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BAB II 

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Film Nightcrawler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Gambar. 1 

 

Film Nightcrawler, salah satu film Hollywood bergenre Thriller 

Crime produksi Studio Movie Road Films. Nightcrawler sendiri disebut 

sebagai sosialita malam. Nightcrawler adalah sebuah cerita yang memotret 

sisi kelam jurnalisme yang mengabaikan kode etik jurnalistik serta media 

massa yang mengeksploitasi tayangan kekerasan demi rating. Sebuah film 

kejahatan neo noir Amerika 2014 yang ditulis dan disutradarai oleh dan 

Gilroy dalam debut penyutradaraannya. Film Nightcrawler tayang perdana 

di sesi Presentasi Khusus Festival Film International Toronto 2014. Film 

ini dirilis di bioskop oleh Open Road Films pada 31 Oktober 2014 di 2.766 

bioskop dan mendapatkan keuntungan sebesar $10.4 juta dengan rata – 
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rata $3,775 di setiap bioskop. Film ini meraih peringkat #2 di Box Office 

dan meraih beberapa penghargaan dalam apresiasi perfilman.  

Dan Gilroy selaku penulis dan sutradara dalam film 

Nightcrawler membuktikan bahwa film bagus tidak harus menyajikan 

adegan – adegan penuh efek visual atau mengumbar sensualitas. Lewat 

film Nightcrawler Gilroy memulai debut sutradanya dengan cukup apik. 

Kesuksesan film ini tidak hanya betumpu pada ide cerita dan 

penyutradaraan, tetapi juga pada tokoh utama yaitu Jake Gyllenhaal. Jake 

Gyllenhaal memerankan film ini dengan baik, terbukti ia mampu berubah 

menjadi sosok yang berbeda sebagai Louis Bloom yang aneh, freak, tubuh 

kurus, raut muka hingga tatapan mata yang tajam. Gyllenhaal mampu 

menjadi sosok jenius psikopat dan manipulatif yang handal. Lewat film ini 

pesan akan kegiatan jurnalis di luar digambarkan seolah masih banyak 

sosok jurnalis yang melakukan segala hal tanpa mengindahkan kode etik 

untuk mendapatkan berita yang diinginkan dan lolos dari sangsi atas 

perbuatan jeleknya. (https://ristiirawan.wordpress.com/2014/11/19/resensi-film-

nightcrawler-2014/, diakses tgl 21 Februati 2016 pukul 17.00. 

Tabel. 3  

Daftar Penghargaan Film Nightcrawler 

No. Tanggal Acara Penghargaan Kategori 

1. 9 Desember 
2014 

Institute Film 
Amerika 

Sepuluh Film 
Teratas Tahun 
2014 

2. 17 Desember 
2014 

Ikatan Kritikus 
Film Austin 

Sepuluh Film 
Teratas AFCA 
2014 dan Film 

https://ristiirawan.wordpress.com/2014/11/19/resensi-film-nightcrawler-2014/
https://ristiirawan.wordpress.com/2014/11/19/resensi-film-nightcrawler-2014/
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Pertama Terbaik 
(Sutradara Dan 
Gilroy) 

3. 15 Desember 
2014 

Ikatan Kritikus 
Film Dallas Fort 
Worth 

Lembaga Kritikus 
Film San Diego 

Sepuluh Film 
Teratas Tahun 
2014 

Film Terbaik 

4. 18 Desember 
2014 

Lembaga Kritikus 
Film Las Vegas 

Sepuluh Film 
Teratas LVFCS 
2014 

5. 6 Januari 2015 Badan Ulasan 
Nasional 

Sepuluh Film 
Teratas 

6. 22 Desember 
2014 

Ikatan Kritikus 
Film Tenggara 

Sepuluh Film 
Teratas SEFCA 
2014 

  

B. Sinopsis Film 

Film Nightcrawler bercerita tentang Lou Bloom (Jake Gyllenhaal), 

seorang yang sedang mencari pekerjaan tetapi selalu tidak membuahkan 

hasil. Suatu ketika, dia menyaksikan kecelakaan mobil yang diliput oleh 

banyak jurnalis televisi. Dia pun mencoba melamar pekerjaan sebagai 

jurnalis televisi. Namun karena ditolak, Bloom mencoba menjadi jurnalis 

lepas. Berkat beberapa berita bagus yang dihasilkannya, Bloom pun 

dipekerjakan sebagai jurnalis lepas oleh KWLA news yang dipimpin Nina 

(Rene Russo). 

Bloom semakin bersemangat menjalani pekerjaannya. Dia pun 

berusaha melakukan semua cara untuk mendapatkan berita – berita 
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kriminal yang terbaik, seperti membuntuti dan merekam adegan kejahatan 

yang dilakukan seorang penjahat tanpa berniat mencegah atau membantu 

korban. Namun, sebuah kesalahan dilakukannya, ketika dia nekat 

melakukan cara yang tidak benar dengan mendramatisir tempat kejadian 

perkara dan membuat berita eksklusifnya sendiri. Dengan dibantu seorang 

asisten, Rick (Riz Ahmed), Bloom mampu mendahului polisi dan 

merekam tembak menembak yang terjadi dalam penyerangan sebuah 

rumah. Seperti seorang psikopat, dia merekam para korban yang 

bermandikan darah tanpa mencoba untuk menolong. Untuk rekamannya 

itu, Bloom menuntut lebih banyak imbalan uang dari Nina yang terpaksa 

memberikannya demi mendapatkan berita eksklusif tersebut dan menang 

atas para pesaingnya. 

Namun, polisi menjadi curiga dengan smeua rekaman yang 

didapatkan Bloom saat bertugas. Mereka pun meminta rekaman tersbut 

untuk memeriksanya. Bagaimana akhir nasib Bloom? Apakah polisi bias 

membuktikan bahwa peristiwa tersebut hanyalah rekayasa sang jurnalis? 

Lalu, bagaimana pula karir Bloom Selanjutnya? 

(http://www.sinopsisfilmbioskopterbaru.com/2014/11/sinopsis-lengkap-film-

nightcrawler-2014-dibintangi-jake-gyllenhaal.html, diakses tanggal 29 April 

2015 pukul 23.35 WIB). 

 

C. Informasi Film Nightcrawler 

 Judul     : NIGHTCRAWLER 

 Film Tayang   : 28 Desember 2014 

 Genre    : Thriller Crime 

http://www.sinopsisfilmbioskopterbaru.com/2014/11/sinopsis-lengkap-film-nightcrawler-2014-dibintangi-jake-gyllenhaal.html
http://www.sinopsisfilmbioskopterbaru.com/2014/11/sinopsis-lengkap-film-nightcrawler-2014-dibintangi-jake-gyllenhaal.html
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 Penulis Naskah : Dan Gilroy 

 Sutradara   : Dan Gilroy 

 Produser   : Jennifer Fox 

 Produksi   : Open Road Films 

 Pemain Utama   : -  Jake Gyllenhaal (Lou Bloom) 

- Rene Russo (Nina Romina) 

- Riz Ahmed (Rick) 

- Bill Paxton (Joe Loder) 

- Kevin Rahm (Frank) 

- Ann Cusack (Linda) 

(http://www.film21bioskop.com/2014/09/film-nightcrawler-2014-
bioskop.html, diakses tanggal 21 November 2015 Pukul 09.41 WIB). 

 

 

D. Karakter Utama Dalam Film Nightcrawler 

  D.1 Jake Gyllenhaal (Lou Bloom) 

 

 

   

 

 

 

Gambar. 2 

 

Terlahir dengan nama Jake Benjamin Gyllenhaal, atau 

dikenal dengan nama Jake Gyllenhaal lahir pada tanggal 19 

Desember 1980. Seorang aktor Amerika Serikat nominasi 

Academy Award dan pemenang BAFTA Award. Tokoh utama 

http://www.film21bioskop.com/2014/09/film-nightcrawler-2014-bioskop.html
http://www.film21bioskop.com/2014/09/film-nightcrawler-2014-bioskop.html
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dalam film Nightcrawler ini memerankan karakter sebagai Lou 

Bloom. Di film ini Gyllenhall berperan sebagai sosok wartawn 

lepas yang mengindikasikan kegilaan dan delusional yang hadir 

dalam sebuah ketenangan dengan senyum manis dibalik wajah 

pucatnya. Ia berperan sebagai sosok yang pandai bicara, cerdas, 

dan begitu tenang ketika menghadapi segala hal yang hampir 

membuatnya gagal. Dalam film Nightcrawler, sosok wartawan 

yang ia perankan menjadikan ia sebagai sosok wartawan yang 

tidak mengindahkan aturan jurnalistik, ia punya cara tersendiri 

untuk melancarkan pekerjaannya demi mencapai ambisinya. 

 

 D.2 Rene Russo (Nina Romina) 

  

 

 

 

 

Gambar. 3 

 

Rene Marie Russo, aktris kebangsaan Amerika Serikat 

dan mantan model busana ini lahir di Burbank, California 17  

Februari 1954. Ia mengawali karir nya sejak tahun 1989. Dalam 

film Nightcrawler, ia berperan sebagai Nina. Seorang direktur 

perusahaan berita di LA yang menjadikan media pemberitaan 

semata – mata hanya untuk karir dan rating tinggi. 
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D.3 Riz Ahmed (Rick) 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar. 4 

Riz Ahmed, lahir di Wembley Britania Raya 1 Desember 

1982. Berperan sebagai Rick dalam film Nightcrawler. Rick adalah 

asisten Lou Bloom yang setiap harinya membantu dan menemani 

Lou Bloom melakukan pekerjaan sebagai wartawan lepas. Sosok 

yang tegas namun tidak pernah bisa mengindahkan perintah 

Bloom. Rick berperan cukup bagus, walaupun ia membantah apa 

yang diperintahkan oleh Bloom, tapi akhirnya ia tetap menuruti 

perintah yang dikatakan oleh Bloom. Namun, pada akhirnya dalam 

film Nightcrawler ini ia harus kehilangan nyawanya atas rencana 

dan ambisi Bloom dalam mendapatkan berita yang bagus. 
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 D.4 Bill Paxton (Joe Loder) 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar. 5 

 

Bill Paxton, aktor kebangsaan Amerika Serikat lahir di 

Forth Wart, Texas 17 Mei 1955. Dalam film Nightcrawler ia 

berperan sebagai Joe Loder. Seorang wartawan lepas yang lebih 

dulu berkecimpung didunia jurnalis dan yang menjadikan seorang 

Bloom beralih profesi mengikuti dirinya. Ia dianggap sebagai 

musuh Bloom dalam mendapatkan berita. Sampai suatu hari, 

Bloom melakukan kejahatan terhadapnya dengan merusak mobil 

jurnalis milik Joe Loder yang mengakibatkan kecelakaan hebat, 

dan Bloom mengambil kesempatan itu sebagai liputan untuk 

beritanya. 
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D.5 Kevin Rahm (Frank) 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar. 6 

 

Kevin Rahm, lahir di Mineral Wells, texas Amerika 7 

Januari 1971. Ia berperan sebagai Frank Kruse dalam film 

Nightcrawler. Seorang assignment editor yang selalu merujuk pada 

kode etik jurnalistik ketika melakukan penyaringan suatu berita. 

Namun, apa yang dia lakukan selalu tidak dianggap oleh Nina, 

karena Nina yang lebih mengedepankan rating dibandingkan 

dengan pemberitaan yang sesuai dengan kode etik jurnalistik. 

D. 6 Ann Cusack (Linda) 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar. 7 



54 

Ann Cusack, lahir di Brooklyn New York 22 Mei 1961. 

Ia memerankan sosok Linda dalam film Nightcrawler. Seorang 

yang bertugas sebagai kru di perusahaan media pemberitaan yang 

mengurusi segala hal mengenai hukum dan etika jurnalistik. 

Apabila dalam suatu berita yang akan ditayangkan mengandung 

suatu yang perlu untuk dipertanyakan masalah hukum 

penayangan dan kode etik nya maka Linda yang akan 

memberikan jawabannya. 




