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BAB IV  

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN  

  

4.1 Deskripsi Film PK    

  

Gambar 4.1  Poster Film PK  

PK adalah film komedi satir India yang disutradarai oleh Rajkumar 

Hirani, seorang yang sudah terkenal membuat banyak film India fenomenal 

salah satunya 3 Idiots. Film yang diproduksi oleh Vinod Chopra Films ini 

dirilis pada 19 Desember 2014, dan dibintangi oleh aktor kawakan Aamir 

Khan, Anushka Sharma, Sushant Singh Rajput, Boman Irani, dan lain-lain.  

PK dapat dikatakan sudah berhasil menarik perhatian masyarakat 

sejak pertama kali meluncurkan trailer di Youtube pada 23 Oktober 2014. 

Pada saat itu unggahan trailer tersebut ditonton sebanyak 3,4 juta kali dalam 

kurun waktu lima hari, lalu berlanjut hingga mencapai 12 juta kali yang 
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kemudian menjadikannya sebagai trailer film yang paling sering ditonton 

di Youtube pada kala itu.  

Film ini menerima ulasan positif dari para kritikus, terutama 

mengarah kepada pemeran utamanya yakni Amir Khan. Sampai saat ini, 

film PK sudah berhasil meraih banyak penghargaan bergengsi, salah 

satunya memenangkan Telstra People’s Choice di Festival Film India di  

Melbourne. Selain itu film ini juga masuk ke dalam 8 nominasi di Filmfare 

Awards, dan berhasil memenangkan 2 nominasi yaitu dialog terbaik dan 

skenario terbaik. Di jepang, PK meraih penghargaan tertinggi dalam Tokyo 

Newspaper Film Awards pada tahun 2017. Diproduksi dengan anggaran 

sebesar US$13 juta atau sekitar Rp156 juta, film berdurasi 153 menit ini 

berhasil mencapai prestasi dengan menjadi film India terlaris di dunia versia 

India Times, dan meraup keuntungan kotor sebanyak US$100 juta atau 

sekitar Rp1,2 triliun.  

4.2  Crew dan Pemeran dalam Film PK  

  Sutradara      : Rajkumar Hirani  

  Pengarah Musik    : Ankit Tiwari   

  Shantanu Moitra  

              Ajay Gogavale  
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              Atul Gogavale  

           Atul Raninga  

           Sanjay Wandrekar  

 

 

Produser    : Vidhu Vinod Chopra  

Eksekutif produser   : Sanjiv Kishinchandani  

Konsultan eksekutif produser : Anil Davda  

 Penulis skenario    : Abhijat Joshi   

  Pengarah casting    : Mukesh Chhabra   

  Sinematografi     : C.K. Muraleedharan   

  Kameramen      : Ramani Ranjan Das  
 

            Dharmendra Burji  
  

            Shreya Gupta  
  

            Maajid Khan  
  

            Miten Raichura  
  

            Baikuntha Rout  
  

  Operator      : Piyush Ghosh  
  

  Penata Cahaya     : Koen Martens        
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  Perancang busana    : Manoshi Nath  
  

              Rushi Sharma  
  

  Perancang produksi    : Sumit Basu  
  

 
        

  Snigdha Basu  

 

  

 

        

  Rajnish Hedao 

 

  

  

Editor film    : Rajkumar Hirani  

Tata rias     : Vikram Gaikwad  

            Puneet B. Saini  

Manajer produksi    : Sachin Utekar  

              Parshuram Mane  

 Asisten manajer produksi  : Aakash Motiani   

              Harish Iyer  

            Ankita Batra  

  Asisten sutradara    : Gautam Bhalla  

            Collin D’Cunha  
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            Lakshmipriya Devi  

            Shaunak Kapur  

            Junaid Khan  

            Menaka Nagarajan  

            Kirti Nandakumar  

            Karan Narvekar  

            Ansh Rathore  

          Abhay Datt Sharma  

Penata Artistik    : Nimisha Goswami  

 

Manini Mishra  

          Sanne Rubbrecht  

          Paresh Mestry  

  Animator      : Sheveta Raut  

  Cast        : Aamir Khan sebagai PK  

Anushka  Sharma sebagai Jagat  

Janani/Jaggu  

Saurabh Shukla sebagai Tapasvi Maharaj 
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Sushant Singh Rajput sebagai Sarfaraz  

Yousuf  

 Sanjay Dutt sebagai Bhairon Singh   

Boman Irani sebagai Cherry Bajwa  

            Parikshat Sahni sebagai Ayah Jaggu  

            Amardeep Jha sebagai Ibu Jaggu  

            Reema Debnath sebagai Puljaria  

            Dheerandra Dwivedi sebagai Teroris   

            Rohitashv Gour sebagai Inspektur Pandeji  

            Brijendra Kala sebagai Pedagang di Pura  

4.3  Sinopsis PK  

Seorang alien humanoid (Aamir Khan) mendarat di Bumi dalam 

sebuah misi penelitian di Rajasthan, India. Ia mengenakan sebuah kalung 

berwarna biru yang mirip dengan kristal, yang berfungsi sebagai remote 

control untuk pesawat luar angkasanya. Sesaat setalah mendarat, seorang 

warga lokal yang mengira kalung tersebut adalah berlian kemudian 

mencurinya sehingga alien tersebutpun tidak dapat kembali ke planet 

asalnya.   
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Pada hari yang sama di Bruges, Belgia, seorang wanita Hindu India 

bernama Jaggu tidak sengaja bertemu dengan seorang Muslim Pakistan 

bernama Sarfaraaz hingga kemudian jatuh cinta padanya. Ayah Jaggu yang 

seorang penganut Hindu taat lantas menentang dengan tegas hubungan anak 

gadisnya dengan alasan Sarfaraaz adalah seorang Muslim. Ia kemudian 

berkonsultasi kepada dewa Tapasvi Maharaj yang memprediksi bahwa 

Sarfaraz akan mengkhianati Jaggu. Bertekad untuk membuktikan bahwa 

mereka salah, Jaggu meminta Sarfaraz untuk menikahinya secepat 

mungkin. Di hari pernikahan, ia terpukul ketika menerima surat tanpa nama 

yang ia percayai adalah dari Sarfaraz, yang berisi ketidaksediaan untuk 

melaksanakan pernikahan.   

Jaggu kembali ke India. Dia bertemu dengan seseorang yang 

membagikan selebaran berisi “Tuhan yang hilang” dan “dicari: Tuhan”. Ia 

tertarik dengan orang tersebut dan mengikutinya sampai ke sebuah kuil. 

Kemudian Jaggu terkejut ketika mendengar penjelasan dari orang tersebut 

yang mengatakan bahwa dirinya adalah seorang alien yang sedang 

melakukan penelitian di Bumi. Alien tersebut menjelaskan lebih lanjut 

bahwa awalnya ia tidak tahu apa-apa tentang berpakaian, agama atau 

komunikasi verbal. Ia menceritakan bahwa ia kehilangan remote controlnya 

sehingga ia tidak bisa kembali ke planet asalnya.  

Alien tersebut bertanya pada semua orang yang ditemuinya. Karna 

perilakunya yang aneh, orang-orang menganggapnya mabuk dan 
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memanggilnya “peekay” (bahasa Hindi yang artinya mabuk). Sejak saat itu 

alien tersebut menyebut dirinya “PK”. PK terus berusaha mencari 

kalungnya dengan bertanya kepada setiap orang yang ditemuinya, dan 

setiap orang yang ditanyainya pula selalu menjawab bahwa hanya “Tuhan” 

yang mampu membantunya menemukan barang yang dicarinya. Ia pun 

mulai mencari sosok Tuhan yang dikatakan orang-orang, hingga akhirnya 

ia menemukan fakta bahwa “Tuhan” di bumi ini ada “banyak”, dan bila ia 

ingin bertemu Tuhan maka ia harus mengikuti ritual dari agama-agama yang 

ada. PK dengan tulus mempraktikkan agama-agama yang ada di India 

dengan harapan ia bisa bertemu Tuhan dan mendapatkan kalungnya kembali 

sehingga ia bisa kembali ke planet asalnya. Namun, usahanya ternyata tidak 

juga berhasil. Hingga ia bertemu dengan seorang pemuka agama Hindu 

bernama Tapasvi, dan menemukan kalung remote control-nya yang ternyata 

berada di Tapasvi. Sayangnya, ketika ia hendak mengambil kembali kalung 

tersebut, Tapasvi mengklaim bahwa itu adalah miliknya hasil dari 

pemberian Tuhan. Dari sinilah petualangan PK menjelajahi agama-agama 

yang ada untuk menemukan remote control-nya dimulai.   

  


