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Filmthe
By Annisa Meidiana

Penerbit

Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya 
kami dapat menyelesaikan majalah ini, hadirnya majalah ini adalah salah 
satu usaha dari saya dan teman-teman saya. Sekiranya dapat membantu 
teman-teman sekalian dalam memudahkan  mencari film-film yang se-
dang booming pada tahun-tahun yang sedang berjalan hingga yang akan 
datang  sebagai liputan utama, kami telah menyiapkan beberapa film yang 
akan segera tayang (coming soon). Dimana kami menghadirkan bebera-
pa film yang mungkin sedang teman-teman tunggu kemunculannya, tak 
lupa untuk menambah wawasan tentang film, kami tambahkan bebera-
pa sosok aktor/ aktris/ sutradara/ penulis novel-film dan aktor-aktor leg-
enda, selain itu kami juga menyediakan beberapa film series yang sering 
muncul di televisi yang mungkin Anda sukai, tidak lupa kami juga meny-
iapkan beberapa film Asian movie, aktor and aktris terbaik yang men-
jadi “the best actor” di tahun 2014, beberapa cuplikan backstage, iklan 
film yg sering muncul di televisi dan tidak lupa juga komentar-komen-
tar dari beberapa mahasiswa dan mahasiswi yang tentunya dapat mem-
buat anda berpikir 2 kali dalam menentukan film yang akan anda tonton.

Akhir kata, kami mohon maaf apabila dalam edisi perdana kami, ma-
sih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyajian berita dan ar-
tikel. Besar harapan kami akan adanya masukan dan kritik serta 
saran, agar kami bisa lebih balik lagi dalam membuat majalah edisi se-
lanjutnya agar bisa mendapat tempat spesial di hati pembaca semuan-
ya. Semoga yang kami lakukan ini dapat membantu teman-teman.

Salam,
Pemimpin Redaksi

Welcome To Movie

Kirimkan tulisan film kalian ke email: 
annisameidianarusyda@gmail.com 
Ditunggu keseruan tulisan kalian!!
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B O O M I N G

 
 Atmosfer auten-
tik dalam Interstellar 
membuai penonton saat 
Matthew McConaughey 
dan Anne Hathaway ter-
perangkap dalam badai 
debu, menembus luar 
angkasa, hingga men-
jelajah planet es. Den-
gan pengelolaan Warner 
Bros di luar negeri dan 
Paramount di Amer-
ika Serikat, film gara-
pan Christopher No-
lan ini menembus $300 
juta dalam dua minggu 
pertama sejak dirilis!

 Menembus $700 
juga dalam box office 
global, Maleficent men-
jadi film kedua rilisan 
Disney yang mencapai 
penghasilan setinggi itu. 
Angelina Jolie tampak 
jahat sekaligus manis 
dalam perannya sebagai 
tokoh utama film yang 
merupakan spin-off dari 
Sleeping Beauty karya 
Walt Disney ini. Sutrada-
ra Robert Stromberg juga 
berhasil dengan mulus 
mengarahkan transisi 
film berdurasi 97 menit 
ini dari noir hingga ko-
medi untuk anak-anak.

 Sutradara Gareth 
Evans dan aktor Iko 
Uwais kembali beker-
ja sama dalam The Raid 
2: Berandal. Selama 
dua setengah jam, Ev-
ans membuat penon-
ton meringis dan ber-
decak kagum dengan 
action yang sepresisi 
tarian dan setelak tinju 
juara. Tanpa kehilangan 
sekuens aksi yang me-
mopulerkan prekueln-
ya, film yang menembus 
$6 juta dalam box office 
ini mengungguli The 
Raid: Redemption da-
lam hal plot dan dialog.
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Reporter : Jennifer Sidharta
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 Sekuel Rise of the Plan-
et of the Apes ini merupakan 
film science fiction yang di-
rilis pada Juli 2014. Kritikus 
film memuji efek visual, alur 
cerita, penyutradaraan, ak-
ting, dan kedalaman emo-
sional film yang disutradarai 
Matt Reeves ini. Film yang 
menduduki peringkat atas 
box office global dengan pe-
masukan kotor menembus 
$708 juta ini sukses menjaga 
level ketegangan yang stabil 
selama 130 menit, mening-
katkan first entry yang sangat 
baik dalam franchise, serta 
memproduksi pernyataan 
manusiawi yang kuat melalui 
karakter yang signifikan.

 
 Diangkat dari buku 
terakhir trilogy The Hunger 
Games, film ini menampil-
kan pertunjukan solid dan 
subtext politis cerdas, wa-
lau kurang secara action. 
Unsur politis dalam film 
garapan Francis Lawrence 
ini menegangkan dan men-
yampaikan pesan mengenai 
ambiguitas etika perang. 
Namun, film berdurasi 123 
menit ini terkesan dipak-
sa dipanjangkan karena 
lambatnya alur sehingga 
film peringkat atas box of-
fice dunia ini tampak bagai 
produk manufaktur, suatu 
ironi mengingat tema rev-
olusioner yang diangkatnya.  

 Disebut juga Trans-
formers 4, film yang 
disutradarai Michael Bay 
dengan Steven Spielberg 
sebagai sutradara ekse-
kutifnya ini mendapat re-
spons relatif negatif dari 
para kritikus film. Na-
mun, efek visual, sekuens 
aksi, musical score Steve 
Jablonsky, dan pertunju-
kan Wahlberg, Grammer, 
Tucci dalam film berdur-
asi 165 menit ini banyak 
dipuji. Dengan pemasu-
kan kotor menembus $1 
miliar, sekuel Transform-
ers: Dark of the Moon ini 
kini menempati pering-
kat satu box office global. 
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BA-
CK
STA
GE
ANNABELLE

Mendengar nama Annabelle, 
terlintas di pikiran kita bone-
ka menyeramkan dalam film 
garapan John R. Leonetti. Na-
mun, kisah nyata “boneka ib-
lis” ini berbeda dari alur cer-
ita film yang diinspirasinya. 
 Artikel Lynsey Eidell 
bagi glamour.com mengungkap 
penuturan investigator para-
normal, Lorrain Warren dan 
menantunya yaitu Tony Spera, 
seputar boneka yang kini men-
jadi salah satu koleksi Museum 
Okult milik keluarga Warren ini.
 44 tahun yang lalu, seo-
rang ibu membeli boneka vintage 
Raggedy Ann untuk ulang tahun 
ke-28 anaknya, Donna. Anehn-
ya, boneka tersebut berger-
ak-gerak di apartemen Donna 
dan meninggalkan pesan di atas 

kertas perkamen. Namun, saat 
itu Donna tidak memiliki ker-
tas perkamen di apartemennya!
  Awalnya, Donna men-
gontak seorang medium tentang 
bonekanya. Sang medium menga-
takan boneka itu dirasuki arwah 
gadis berusia tujuh tahun yang 
bernama Annabelle Higgins.
 Setelah sang boneka men-
coba mencekik dan menyerang 
Lou, teman Donna, ia meminta 
pertolongan  Ed dan   Lorrain 
Warren. Kedua investigator para-
normal itu menyatakan Anna-
belle sebenarnya dirasuki setan. 
Kemudian, mereka mengada-
kan eksorsisme dan memindah-
kannya dari rumah Donna.
 Namun, eksorsismenya 
tidak berhasil, dan saat kedua 
Warren bermobil pulang den-
gan boneka itu, power steering 
dan rem mobil mereka rusak!
 

 Akhirnya, pas-
angan Warren membuat wa-
dah khusus bagi Annabelle 
di Museum Okult mereka, 
karena boneka itu kabur dari be-
berapa kunci pada minggu-ming-
gu pertamanya di rumah mereka.
 Dari semua benda di mu-
seum tersebut, Spera mengaku 
ia paling takut terhadap An-
nabelle. Pengunjung museum 
yang mengejek boneka itu juga 
semuanya terkena kecelakaan 
yang fatal atau hampir fatal saat 
meninggalkan kediaman War-
ren. 
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 Film Ouija yang dirilis 
pada 24 Oktober 2014 mengalami 
beberapa kali perubahan penu-
lis naskahnya. Awalnya, Adam 
Horowitz dan Richard Jefferies 
ditunjuk sebagai penulis nas-
kah film berdurasi 89 menit ini.
 Sekitar 17 bulan kemudi-
an, Evan Spiliotopoulos diminta 
menulis ulang naskah yang tel-
ah disusun oleh Horowitz dan 
Jefferies. Namun, dua bulan 
kemudian, Simon Kinberg di-
tunjuk untuk mengerjakan nas-
kah film asal Amerika Serikat ini.
 Akhirnya, 50 persen 
adegan film bergenre horor 
ini diambil ulang karena nas-
kahnya dibuat ulang oleh Ju-
liet Snowden dan Stiles White.
 Akibatnya, mun-
cullah karakter Mrs. Zan-
der dan dihapusnya beber-
apa adegan sebagai berikut.
 Percakapan antara Laine, 

Isabelle, dan Trevor di restoran 
mengenai keinginan Laine un-
tuk mengontak arwah Debbie 
lewat papan Ouijanya; penam-
pakan seorang gadis di luar 
jendela pada salah satu sesi 
permainan Ouija; dan Laine ba-
ngun pada malam hari, meng-
hadap kamera, yang kemudian 
beralih menampilkan Debbie.
 Selain itu, ada pula adegan 
Laine memberi tahu Trevor di se-
kolah bahwa Debbie menemu-
kan papan Ouija di rumahnya; 
Pete melihat bayangan di cermin 
yang memperlihatkan seorang 
gadis duduk di atas meja rias; 
serta seorang gadis kecil berjalan 
menuruni tangga seraya meme-
perkan darah di dinding sam-
bil memegang sebuah boneka.
 Adegan Laine yang me-
neriakkan “We’re done! We’re 
not playing anymore!”; kandelier 
hampir jatuh menimpa seseo-

rang; seorang gadis kecil berdi-
ri di depan api dalam tong dan 
sebuah meja yang mendadak 
terbalik; serta adegan ledakan 
acak juga tidak tampak di film 
yang dibintangi Olivia Cooke ini.
 Tidak terlihat pula ade-
gan Nona mengukir sesuatu 
di dinding kemudian berbalik 
dengan mata gelap serta ade-
gan yang paling dipublikasikan 
dalam trailer yaitu ketika Sarah 
menyatakan “It’s not even real, 
it’s just a game” dengan pupil 
matanya tidak tampak karena 
berputar ke dalam kepalanya.

OUIJA

Reporter : Jennifer Sidharta
Editor : Annisa Meidiana

08



ADVERTISEMENT



SCREEN SH      T

10

Jared Leto sebaai Rayon (kiri) dan Matthew 
McConaughey sebagai Ron dalam Dallas Buy-
ers Club. Untuk memerankan wanita-trans-
ge n d e r- p e c an du - n ar ko b a - y ang - m e n -
gidap-AIDS, Leto menurunkan berat 
badannya lebih dari 14 kg -bahkan berhen-
ti makan agar beratnya turun lebih cepat-, 
mencukur alisnya, dan wax seluruh tu-

buhnya. Sementara, demi memerankan karakternya yang juga mengidap AIDS, McCo-
naughey menurunkan 21 kg, tidak keluar rumah selama enam bulan agar menjadi lebih puc-
at, serta berhenti bersosialisasi. Namun, akibatnya penglihatan dan kebugarannya terganggu.  

Karen Gillan sebagai Amy Pond dalam Doctor Who (kiri) dan Nebula dalam Guardians of 
the Galaxy. Demi memerankan ‘sang pembunuh level galaksi’, wanita asal Skotlandia, Inggris, 
ini mencukur habis rambutnya, memelajari aksen Amerika Serikat, dirias selama empat seten-
gah jam hingga lima jam setiap akan shooting -dan senantiasa diperbaiki riasannya-, men-
genakan kostum lengkap Nebula, serta dilatih ‘bertarung’ satu jam setiap hari selama dua bulan.

Reporter: Berlinda All-Masih
Editor: Jennifer Sidharta



11

Idol yang kini menjadi aktor musikal, Kim Jun Su, kembali dengan “Dracula”. Pria asal Korea Sela-
tan ini memerankan Dracula, karakter fantasi yang menunggu selama 400 tahun sebelum akhirnya 
bertemu wanita yang dicintainya. Pemilik nama panggung XIA Junsu ini menyatakan bahwa jika 
ia tidak bisa berlatih hingga menjadi percaya diri dalam aktingnya, ia takkan berpartisipasi dalam 
musikal sebagus apapun, demi harga diri agensinya, C-Jes Entertainment, dan dirinya sendiri. 

Baginya, pesona musikal adalah kebebasannya mengekspresikan perasaan saat bernyanyi. Wa-
lau pengucapannya menjadi berantakan akibat emosi yang berkecamuk, pesan dalam adegan 
dapat tersampaikan sehingga hal tersebut ditoleransi. Demi perannya kali ini, Junsu menge-
cat merah rambutnya berkali-kali -karena setelah beberapa saat warnanya memudar- ser-
ta menunggu dalam ‘peti mati yang panas dan pengap’ di awal setiap pementasan Dracula.  



ASIAN MOVIES
Student of The Year

Ketika Persahabatan Kandas 
di Kompetisi Tahunan

 Para pelajar di St. Te-
resa didorong untuk menja-
di orang yang sukses. Sekolah 
tinggi terbaik di India ini pun 
terkenal berkat kompetisi tahu-
nan “Student of the Year” yang 
bisa diikuti semua muridnya.
 Suatu hari, muncullah 
anak baru yang tampan, pin-
tar, dan ramah bernama Abhi-
manyu (Sidharth Malhotra). 
Sosok Abhi membuat Rohan 
Nanda (Varun Dhawan) ger-
ah. Salah satu anak terkaya di 
St. Teresa ini merasa tersaingi.

 Namun, pada akhirn-
ya Abhi menggugah hati Ro-
han. Kini mereka bersaha-
bat. Tak disangka, Abhi malah 
jatuh cinta dengan Shanaya 
(Alia Bhatt), kekasih Rohan!
 Abhi pun bersikeras 
menghindari Shanaya den-
gan memfokuskan diri pada 
kompetisi “Student of The 
Year”. Apa boleh dikata, tak-
dir berkehendak lain. Shanaya 
mulai mendekat pada Abhi. 
 Rohan marah besar dan 
menyebut Abhi ‘pengkhianat’. 

Mereka pun saling membenci 
dan bertekad akan memenang-
kan kompetisi tersebut. Selain 
Abhi dan Rohan, beberapa pe-
serta kompetisi lain juga mulai 
saling sikut.  Mereka tidak lagi 
saling peduli. Tidak ada sosok 
teman di dalam kompetisi itu.
 Sebagai salah satu film 
yang paling direkomendasi pada 
2012, sinema Bollywood ini 
memperkenalkan aktor-aktor 
baru yang ternyata berhasil mem-
boyong beberapa piala bergengsi.
 Jika biasanya film Bol-
lywood dominan dengan kisah 
cinta dan melodrama, sutradara 
Karan Johar mengemas cerita ber-
genre komedi romansa ini den-
gan berbeda. Selama 146 menit, 
penonton diajak untuk meli-
hat sisi lain kehidupan di India.
 Memadupadankan tra-
disi budaya India dengan budaya 
lain, Johar memperlihatkan mas-
yarakat India bukan hanya ung-
gul dalam seni tari dan bernyanyi, 
melainkan juga mengejar karier 
yang kini mereka prioritaskan.

Reporter : Annisa Meidiana & Berlinda All-Masih
Editor : Jennifer Sidharta
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Cast: Sidhart Malhotra, Varun Dha-
wan, dan Alia Bhatt
Rilis: Oktober, 2012
Produser: Karan Johar
Durasi Film : 146 Menit
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Kamisama No Iu Toori

Siapakah “Anak Tuhan”?

“This is the revolution left 
behind by God.  Those who 
survive are good. Those who 
die are evil.” Shun Takahata 
– Kamisama no Iu Toori 

Komik Jepang berjudul Ka-
misama no Iu Toori karya penu-
lis Muneyuki Kaneshiro dan 
seniman Akeji Fujimura dia-
daptasi menjadi film layar lebar. 

Dikenal juga dengan nama 
As the God’s Will, selama 
118 menit emosi penon-
ton dipermainkan film ber-
genre live-action, horor, seka-
ligus thriller psikologis ini. 
Sejak dirilis pada 15 November 
2014, film yang dibintangi Sota 
Fukushi, Hirona Yamazaki, dan 
Ryunosuke Kamiki ini langsung 
masuk box office Jepang!

Film yang disutradarai Takashi 
Miike ini mengisahkan suatu 
kelas dua SMA di Jepang yang 
normal. Hingga suatu hari, 
boneka Daruma mendadak 
muncul dan memaksa para 
murid kelas itu berpartisipa-
si dalam beragam permain-
an anak-anak Jepang. Na-
mun, hukuman bagi mereka 

yang kalah adalah kematian.

Layaknya pelajaran di sekolah, 
permainan-permainan terse-
but dibagi ke dalam beberapa 
‘mata pelajaran’. Periode per-
tama dinamai “If You Move, 
Goodbye.”, periode kedua ada-
lah “My Back Is Itchy”, peri-
ode ketiga bernama “Who’s 
Behind You?”, periode ke-
empat disebut “I Hate Liars”, 
serta periode kelima yaitu 
“Can You Play Kick the Can?”.

Film yang menggunakan 
“Bohemian Rhapsody” dari 
QUEEN -band rock asal Ing-
gris- sebagai lagu temanya ini 

ditutup dengan ‘permainan’ 
kelas spesial “Who Is the Child 
of God?” alias “Siapakah Anak 
Tuhan?”, seakan menjawab 
terjemahan langsung judul 
Kamisama no Iu Toori yaitu 
“menurut perkataan Tuhan”.

Cast : Shun Takahata (Sota 
Fukushi), Ichika Akimoto (Hiro-
na Yamazaki), & Takeru Amaya 
(Ryunosuke Kamiki)

Sutradara: Takashi Miike
Rilis : November, 2014
Durasi Film : 90 menit
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Lovely Man

Hanya Ingin Cinta

 “Buat apa sih kamu ke sini?”
“Aku cuma pengen ketemu Ayah”

Seorang diri ke Jakarta, Cahaya me-
nemukan Ayah yang meninggal-
kannya dan Ibunya bertahun-tahun 
silam. Namun, bukan ‘Saiful’ yang 
menyambutnya, melainkan ‘Ipuy’.

Mengangkat kehidupan waria, 
selama 75 menit Lovely Man 
menampilkan interaksi ayah dan 
anak yang pada akhirnya meng-
hangatkan hati penonton. Seiring 
bergulirnya cerita, terungkaplah 
kepedihan Saiful yang menjadi 
waria karena keinginannya sendi-
ri, walau tahu masyarakat mencela.

Sebagai seorang ayah, Saiful ma-
sih peduli pada isteri dan anaknya. 
Ia rutin mengirim uang, bahkan 
memilih pergi karena tidak ingin 
melukai hati wanita yang dinika-
hinya itu. Penyesalan memang 
ada, tetapi Saiful telah mengambil 
keputusan dan siap menanggu-
ng semua konsekuensinya. Ber-
dasarkan prinsip teori komunikasi 
massa, pilihan Saiful terjadi kare-

na komunikasi intrapersonalnya 
yang bersifat satu arah dan terbuka. 

Kepada Cahaya, Saiful menase-
hati agar puterinya itu jujur men-
gaku kepada Ibunya bahwa ia 
hamil. Bahkan, berkat kata-ka-
tanya, Cahaya rujuk kembali den-
gan pria yang menghamilinya. 

Memang, secara agamawi men-
jadi waria bukanlah teladan yang 
pantas. Mengingat kehidupannya 
sendiri, Saiful juga tidak member-
ikan arahan religius kepada anak-
nya. Namun, secara manusiawi, ia 
menerima anaknya saat Cahaya 
merasa gamang akan masa depan-
nya. Wanita berusia 19 tahun itu 
juga menjadi akrab dengan para 
waria yang merupakan teman 
Saiful. Cahaya sendiri membuka 
jilbabnya saat bersama Saiful agar 
Ayahnya tidak mengundang pan-
dangan sinis dan curiga dari mas-
yarakat saat berjalan bersamanya. 

Film yang lahir dari budaya massa 
ini tidak terlepas dari hal-hal yang 
sebenarnya tidak layak ditampil-
kan. Berdasarkan UU nomor 44 

tahun 2008, film yang disutradarai 
Teddy Soeriaatmadja ini melaku-
kan pelanggaran karena adanya 
adegan di bagian awal saat Saiful, 
sebagai waria, ’melayani’ peng-
guna jasanya dan setelah Saiful 
dipukuli, salah satu preman yang 
memukulinya ’memperkosanya’. 

Selain itu, berdasarkan peraturan 
Komisi Penyiaran Indonesia ten-
tang Pedoman Perilaku Penyiaran, 
khususnya karena penayangan ke-
kerasan, muatan seksual, dan ka-
ta-kata kasar. Peraturan tersebut juga 
melarang program yang meleceh-
kan kelompok masyarakat yang ker-
ap dipandang negatif seperti waria. 

Cast :  Raihaanun dan Donny 
Damara

Sutradara : Teddy Soeriaatmadja
Produser : Millan Rushan, Dod-
dy M Husna, Teddy Soeriaatm-
adja, & Indra Tamoron Musu
Rilis : September, 2011
Durasi Film : 90 menit
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Tazza: The Hidden Card di-
rilis pada tanggal 3 Septem-
ber 2014 yang juga berte-
patan dengan hari Chuseok 
(Thanks Giving Day) di 
Korea Selatan. Film yang 
diangkat dari manhwa -ko-
mik Korea Selatan- berjud-
ul sama karya Huh Young 
Man dan Kim Se Yeong ini 
berjudul asli Tajja: Sineui 
Son, yang secara harafiah 
berarti Tazza: Tangan Dewa.

Sekuel dari film Tazza: 
The High Roller (2006) 
ini menceritakan ten-
tang seorang pria bernama 
Ham Dae-Gil (Choi Seung 
Hyun) yang berbakat ala-
mi dalam bermain judi.
 
Namun, pemain judi yang 
tidak pernah terkalahkan 
ini dijadikan kambing hi-
tam dalam dunia perju-
dian yang penuh dengan 
penipuan dan konspirasi. 
Bersama cinta pertamanya, 
Heo Mi Na (Shin Se Kyung), 
ia merancang misi rahasia 
untuk membalas dendam!  

Jalan cerita film bergenre 
thriller ini dikemas secara 
menarik oleh sutradara 
Kang Hyung Chul. Emo-
si penonton juga dipanc-
ing akting para pemain 
yang menghidupkan setiap 
karakter selama 147 menit.

Tazza 2: The Hidden Card

Tangan Dewa

Cast : Choi Seung-hyun 
(T.O.P), Shin Se-kyung, Kwak 
Do-won, Lee Ha-nui, Yoo 
Hae-jin, & Kim Yoon-seok

Rilis: September, 2014
Produser: Lee Anna
Durasi Film : 147 menit



SERIES

Dorama Jepang 

Kindaichi Shounen No Jikenbo Neo

Cast: Ryosuke Yamada, Haruna Kawaguchi, Arioka Daiki, Azusa Okamo-
to, dan Yosuke Asari
Rilis: Juli 2014
Produser: Hiroko Hazeyama, Tetsuhiro Ogino, dan Masahiro Uchiyama

 

 Komik serial Jepang 
karya  Seimaru Amagi, Fumi-
ya Sato, dan Yuya Takahashi 
ini kembali diangkat dalam 
movie action. Masih dibintan-
gi oleh Ryosuke Yamada, Ha-
runa Kawaguchi, dan Arioka 
Daiki, film serial yang tayang 
mulai 29 Juli 2014 ini men-
ceritakan petualangan Hajime 
Kindaichi sebagai seorang pe-
lajar SMA merangkap detektif. 

 Bersama sahabatnya, 
Miyuki, dan kelompok detektif 
amatirnya, Hajime memecah-
kan beragam kasus. Jika sebel-
umnya Kindaichi Shonen No 
Jikenbo berlatar di dua nega-
ra yang berbeda, seperti Hong 
Kong (RRC) dan Malaysia, ed-
isi Neo ini bertempat di Jepang. 
Nuansanya juga lebih ringan 
karena tidak melibatkan banyak 
artis papan atas dari Asia seper-
ti dalam dua edisi sebelumnya. 

Teka-teki Scorpion Sang 
Pembunuh

 Episode pertama film se-
rial ini mengulas rumor pem-
bunuh Scorpion yang muncul 

dari sebuah film thriller buatan 
siswa-siswa di sekolah Kindai-
chi yang meraih penghargaan 
sebagai film pendek terbagus. 

 Kali ini, kelompok ek-
strakulikuler film tersebut in-
gin membuat film lagi. Na-
mun, beredar rumor bahwa 
orang yang ikut serta meng-
garap film bersama mereka 
akan mati di tangan Scorpion. 

 Ketegangan pun terja-
di saat rumor tersebut menjadi 
kenyataan. Satu per satu anggo-
ta kelompok dibunuh. Hajime 
dan kawan-kawannya kemudi-
an menyelidiki siapa pembunuh 
yang sebenarnya, serta siapa yang 
berpura-pura menjadi sosok  
Scorpion sang pembunuh itu. 
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Drama Korea 

Grandpas Over Flowers Investigation Team

Cast: Kim Hee Chul, Lee Soon Jae, 
Byun Hee Bong, Jang Gwang, Lee 
Cho Hee,  Kim Eung Soo, dan Lee 
Ki Woo
Rilis: Mei 2014
Produser: Kim Jin Young

 Kepolisian Korea Sela-
tan dibuat kalang kabut oleh kasus 
bahan kimia yang mampu men-
gubah usia seseorang. Park Jung 
Woo, Lee Jon Hyeok, Han Won 
Bin, dan Jeon Gang Seok pun di-
tugasi menyelidiki kasus tersebut. 

 Namun, mereka malah 
terkena bahan kimia tersebut 
dan ketiga rekan Jung Woo be-
rubah menjadi kakek-kakek. 
Anehnya, Jung Woo tidak men-
galami perubahan sama sekali!

 Seiring berjalannya wak-
tu, mereka menemukan ka-
sus-kasus pembunuhan yang ber-
kaitan dengan suatu organisasi 
ilegal bernama Fish. Meski belum 
mendapatkan petunjuk-petun-
juk yang utuh, berkat kecerdasan 

Jon Hyeok dan kerja sama mereka, 
satu per satu kasus pembunuhan 
tersebut berhasil dibongkar.

 Sejak dirilis pada 9 Mei 
2014, drama serial asal Korea Sela-
tan yang bergenre komedi ini suk-
ses menghibur penonton lewat suka 
duka penyelidikan keempat polisi 
tersebut dalam mencari dalang Fish.
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TV SHOWS : Amerika

NCIS 12

Cast: Mark Harmon, Mi-
chael Weatherly, Pauley 
Perrette,  David McCallum, 
Sean Murray, Rocky Carroll, 
dan Emily Wickersham

Rilis: September  2014
Produser: David Bellisario 
dan Avery C. Drewe Naval Criminal Investiga-

tive Service (NCIS) kembali dengan 
cerita baru seputar perjalanan Leroy 
Jethro Gibbs dan timnya. Kali ini, 
film serial garapan David Bellisario 
dan Avery C. Drewe ini bernuan-
sa baru serta lebih menegangkan 
daripada 11 musim sebelumnya.
 
 Serial televisi asal Amer-
ika Serikat yang dirilis pada 23 
September 2014 ini diawali per-
jalanan Gibbs dan McGee ke Ru-
sia untuk mengawal keselamatan 
seorang ahli komputer NCIS 
yang bernama Kevin Hussein. 

 Sayangnya, dalam perjala-
nan pulang mereka mengalami 
kecelakaan helikopter akibat tem-
bakan misil yang diluncurkan oleh 
kelompok misterius yang mengin-

car Kevin. Akhirnya, mereka ter-
jebak di dalam hutan belantara di 
antara Rusia dan Benua Eropa. Di 
bawah paksaan Gibbs, Kevin pun 
menceritakan alasan mereka dikejar. 

 
 Ternyata, di dalam tubuh 
almarhum Pamannya terdapat mi-
cro chip berisi virus yang mam-
pu melumpuhkan sistem apapun. 
Gibbs, McGee, dan Kevin pun 
mencoba menghubungi rekan-
rekan mereka di markas NCIS.

 Namun, mereka terlambat! 
Micro chip tersebut telah menembus 
sistem. Tim NCIS kemudian beru-
saha menghentikan virus tersebut. 
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The Cabin in The Woods

Rumah Kecil di Tengah Hutan

Dalam laboratorium yang 
mengawasi rumah kecil di 
tengah hutan itu, pertaru-
hannya bukanlah siapa yang 
akan bertahan melainkan 
monster yang mana yang 
akan menewaskan mereka.

Lima orang sahabat yang ter-
diri dari seorang pemuda ber-
nama Curt Vaughan, pacarnya 
Jules Louden, teman baik Jules 
yaitu Dana Polk, serta teman-
teman Curt yaitu Holden Mc-
Crea dan Marty Mikalski ber-
encana untuk pergi bersama 
ke pondok milik sepupu Curt 
yang terletak di dalam hutan. 

Walau pondok tersebut tam-
pak menyeramkan, kelima 
pemuda tersebut memutus-
kan tetap berlibur di sana. 

Sementara itu, dalam sebuah 
laboratorium rahasia ter-
dapat tim-tim yang menga-
wasi mereka. Ternyata, mer-
eka dijadikan persembahan 
manusia bagi ‘dewa purba’ 
untuk menjaga kelangsungan 
dunia. Percobaan sejenis juga 
dilakukan di seluruh dunia. 

Kelima tokoh utama ‘aktif ’ 
memilih bagaimana mere-
ka akan ‘mati’ lewat pilihan 
yang mereka ambil saat di 
ruang bawah tanah kabin di 

tengah hutan, seperti uraian 
Uses and Gratification The-
ory. Selain itu, film yang di-
rilis pada 2012 ini menarget 
penikmat film suspense yang 
memilih menonton film jenis 
ini untuk memuaskan kebu-
tuhan mereka karena mere-
ka menyukai ketegangan dan 
adrenalin yang dipicu genre 
ini (Expectacy-Value Theory). 

Kemudian, menurut Teori 
Masyarakat Massa, film ber-
durasi 95 menit ini melayani 
kepentingan ekonomi yaitu 
konsumen film karena poten-
si pemasukan dari para pe-
nonton menarik investor yang 
mendanai pembuatan film.
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Sesuai model penerimaan 
yang menyatakan pesan yang 
disampaikan belum tentu di-
maknai sama oleh penerima, 
film karya Drew Goddard dan 
Joss Whedon ini dapat ditaf-
sirkan dari beberapa persepsi. 

Pertama, sebagai film yang 
menampilkan kekerasan, ke-
sadisan, dan ketegangan ses-
uai genre suspense dan horor 
yang melekat padanya. Kedua, 
sebagai film yang mengkritisi 
film horor secara umum yang 
mulai terjebak pola cerita dan 
produksi yang serupa, yang 
ditampilkan dari beragamn-
ya ‘monster’ dalam Cabin in 
the Woods yang merupakan 
referensi pada film-film lain.

Mengikuti standar moralitas 
Indonesia, interaksi Jules-
Curt dan Dana-Holden yang 

menampilkan ‘pergaulan be-
bas’ dan mengarah ke por-
nografi digolongkan tidak pan-
tas. Pilihan Marty-Dana untuk 
bertahan hidup walau itu be-
rarti dunia dihancurkan “The 
Dark Gods” di satu sisi berar-
ti membenarkan keegoisan 
bahkan walau mengorbankan 
banyak orang, walau di sisi lain 
setiap manusia berhak untuk 
hidup dan melindungi dirinya. 

Selain itu, Marty yang ‘kebal’ 
terhadap obat-obatan dari tim 
laboratorium karena ia me-

“ Ruang bawah tanah yang dipenuhi 
barang-barang unik menjadi penentu na-
sib pengunjungnya. Setiap barang ber-
kaitan dengan suatu monster, yang akan 
dimunculkan dari ruang penyimpanan 
laboratorium jika simbolnya dipilih..

makai ganja juga merupakan 
ketidaklogisan. Namun, ika-
tan emosional yang ditampil-
kan para tokoh saat temannya 
tewas dan perjuangan mereka 
yang tanpa menyerah menja-
di sisi positif moralitas dalam 
film dari Amerika Serikat ini. 

Cast :  Kristen Connolly, Chris 
Hemsworth, Anna Hutchison, 
Fran Kranz, Jesse Wiliams, 
Richarad Jenkins, dan Bradley 
Whitford

Rilis : Maret, 2012
Produser : Drew Goddard
Durasi Film : 95 Menit
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MEDIA

WATCH
Suatu pagi, kru program televi-
si Dahsyat mendatangi rumah 
Billy, host acara musik tersebut, 
tanpa pemberitahuan sebel-
umnya. Dengan tujuan “Mem-
bongkar Rahasia Buruk Billy”, 
pada akhirnya terlihat yang ter-
jadi sebenarnya adalah bullying 
dan pelanggaran hak privasi.

Program TV Dahsyat edi-
si 19 September 2014 bertema 
“Membongkar Rahasia Buruk 
Billy” menonjolkan sensuali-
tas tanpa mempertimbangkan 
perlindungan hak-hak privasi 
adik Olga Syahputra tersebut. 

Selain itu, interaksi dan ‘karak-
ter’ yang diperankan para pem-
bawa acara Dahsyat menun-
jukkan verbal dan nonverbal 
yang cenderung mengolok-olok 
bahkan menyinggung hal-hal 
yang sebenarnya bukan mer-
upakan konsumsi publik. 

Konten acara yang menampil-
kan ‘inspeksi’ ke rumah Billy, 
tamu misterius yang mengu-
capkan hal-hal yang seharusnya 
bukan haknya (khususnya terli-
hat saat menelepon ke ‘Sharma’ 

tertarik, apapun boleh dilakukan’.  

Secara logika, topik program sta-
siun TV RCTI ini bukanlah kon-
sumsi publik dan menyimpang 
dari konsep awalnya yaitu sebagai 
program musik yang menyajik-
an informasi mengenai musik-
musik populer di Indonesia. 
Walau tetap diisi grup musik 
seperti Kotak yang mengumum-
kan nominasi musik Indonesia 
terpopuler dan bermain tebak 
lagu, terlihat fokus acara ini ada-
lah membongkar rahasia Billy.

Dahsyat juga melanggar peratur-
an Komisi Penyiaran Indonesia 
tentang Pedoman Perilaku Peny-
iaran karena menggunakan ka-
ta-kata kasar, makian, kekerasan, 
dan pelecehan terhadap kelom-
pok masyarakat tertentu. Bab 
IX Pasal 13 mengenai penghor-
matan Terhadap Hak Privasi bah-
kan secarak khusus mewajibkan 
lembaga penyiaran menghormati 
hak privasi seseorang, dalam hal 
ini Billy, dalam memproduksi 
dan menyiarkan program siaran. 

KOMERSIALISASI RAHASIA PRIBADI

yang berakhir dengan 
panggilan diputus 
oleh SPG itu dikare-
na dirinya merasa 
kesal), dan eksploi-
tasi hal-hal personal 
lainnya juga mengi-
rim pesan yang seak-
an menyatakan ‘asal 
lucu, asal penonton 

Foto :
http://www.pikiran-
rakyat.com/ffarm/
www/imagecache/
large/ffarm/
www/2013/09/23/
ULTAH1.jpg
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Membangun ‘Rumah’ 

Dengan Kata-kata
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Lahir pada 1973, Anthony 
Doerr merupakan penulis 
asal Amerika Serikat. Ayah 
dari dua anak ini juga menu-
lis sebuah kolom mengenai 
buku-buku ilmu pengeta-
huan alam dan merupakan 
kontributor bagi majalah 
daring The Morning News. 

Karya fiksi Doerr memenang-
kan empat O. Henry Prize 
dan diantologikan dalam The 
Best American Short Sto-
ries, The Anchor Book of 
New American Short Stories, 
dan The Scribner Antholo-
gy of Contemporary Fiction. 

Pada 2007, Granta -majalah 
literatur Inggris- menem-
patkan Doerr dalam 21 nov-
elis muda Amerika terbaik. 

Ia juga meraih Barnes & Noble 
Discover Prize, Rome Prize, 
New York Public Library’s 
Young Lions Award, Guggen-
heim Fellowship, NEA Fel-
lowship, National Magazin 
Award for Fiction, tiga Push-
cart Prize, Pacific Northwest 
Book Award, tiga Ohioana 
Book Awards, 2010 Story Prize 
-yang dianggap hadiah paling 
prestisius bagi koleksi cerita 
pendek di Amerika Serikat-, 

serta Sunday Times EFG Short 
Story Award -yang merupa-
kan hadiah terbesar di dunia 
bagi sebuah cerita pendek-. 

Novelnya yang dirilis pada 
2014, All the Light We Cannot 
See, memopulerkan naman-
ya. Dalam wawancara dengan 
Jill Owens untuk powells.com, 
Doerr mengaku baginya menu-
lis novel yang menjadi finalis 
The 2014 National Book Award 
ini bagai membangun ‘rumah’.

“Open your eyes and see what you can with 
them before they close forever.” 

Anthony Doerr - All the Light We Cannot See

Bibliografi

Koleksi Cerita Pendek
-The Shell Collector
-Memory Wall

Memoir
-Four Seasons in Rome

Novel
-About Grace
-All the Light We Cannot 
See
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COMING SOON
Action..!!!

 Hallo sobat setia pemba-
ca dan penggemar film. Gak tera-
sa  nih kita sudah masuk di tahun 
yang baru di tahun 2015. Pasti 
ada banyak banget yah situasi dan 
kondisi yang seru, menakjubkan, 
asyik, dan keren banget pastinya di 
tahun yang silam pada tahun 2014, 
dan tentunya pasti ada juga situasi 
yang mungkin bisa dianggap sedih, 
buruk, bad news, atau sebagainya.. 
No problem guys... Kita masih pu-
nya banyak hal yang menakjubkan 
lagi di tahun yang baru ini. Tahun 
yang penuh harapan, sukacita, dan 
tentunya tahun yang menggembi-
rakan kita semua kalangan anak-
anak, remaja, pemuda, bahkan de-
wasa / lansia sekalipun ya… Hehe…

 Namun jangan khawatir, 
guys.. Tahun memang sudah berlalu 
dan datang yang baru, tetapi suatu 
hal yang baru di tahun yang baru 
juga pasti gak kalah saing deh..!!! 
Khususnya nih, bagi temen-temen 
yang lagi bete, kesepian, bingung 
mau ngapain, bosen, dsb… Kita 
punya solusinya..!! Kalo kalian 
salah satu orang yang pernah mera-
sakan hal di atas, gak perlu cemas. 
Kalian bisa langsung cek internet, 
Koran, atau informasi lain untuk 
bisa mempersiapkan diri men-
yaksikan film-film terkece dan ba-
gus pastinya. Pokoknya keren abis 

deh..!!! Kami percaya pasti akan 
ada begitu banyak film-film bioskop 
yang nggak kalah serunya diband-
ing tahun 2014 silam. Bagi kalian 
yang merasa bete, kesepian, dll..,, 
inilah saatnya untuk bertindak.!! 

 Nah, sobat pencinta film… 
Pada kali ini, kami mau memberi 
gambaran sedikit tentang satu film 
yang sekarang masih coming soon 
sih,, tapi tenang saja karena dengan 
berjalannya waktu film ini juga akan 
muncul tiba-tiba… Film ini berasal 
dari Negara bagian Barat, khusus-
nya berasal dari Negara Amerika 
Serikat yang memiliki genre HOR-
ROR…!!! Waah..,, pastinya kawula 
muda selalu semangat nih kalo non-
ton film yang serem-serem… Ini 
dia saatnya dan sangat cocok banget 

buat kalian penggemar film bioskop 
dan penggemar film horror. Jud-
ul film itu adalah…. JESSABELLE.

 Siapa sih yang gak tau film 
yang satu ini? Pasti tentunya film 
ini sudah digambarkan dan di-
ceritakan sedikit dalam trailer di 
salah satu film bioskop yang se-
dang tayang sebelumnya, bukan? 
Film ini sudah di rilis pertama kali 
pada 07 November 2014 di Negara 
Amerika Serikat. Sayangnya di In-
donesia akan dirilis tahun 2015 ini 
dan tidak pada tahun 2014. Jess-
abelle adalah film horror yang di 
sutradarai oleh Kevin Greutert dan 
Jason Blum sebagai produser film 
tersebut. Film ini dibintangi oleh 
sejumlah pemeran bernama Sarah 
Snook (sebagai pemeran utama), 
Mark Webber, David Andrews, 
Joelle Carter, dan Ana de la Reg-
uera. Film berdurasi 90 menit ini 
mampu menghasilkan penghas-
ilan kotor saat dirilis di Amerika 
Serikat sebesar $23,456,897 US. 

 Woww,,!! Jika dikalikan 
dengan rupiah di Indonesia, sung-
guh tak bisa dibayangkan peng-
hasilan yang diperoleh dari mun-
culnya film ini. Lionsgate sebagai 
distributor dari film ini merasa 
bangga dan tidak menyesal telah 
menjadi distributor lembaga film 
horror yang satu ini. Kami akan 
menjelaskan sedikit tentang synop-
sis dari film ini… Jessabelle mengi-
sahkan tentang seorang wanita 
bernama Jessabelle yang terpaksa 

JESSABELLE
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COMING SOON
kembali ke rumah masa kecilnya 
untuk menenangkan diri setelah 
kehilangan tunangannya dalam se-
buah kecelakaan mobil yang sangat 
mengerikan. Di rumah tersebut, 
Jessabelle menemukan rekaman 
video pembacaan kartu tarot ibun-
ya yang dibuat untuknya sebelum 
ibunya meninggal saat melahirkan 
Jessabelle. Selama berada di rumah 
itu, dia merasa hidupnya tidak ten-
ang. Dia merasa ada roh jahat yang 
selalu mengikutinya kemanapun 
Jessabelle pergi. Tampaknya roh ja-
hat penunggu rumah tersebut mem-
punyai sejarah panjang dengan al-
marhumah ibunya. Bagaimanakah 
Jessabelle terbebas dari ganggu-
an roh jahat tersebut? Dan siapa-
kah sebenarnya roh jahat itu? 

 Nah, sobat pecinta film… 
Penasaran filmnya seperti apa? 
Apa film ini dapat membuat jan-
tung kalian sebagai penggemar 
film menjadi copot? We will wait-
ing for the time on January 2015.. 
Keep waiting and enjoy the movie..!!
 Action..!!! 

Bagi para penggemar sekuel The 
Avengers tentunya sudah tidak 
sabar lagi menunggu hari dir-
ilisnya film terbaru dari sekuel 
film The Avengers yang berjud-
ul Avengers: Age Of Ultron. Sep-
tember 2014 yang lalu, Marvel 
Studios secara resmi membeber-
kan sinopsis film yang disutradari 
dan ditulis oleh Joss Whedon itu. 

Marvel Studios menyajikan Aveng-
ers: Age of Ultron, melanjutkan 
film superhero terbesar sepanjang 
masa. Ketika Tony Stark menco-
ba untuk memulai program per-
damaian aktif, semuanya menjadi 
serba salah dan para pahlawan ter-
kuat di bumi, termasuk Iron Man, 
Captain America, Thor, The In-
credible Hulk, Black Widow, dan 
Hawkeye, mendapat ujian untuk 
menjaga keseimbangan dunia yang 
sedang berada di ujung tanduk. 

Sejak kemunculan si-jahat Ul-
tron yang meresahkan dunia, 
membuat  The Avengers langsung 
membentuk kelompok ‘tak bersa-
habat’ yang kemudian membuat 
sebuah petualangan global yang 
epik dan unik untuk menyelamat-
kan bumi dari kejahatan Ultron.

Untuk seluruh penggemar The 
Avengers tentunya sudah tidak 
sabar lagi menantikan film ber-
genre superhero ini. Pasalnya, sep-
erti film-film sebelumnya, kali ini 
Avengers: Age of Ultron kembali 
menghadirkan aktor-aktor holly-
wood terkenal yang sudah tidak 
diragukan lagi kemampuannya 

dalam berakting. Tercatat, Robert 
Downey Jr kembali bermain menja-
di Iron Man, lalu Christ Evans yang 
masih berperas sebagai Captain 
America, Chris Hemsworth sebagai 
Thor, dan Mark Ruffalo sebagai 
Hulk. Tidak hanya itu, dalam film 
Avengers: Age of Ultron, Scarlett 
Johansson dengan Jeremy Renner 
turut membantu kerja The Avengers 
sebagai Black Widow dan Hawkeye. 
Para pembela kebenaran itu akan 
bersatu dalam melawan Ultron 
yang diperankan oleh James Spader.

Film yang diproduseri oleh Kevin 
Feige ini diadaptasi dari cerita buku 
bergambar terkenal karya Marvel, 
The Avengers, yang pertama kali di 
rilis pada tahun 1963. Rencananya, 
Avengers: Age of Ultron sendiri akan 
resmi dirilis pada 1 Mei 2015 nanti. 
Bagi kalian yang mengaku pengge-
mar berat para seperhero tersebut, 
bersiaplah menyambut dirilisn-
ya film teranyar The Avengers ini. 

Avengers :
Age Of Ultron

Cast: Robert Downey, Jr., Chris 
Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, 
Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don 
Cheadle, Aaron Taylor-Johnson, Elizabeth 
Olsen, Paul Bettany, Cobie Smulders, 
Stellan Skarsgård, James Spader, & Samuel 
L. Jackson

Produser: Kevin Feige
Sutradara : Joss Whedon
Production Company: Marvel Studio
Rilis : May, 2015
Durasi Film : 120 menit

Reporter: Berlinda All-Masih & Jonathan
Editor: Annisa Meidiana
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SNAP CHAT
Apa sih kata orang-orang tentang perfilman Indonesia? Yuk ! Kita 
intip jawaban mereka.

TRIANA Management 2014 ( Universitas Multimedia Nusantara )

Jadi menurut saya, perfilman di Indonesia itu kurang mendidik. Contohnya 
dahsyat, di acara dahsyat itu sendiri kan seperti yang kita tau ya suka menghina 
orang lain, itu sangat tidak mendidik apalagi banyak anak kecil yang menontonnya.

EKA CAHYA Tekhik Infomasi 2013  ( Universitas Multimedia Nusan-
tara )

Kalo untuk perfilman Indonesia sekarang, ada yang naik, ada yang turun. Ter-
utama masalah soal percintaan, karena yang nonton bukan cuma kita do-
ang, anak kecil juga nonton. Jadi ngerusak moral anak-anak. Contohn-
ya dahsyat kadang ngejelek-jelekin orang, tapi di balik itu, ada positifnya 
juga yaitu untuk menghibur kita kalo lagi bosen dan gak tau mau ngapain..

MIRA ELSYA NADIA Ilmu Komunikasi 2011 ( Universitas Multimedia 
Nusantara )

Program musik jaman sekarang tuh udah semakin gak jelas, contohnya acara 
musik dahsyat, nah dahsyat itu kan program musik gitu, tapi sekarang musikn-
ya malah lebih sedikit, lebih banyak acara yang gak jelasnya gitu. Yang naman-
ya acara musik gitu kan harusnya ngundang bintang tamu dari musik-musik 
yang lagi ngehits, tapi sekarang malah makin gak jelas acaranya kalo menurut gw.

CALVINA DELIA Desain Grafis 2012  ( Universitasa Multimedia Nusantara ) 

Menurut saya perfilman di Indonesia sekarang ada satu sisi yang meningkat, con-
tohnya film-film bioskop sekarang udah banyak yang mengedukasi. Kalo untuk per-
filman kayak sinetron itu sendiri, mungkin kalo kita liat balik ke jaman dulu banyak 
film-film biarpun film percintaan tapi itu punya nilai-nilai yang lebih baik untuk di 
tonton daripada yang sekarang. Udah gitu kadang kata-kata mereka kurang di sar-
ing untuk bercandaan mereka, seperti di dahsyat, itu membuat orang bahkan anak ke-
cil terbiasa untuk berbicara kasar atau kotor, seharusnya tidak boleh kan seperti itu.

Reporter: Oktavia Anastasia
Editor: Annisa Meidiana






