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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Penulisan naskah film memerlukan kedisiplinan, komitmen, niat dan terlebih lagi, 

motivasi. Motivasi adalah salah satu faktor penting dalam penulisan sebuah 

naskah. Tanpa motivasi dari dalam diri seorang penulis, sebuah naskah hanya 

akan menjadi tulisan yang dangkal dan sebuah keharusan semata (Costello, 2004, 

hlm. 19). 

Ping Pong merupakan sebuah film yang mengangkat persoalan keburukan 

sistem birokrasi di Indonesia dengan permainan tenis meja sebagai 

perumpamaannya. Sistem birokrasi di Indonesia bukanlah sistem yang 

direncanakan dan diatur dengan baik. Jika diperhatikan dengan seksama, sistem 

birokrasi hanyalah sebuah formalitas untuk menutupi kebenaran yang kita semua 

ketahui, penyalahgunaan waktu dan pajak rakyat (Holidin, 2013, hlm. 17). 

Penulis mempunyai motivasi untuk menunjukan keburukan birokrasi di 

Indonesia. Hal ini akan digambarkan dengan permainan tenis meja di dalam 

penulisan naskah film pendek Ping Pong.  

Dari uraian yang telah tertera di atas, penulis akan membahas bagaimana 

keburukan birokrasi di Indonesia ditunjukan melalui permainan tenis meja yang 

ditulis di naskah film pendek Ping Pong.  

Struktur Paralel..., Billy Indiarto, FSD UMN, 2015
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1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana penulis dapat menggambarkan keburukan birokrasi di Indonesia di 

dalam naskah film pendek Ping Pong? 

1.3. Batasan Masalah 

Penulis membatasi masalah pada struktur parallel dalam penggambaran birokrasi 

dalam film pendek Ping Pong. 

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan dari laporan Tugas Akhir sang penulis sebagai seorang penulis naskah 

adalah mebahas penulisan permainan tenis meja untuk menggambarkan sistem 

birokrasi Indoneisa yang buruk. 

1.5. Manfaat Tugas Akhir 

Manfaat dari penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah penulis dapat memahami 

penulisan permainan tenis meja dalam naskah film pendek Ping Pong agar dapat 

menggambarkan sistem birokrasi Indonesia yang buruk. Penulis juga berharap 

tulisan ini dapat dipakai untuk membantu pembaca serta penulis naskah lainnya 

dalam memahami peran penulis naskah serta penggambaran sistem birokrasi 

dalam sebuah naskah film pendek. 

Struktur Paralel..., Billy Indiarto, FSD UMN, 2015




