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ABSTRAKSI

Seorang sutradara adalah seorang tukang cerita, dan untuk menjadi seorang tukang
cerita yang baik, maka sutradara haruslah memahami setiap detil yang berkenaan dengan
cerita yang akan disampaikannya. Ada satu ungkapan yang telah lama berlaku dikalangan
para sutradara, yaitu apa yang gagal diceritakan, akan gagal pula dilapangan. Seorang
sutradara berusaha menerjemahkan bahasa tulisan pada skenario menjadi bahasa visual
video. Dalam upayanya itu, tergantung jenis produksi video yang dikerjakannya, ia bisa
berurusan dengan aktor/aktris, kameramen, penata artistik dan kru lainnya. Sutradara
mengatur akting artis/talent termasuk dialognya. Untuk mendapatkan pemeran yang tepat
untuk peran tertentu, pemilihan pemain yang tertentu untuk bagian yang tertentu yang
dikenal dengan istilah casting. Tahap kedua  dilaksanakan setelah casting. Ini adalah
periode sebelum dan diwaktu produksi, ketika sutradara harus membantu pemain yang
telah dipilih untuk menghidupkan penan mereka. Bahkan dalam suatu produk non
ceritapun, misalnya dalam produk video profil perusahaan atau liputan video pernikahan,
diperlukan sedikit banyak rekayasa adegan untuk menciptakan bahasa gambar yang lebih
kuat, dalam hal inilah peran sutradara sangat diperlukan.

Check Brick merupakan film pendek bergenre drama sci-fi tentang seorang
pemuda yang mempunyai tujuan ingin memecahan mistery kematian ayahnya melalui
Time Travel. Perjudian merupakan ide pokok dalam film pendek ini.

Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana seorang penulis naskah mampu
membuat skenario sebuah film pendek secara professional yaitu berdasarkan tahapan-
tahapan yang harus dilalui dalam membuat skenario.

Berdasarkan penelitian dan proses pebuatan film yang dilakukan dapat
disimpulkan bahwa: (1) Film pendek menuntut penyederhanaan cerita yaitu untuk fokus
pada satu karakter (2) Riset, menonton film membuat imajinasi dan pengetahuan bertambah
dalam penulisan skenario (3) Dibutuhkan kerjasama tim dalam pembuatan sebuah film. (4)
Perencanaan yang matang sangat penting untuk memudahkan proses produksi.
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