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BAB IV 

OBYEK PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum tentang Film Posesif karya Edwin 

Edwin dalam film Posesif 

mencoba menghadirkan nuansa yang 

berbeda melalui film fiksi romantis yang 

bisa dikategorikan sebagai film 

romantic-suspense pertama yang 

berhasil hadir mewarnai perfilman 

Indonesia. Film Posesif tayang di 

bioskop seluruh Indonesia pada 26 

Oktober 2017 dan mencapai angka 

±370.000 penonton ketika 

penayangannya di biskop. Berhasil meraih total penonton hingga 2019 

sebanyak ±836.391 orang yang tidak hanya menonton di bioskop, tetapi 

menonton film juga melalui berbagai situs streaming film yang tersebuat di 

jejaring internet. Bahkan, film ini juga berhasil mendapatkan 10 nominasi 

dalam Festival Film Indonesia (FFI) pada tahun 2017 lalu.  

Film ini menghadirkan nuansa yang berbeda dari film romantis 

remaja yang ada pada umumnya. Film Posesif dengan nuansa romantic-

suspense mencoba mengungkapkan hubungan cinta remaja tidak hanya 

berputar pada hubungan yang manis dan bahagia saja dengan dipenuhi rasa 

cinta. Film Posesif ini bukan film pertama bagi Edwin. Namun, bisa disebut 

Gambar 4.1 Poster Film Posesif dalam 

https://www.imdb.com/title/tt7541708/ diakses 

pada 25 Mei 2019. 

https://www.imdb.com/title/tt7541708/
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film pertamanya dalam industri perfilman komersil di Indonesia. Film ini 

diproduseri oleh Meske Taurisia dan Muhammad Zaidy dan disutradari oleh 

Edwin. Lalu, dibintangi oleh Adipati Dolken, Putri Marino, Yayu Unru, Cut 

Mini, dan masih banyak lagi. 

4.2 Sejarah Film Posesif karya Edwin 

Film Posesif awalnya merupakan sebuah karya novel yang ditulis 

oleh Lucia Priandarini. Dalam proses produksi, tidak ada perubahan kisah 

dan konflik yang ada dalam novel dan film. Bentuk bercerita lintas media 

ini bukan kali pertama dilakukan oleh penggiat film di Indonesia. Sebagai 

contoh, sudah ada film Surat Kecil untuk Tuhan dan Love for Sale 

sebelumnya. Bercerita lintas media digunakan sebagai bentuk menghasilkan 

karya agar memicu kreatifitas untuk menyampaikan ide dan gagasan ke 

dalam bentuk yang semakin beragam. 

4.3 Rumah Produksi Film Posesif karya Edwin 

Palari Films yang digagas oleh oleh dua tokoh produser Indonesia 

bernama Meiske Taurisia dan Muhammad Zaidy merupakan salah satu 

rumah produksi film yang bergerak dalam industri perfilman Indonesia yang 

didirikan pada 2016 di Jakarta. Sebagai rumah produksi film yang masih 

muda dibandingkan yang lainnya, film Posesif yang hadir pada tahun 2017 

menjadi film pertama yang mereka hadirkan untuk mewarnai perfilman 

Indonesia yang disutradarai oleh sosok Edwin dan berhasil memenangkan 

tiga Piala Citra di Festival Film Indonesia untuk kategori Sutradara Terbaik, 

Aktris Terbaik, dan Aktor Pendukung Terbaik. Film Posesif juga mendapat 

tanggapan yang bagus dari berbagai media besar di Indonesia seperti 
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Tempo, Kompas, dan Rolling Stone Indonesia. Posesif menempatkan Palari 

Films dalam lanskap industri film Indonesia. Selain kesuksesan di tingkat 

nasional, Posesif juga dipilih tayang di Singapore International Film 

Festival 2017, Hong Kong International Film Festival 2018, Osaka Asian 

Film Festival 2018, dan CinemAsia Film Festival 2018 di Amsterdam 

(Palari Films, tt). 

4.4 Profil Sutradara Film Posesif karya Edwin 

 Diantara jejeran 

nama-nama Sutradara di 

Indonesia, sosok Edwin 

barangkali belum banyak 

dikenal orang. Pria kelahiran 

Surabaya pada 24 April 1978 

lalu tidak perlu diragukan 

lagi prestasinya dalam kancah perfilman, baik nasional dan internasional. 

Pada 2005, Edwin berhasil menempatkan Indonesia sebagai wakil dalam 

nominasi film pendek diajang Cannes Film Festival di Prancis dengan judul 

film Kara, Anak Sebatang Pohon. Dajang Soembi, Perempoean Yang 

Dikawini Andjing yang merupakan karya film pendek Edwin lainnya juga 

berhasil diputar diberbagai ajang Festival Film Internasional dan menjadi 

salah satu film yang lolos seleksi pada Festival Film Indonesia 2004. Film 

pendek tersebut juga berhasil menduduki posisi juara kedua pada Jiffest 

Short Film Competition (Kompetisi Film Pendek Festival Film 

Internasional Jakarta) di tahun 2004. Edwin yang pernah mengenyam 

Gambar 4.3 Sutrada Film Posesif (Edwin) dalam 

https://beritagar.id/artikel/seni-hiburan/edwin-mempertanyakan-

kegunaan-festival-film-indonesia diakses pada 25 Mei 2019. 

https://beritagar.id/artikel/seni-hiburan/edwin-mempertanyakan-kegunaan-festival-film-indonesia
https://beritagar.id/artikel/seni-hiburan/edwin-mempertanyakan-kegunaan-festival-film-indonesia
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pendidikan di Institut Kesenian Jakarta dan juga pernah menjadi Asisten 

Sutradara Riri Riza dalam pembuatan film Gie, berhasil 

memenangkan Piala Citra untuk Sutradara Terbaik untuk film Posesif  pada 

tahun yang sama ketika film tersebut rilis diberbagai bioskop di Indonesia 

(Risdynia, 2017) 

Edwin merupakan lulusan D-3 jurusan Desain Grafis dari 

Universitas Kristen Petra, Surabaya, yang juga pernah mengenyam 

pendidikan di Institut Kesenian Jakarta (IKJ). Namun, pada tahun 2004 lalu, 

Edwin menuliskan surat pengunduran dirinya dari IKJ karena tugas 

akhirnya tidak memenuhi standart administrasi dan teknis. Ketertarikan dan 

kecintaan dirinya terhadap dunia perfilman diawali ketika dulu kecil 

sepulang sekolah sering sekali dititipkan oleh Ayahnya yang berkerja 

sebagai dokter di sebuah tempat penyewaan video. Dari situ, sosok Edwin 

sering sekali menonton berbagai film dari kecil dan menambah rasa 

keingintahuannya terhadap dunia perfilman ketika dewasa (Larasati, 2018). 

Sosok anak dari seorang ayah yang berprofesi sebagai dokter 

spesialis patologi di sebuah klinik di Surabaya dan ibunya seorang lulusan 

dari studi arsitektur, selalu menghadirkan film-film yang dekat dengan 

keseharian dan berhubungan terhadap pengalaman personal dirinya atau 

orang lain dan juga mengangkat tentang keresahan sosial yang ada di 

masyarakat. Salah satunya melalui film Posesif ini, Edwin terinspirasi dari 

kereseahan sosial yang ada disekitarnya. Dimana adanya ketakutan dan 

keinginan untuk memiliki antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan 
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romantis secara berlebihan. Adanya kekhawatiran hubungan yang abusive 

dan toksik terjalin di hubungan romantis tersebut. 

Edwin menganggap bahwa film yang ia hadirkan kepada penonton, 

baik dalam ranah festival ataupun komersil, sebagai wadah untuk 

menemukan pengetahuan baru mengenai berbagai hal yang sebenarnya 

dekat dengan keseharian masyarakat luas. Oleh karena itu, pengalaman 

personal dan keresahan sosial dianggap selalu memiliki nilai lebih jika 

diangkat dalam berbagai karya film guna menambah keberagaman pilihan 

tontonan bagi masyarakat, khususnya di industri perfilman Indonesia 

(Nural, 2018). 

4.5 Profil Produser Film Posesif karya Edwin 

Film Posesif merupakan 

karya anak bangsa yang 

diproduseri oleh dua sosok hebat, 

yaitu Meiske Taurisia dan 

Muhammad Zaidy. Meiske 

Taurisia dengan latar belakang 

pendidikan dalam bidang Design 

Tekstil dan Arsitektur, mengawali sebagai produser film ketika menjalin 

kerjasama dengan Edwin untuk memproduksi beberapa film pendek hingga 

video musik. Salah satu karyanya bersama Edwin adalah film pendek 

berjudul Babi Buta Yang Ingin Terbang (Blind Pig Who Wants To Fly) 

dengan bantuan Miles Film, Elang Perkasa Film dan Lynx Films. Pada 

2005, bisa disebut sebagai awal perkenalan Meiske Taurisia dengan dunia 

Gambar 4.4.1 Produser Film Posesif (Meiske Taurusia) 
dalam 

https://www.whiteboardjournal.com/ideas/film/membed

ah-industri-film-bersama-meiske-taurisia/ diakses pada 

25 Mei 2019. 

https://www.whiteboardjournal.com/ideas/film/membedah-industri-film-bersama-meiske-taurisia/
https://www.whiteboardjournal.com/ideas/film/membedah-industri-film-bersama-meiske-taurisia/
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perfilman. Pada saat itu ia menjadi seorang perancang busana atau kostum. 

Hingga pada tahun 2008, ia mendirikan Babibuta Film bersama Edwin dan 

sosok sinematografer bernama Sidi Saleh (Koalisi Seni Indonesia, tt). 

Sedangkan sosok 

Muhammad Zaidy adalah Co-

Produser dari Film Posesif. 

Muhammad Zaidy pria asal 

Jakarta ini mengawali karir dalam 

produksi pembuatan film sebagai 

sutradara dan asisten sutradara 

dalam beberapa industri film Indonesia, baik dalam film panjang dan 

pembuatan video musik. Film-film yang pernah ada ditangannya seperti 

film Jelangkung 3, Merah Putih, dan baru-baru ini seperti Athirah dan Ada 

Apa Dengan Cinta 2. Muhammad Zaidy mengenyam bangku pendidikan di 

Universitas Indonesia dan meraih gelar sarjana di bidang Ilmu Politik pada 

tahun 2009. Ia lulus Produser MFA untuk Film dan Televisi di Akademi 

Film New York di Los Angeles (Pria Short Film, 2016) 

4.6 Penulis Naskah Film Posesif karya Edwin 

Seorang penulis naskah 

atau skenario film sering 

dianggap tidak sepopuler 

produser. Padahal, keberadaan 

sosok ini menjadi pernah 

penting dalam proses 

Gambar 4.4.2 Produser Film Posesif (Muhammad Zaidy) 

dalam https://www.medcom.id/hiburan/film/8N0e7jzb-
edwin-bukan-pilihan-pertama-sutradara-film-posesif 

diakses pada 25 Mei 2019. 

Gambar 4.2.5 Penulis Naskah Film Posesif (Gina S. Noer) 

dalam  https://breakingnews.co.id/read/gina-s-noer-keluarga-
indonesia-harus-mencintai-satu-sama-lain diakses pada 25 

Mei 2019. 

https://www.medcom.id/hiburan/film/8N0e7jzb-edwin-bukan-pilihan-pertama-sutradara-film-posesif
https://www.medcom.id/hiburan/film/8N0e7jzb-edwin-bukan-pilihan-pertama-sutradara-film-posesif
https://breakingnews.co.id/read/gina-s-noer-keluarga-indonesia-harus-mencintai-satu-sama-lain
https://breakingnews.co.id/read/gina-s-noer-keluarga-indonesia-harus-mencintai-satu-sama-lain
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sepanjang pembuatan sebuah film. Sosok Gina S. Noer merupakan salah 

satu anak bangsa yang tidak perlu diragukan lagi keahlian dan 

kehandalannya dalam penulisan naskah sebuah film. Bahkan, sejak bangku 

kuliah, sosok perempuan ini bersama suaminya telah berhasil mengantarkan 

film Ayat-Ayat Cinta menjadi box office pada tahun 2008. Walaupun, 

keahliannya sering diremehkan oleh banyak orang karena usianya yang 

masih belia ketika memulai karir dalam dunia industri perfilman di 

Indonesia, Gina benar-benar mematahkan pandangan orang-orang yang 

menganggap remeh dirinya dengan kemampuannya menjadi penulis naskah 

film Habibie dan Ainun pada tahun 2012 dan berhasil mendapatkan lebih 

dari 4,5 juta penonton pada saat itu (Tsani, 2016). 

Ketertarikan dirinya dalam dunia perfilman sudah muncul ketika 

dirinya masih berusia 10 tahun. Gina lahir dan sempat merasakan masa kecil 

di Balikpapan, Kalimantan Timur. Sebelum akhirnya pindah ke Jakarta. 

Sejak kecil, ayahnya sering sekali memberikan Gina tontonan berbagai film 

dan mengajaknya nonton film di bioskop pada saat itu. Hingga masa 

kecilnya tidak jauh-jauh pada ketertarikannya pada dunia membaca, 

menulis, dan menonton film yang kini melahirkannya sebagai sosok penulis 

skenario film di Indonesia. Tidak hanya itu, sosok Gina S. Noer merupakan 

co-founder dan editor in chief di PlotPoint Publishing and Workshop 

semakin memantapkan dirinya untuk benar-benar menekuni dunia 

penulisan skenario film dalam kesehariannya. Gina yang merupakan lulusan 

Brodacsting pada tahun 2003 dan Komunikasi Massa pada 2006 di 

Universitas Indonesia, selalu melakukan riset dalam proses penggarapan 
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skenario. Memiliki latar belakang pendidikan yang tidak jauh dari 

komunikasi dan film menjadi modal kuat dirinya untuk menggali karakter 

dan ide-ide cerita yang menarik dan membuat penonton memunculkan 

pertanyaan “what’s next?”. 

Sosok perempuan yang lahir di Balikpapan pada 24 Agustus 1985, 

pernah menjadi nominasi di Festival Film Indonesia tahun 2009 sebagai 

Skenario Adaptasi Terbaik dalam film Perempuan Berkalung Sorban. Satu 

tahun kemudian, mendapatkan nominasi lagi sebagai skenario terbaik dalam 

film Hari Untuk Amanda dan di tahun 2013 melalui film Habibie & Ainun 

bersama Ifan Adriansyah berhasil meraih piala di Festival Film Indonesia 

sebagai Penulis Skenario Film Terbaik (Tsani, 2016). 

4.7 Profil Tokoh Utama Film Posesif karya Edwin 

Adipati Koesmadji 

atau yang lebih dikenal 

dengan Adipati Dolken 

merupakan salah satu aktor 

berbakat Indonesia yang 

sudah melalang melintang di 

industri perfilman negeri ini. 

Sosok aktor yang lahir di 

Jakarta pada 19 Agustus 1991, mulanya dikenal ketika membintangi 

beberapa sinetron di beberapa televisi swasta Indonesia. Pria yang suka 

bermain sepak bola ini juga pernah mendapatkan peran dalam beberapa film 

panjang seperti Putih Abu-Abu dan Sepatu Kets, Pocong Keliling, 18+, 

Gambar 4.6.1 Tokoh Utama Film Posesif (Adipati Dolken) dalam 
https://entertainment.kompas.com/read/2017/10/12/213648310/jur

us-adipati-dolken-dekati-lawan-mainnya-dalam-film-posesif 

diakses pada 25 Mei 2019. 

https://entertainment.kompas.com/read/2017/10/12/213648310/jurus-adipati-dolken-dekati-lawan-mainnya-dalam-film-posesif
https://entertainment.kompas.com/read/2017/10/12/213648310/jurus-adipati-dolken-dekati-lawan-mainnya-dalam-film-posesif
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Sang Martir, Perahu Kertas, Malaikat Tanpa Sayap, 3 Dara dan lainnya. 

Berkat keseriusannya dalam dunia adu peran, beberapa penghargaan pun 

berhasil ia dapatkan. Pada tahun 2013, ia mendapatkan penghargaan 

pertamanya dari FFI untuk kategori Pemeran Pendukung Pria Terbaik dari 

film Sang Kyai. Lalu, diikuti dengan beragam penghargaan lainnya (Viva, 

tt). 

Lawan mainnya 

dalam Film Posesif ini 

adalah Putri Marino. Putri 

Marino lahir di Bali pada 4 

Agustus 1993. Ia 

mengawali karirnya di 

dunia hiburan sebagai host 

MTMA (My Trip My Adventure) disebuah televisi swasta Indonesia. 

Bakatnya dalam dunia akting pun tidak perlu diragukan. Dalam beberapa 

tahun terakhir ini ia berhasil mendapatkan penghargaan seperti pada tahun 

2017 berhasil mendapatkan Piala Citra dalam kategori Pemeran Utama 

Wanita Terbaik FFI 2017 dalam film Posesif dan juga sebagai Aktris 

Pendatang Baru Terpilih Piala Maya dalam film yang sama (Ayudia, 2018). 

4.8 Durasi Film Posesif karya Edwin 

Film Posesif karya Edwin yang sudah tayang di berbagai bioskop 

yang ada di Indonesia pada 26 Oktober 2017 silam sebagai jadwal 

penayangan perdananya dengan durasi film selama 102 menit berhasil 

menambah warna dalam dunia perfilman di Indonesia. 

Gambar 4.6.2 Tokoh Utama Film Posesif (Putri Marino) dalam 
https://suarausu.co/putri-marino-pendatang-baru-yang-hidupkan-

citra-film-posesif/ diakses pada 25 Mei 2019. 

https://suarausu.co/putri-marino-pendatang-baru-yang-hidupkan-citra-film-posesif/
https://suarausu.co/putri-marino-pendatang-baru-yang-hidupkan-citra-film-posesif/


 

79 
 

4.9 Sistem Distribusi Film Posesif karya Edwin 

Film Posesif karya Edwin mengawali perjalanannya dengan berhasil 

mendapat 10 nominasi di Festival Film Indonesia 2017 dengan memiliki 

perbedaan dibanding empat film lainnya. Film Posesif ini pada saat itu 

menjadi film satu-satunya yang belum bisa dinikmati secara luas oleh 

masyarakat di bioskop. Ternyata, ini menjadi strategi bagi Palari Films 

untuk mendongkrak promosi film ini sendiri. Sebenarnya pada saat itu 

memang film Posesif belum tayang secara komersil di Bioskop, tetapi sudah 

berkeliling untuk screening film secara terbatas melalui tim dari Palari 

Films yang memiliki bioskop kecil bernama Kinosaurus yang biasanya 

sebagai tempat pemutaran film alternatif di daerah Jakarta Selatan. 

Pada 26 Oktober 2017, film Posesif resmi tayang secara komersil di 

seluruh bioskop Indonesia. Film ini juga berkerjasama dengan Iflix yang 

merupakan layanan video on demand yang menyediakan streaming film dan 

acara televisi melalui internet. Sehingga, masih bisa ditonton hingga hari 

ini. Lalu, film Posesif sampai bulan Maret 2019 masih aktif melakukan 

screening film di berbagai kota di Indonesia, seperti Bali dan Bandung, 

melalui komunitas-komunitas film yang ada di dalam dan di luar kampus. 

4.10 Susunan Kru Film Posesif 

(Lampiran) 

4.11 Susunan Pemain Film Posesif 

(Lampiran) 


