
 

 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM FILM PENDEK “TURUT BERDUKACITA” (2018) 

 

 

 

 

1.1 Film Pendek “Turut Berdukacita” (2018) 

Film pendek “Turut Berdukacita” adalah film dengan genre drama yang dirilis pada tahun 

2018 dan ditayangkan di YouTube pada tahun 2020. Film ini merupakan salah satu karya dari 

Winner Wijaya dengan rumah produksi HoreBesokLibur. Film ini telah ditonton di YouTube 

sebanyak 255,051 kali dan mendapat lebih dari 19,000 likes. Film ini bercerita tentang Maria yang 

baru saja berduka kehilangan ayahnya. Dalam cerita tersebut, Maria menyambut tamu-tamu yang 

datang yang merupakan kerabat ayahnya.  

Daftar penghargaan yang dioperoleh film pendek “Turut Berdukacita” (2018) : 

● Best Fiction Film – UCIFEST 9 

● Japan Foundation Jakarta Prize – Digiccon 6 2018 

● Special Mention – RelOzInd! Australia – Indonesia 

● Short Film Festival and Competition 2018 

● Finalist 12th Hellofest 2018 

● Nominated for Best Film – Festcil 2018 

Gambar cover Film Pendek Turut Berdukacita (2018) 

Sumber: Twitter resmi Winner Wijaya 

 



 

 

● Official Selection di Sewon Screening #4 

● Balinale Bali International Film Festival 2018 

● UMN Screen 2018, Pesta Film Solo 8 

● Parade Film MMTC 5 

● Indonesia Raja 2018 

● Festival Film Lampung 2018 

● Tebas Award 2018 

● UI Film Festival 2018 

● Ramaidamai Festival 2019 

Dilihat dari situs letterboxd yang merupakan media sosial yang fokusnya untuk berbagi informasi 

mengenai film, film pendek “Turut Berdukacita” mendapatkan rating 3.5/5. Film ini juga 

mendapat beberapa pendapat kritikus mengenai film pendek “Turut Berdukacita” (2018), kritik ini 

adalah dua dari sekian banyak kritik positif yang terdapat di website letterboxd dan juga review 

pribadi yang ditulis dalam sebuah blog : 

Rido Arbain memberi poin bintang 5 untuk film garapan Winner Wijaya itu. Ia menyatakan  

bahwa, film pendek Turut Berdukacita mencoba me rekam fenomena melayat yang ter jadi dalam 

budaya masyarakat Indonesia. Winner Wijaya mencoba merekam kebiasaan para pelayat melalui 

tokoh  Maria, pelayat yang sering  mengajukan pertanyaan tak sensitif kepada keluarga mendiang. 

Menyampaikan rasa iba yang tak ubahnya dengan sesi wawancara. 

Kemudian mengutip dari dekacay melalui blog pribadinya, sutradara dari film Turut 

Berdukacita yaitu Winner Wijaya baik dalam menggambarkan adegan-adegan di dalam film. Film 

itu bisa  mewakili setiap perasaan orang yang pernak berduka dan merekam kebiasaan pelayat 

yang terus menanyakan pertanyaan sensitif. Menurutnya film ini juga mampu untuk menjadi 

pembelajaran bagi kita semua agar lebih bersimpati lagi.                                                                                                              



 

 

1.2 Struktur produksi film pendek “Turut Berdukacita” (2018) 

Sutradara : Winner Wijaya 

Produser : Christian Raditya 

Antonius Wilson 

Penulis Skenario : Winner Wijaya 

Cerita Oleh : Martina Rinawati 

Rayner Wijaya 

Cornelius Kurnia 

Winner Wijaya 

Director Of Photography : Cornelius Kurnia 

Indra Susanto 

Gaffer : Rizki Kurniawan 

Production Designer : Antonius Wilson 

Art Director : Harris Tobing 

Art : Julia 

Andre Wijaya 

Sound Mixing & Recording : Ando Loekito 

Ampersound Post 

Score : Ando Loekito 

Ampersound Post 

Cast & Extras Coordinator : Rayner Wijaya 

Clapper : Jag Maharesa 



 

 

Camera Report : Danan Wisnu Pratama 

Make Up : Vian Maselyn 

Tiara Aprilia 

Associate Producer : Singgih Hendra Wijaya 

Christian Raditya 

Winner Wijaya 

Yosep An ggi Noen 

Annita Ann Kwanie  

 

1.3 Pengenalan Tokoh Utama 

Tokoh Maria merupakan tokoh utama dan satu-satunya tokoh yang memiliki identitas di 

dalam film  pendek ini. Maria merupakan seorang perempuan di usia 20-an yang baru saja 

kehilangan sosok ayahnya. Di dalam film ini Maria digambarkan sebagai anak yang digambarkan 

sangat kuat, tegar dan ikhlas dengan keadaan ini, seolah-olah dirinya sudah siap menerima ini 

semua. Hal ini terlihat dari bagaimana ia begitu tenang menjelaskan kronologi kematian ayahnya 

kepada para tamu dengan baik. 

1.4 Sinopsis Film 

.Maria adalah seorang anak perempuan di usia 20-an yang baru saja mengalami kedukaan 

yakni sang ayah meninggal dunia secara mendadak. Maria menyapa dan berbincang dengan para 

tamu sementara sang ibu berada di dalam ruangan. Banyak tamu yang datang untuk 

menyampaikan belasungkawa, beberapa dari mereka adalah rekan atau kerabat ayahnya, rekan 

atau kerabat ibunya, sahabat Maria selama sekolah. Setiap bertemu dengan tamunya, Maria 

menjelaskan kronologi kematian sang ayah. Ia juga harus mendengarkan respon yang kurang 

mengenakkan dan terkesan menggurui dari para tamu sebab beberapa dari mereka 

membandingkan hidupnya dengan Maria, memberi saran yang sia-sia, dan bergosip. 



 

 

Film ini merepresentasikan Maria sebagai sosok yang sangat ikhlas dan tegar seolah-olah 

dirinya sudah siap, ini terlihat dari bagaimana ia mejelaskan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan 

dari para tamu dengan baik dan tenang. Jawaban yang disampaikan Maria pun sama, mulai dari 

serangan batuk dan sesak nafas mendadak, sudah diberi obat di bawah lidah, sampai dengan 

keinginan sang ayah untuk makan di mie ayam depot Mas Agus. Maria tidak berkesempatan untuk 

menunjukkan perasaan duka mendalam yang ia alami. Kekuatan film ini ada pada dialog sebab 

tidak banyak mengeksplor angle kamera. Cara Maria menyikapi para tamu menjadi sorotan utama 

dalam film. 
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