer : Chitra Anomsari 

Sound Editing Spv : Satrio Budiono 

Music Composer, Arranger & Performer oleh Aksan Sjuman, Titi Handayani 

Additional Music : Indra Perkasa 




