
PULAU HANTU 3  

 

INFO : Pulau Hantu 3 Photo Competition 

PULAU Madara dibuka kembali, kini ia punya pemilik baru. Serangkaian kematian misterius 
telah terlupakan. Pulau Madara menjadi resor yang eksotis dan menjadi tujuan wisata anak muda 
paling menyenangkan. NERO, KIMO, OCTA, dan GABY menerima pekerjaan sebagai pegawai 
resor. Dan ketika sampai di Madara, Nemo merasa seperti dejavu! 

 



Nero tidak asing dengan pulau Madara. Teman-temannya satu demi satu terbunuh hantu 
belakang pulau. Sayang, rasa takut dan keinginannya menceritakan horor kematian teman-
temannya lenyap, seiring kehadiran tamu-tamu resor nan cantik dan seksi. AIKO, ZARRA, 
MONCA, AMEL, RHEINA, JOHANNA, bahkan sang manajer resor, MONICA, mampu 
menyingkirkan rasa takut dan trauma Nero. Nero dan Kimo menikmati pengalaman ‘luar biasa’ 
ini. 

 

Sayang, kesenangan mereka terganggu setelah satu demi satu tamu resor menghilang. Awalnya 
Nero, Kimo dan Monica menduga tamu-tamu yang menghilang itu sudah check-out. Atau 
mereka tengah melakukan pelesir menikmati keindahan pulau. Kecurigaan Nero terhadap Kadir, 
pelayan hotel yang sering ke belakang pulau, juga tak beralasan. Kadir memang selalu mengirim 
sesaji untuk ‘penghuni’ belakang pulau, tapi dia tidak melakukan ritual, apalagi pembunuhan. 

 

Kematian Aiko, Monca, Amel, Rheina, Johanna dan kekasihnya, lalu Zarra, menemukan 
jawabannya. Mereka tidak meninggalkan pulau karena barang dan tas mereka ditemukan dalam 
keadaan utuh. 



 

PATIGANA, pemilik resor yang baru, menjadi sosok paling dicurigai. Patigana menjalani ritual 
membangkitkan mayat istrinya. Nero menyaksikan semua keanehan ini. Tapi ancaman kematian 
mengancam nyawanya. Hanya satu harapan Nero untuk menghadapi serangkaian kematian 
misterius dan menghentikan teror hantu yang tak terkendali. 

 

  

 

 



Catatan Produksi  

PULAU Hantu (Ghost island) sebenarnya sudah seperti franchise. Ketika dua sekuel awal dirilis, 
antusias penonton sangat tinggi. Terbukti, Pulau Hantu (Ghost Island) 1 menghasilkan 900an 
ribu penonton, sementara Pulau Hantu 2 menyedot perhatian tidak kurang dari 600an ribu 
penonton. Wajar jika MVP Pictures merilis Pulau Hantu (Ghost Island) 3! 

 

 

Pulau Hantu sebagai franchise juga memiliki kekhasan di setiap cerita, bahwa teror, kematian 
dan misteri adalah sajian utamanya. Semua bercerita tentang dunia anak muda yang sembrono, 
takabur, hedonis, dan sangat pragmatis. Tanpa perlu pesan verbal, cerita Pulau Hantu seakan 
menjadi pengingat bagi anak muda, bahwa mereka harus menghargai hidup, hidup orang lain, 
hidup mereka sendiri. 

 

 



 

 

PULAU Hantu 3 masih bertutur tentang pulau Madara yang sempat ditutup karena serangkaian 
kematian. Lagi-lagi, anak-anak muda ini terperangkap dalam kehidupan pragmatis yang berbuah 
teror dan kematian. Begitu banyak kebaruan dalam produksi Pulau Hantu 3. Yang jelas, 
keeksotikan visual, ketegangan cerita serta begitu banyak kejutan dan kematian di sekuel kali ini. 
Benang merah cerita tersambungkan oleh tokoh ADUL. Ia selamat dari kematian di sekuel 
sebelumnya. ADUL mendatangi pulau yang sama hanya untuk satu pekerjaan, lalu ia mengalami 
teror yang sama, juga menghadapi serangkaian kematian yang berulang. Baginya Adul, semua 
seperti: dejavu! 

Akankah Pulau Hantu masih menarik minta penonton, ini yang ingin MVP Pictures buktikan dan 
yakini, bahwa film Indonesia masih dirindui! 
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Judul : PULAU HANTU 3 

Genre : Horor Thriller 
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Kategori : Dewasa 
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