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IDE DASAR 

LOCKER ROOM adalah program situasi komedi sepakbola yang dikemas secara ringan, 

dengan latar belakang kejadian selalu di locker room atau ruang ganti pemain sepak bola. 

Dinamika kehidupan pemain atau team sepak bola yang dibuat secara original, ringan dan 

lucu. Banteng FC, nama klub sepakbola yang dinaungi oleh orang-orang yang unik dan 

mempunyai semangat juang yang tinggi. Meskipun begitu, pengetahuan dan intelegensi 

mereka kurang dalam hal taktik dan teknik. Hal itu yang membuat tim mereka selalu gagal di 

berbagai kompetisi sepak bolah. Semua peristiwa terjadi di ruangan ganti pemain.    

 LATAR BELAKANG SITUASI  

RUANG GANTI PEMAIN SEPAK BOLA. Disitulah terjadi intrik intrik persepakbolaan 

yang tidak banyak diketahui orang: ada yang aneh, lucu, bahkan sampai tragis. Hal tersebut 

disuguhkan lewat komedi yang cerdas.   

KONSEP  

Judul   : LOCKER ROOM  

Genre    : Komedi (Sitkom satir / Anekdot football)  

Target Audience  : 17 tahun / Male – Female  

SES      : (A, B, C, D)  

Durasi    : 30 menit  

Situasi Produksi  

  

: Tapping / Indoor – Outdoor  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

 

  



LOOK PLAN  

  

  

SUASANA LOCKER ROOM  

  

  

 PERKIRAAN LOGO BANTENG FC    

  

  

 PERKIRAAN ICON FOOTBALL  

  

  

 PERKIRAAN SET  

 

 



 

Judul   : Serdadu Seruduk (EPISODE 1 sebagai perkenalan cast dan cerita) 

Tema   : Kerjasama  

Sinopsis : Banteng FC adalah sebuah tim sepakbola divisi 3, berstatus semi profesional. 

Para pemain Banteng FC mempunyai semangat juang yang tinggi dan kemauan yang kuat. 

Namun, mental dan skill mereka tidak mumpuni. Hal itu terlihat ketika saat pertandingan 

melawan Musang United, dibabak pertama mereka sudah tertinggal 0-3. Pelatih dan para staf 

yang berada diruang ganti marah dengan kondisi yang mereka dapati, para pemain pun ikut 

emosi. Suasana di locker room menjadi heboh dan ricuh, hingga wasit yang memanggil untuk 

memulai pertandingan pun kena omelan pelatih dan pemain.   

Pemain pun melanjutkan pertandingan tanpa instruksi dan strategi saat berada diruang ganti. 

Satu-satunya instruksi yang didapat dari para pemain adalah mengikuti apa yang dilakukan 

pelatih saat berada di lapangan. Kemudian saat pertandingan berlangsung, ternyata sang 

pelatih di kartu merah karena protes berlebihan dengan pengadil lapangan. Karena para 

pemain tunduk pada instruksi pelatih, akhirnya sang kapten menyerukan untuk mengikuti 

tindakan dari sang pelatih. Sang kapten pun ikut diusir wasit karena melakukan 

pelanggaran yang keras. Rekan-rekan lainnya pun mengikuti langkah sang kapten untuk 

selalu memprotes wasit dan membuat pelanggaran.   

Akhirnya pelatih keheranan dengan keadaan diruang ganti yang makin gaduh dengan dikartu 

merahkannya semua pemain. Drama dan kelucuan pun terjadi saat percecokan terjadi di 

ruang ganti, dimulai dari semua pemain yang mengemukakan argumentasinya, hingga para 

pemain pun ditinggal oleh sang pelatih yang kepincut oleh reporter sexy.  

Cast:  

1. Rico Ceper as Roki (Coach Banteng FC) (maniak gadget, genit sama cewe, labil. Kadang 

bijak, kadang lemot)  

2. Raditya Dika as Diko (Assistant Coach BFC) (puitis, suka sama coach Rico, oportunis)  

3. Ibnu Jamil as Nugi (Captain Team) (tegas, berwibawa, perfeksionis)  

4. Franda/Conchita as Viva (Reporter) (centil, sexy dan genit)  

5. Bunder as (Goalkeeper) (sombong tapi lemot)  



6. Gobek as (Center Back) (sensitif)  

7. Mas Anca as Dadang (Gelandang) (norak, kampungan, obsesi masuk televisi)  

8. Rian as Rino (Striker) (serius dan penuh konsentrasi, paling semangat, emosian, tidak bisa      

diajak bercanda)  

9. Bung Vino Marono as (MC GOAL TV) (Pasangan homo dengan bung Teto)    

10. Bidi as (Pemandu Kuis) (Cantik tapi bolot)  

10. Bung Teto as (Komentator) (Pasangan homo dengan bung Teto, gokil dan ngaco) 11. 

Coach Rico as (Coach Musang United) (melankolis)  

  

Outline/Scene Plot Serdadu Seruduk (Episode 1)  

1. Studio GOAL TV dan  Pembawa kuis.  

2. Reporter mewawancarai pelatih Musang United.  

3. Pelatih memberikan instruksi ke semua pemain Banteng FC.  

4. Reporter wawancarai pelatih dan pemain Banteng FC.  

5. MC dan komentator membahas formasi.  

6. Suasana terakhir di locker room Banteng FC.  

7. Suasana di locker room Banteng FC saat istirahat.  

8. Coach Banteng FC diusir karena memprotes wasit dengan berlebihan.  

9. Semua pemain BFC diusir karena memprotes wasit berlebih dan terlihat di lorong stadion.  

    pemain Musang United ditandu cedera, karena ulah pemain Banteng FC.  

10. MC dan komentator membahas kondisi tim Banteng FC.  

11. Penyelesaian masalah selama konflik.  

12. MC dan komentator.  

13. Reporter datang untuk mewawancari tim Banteng FC.  

14. Pelatih marah terhadap timnya, namun ketika reporter datang, pelatih pergi dengan   

       reporter untuk kencan. Para  pemain ditinggal oleh pelatih dan asistennya. Selesai.  

  



  LOCKER ROOM  

SERDADU SERUDUK (Episode 1)  
  

Scene 1   

INT. - MONTAGE - SEBUAH TEMPAT NONTON DI LOCKER ROOM -   

DAY/NIGHT  

Pemain Inti  

Awal kisah dimulai dari tampilan beberapa footage sepak bola 

dan sedikit history dari sepak bola (courtes of youtube). 

Footage itu menampilkan berbagai video sepakbola dan beberapa 

mimik wajah yang polos dan terkagum kagum melihat video 

tersebut dengan diiringi narasi pembukaan.  

NARATOR  

Sepakbola, tak ada habisnya jika kita bicara olahraga yang 

satu ini, konsentrasi dan daya juang tinggilah yang mampu 

menembus kegairahan kemenangan sempurna. Tradisi kemenangan 

haruslah didapatkan dalam sebuah team sepak bola, tidak ada 

memory sedikitpun untuk mengalah apalagi kalah, bagaikan 

perang tidak ada jalan pulang, mundur adalah sebuah pantangan.  

Lalu rayakan kemenangan dengan kesenangan hati yang paling 

dalam. Namun itu semua belum kami dapatkan hingga kini. Kami  

adalah sebuah klub yang punya potensi luar biasa katanya, dan 

kami adalah cermin sepakbola masa depan itu juga katanya, dan 

kebanyakan orang selalu bilang bahwa banteng FC adalah  

cerminan sepak bola modern, kami adalah banteng yang sedang 

tertidur..tidur...tidu....tidur.  

Selagi Banteng FC sedang menyaksikan tayangan tersebut lama 

kelamaan mereka pun tertidur di tempat masing masing, namun 

sang narator membangunkannya.  

 

Captain Nugi  

Woooooy bangun!  

   



Scene 2  

INT. – Studio GOAL TV – Day  

Bung Vino dan Bung Teto  

Pertandingan pertama di musim perdana Liga Kempis divisi 3, 

sedang berlangsung pertandingan antara Banteng FC versus 

Musang United di studio GOAL TV. Pertandingan panas ini 

dipandu oleh bung Vino selaku pembawa acara dan bung Teto 

selaku komentator.  

Bung Vino  

Selamat sore pemirsa yang budiman, saya Vino Marono selaku MC  

Liga Kempis. Saya disini tidak sendiri tentunya, tidak mungkin 

saya sendiri disini. Nanti yang megang kamera siapa? By the 

way pemirsa ladies and gentleman, saudara-saudari yang saya  

hormati dan saya kagumi. Saya kini ditemani dengan seseorang 

yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bung Teto. Apa kabar bung?  

Bung Teto  

Tidak perlulah basa-basi kaya gitu no, kita ini kan udah 

lama... (sambil melirikan mata dan membuat kode ke Vino, kalau 

sebenarnya mereka adalah sepasang kekasih gay).  

Bung Vino  

Aduh To, jangan bongkar-bongkar aib disini dong. Kita kan 

berdua lagi nyari nafkah buat kencan kita nanti (menurunkan  

nada bicara dan raut wajah malu).  

Bung Teto  

Aduh iya sih, tapi kamu janji kan abis dana terkumpul dan 

selesai siaran ini, kita langsung atur jadwal buat ngomongin  

hubungan kita ke jenjang selanjutnya.  

Tiba-tiba kru dari tim kreatif masuk ke frame untuk memberikan 

pengarahan kepada mereka berdua.  



Crew 

Cut-cut! Aduh kalian gimana sih, kita ini live! Ditonton 

jutaan pasang mata penonton yang setia demi sepakbola! Jangan 

mengecewakan penonton dan merusak tatanan yang sudah ada!  

(memandang ke kamera).  

Bung Vino  

Maaf pemirsa, sebelumnya telah terjadi kesalahan teknis dari  

kru kami..  

Tiba-tiba bung Vino dan bung Teto di soraki dan di lempari 

kertas oleh para crew.  

Bung Vino (CONT'D)  

Iya maaf pemirsa, maksud kami telah terjadi kesalahan oleh 

kita. Baik pemirsa, sebelum memulai pertandingan dimulai, kita 

ada kuis seperti biasa yang akan dipandu oleh rekan kami Bidi.  

Silahkan Bidi (tersenyum).  

Bidi si pemandu kuis yang cantik tapi budek dan lemot, sontak 

terkaget ketika ia masih mengenakan make up, tapi kamera sudah 

ready dan masuk frame. Ia pun langsung merapihkan semua make 

up-nya dibantu oleh crew.  

Bidi  

Halo pemirsa! Hmm kembali lagi bersama Bidi dalam kuis Liga  

Kempis! Yang dipersembahkan oleh Pupuk Kempis. Langsung aja 

password-nya adalah ‘Hijau rumput, bola bunder. Yang ngikut,  

pasti bener’ Halo dengan siapa dimana?  

Terdengar suara telepon berdering. 

Penelepon  

Halo dengan Joko di Cililitan. Hijau rumput, bola bunder. Yang  

ngikut, pasti bener! (Berpantun).  



Bidi (CONT'D)  

Halo? Dengan siapa dimana? Dengan mas Joki di three in one?  

Penelepon  

Joko di cililitan mbak!  

Bidi  

Hah? Joki three in one di tembak? Wah gawat! Mas posisinya 

sekarang dimana? Halo-halo mas! (menjadi panik)  

Tut-tut...Telepon pun terputus.  

Bidi (CONT'D)  

Wah sayang sekali mas Joki di three in one sedang ditembak!  

Mungkin masnya belom beruntung. Baik pemirsa yang belum 

berhasil jangan bersedih, karena masih ada kesempatan taun  

depan lagi eh maksud saya minggu depan lagi bersama bidi di 

kuis liga kempis! Hijau rumput, bola bunder. Yang ngikut,  

pasti bener! Baik, kembali ke Bung Vino dan Bung Teto.  

Bung Vino  

Baik terimakasih Bidi. Bagi pemirsa yang belum berhasil 

memenangkan kuis, jangan berkecil hati karena untuk mencari 

rezeki masih bisa jadi joki (menoleh ke tim kreatif/crew,  

karena takut salah dan ingin ada yang meralatnya) eh maksud 

kami masih ada kuis-kuis berikutnya! Baik pemirsa, sebelum  

kita melanjutkan perbincangan dengan Bung Teto antara Banteng  

FC dan Musang United, ada rekan kami Franda yang akan 

mewawancarai pelatih dari kedua belah tim. Silahkan Franda.  

CUT TO:  

 

 



Scene 3  

INT. – Stadion Seruduk – Day  

Reporter Franda dan Coach Rico  

Reporter Franda berada di lorong stadion untuk menuju locker 

room Musang United dan Banteng FC. Ia ingin mewawancarai 

masing-masing pelatih dari kedua belah tim.  

Reporter Franda  

Terimakasih Bung Vino dan Bung Teto yang cetar membahana 

hingga gaduh mengaduh, badai pun pasti berlalu (dengan genit 

dan centil) baik pemirsa, sekarang kita berada di depan locker  

room dari Musang United.  

Seketika coach Rico datang dari toilet untuk masuk menuju 

locker room Musang United, ia ingin memberikan strategi kepada 

anak asuhnya. Namun ketika ia ingin masuk, ia langsung 

diberhentikan reporter Franda dan diberondong beberapa 

pertanyaan.  

Reporter Franda (CONT'D)  

Halo coach Roki, apa kabar coach? Bagaimana dengan 

pertandingan hari ini melawan Banteng FC? (bertanya dengan  

genit).  

Coach Rico  

Hmm maaf saya kagak tau neng, (logat betawi) saya lagi galau 

abis dicerein istri kemaren. Daripada banjir air mata karena 

cinte, lebih baik banjir gol di gawang lawan (menutup pintu  

dan masuk ke locker room).  

Reporter Franda  

Waduh coach Rico sepertinya lagi galau, sampe saya nggak 

dikasih kesempatan untuk nanya lagi ya pemirsa hehe (tersenyum 



maksa) Hmm tapi coach Rico itu kaya duku ya pemirsa! Duda 

bikin gak kuku. (Flirting sampe melting).  

CUT TO:  

Scene 4  

INT. – LOCKER ROOM BANTENG FC – DAY  

COACH ROKI, ASS. COACH DIKO, CAPTAIN NUGI,  BUNDER, GOBEK,  

RINO, DADANG – dan semua pemain (extras)  

Di locker room Banteng FC, coach rico sedang asik dengan 

ipad/psp-nya. Ia nampak serius berkutat dengan gadget-nya 

tanpa memedulikan anak asuhnya. Kemudian para pemainnya pun 

bertanya satu-satu.  

Captain Nugi  

Coach Roki! Sebentar lagi pertandingan akan dimulai! Bagaimana 

dengan strategi yang coach terapkan di pertandingan perdana  

musim ini melawan Musang United?  

Coach masih nampak asik dengan gadget-nya, ia tidak peduli 

dengan pertanyaan dari captain Nugi.  

Captain Nugi (CONT'D)  

Coach! Bagaimana dengan strategi yang coach terapkan? Jawab 

coach! Coach gak bisa seenaknya begini menelantarkan kita 

semua, sementara kita membutuhkan petunjuk untuk mencapai 

gawang lawan. Jawab coach! (Nada meninggi, scoring tegang dan  

di dramatisir).  

Assistant Coach Diko  

Aduh coach dan kapten (geleng-geleng kepala) Ini makanya 

headset-nya dibuka dulu yah. Kan coach gak bakal denger kapten  

kalau seperti itu (nada lembut dan ramah).  

Semua pemain geleng-geleng kepala.  



Captain Nugi  

Hmm oke! (kembali fokus) jadi bagaimana dengan formasi dan  

strateginya coach? 

Coach Roki 69.  

Captain Nugi  

Hah? Maksudnya formasi 6-9 coach?  

Dadang  

Tapi kan, pemain dilapangan itu cuma 11 coach! Bagaimana bisa?  

Sedangkan itu jumlahnya ada 15 (sambil menghitung).  

Coach Roki  

Hmm oke 6-2-2 (masih asik dengan gadget-nya).  

Rino  

Nggak salah coach? Bagaimana kita mau ngegolin? Itu formasi  

terlalu banyak beknya (muka serius)  

Coach Roki  

Yaudahlah 2-2-6 aja (masih fokus dengan gadget-nya).  

Gobek  

Itu tambah nggak salah coach? Gimana nanti kalo kita diserang?  

Selain offensif, kita juga butuh defensif. Biar balance!  

Coach Roki  

(melepas gadget-nya dan mulai marah) Pelatihnya ini kalian 

atau saya sih? Saya yang ngelatih, ya suka-suka saya! Yang  

menting kalian bisa main bola, terus dibayar kan! Kalah menang 

itu (mikir sebentar) urusan siapa yang banyak cetak gol!  

Assistant Coach Diko  



Maaf coach (merespon cepat) Kalah dan menang itu, selain siapa 

yang banyak cetak gol, juga siapa yang bisa jebolin bola ke  

gawang lawan coach.  

Coach Roki  

Sama aja Diko! (muka kesal dan melas).  

Assistant Coach Diko  

Ya meskipun sama, tapi saya juga bersuara untuk Banteng FC 

kan. Dan untuk Coach Rico, mohon dengan sangat untuk tidak  

memanggil saya dengan nama saja. Panggil saya Assistant Coach  

Diko! Demi menjaga nama baik dan wibawa saya di depan para 

pemain, coach (memegang bahu coach dan di dramatisir).  

Coach Roki  

Aduh iya Diko, ampun deh terserah  

Assistant Coach Diko  

COACH!! (close up dan di dramatisir).  

Coach Roki  

Hmm iya Assistant Coach Diko (saling memegang bahu dan di  

dramatisir). 

Captain Nugi  

Cukup! Kalian berdua kenapa? (terheran-heran) jadi bagaimana  

strategi dan formasinya coach?  

Coach Roki  

(kembali fokus) Oke untuk melawan Musang United, kita memakai  

formasi 4-4-2.  

Bunder  



Hmm 4-4-2 nggak salah coach? Itu gaya klasik dan terlalu 

standar! Basi nggak ada variasi! nanti saya di gawang malah 

ngopi-ngopi dulu karena nggak ada serangan dari lawan yang  

berarti (sombong).  

Captain Nugi  

Bunder! Selama bola masih bunder, dan rumput masih hijau 

janganlah kau angkuh dahulu! Bila tak ingin gawangmu rapuh 

(mengecam bunder).  

Bunder  

Baik captain!  

Coach Roki  

Jadi para pemainku yang kubanggakan, strategi dan formasi 

untuk pertandingan hari ini adalah seperti ini.  

Coach Roki pun mengambil posisi untuk menerangkan strategi dan 

formasi yang akan di jelaskan di papan tulis. Para pemain 

telah duduk memperhatikan (montase dan fast motion) Selama 

coach roki menjelaskan, para pemain awalnya memperhatikan 

dengan serius, namun lama-lama mereka semua tertawa karena 

formasi yang digambarkan coach adalah gambar seorang perempuan 

yang sedang mengangkang.  

Coach Roki  

Hey! Kalian semua kenapa ketawa? Ada yang lucu? Hah?  

Para pemain tertawa dengan tertahan karena takut dimarahi 

coach, hingga coach menyadari setelah ia melihat gambarnya  

sendiri di papan tulis (Close Up).  

CUT TO:  

  

  



SCENE 5  

INT. – LOCKER ROOM BANTENG FC – DAY  

REPORTER FRANDA, COACH ROKI, ASS. COACH DIKO, CAPTAIN NUGI,   

BUNDER, GOBEK, RINO, DADANG dan semua pemain (extras)  

Reporter Franda jalan menuju pintu locker room Banteng FC, ia 

mengetok pintu untuk dapat masuk dan mewawancarai pelatih 

serta para pemain.  

Coach Roki  

Hmm maaf ada apa yah mbak? (sambil membuka pintu)  

Reporter Franda menyunggingkan senyumnya, lalu coach Roki 

terpesona dengan pandangan pertamanya dengan reporter Franda 

(Medium Close Up dan Slow Motion).  

Reporter Franda  

Hmm boleh saya masuk ke ruang ganti dari tim Banteng FC,  

coach?  

Coach Roki  

Oh silahkan mbak (membuka pintu dan mempersilahkan masuk). 

Reporter Franda  

Oh jangan panggil saya mbak coach, panggil saya dek Franda 

saja. Saya jauh lebih muda dibanding coach Roki (memegang  

tangan coach).  

Coach Roki  

Oh iya dek franda, silahkan masuk ini suasana dan kondisi para 

pemain saya menjelang partai perdana melawan Musang United.  

Para pemain nampak bersiap-siap, ada yang sedang memakaikan 

balsem ke betisnya, ada juga yang sedang memakai kaos kaki 

sambil mendengarkan lagu di headset. Tiba-tiba semua pemain 



terpana dan terpesona memandang kehadiran Franda di dalam 

locker room. Kecuali Assistant Coach Diko, ia langsung disuruh 

oleh coach untuk menghapus papan tulis.  

Reporter Franda  

Para pemain bagaimana keadaannya hari ini? Apakah persiapannya  

berjalan lancar? (menyapa semua pemain).  

Coach Roki  

Baik dek franda (mulai ikut genit dan mencoba menggoda).  

Captain Nugi  

Orang yang ditanya itu kita kok coach, kenapa situ yang jawab?  

Coach Riko  

Heh! Kamu berani melawan pelatih? Ban kapten kamu saya copot  

dan kamu saya cadangkan baru tau rasa kamu!  

Captain Nugi  

Huh beraninya ngancem (sambil mengoleskan balsem ke betisnya)  

Dadang  

Ada reporter dan kamera, berarti masuk televisi? (ngomong 

sendiri) wah berati saya masuk televisi! Reporter! Kameraman!  

Wawancara saya dong! (heboh) Akhirnya impian saya masuk 

televisi bisa terwujud juga! (memanggil reporter Franda dan  

kameraman).  

Reporter Franda  

Iya dengan mas dadang ya? Bagaimana dengan persiapan  

pertandingan hari ini mas?  

Dadang  

Waduh euy jangan panggil saya dengan mas, neng! panggil dengan  



kang dadang pisan.  

Reporter Franda  

Ohiya maaf mas, bagaimana persiapan mas dadang jelang 

pertandingan melawan musang united hari ini?  

Dadang  

Headueh mas lagi ya..  

Reporter Franda  

Ehiya maaf kang, maksud saya akang dadang.  

Dadang  

Jadi persiapan khusus saya hari ini adalah.....(menjelaskan 

panjang lebar dengan speed motion)... saya akan kembali di 

sorot kamera saat saya membawa dan mengoper bola nanti 

(menjawab mantap).  

Reporter Franda  

Oke, oke, oke kang Dadang (muka bete dan tidak senang karena 

terlalu lama) terimakasih atas wawancaranya kali ini. Sukses  

ya kang! (menuju ke arah coach Roki).  

Dadang  

Hei tunggu! Saya belom menyelesaikan pernyataan saya (mencoba  

mengejar reporter).  

Captain Nugi  

Dadang cukup! (marah dan tegas) kita nggak bisa main-main dan 

terlalu asik di liput media, kita harus fokus! Mengerti!?  

Dadang  

Siap kapten! (hormat dan sikap sempurna).  

Captain Nugi  



Hmm neng reporter, kapten Banteng FC gak di wawancarain?  

Hehehe (tersipu malu karena tidak konsisten terhadap  

perkataannya).  

Captain Nubi disoraki, dan dilemparin botol serta sepatu oleh 

rekan-rekan timnya.  

Reporter Franda  

Hmm baik kapten Nugi, adakah persiapan khusus menjelang   

partai melawang Musang United ini?  

Captain Nugi  

Untuk persiapan kali ini saya hanya (mikir sejenak) minum jamu  

dan sholat tepat waktu (stay cool).  

Reporter Franda  

Wah jawaban yang diplomatis dan idealis. Memang kapten adalah  

seorang panutan dan teladan.  

Coach Roki  

Hmm neng Franda, (menghampiri) for your info! dibalik kapten 

yang meriang, terdapat pelatih yang cemerlang karena jago  

berenang dan selalu berhati riang!  

Reporter Franda  

Hmm bisa aja nih coach Rico hehe (memukul-mukul kecil lengan 

coach) oke baik pemirsa, sampai disini dulu wawancara dengan 

para pemain Banteng FC di locker room. Kembali ke studio  

dengan Bung Vino dan Bung Teto. Ciaoo!  

  

 

  

  



SCENE 6  

INT. – STUDIO GOAL TV – DAY  

BUNG VINO DAN BUNG TETO  

Di studio GOAL TV, bung Vino dan bung Teto kembali melanjutkan 

percakapan dan pembahasan pertandingan.  

Bung Vino  

Baik terimakasih Franda, melaporkan langsung dari locker room  

Banteng FC. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Bung Vino 

dan rekan saya bung Teto yang masih setia menemani.  

Bung Teto  

Iya dong saya kan setia orangnya bung, apalagi terhadap kamu 

(mulai merayu).  

Bung Vino  

Hus! Jangan mulai lagi!  (dengan berbisik namun tegas).  

Bung Teto  

Baik bung Vino! (kembali fokus dan serius) jadi apa yang mesti 

saya bahas?  

Bung Vino  

Oke baik bung. Menurut bung Teto, formasi apa yang diterapkan 

oleh kedua belah tim dalam menjalani laga perdananya di 

kompetisi ini?  

Bung Teto  

Untuk formasi dan strategi saya rasa.. (mikir lama dan sok 

tahu) saya bukan ahlinya. Karena saya bukan anak paskibra yang 

bisa membentuk formasi saat berbaris, dan saya juga bukan 

densus 88 yang penuh dengan strategi untuk menumpas teroris.  

Jadi jangan tanya pada saya, tanyakan pada om gugel dan tante 

twitter yang selalu eksis.  

Bung Vino  

Aduh bung, bagaimana Anda bisa bilang tidak tahu? Sementara  

Anda adalah seorang pakar dan jurnalis sepakbola terkemuka di 

seantero dunia?  



Bung Teto  

Aduh bung Vino bisa aja memujinya, jadi makin gemes deh 

(mencubit pipi bung Vino).  

Bung Vino  

Bung Teto! Profesional lah! Kita sedang bekerja! Untuk masalah 

itu ada waktunya nanti! Bung Teto Kapan?  

Bung Vino  

Setelah pesan-pesan berikut ini.  

Camera still (Established) hingga beberapa detik, kemudian 

Bung Vino melanjutkannya lagi.  

Bung Vino  

Oh maaf pemirsa, terjadi kesalahan teknis oleh kru kami.  

Crew  

Enaknya aja nyalahin kita!  (muncul setengah badan di frame, 

lalu balik lagi) Kalian kerja yang nggak becus!  

Bung Vino  

Baik pemirsa, maksud kami, kita yang salah. (menghela nafas) 

oke bung Teto! Langsung saja, bagaimana prediksi Anda terhadap 

pertandingan antara Banteng FC versus Musang United?  

Bung Teto  

Prediksi saya, kedua tim sama-sama akan menendang bola bung!  

Kemudian terjadi hening dan mereka berdua saling pandang dan 

bengong.  

  

SCENE 7  

INT. – LOCKER ROOM BANTENG FC – DAY  

COACH ROKI, ASS. COACH DIKO, CAPTAIN NUGI,  BUNDER, GOBEK,  

RINO, DADANG dan semua pemain (extras)  

Pertandingan antara Banteng FC vs Musang United akan segera 

dimulai, namun coach masih saja asik dengan gadget-nya hingga 

sang kapten menegurnya. Setelah itu pelatih dan para pemain 



telah bergandengan membentuk lingkaran bersiap untuk melakukan 

persiapan terakhir.  

Captain Nugi  

Coach maaf, pertandingan sesaat lagi akan segera di mulai. 

Coach Roki  

Oh iya baik nugi (sedikit kaget dan meletakkan gadget-nya) 

Semuanya siap!? (berteriak).  

Sebagian pemain  

Siap coach! (berteriak namun tidak kompak).  

Coach Roki  

Mana suaranya? (memegang telinganya) Ulangi! Semua siap!?  

Seluruh pemain  

Siap coach! (berteriak serempak dan penuh semangat).  

Coach Roki  

Bagus! Kalian mesti tahu bahwa pertandingan itu adalah sebuah 

perjalanan panjang yang penuh dinamika dan konflik didalamnya, 

tujuan utamanya adalah mencapai apa yang telah ditargetkan.  

Selama mencapai target itu kita harus perang! Perang terhadap 

diri sendiri untuk menghilangkan ego, hingga perang 

sesungguhnya melawan musuh yang mesti kalian kalahkan sebelum 

kalian semua mencapai sasaran! Jelas kalian? Kita mesti 

berperang untuk menang! (dengan serius, tegas dan berwibawa).  

Bunder  

Yeah! Kita pasti menang! Hmm coach sebelumnya saya mau izin 

kebelakang dulu ya coach  

Coach mengangguk setuju, meski ia tidak tahu apa yang dimaksud 

bunder untuk izin ke belakang.  

Assistant Coach Diko  

Adakah hal lain yang belum tuntas di bahas coach? Tatkala 

demikian, saya memprediksi ada yang belum sempurna dan akan 

terjadi anomali. Laksana ikan sedang kehausan.. (dipotong 

coach).  

Coach Roki  



Hal apakah gerangan itu dik? (ikut puitis). 

Assistant Coach Diko  

Memulai pertandingan belum sempurna tanpa Diko Drink!  3 S!  

Segar, semangat dan sexy! (Diko menawarkan minuman buatanya 

sendiri kepada coach dan seluruh pemain).  

(MONTAGE)  

1. Para pemain minum.  

2. raut muka serta semangat para pemain semakin menggebu.   

3. Setelah para pemain selesai minum, coach ingin langsung 

meneriakan yel-yel kebanggaan, tetapi ternyata bunder belum 

balik juga dari belakang.  

Coach Roki  

Ada yang tahu dimana bunder?  

Assistant Coach Diko  

Wah iya dimanakah bunder? Apakah ia masih setia dalam pusaran 

dan lingkarannya kawan?  

Captain Nugi mencarinya dan ditemukan bunder disamping locker 

terhalang dengan meja.  

Captain Nugi  

Der! Apa yang lo lakuin? Ini udah mulai pertandingan! Kenapa 

malah telponan? Ayo balik! Kita mau yel-yel sob!  

  

FADE OUT  

  

Coach Riko  

Bunder! Kamu kenapa malah telponan sebelum bertanding? Kamu 

gak denger kata saya kalau kita ini mau bertanding! Mau 

berperang!   

Bunder  

Nah itu dia coach, karena mau berperang maka saya tadi 

menelpon orangtua saya dulu dikampung. Supaya mereka doain 



saya, dan saya nggak apa-apa nantinya ketika selesai 

berperang.  

Coach memandang Ass. Coach. Para pemain juga saling memandang 

pemain lainnya. Mereka terhenyak dan terheran. (Close Up).  

DISSOLVE TO:  

Semua pemain dan para coach meneriakan yel-yel kebanggan 

Banteng FC.  

Banteng FC! Banteng FC! Banteng FC! Banteng FC! Yuk mari 

sini..  

FADE OUT  

45 Menit kemudian setelah babak pertama selesai.  

  

SCENE 8  

INT. – LOCKER ROOM BANTENG FC – DAY  

COACH ROKI, ASS. COACH DIKO, CAPTAIN NUGI,  BUNDER, GOBEK,  

RINO, DADANG dan semua pemain (extras)  

Babak pertama telah selesai, para coach dan pemain kembali ke 

locker room untuk beristirahat. Para pemain bercucuran 

keringat, sepatu serta kaos kakinya sudah tidak bersih lagi.  

Coach Roki  

Aduh kenapa kalian bisa ketinggalan 0-1 gini sih? Ini kandang 

kalian loh! Seruduk Stadium!  

Assistant Coach Diko  

Iya ini adalah kandang kalian, dan kalian terlahir dari rahim 

seruduk stadium! Sudah selayaknya kalian bermain lepas, dan  

melepaskan badan eh beban dari punggung kalian sekalian  

Captain Nugi  

Maaf coach, saya bertanggung jawab atas blunder yang saya 

lakukan hingga gawang bunder jadi kebobolan.  

 Coach Roki  

Oke Nugi, pokoknya kamu harus bisa membalikan keadaan di babak 

kedua nanti! Balas kesalahanmu! From zero to hero! Siap?  



Captain Nugi Siap coach!  

Coach Roki  

Bagus! Kalian harus bisa bangkit dari keterpurukan ini.  

Rino  

Tapi gimana caranya coach?  

Coach Roki  

Kalian semua harus mengikuti taktik, instruksi, strategi dan 

sikap saya saat di lapangan nanti. Semua mengerti?  

Semuanya  

Mengerti! Banteng FC! yuk mari sini (yel-yel)  

CUT TO:  

  

SCENE 9  

INT. – LOCKER ROOM BANTENG FC – DAY  

COACH ROKI, ASS. COACH DIKO, CAPTAIN NUGI,  BUNDER, GOBEK,  

RINO, DADANG dan semua pemain (extras)  

Ketika babak kedua berlangsung sengit dilapangan, coach Roki 

berjalan gontai dengan penuh emosi ke locker room. Ia diusir 

oleh pengadil lapangan karena terlalu banyak memprotes 

keputusan wasit  

Coach Roki  

Ini nggak adil! Masa cuma karena memprotes kesalahan wasit gue 

langsung diganjar kartu merah? Katanya sang pengadil?  

Sepertinya ini terjadi konspirasi! Dasar wasit bau terasi!  

Sementara itu Ass. Coach Diko juga diusir wasit karena sama 

dengan coach Rico, terlalu banyak protes terhadap keputusan 

wasit.  

Coach Roki  

Wah gue harus cepet nelpon si Diko nih kalo nggak mau Banteng  

FC kalah di partai perdana (telpon pun tersambung) Halo Dik!  

Disini gue akan ngasih instruksi lewat telpon ya!  



Assistant Coach Diko  

Halo iya coach, yah sudah percuma coach (berjalan ke locker 

room Banteng FC)  

Coach Roki  

Percuma kenapa? Ini demi Banteng FC! Agar anak-anak tetep 

tenang tanpa gue disana. Kan ada lu bisa nge-handle nanti  

Assistant Coach Diko  

Tapi coach.. (dipotong coach).  

Coach Roki  

Tapi kenapa hah?  

Assistant Coach Diko  

Karena sekarang saya ada dibelakang coach  

Coach Riko  

Hah? Aduuh (menutup telponnya) kok lo bisa disini? Anak-anak 

kita gimana nanti dilapangan?  

Assistant Coach Diko  

Aduh coach ngomonginnya udah anak aja nih (tersenyum mesum).  

Coach Riko  

Aduh apa-apan sih! Jelasin kenapa lo malah ikut kesini dik!  

Assistant Coach Diko  

Nasib saya sama kaya coach, saya diusir dari indahnya rumput 

hijau dan gemuruh para penonton.  

Coach Riko  

Wah benar-benar terjadi konspirasi nih dasar wasit bau terasi!  

Tiba-tiba sang kapten nubi juga datang ke locker room, padahal 

pertandingan masih berlangsung.  

Coach Riko  

Loh nugi! Kenapa kamu disini? (kaget dan terheran.  

Captain Nugi  



Saya diusir wasit karena melakukan tacke keras coach, maafkan. 

saya  

Diikuti dengan cepat oleh teman-teman lainnya.  

Roni  

Kalau saya karena sengaja mencetak gol dengan tangan, coach.  

Dadang  

Kalau saya sebelumnya sudah kena kartu kuning, lalu tadi 

sengaja buka baju biar keren, karena saya abis mencetak gol, 

dan akhirnya kartu kuning kedua, coach.  

Gobek  

Kalau saya tadi mencoba diving jadinya kena kartu kuning 

kedua, coach.  

Bunder  

Kalau saya tadi karena menangkap bola diluar kotak penalti, 

coach.  

    Coach Roki  

Aduh kalian semua sama aja tau nggak!  Kenapa kalian main 

nggak pake hati malah gedein emosi?  

Captain Nugi  

    Karena kita semua terinspirasi dan mendengarkan apa kata 

coach untuk mengikuti instruksi dan sikap dari coach saat 

di lapangan.  

Coach Roki  

Aduh maksud saya itu ambil yang baik dari saya dan buang yang 

buruk! Ampun deh kalo udah begini mah.  

  Bunder  

Selain itu saya juga mendengarkan apa kata coach, dalam 

menghadapi pertandingan itu kita harus berperang. Dan kita 

semua pun berperang coach!  

Coach Roki  

Hah aduh-aduh (geleng-geleng kepala) udah-udah! Kalian semua 

nggak ada yang bisa diandelin! Masuk kuping kiri, bukannya 



dicerna dulu! eh malah ditelen mentah-mentah, jadinya congek 

deh.  

CUT TO:  

SCENE 10  

INT. – LOCKER ROOM BANTENG FC – DAY  

COACH RICO, ASS. COACH DIKO, CAPTAIN NUBI,  BUNDER, GOBEK,  

RINO, DADANG, semua pemain Banteng FC dan tiga pemain Musang  

United (extras)  

Terlihat tiga pemain Musang United di tandu oleh tim medis di 

lorong stadion karena ulah para pemain Banteng FC. Sementara 

masih di lorong, terdapat 6 pemain Banteng FC sedang menuju 

locker room-nya.  

FADE IN  

Coach Roki  

Jadi total semua pemain, ada berapa yang masih dilapangan?  

Captain Nugi  

Tak bersisa coach, semuanya ada disini.  

Coach Roki  

Maksudnya nggak bersisa?  

Para pemain yang tersisa dilapangan dan di lorong tadi, kini 

semua telah berada di locker room.  

Captain Nugi  

Maksudnya bisa coach liat sendiri (menunjukan kepada semua 

pemain yang telah berada di locker room).   

Coach Roki  

Astaga! kalian semua di kartu merah?  

CUT TO:  

SCENE 11  

INT. – STUDIO GOAL TV – DAY  

BUNG VINO dan BUNG TETO  

 



Bung Vino  

Bung Teto Anda bisa lihat sendiri kondisi tim Banteng FC yang 

harus kalah dan pemain mereka di kartu merah semua?  

Bung Teto  

Iya bung, Banteng FC bermain dengan penuh emosi, mereka 

menyeruduk kesana kemari sehingga kartu merah menjadi  

ganjarannya. Hmm mungkin saja bagi mereka kartu merah itu 

memang incarannya bung. Karena banteng kan suka warna merah.  

Bung Vino  

Oh iya bung(cuekin bung Teto) Baik pemirsa, sebelum menuju 

locker room bersama Franda, kita ikuti pesan-pesan berikut 

yang mau lewat ini.  

Bung Teto keluar dari frame, lalu di tanya oleh bung Vino.  

Bung Vino  

Heh mau kemana bung?  

Bung Teto  

Mau ikutin pesan-pesannya juga bung.  

CUT TO:  

SCENE 12  

INT. – LOCKER ROOM – DAY  

COACH RICO, ASS. COACH DIKO, CAPTAIN NUBI,  BUNDER, GOBEK, 

RINO, DADANG, semua pemain Banteng FC (extras).  

Captain Nugi  

Iya coach kita semua dikeluarkan dari lapangan karena kita 

mendapatkan kartu merah.  

Assistant Coach Diko  

Iya benar. Seperti lampu merah, kalian tidak boleh jalan.  

Sedangkan kalau kalian mendapat kartu merah, artinya kalian 

nggak boleh main. Kamu  memang kapten yang cerdas (menepuk 

pundak kapten).  

Bunder  



Kita terinspirasi dari taktik dan strategi coach untuk menuju 

locker room saat pertandingan berlangsung.  

Gobek  

Betul coach kita terinspirasi dari coach.  

Rino  

Tidak salah lagi coach, saya serius. Kita memang terinspirasi 

dari tindakah coach.  

Dadang  

Meskipun begitu, sebenarnya saya menolak untuk tidak mengikuti 

jejak coach, karena dengan saya keluar dari lapangan maka  

kesempatan saya untuk masuk televisi itu menipis coach.  

  

FADE OUT. FLASHBACK -  SCENE 7   

Rino  

Tapi gimana caranya coach?  

Coach Roki  

Kalian semua harus mengikuti taktik, instruksi, strategi dan 

sikap saya saat di lapangan nanti. Semua mengerti?  

FADE IN  

Coach Roki  

Haduh kalian ini! Maksud saya itu, kalian mengikuti taktik, 

instruksi, strategi dan sikap dari saya yang baik-baik saja. 

Kalau yang buruk jangan diikuti! Lagian itu bukan dari bagian 

strategi!  

Assistant Coach Diko  

Betul! itu bukanlah bagian dari strategi coach, melainkan 

akumulasi emosi yang terimplementasi menjadi tindakan anarki 

(menyampaikannya dengan gaya puisi).  

Coach Roki  

Nah! Itu maksud saya! Kalian mengerti?  

Semua pemain menggelengkan kepala tidak mengerti (CLOSE UP).  



CUT TO:  

SCENE 13  

INT. – STUDIO GOAL TV – DAY  

BUNG VINO dan BUNG TETO  

Setelah iklan selesai, kembali ke studio lagi bersama Bung 

Vino dan bung Teto.  

Bung Vino  

Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya bung Vino dan rekan 

saya bung.. (dipotong bung Teto).  

Bung Teto  

Nggak usah dijelasin lagi kali, pemirsa dari tadi udah tau 

nama kita siapa (wajah ketus dan tidak senang).  

Bung Vino  

Ohiya iya (mengangguk pasrah) Baik pemirsa, sekarang kita akan 

lihat kembali suasana locker room banteng FC setelah para 

pemainnya semua diusir wasit. Kita menuju ke Franda untuk 

mengetahu situasi terkini disana. Bagaimana Franda?  

CUT TO:  

SCENE 14  

INT. – LOCKER ROOM BANTENG FC – DAY  

REPORTER FRANDA COACH ROKI, ASS. COACH DIKO, CAPTAIN NUBI,   

BUNDER, GOBEK, RINO, DADANG dan semua pemain (extras)  

Franda menjawab telekomunikasi dari Bung Vino, kemudian 

berjalan menuju Locker room Banteng FC untuk mengetahui 

situasi terkini dan mewawancari tim Banteng FC.  

Reporter Franda  

Baik bung Vino, saya akan langsung mengetahui situasi terkini 

dan mewawancar tim Banteng FC saat ini dan detik ini juga 

(ekspresi centil namun mencoba untuk serius).  

Reporter Franda mengetok pintu locker room tim Banteng FC, 

namun belum dibuka-buka. Dari dalam locker room, Ass. Coach 

Diko melihat siapa yang berada di luar, ia segera menutup 

pintu setelah tahu yang berada di luar adalah reporter Franda.  



Coach Roki  

Siapa Diko?  

Assistant Coach Diko  

Oh. (mikir sejenak) Bukan siapa-siapa kok coach, biasa fans 

karbitan yang pengen tahu privasi tim kita. Paling-paling 

ingin minta foto lalu di pajang di profile picture friendster.  

DISSOLVE TO:  

Hal yang seolah-olah di bicarakan Ass. Coach Diko itu 

dipraktekan menjadi nyata. Ass. Coach Diko dan Captain Nugi 

berfoto bersama fans yang memakai kostum dan atribut yang 

begitu heboh. Fans itu berfoto bergaya alay dengan menjulurkan 

lidah dan mengambil angle dari atas.  

Captain Nugi  

Kayanya ini bukan karbitan deh ko (wajah melas dan pasrah).  

Assistant Coach Diko  

Iya, salah bi. Ini fanatik (wajah melas dan pasrah).  

DISSOLVE TO:   

Coach Roki  

Saya ulangi lagi! Kalian semua tadi nggak ngerti dengan 

perkataan Diko, asisten saya?  

Assistant Coach Diko  

itu bukanlah bagian dari strategi coach, melainkan akumulasi 

emosi yang terimplementasi menjadi tindakan anarki (mengulang 

lagi)  

Coach Roki  

Nah seperti itu, kalian masih nggak paham? Hah!? (emosi  

semakin tinggi)  

CUT TO:  

 

 

 



SCENE 15  

INT. – LOCKER ROOM – DAY  

REPORTER FRANDA, COACH ROKI, ASS. COACH DIKO, CAPTAIN NUGI,   

BUNDER, GOBEK, RINO, DADANG dan semua pemain (extras)  

Tiba-tiba pintu terketok lagi, dan kali ini yang membuka 

adalah coach sendiri.  

Coach Roki  

Eh dek Franda, ada yang bisa saya bantu? (merapihkan baju dan 

rambutnya).  

Reporter Franda  

Iya coach, saya ingin tanya kenapa tadi coach diusir oleh 

wasit terus pemain-pemain Banteng FC pun pada ikut? (masuk ke 

dalam locker room).  

Coach Roki  

Oh itu, dek Franda mau tau jawabannya aja atau jawabannya 

banget? (menggoda reporter Franda).  

Reporter Franda  

Ingin tahu jawabannya banget coach! (menyubit lengan coach) 

Pemirsa pun begitu ya (bicara ke kamera).   

Coach Roki  

Yuk mari ikut coach, kita ngomongnya di kafe sebelah aja biar 

lebih lengkap dan akrab (mengedipkan mata).  

Reporter Franda  

Ayo coach mari! Ohiya ini saya nitip dulu ya mas (sambil 

menyerahkan microphone-nya ke Ass. Coach Diko).  

Coach Rico pergi bersama reporter Franda. lalu Assistant Coach 

Diko tampak kebingungan dengan microphone ditangannya. Ia 

tidak rela ditinggalkan oleh coach Rico pasangan sehatinya 

dalam meracik strategi maupun hati. Ia pun menyerahkan 

microphone ke Captain Nugi, ia langsung mengejar coach Rico. 

Kini tinggal semua pemain yang nampak kebingungan ditinggal 

pelatihnya yang harusnya menjadi mediator dan 

teladan.(Established kemudian Medium Close Up).  

FADE OUT:  



Bung Vino  

Franda bagaimana keadaan disana? Halo franda?  

Captain Nugi  

Ya, saya Captain Nugi dari Banteng FC melaporkan bahwa dalam 

sepakbola selalu ada drama dan dilema, hingga para pelatih 

saya pun pergi seenaknya meninggalkan kita dalam suasana  

berduka. Dan kenyataan yang pahit bahwa kita mengalami  

miskomunikasi, yang menyebabkan kita kalah dalam pertandingan 

perdana di Seruduk Stadium kebanggan kita. Sesungguhnya cinta 

datang tak diduga, seperti peluit wasit yang bunyi tanpa 

diketahui para pemainnya.  

  

THE END   

  

Prakiraan Durasi    : 30 Menit   

Scene         : 15  

Halaman Script      : 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Short Film 

 

L O Y A L 

Link tayang: https://www.youtube.com/watch?v=vgjgolf2WWg 

“There’s no friend as loyal as book” 

 

Produce by   :  

Format             : Short Film  

Duration   : 6-7 Minutes (Estimated) 

Genre    : Drama Comedy 

Year    : 2014 

Director and Screenplay : Galeh Pramudita Arianto 

Producer   : M. Thalha  

Assisten Producer  : Eko Hartanto 

DOP    : Imam Thamyiz 

Cameraman   : Fajar Aufar 

Wardrobe and Make up : Godek dan Neva 

Art Director   : Imam, Eko, Talha, Galeh 

https://www.youtube.com/watch?v=vgjgolf2WWg


Cast: 

1. Gea 

Karakter dan psikologis: cuek, nyeleneh, bibliphobia ringan, stylist, modis 

2. A Man With The Book (Balkan) 

Karakter dan psikologis: pendiam, cool, pecinta buku,  

3. Pacar Gea (Imam) (Cafe) 

4. Teman Gea (Indy) di taman (pergi) 

5. Teman Gea (Talha) di taman (pergi) 

6. Teman Gea/selingkuhan (Godek) di taman dan perpus (datang dan nyuekin) 

7. Teman Gea (Neva) di taman dan perpus (datang dan nyuekin) 

8. Dua orang lewat figuran (Eko dll) (montase) 

 

PREMIS: 

 Bagaimana jika seorang perempuan yang cuek dan selalu ditinggal temannya bertemu 

dengan seorang lelaki yang pecinta buku. Perempuan itu merasa kesepian di tengah 

keramaian, sementara lelaki itu begitu bahagia hanya dengan buku. “There is no friend as 

loyal as book” 

 

SINOPSIS: 

Gea mahasiswa jurusan Fashion merasa selalu ditinggal temannya dan ia begitu kesepian 

meski berada di tengah keramaian. Berbeda dengan seorang lelaki yang di temuinya di 

kampus yang nampak berbeda, ia asik membaca buku dan merasa bahagia dan tidak 

kesepian ketika sendiri. Namun yang selalu ia sesalkan mengapa cowok itu selalu hadir ketika 

ia mendapati masalah. Hingga akhirnya Gea dan cowok itu bertemu setelah Gea melihat 

tingkah laku teman dan pacarnya yang tidak setia dan mengkhianatinya.  

 

 

 



 

Scene 1. INT. KAMAR MANDI – PAGI – A MAN WITH THE BOOK 

 

Kita saat ini sedang memandang seorang lelaki yang selalu asik 

dengan buku di sebuah toilet kampus. Ia sedang buang air besar 

nampak menikmati prosesnya dengan sebuah buku ditangannya. 

Tampak ekspresi dan raut wajahnya yang sumringah dan innocent. 

Wajahnya kadang serius saat membaca buku, tersenyum, sedih dan 

marah. Semua menjadi satu kala ia sedang menikmati membaca 

sebuah buku. (CU Ekspresi. High Angle. Frog Eye Kaki) 

 

CUT TO: 

 

Scene 2. EXT. TAMAN UNJ/ PENDOPO – SIANG – GEA – BALKAN - 

OTHERS 

 

Gea sedang asik di taman UNJ/pendopo bersama teman-temannya 

sedang berdiskusi (ekspresi) namun lama-lama teman-temannya 

pergi meninggalkannya sendirian karena ada keperluan lain, ia 

kecewa. Kemudian Ia akhirnya didatangi oleh teman-teman 

lainnya, namun ternyata teman-temannya hanya numpang duduk 

disampingnya dan teman-temannya malah asik ngobrol dan nyuekin 

Gea. Ia kembali nampak tidak bersemangat karena merasa kesepian 

ditengah keramaian. Kemudian lewat Balkan dengan buku 

ditangannya melewati Gea yang berada di depannya, diikuti 

dengan banyak orang-orang lainnya sedang membaca buku sambil 

jalan (montase dan speed motion) 

 

Lalu tiba-tiba mereka berdua sudah mau berdiri lagi untuk pergi 

 

Teman Gea 1 (Godek) 

Ge, kita sekarang mau ke perpus nih. Lo mau ikut nggak? 

 

Teman Gea 2 (Neva) 



Iya, daripada lo sendirian disini. Ya kan? 

 

Gea awalnya tidak menjawab, ia hanya menampakkan raut muka 

tidak senang. (daripada gue disini sendiri, sekarang udah nggak 

ada kuliah. Ikut aja deh (VO)) Hingga ia akhirnya mau dan 

bangkit pergi 

          CUT TO: 

 

Scene 3. INT. PERPUSTAKAAN FREEDOM – SIANG – GEA – BALKAN - 

OTHERS 

 

Gea nampak duduk tidak bersemangat ditemani headset di 

telinganya. Nampak dua orang temannya sedang asik mencari buku 

sementara ia menunggu dengan bosan dengan hanya mendengarkan 

lagu dan sesekali melihat hapenya. Ia melihat di depannya 

ternyata ada cowok (a man with the book) itu lagi, meskipun 

sendiri ia nampak serius dan bahagia dengan bukunya.  

 

Voice Over 

Hmm kok ada dia lagi? Sendirian mulu? Hem nggak punya temen 

kali? ansos haha, asik sendiri.. 

 

Kemudian dia asik sama lagu yang di dengarnya, hingga lama-lama 

ia bernyanyi begitu keras, (EKSPRESI DAN VO) ia tidak tahu 

kalau itu akan menggangu orang-orang disekeliling.  

 

Pustakawan 

Mbak, kalau mau nyanyi di tempat karoke aja jangan disini! 

 

Gea 

Kenapa mas? 

 

Tampak ekspresi galak dari pustakawan namun tidak terdengar  

olehnya. Akhirnya ia melepas sendiri headset-nya. 



Pustakawan 

Mbak, kalau mau nyanyi di tempat karoke saja jangan disini! 

 

Gea 

Oh iya maaf mas...hmm tapi emang di sini ada juga tempat 

karokenya? 

 

Pustakawan itu geleng-geleng kepala dan pergi meninggalkannya. 

Balkan memperhatikan Gea dari balik lembar-lembar bukunya, dan 

tersenyum sambil geleng-geleng kepala 

 

Gea (VO) 

Aduh lama banget sih Ade sama Neva. Mending kita ke tempat 

karoke aja tadi 

 

Hingga akhirnya temennya selesai mencari buku dan pergi untuk 

pulang 

 

Gea 

Udah selese? Uhh lama banget sih! 

 

Mereka bertiga berlenggang keluar perpustakaan 

CUT TO: 

 

Scene 4. EXT. HALTE MENTENG – SIANG – GEA – BALKAN – OTHERS 

 

Teman-temannya Gea sedang asik membaca buku sambil jalan menuju 

halte. Gea tampak geleng-geleng kepala. Lalu mereka duduk di 

halte untuk pulang menunggu bis. 

 

Teman 1 (Godek) 

Eh lo tau nggak? Di buku ini? Katanya diksinya bagus dan 

alurnya itu dramatik banget! 

 



Teman 2 (Neva) 

Ah yang bener lo? Kalo buku ini tau nggak apa yang bagus? 

Ia menanyakan kepada Godek dan Gea. 

 

Gea 

Oh gue tau, cover-nya yang bagus kan? 

 

Godek dan Neva tampak lihat-lihatan seperti dengan tatapan 

“apadeh ini orang”. Tak lama kemudian datang Bis, dan mereka 

berdua pergi 

 

Teman 1 (Godek) 

Eh itu udah ada bisnya. Kita duluan ya Ge.. 

 

Gea kembali sendiri ditinggal oleh teman-temannya yang tidak 

setia menemaninya. Kemudian datang lagi Balkan dengan membaca 

buku lalu duduk disamping Gea. 

 

Balkan 

Sendiri aja? 

 

Gea 

Enggak kok, tadi sama temen. Kenapa? 

 

Balkan 

Gpp, kayanya keliatan kesepian aja. (ia melihat bis lewat)Ohiya 

gue duluan ya 

 

Gea 

Oh iya.. 

CUT TO: 

 

 

 



Scene 5. INT. CAFE MENTENG – SIANG – GEA – BALKAN - OTHERS 

 

Keesokan harinya. Di sebuah cafe, Gea dan pacarnya sedang 

kencan.  

 

Hamzah 

Kamu tau nggak sayang aku ke kamu itu kaya apa? 

 

Gea 

Apa? 

 

Tiba-tiba handphone Hamzah berbunyi 

 

Hamzah 

Apa? Adik sakit? Ohiya iya aku cepet kerumah sekarang ya. 

 

Gea 

Kenapa? Sayang kamu ke aku itu sakit? 

 

Hamzah 

Bukan sayang, ehh hmm adik aku sakit, sekarang aku harus 

nganter dia kerumah sakit. Aku duluan ya maaf banget 

 

Gea 

Tapi.. 

 

Tak beberapa lama kemudian Gea kecewa, ia melihat ternyata di 

depan meja cafe ada Balkan lagi sedang asik membaca buku 

 

Gea (VO) 

Lah ini cowok kok ada lagi? Nih orang ngikutin gue mulu (pergi 

meninggalkan cafe) 

            

CUT TO: 



Scene 6. EXT. TAMAN UNJ/TAMAN FBS – SORE – GEA – BALKAN - 

OTHERS 

 

Hari yang berbeda. Gea sedang berjalan di pekarangan kampus, 

tiba-tiba ia melihat di depannya ada seorang cowok sedang 

bergandengan dengan cewek, yang ternyata adalah temannya 

sendiri. Raut mukanya begitu kecewa setelah melihat kenyataan 

yang dihadapi. Di sudut kampus lain,  A man with the book 

sedang duduk sendiri dengan membaca buku. 

 

Gea 

Boleh duduk di sini? 

 

Balkan 

Oh silahkan.. 

 

Mereka berdua duduk cukup lama tanpa mengeluarkan suara (CU, 

OS) kemudian Balkan menyerahkan sebuah buku dari tasnya. 

Awalnya Gea merasa asing dengan memegang buku tersebut, namun 

lama kelamaan dia menikmatinya setelah membaca. Mereka berdua 

tampak tertawa dan serius membaca buku tersebut.  

 

 

 

 

 

 

The End. 

@2014 

 

 

 



T O I L ET 

“Percakapan yang dibungkus harapan, menjelma jadi kenyataan” 

 

Producer   :  

Format             : Short Film  

Duration   : 6-7 Minutes 

Genre    : Drama  

Year    : 2013 

Screenplay   : Galeh Pramuditanto 

Main Talent 

1. Ajo (Bom-bom/ yang lain) 

Karakter dan psikologis: pemalas, cuek, dan bodoh  

2. Jay (Balkan) 

Karakter dan psikologis: Pintar, rajin, ulet, calon pengusaha 

3. Jim (Inno) 

Karakter dan psikologis: Bijak, calon sastrawan, santai, pintar 

 

PREMIS: Tiga orang mahasiswa ekonomi dengan berbagai cita-cita. Ajo, mendapatkan 

masalah dari perangainya sendiri, namun ia dapat bangkit karena motivasi dari temannya. 

 

 

 

 



Sc. 1 EXT. LINGKUNGAN KAMPUS - PAGI 

 

Kita melihat lingkungan kampus dengan potongan-potongan visual 

(footage) yang detil dan penuh pergerakan yang dinamis. Antrian 

motor menuju pelataran parkir kampus. Langkah-langkah kaki 

orang lalu lalang. Penjual rokok dan minuman menjajakan 

dagangan. Daun-daun jatuh dari pohon FIP. Teras gedung-gedung 

ramai akan mahasiswa yang ingin masuk ke dalam. Mahasiswa yang 

sedang duduk-duduk santai sambil merokok dan bermain kartu. 

Mahasiswa yang sedang rapat dengan serius. Mahasiswa yang 

sedang rapat ini merasa terganggu dengan kelompok mahasiswa 

yang sedang asik main kartu itu. Kemudian hadir tiga orang 

mahasiswa ekonomi yaitu Ajo, Jay dan Jim dari pelataran parkir 

menuju gedung kampus. Tiga pandangan mereka berbeda-beda saat 

jalan. POV Ajo kepada cewek-cewek cantik yang sedang nongkrong. 

POV Jay melihat mahasiswa yang lagi jualan. POV Jim melihat 

seorang cowok nerd sedang baca buku dengan serius. Setelah itu 

pandangan mereka menyatu kembali (Established) untuk menuju ke 

kelas. 

 

Ajo 

Eh, entar dulu. Ke toilet dulu yak. 

 

Jay 

Oh iya jo, sama nih 

 

Jim 

(Memberikan isyarat setuju) 

 

 

CUT TO: 

 

Scene 2. INT. TOILET KAMPUS – PAGI 

 

Mereka langsung membuang air seni dengan posisi Ajo berada 

ditengah disampingnya Jay dan Jim.  

 

 

 



Jay 

Eh Jo, Jim. Lo nanti kalo udah gede mau jadi apa? 

 

Ajo 

Lah, emang lo kata kite masih kecil jay? (geleng-geleng) 

 

Jim 

Maksud lo, kalo kita udah lulus pada mau jadi apa kali? 

 

Jay 

Eh iya maksud gue itu 

 

Jim 

Kalo gue nggak tau kenapa pengen banget jadi penulis Jay. Ntah 

itu jurnalis, script writer, atau sastrawan. Apa aja yang 

menting gue bisa curahin pikiran gue ke tulisan. Yang mungkin 

nanti banyak orang bisa baca pikiran gue itu. 

 

Jay 

Haha baca pikiran emangnya indigo. Eh tapi kan kita anak 

ekonomi, yakali nggak jadi businessman? 

 

Jim 

Jaman sekarang mah nggak semua orang yang kuliah di bidang itu, 

bakal jadi orang di bidang itu juga jay. Stereotip. Klasik. Lah 

lo sendiri mau jadi apa? Lo juga jo? 

 

Jay 

Saik. Gue pengen banget jadi pengusaha, biar bisa buka lapangan 

perkejaan. Kasian orang pada nganggur. 

 

Ajo 

Kalo gue sih apa aja asik, asal nggak ada orang yang ngusik. Eh 

tungguin gue ya(masuk ke dalam kamar mandi) 

 

Jay 

Lagu lu jo jo (geleng-geleng kepala) 

 

Jim 

Eh mau ngapain? 

 

Ajo 

Gue buang air dulu yak. 

 

Jim 

Lah emang tadi bukan buang air? 

 

Ajo 

Buang air besar maksudnya. Sakit perut nih 

 

 



Jay 

Ah gila lu udah jam segini. Nanti nggak boleh masuk sama 

dosennya. Ini kan mata kuliah umum. 

 

Ajo sudah didalam kamar mandi. Dari atas, terlihat ekspresi 

mukanya sedang berusaha keras mengeluarkan hajatnya 

 

Ajo 

Oke tolong bilangin dosennya, gue telat lagi sakit perut nih. 

 

Jim 

Ah lu tau kan Pak Nanang galaknya kaya gimana. 

 

Jay 

Iya jo, kita duluan ya sorry banget kita nggak mau di absenin. 

Apalagi sekarang uas kan 

 

Ajo 

Ah kacau lu pada, gue lagi sakit perut nih! Oke liat aja nanti 

gue bakal jadi dosen yang bisa ngertiin suara dan keadaan 

mahasiswanya! Awas aja! (Jo berteriak, sementara Jim dan Jay 

sudah keluar dari toilet) 

 

 

CUT TO: 

 

Scene 3. INT. KELAS KAMPUS – PAGI 

 

Suasana kelas begitu hening. Para mahasiswa sedang mengerjakan 

soal UAS. Terlihat detil pulpen, kertas, eskpresi mahasiswa mau 

nyontek dan ekspresi dosen galak. Disaat itu datang Ajo dengan 

keringetan. 

 

Ajo 

Permisi pak, saya telat 

 

Pak Nanang 

Semua orang disini juga udah tau kalo kamu telat! 

 

Ajo 

Terus gimana pak? 

 



Pak Nanang 

Terus-terus! Emangnya saya tukang parkirmu! yaudah duduk. 

Tinggal 15 menit lagi, tambahan waktumu cuma lima menit  

 

Ajo 

Eh Jim, Jay! Nomor satu apa? 

 

Pak Nanang 

Heh Ajo kenapa? Sudah selesai? Mau tambah lagi soalnya? Wah 

hebat 

 

Ajo 

Hmm enggak pak! Ini saya pinjem rautan sama Jay 

 

Pak Nanang 

Rautan? Emangnya kita mau UN? Oke anak-anak, waktu ujian telah 

habis. Masing-masing berurutan dari sebelah kiri maju, lalu 

keluar kelas 

 

Para mahasiswa mengumpulkan lembar ujiannya secara bergantian 

dengan speed motion. Hingga tinggal Ajo sendirian berkutat 

dengan soalnya. 

 

CUT TO: 

Sc. 4 INT – KOSAN – SORE 

 

Ajo pulang ke kosan dengan wajah yang tidak bergairah. Mereka 

satu kosan. Tampak ia mengintip Jay dan Jim yang sedang sibuk 

dengan aktivitasnya. Jay sedang mengumpulkan jersey untuk 

dijual, dan Jim sedang membaca novel sambil mengetik. Lalu ia 

tampak tak berminat dengan keduanya. Ia memutuskan untuk main 

PS di kamar kosannya. Tiga keadaan visual itu digambarkan 

secara cut to atau silih berganti. Hal itu menandakan kontras 

diantara ketiga aktivitas itu. 



CUT TO: 

 

Sc. 5 INT. LOBBY KAMPUS - PAGI 

 

Ajo, Jim dan Jay sedang berjalan menuju kantin kampus. Tiba-

tiba Sato, temannya menghampiri mereka. 

 

Sato 

Jo, lo dipanggil sama Pak Nanang. Katanya disuruh ke ruangannya 

 

Ajo 

Ah yang bener lo? Ngapain? 

 

Sato 

Wah nggak tau dah gue, cuma dia bilang lo suruh ke ruang dosen 

 

Ajo 

Jim, Jay lo berdua duluan aja nanti gue nyusul 

 

Jay 

Ah serius lo? Kita tungguin nih kalo mau 

 

Jim 

Iya, kemarin kan kita ninggalin karena lagi UAS. Sekarang mah 

santai Jo. 

 

Ajo 

Oke, nanti di tempat biasa ya 

CUT TO: 

 

Sc. 6 INT. RUANG DOSEN- PAGI 

 

Pak Nanang 



Saudara Ajo Ananda, karena ini sudah memasuki akhir semester, 

maka saya akan memberikan info tentang laporan akademik kamu 

selama kuliah. Mohon maaf Ajo, kamu harus kena pemutihan 

(skorsing) karena IPK kamu selama beberapa semester tidak dapat 

diselamatkan. Bisa dibaca surat ini. 

 

Ajo berjalan dengan langkah lemas dan ekspresi sedih menuju 

tempat Jay dan Jim biasa menunggu. 

 

Jay 

Udah Jo? 

 

Jim 

Kenapa? 

 

Ajo 

Gue diskors. Gue nggak ngerti lagi deh harus gimana. Mana 

orangtua gue katanya udah nggak bisa ngirim uang lagi buat 

biaya kuliah 

 

Ajo mengeluarkan rokok dari kantongnya, ketika ia ingin 

merokok, tiba-tiba orang gila datang mengambil rokok yang 

tinggal satu-satunya. Ajo sempat ingin mengejarnya, namun 

tertahan oleh ucapan Jay 

 

Jay 

Orang gila itu 

 

Jim 

Nih (menyerahkan rokok) 

 

Ajo 

Nggak usah Jim. Gue tau itu suatu pesan supaya gue sadar. 

 



Jay 

Nah iya Jo. Kurang-kurangin deh. Kita anak ekonomi harus bisa 

hidup hemat. 

 

Jim 

Dan mungkin dibalik ini semua ada artinya nanti 

 

CUT TO 

 

Sc. 7 INT – KOSAN - PAGI 

 

Ajo merenung dikosannya dengan berbagai ekspresi sedih. 

Gesturnya berangsur-angsur frustasi. Disaat itu pula terdengar 

dibenaknya motivasi dari Jay dan Jim ketika di tempat 

tongkrongannya. 

 

Cross Cutting  

Flashback  

Jay 

Jo, gue tau bila ada di posisi lo. Hal yang mesti dilakuin kalo 

udah kaya gini itu, kita mesti bangkit 

 

Jim 

Jangan terlalu lama terpuruk, masa depan dimulai dari sekarang. 

 

Jay 

Think big, start small, act now dude! 

 

Jim 

Roda pasti berputar, dan ketika lo ada dibawah, poros itu juga 

akan berjalan menuju keatas. Intinya: lo mau jalanin poros itu 

atau nggak? 

 

 



Jay 

Apa yang bisa gue bantu, pasti gue bantuin sama Jim 

 

Jim 

Jangan pernah berpikir hidup lo akan habis cuma dengan masalah 

ini. Orang yang bisa hidup berdampingan sama masalah adalah 

orang yang selalu punya jalan keluar 

 

Jay 

Ayo Jo! Gue aja pengen jadi businessman. Masa lo mau gini aja? 

 

Jim 

Gue berusaha hidup gue bermanfaat buat orang lain. Buat apa gue 

jadi penulis, kalo orang yang deket sama gue lagi banyak 

masalah? Dengan tulisan, motivasi dan kemauan lo, gue harap lo 

cepet bangkit Jo! 

 

Jay 

Cmon Jo! 

 

Jim 

Jo ayo! 

 

Cross Cutting 

Fade in 

 

Mendengar semangat itu, Ajo lalu bangkit dengan melakukan 

aktivitas-aktivitas yang dinamis. Semua digambarkan dengan 

cepat dan footage. Ajo mengikat bahan ke kepalanya. Ajo 

mengeluarkan buku, membaca buku, menulis di kertas, 

menyingkirkan PS, merapikan kamarnya, mengetik di laptop, 

hingga akhirnya dia tertidur ketika selesai menulis di kertas. 

 

CUT TO: 



Sc. 8 INT. REUNI AKBAR – SIANG 

 

Suasana reuni akbar kampus Ajo, Jim dan Jay. Terlihat banyak 

para alumni sedang bercengkrama dan mengobrol satu sama lain. 

Ruangannya begitu rapi, elegan dan berkelas. Terlihat tangan 

Ajo sedang bergandengan dengan perempuan, hingga terlihat dari 

belakang secara jelas. Mereka memutar badan. 

 

Ajo 

Mah, aku ke toilet dulu ya 

 

Istri Ajo 

Oke pah 

 

CUT TO 

 

Sc. 9 INT. TOILET – SIANG 

 

Ajo masuk ke toilet, posisinya berada ditengah. Disampingnya 

ada Jay dan Jim. Kepala Jay dan Jim menoleh ke tengah. Mereka 

bertatap-tatapan heran. 

 

Jay 

Ajo? 

 

Jim 

Jo? 

 

Ajo 

Yoa! 

 

Jay 

Eh lo bener Ajo? Yang sempet di DO? 

Jim 



Yang rokoknya diambil orang gila? Wah gila! Apa kabar? 

 

Ajo 

Alhamdulillah Jim, Jay. Semua juga karena kalian. 

 

Jim 

Ah parah gue kangen gila! Sekarang lo kerja apa? 

 

Ajo 

Gue dosen di kampus ini Jim 

 

Jay 

Serius? 

 

Ajo 

Iya. Ucapan gue pas lagi buang air besar ternyata bisa jadi 

kenyataan ditambah motivasi dari kalian 

 

Ajo ingin berbalik badan, tapi dimarahin oleh Jay 

 

Jay 

Woy! Woy! Kelarin dulu itu! 

 

Ajo 

Hahaha 

 

Jim 

Hahaha eh tunggu, emang sebelomnya lu bilang apaan pas lagi 

buang air? 

 

Flashback toilet 

 

Ajo 

Itu jim, jay haha. Lo berdua sekarang jadi apa? 



Jim 

Akhirnya gue berhasil memutuskan stigma dan stereotip awam. 

Sarjana Ekonomi, jadi penulis. Biasanya kan SE nulis rumus, nah 

gue nulis novel dan skenario haha 

 

Jay 

Gue tetep pada pendirian gue. Alhamdulillah kantin di kampus 

ini mayoritas punya gue semua 

 

Ajo 

Ah sumpah keren! Semua bermula dari toilet ini ya! 

 

FADE OUT: 

 

 

 

THE END 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NONA 
 by Galeh Pramudita Arianto 

Genre : Drama Comedy 

Tema : Perjuangan 

Premis : Seorang lelaki yang ingin hubungan asmara dengan 

kekasihnya kembali lagi, dengan  perjuangan yang ia 

miliki 

Sinopsis : Ino merasa hidupnya sudah tak berguna saat ia 

ditinggal kekasihnya begitu saja. Ia ingin bunuh 

diri, namun berbagai persoalan datang yang membuat 

Ino tak jadi bunuh diri. Setelah mendapati reminder 

di handphone-nya, ia langsung ingat tentang hubungan 

dan ulangtahunnya Nana. Dengan motivasi itu ia ingin 

hubungannya bersama lagi dengan Nana. Selama 

perjalanan itu ia mendapatkan banyak hal tak terduga 

yang membuat tujuannya tersendat. Dapatkah Ino 

menyelesaikan misinya tersebut? 

Cast  :  

1. Trisno a.k.a Ino (Main Talent) : Berperawakan tubuh ideal 

170 cm, berkulit putih, mahasiswa sastra 

Indonesia, romantis, namun labil. Setia 

pada Ratna pacarnya. 

2. Kirana a.k.a Nana (Main talent) : cantik, manis, berbehel, 

mahasiswi manajemen, cuek, apatis, namun 

sangat setia pada pasangannya 

3. Joni (Supporting Talent) : Sohib sekampung galih di 

pacitan (jawa timur) mahasiswa perantuan 

sama seperti galih, agak pelit dan 

perhitungan, tapi sebenernya ia adalah 

teman yang sangat baik 

4. Ibu Kos: Galak, cerewet, orang betawi 

5. Maling 

6. Penjaga Toko Kue  

7. Penjaga Toko bunga 

8. Wanita Pembeli bunga 

 

 

 



SCENE 1. EXT. JALAN.  

Cast : Ino 

Suatu sore di sebuah jalan dekat dengan salah satu 

universitas di Jakarta. Seorang remaja laki-laki tinggi dan 

kurus berlari kencang sepanjang jalan itu, ia menggunakan 

jeans dan kaos biru kesayangannya. Ia berlari seolah-olah ada 

sesuatu yng sedang menunggunya. 

          

 CUT TO: 

 

SCENE 2. INT. KAMAR KOST INO 

Cast : Ino 

Di dalam sebuah kamar kost yang sunyi tiba-tiba saja 

terdengar bunyi dentuman keras pintu terbuka. Sang pemilik 

kamar yang bernama Trisno biasa dipanggil Ino dengan napas 

terengah-engah memasuki kamar yang  bercatkan putih dengan 

ukuran sedang itu nampak berantakan seperti layaknya kamar 

laki-laki pada umumnya, terpajang beberapa poster di 

dindingnya sebagai penghias kamar tersebut. Setelah memasuki 

kamar Ino nampak terburu-buru memindahkan sebuah kursi 

ketengah ruangan. Lalu Ino menaiki kursi tersebut, dan 

ternyata di langit-langit kamarnya sudah tergantung sebuah 

tali yang sudah dipersiapkan untuk dia mengakhiri hidupnya. 

Sebelum memasukkan kepalanya ke dalam lingkaran tali yang 

sudah di persiapkannya, Ino teringat kenangannya bersama 

Kirana alias Nana, mantan kekasihnya.  

Ino 

(putus asa) 

Nana kenapa kamu mutusin aku sih? 

 

         

 DISSOLVE TO: 

 

SCENE 3. EXT. TAMAN 

Cast : Ino, Nana, extras 

Sore hari yang indah di sebuah taman yang asri, banyak sekali orang 

yang datang menikmati kesejukan udara sore hari kala itu dan 

menikmati waktu santai mereka. Di pojok taman terdapat sebuah pohon 

yang rindang. Di bawah pohon itu terdapat dua sejoli, Ino dan Nana. 

Sedang asik bersenda gurau menikmati waktu sore mereka. Nampak mereka 

berlari-lari kecil mengeilingi pohon tempat mereka berteduh. 



Ino berusaha mengejar Nana dari belakang, mereka berdua 

berlari-lari kecil menuju pintu keluar taman.  Karna tidak 

mengatur keseimbangannya tiba-tiba Ino terjatuh. 

Ino 

(kesakitan) 

Na tunggu aku doong, sakit niiih. 

 

Nana tidak memedulikan panggilan Ino, ia hanya menoleh sesaat 

ke belakang lalu melanjutkan perjalanannya. 

CONTINUED TO: 

 

SCENE 4. INT. KAMAR KOST INO 

Cast : Ino, Ibu Kost, Joni 

Semua kenangan tentang Nana selalu membuatnya sedih. Setelah 

meyakinkan kembali niatnya, Ino bersiap memasukan kepalanya kedalam 

lingkaran tali yang telah dibuatnya. Sesaat setelah Ino yakin akan 

niatnya, terdengar bunyi ketukan di pintu kamar kostannya itu. 

 

Ibu kost 

(mengetuk pintu) 

Ino buka! Ibu tau lu di dalem! 

Ino 

(merasa terganggu) 

Yailaah ganggu aja siih. 

 

Ino lalu mengurungkan sebentar niatannya dan membuka pintu kamar 

kostannya itu yang ternyata diketuk oleh ibu pemilik kostan. 

Ibu kost 

(memasang wajah galak) 

Lu belum bayar uang sewa bulan ini ama bulan 

kemaren! Cepet bayar! 

Ino 

(memohon dan muka memelas) 

Yaah bu tapi....... 



Ibu kost 

Ga ada tapi-tapian, pokoknya bayar sekarang!!!! 

 

Ino menyerah dan akhirnya memutuskan untuk membayar sewa kostnya, 

karena mengingat ibu kostannya ini super galak dan omelannya sangat 

menggangu telinga. Ino memasuki kamarnya mengambil dompet yang ada 

ditasnya lalu mengeluarkan beberapa lembar 50 ribuan. 

Ino 

(menyerahkan uang) 

Nih bu uangnya, kurang seratus bu gaada lagi 

uangnya. 

Ibu kost 

(memukul Ino) 

Boong lu! Buru lunasin! 

Ino 

(memelas) 

Yailah buu ngapain boong sih ga ada lagi sumpah. 

Ibu kost 

Yaudah gue kasih lu waktu seminggu untuk ngelunasin! 

 

Ibu kost pun kembali meninggalkan Ino sendirian di kamarnya 

 

Ino 

(mengumpat) 

Yailaaaah, jakarta-jakarta. Mau bunuh diri aja mesti 

ngeluarin duit dulu tsk. 

 

Setelah kembali menutup pintu kamarnya, Ino kembali melanjutkan 

niatannya tadi yang sempat tertunda. 

 

Ino 

(sedih) 

Selamat tinggal Kirana, selamat tinggal dunia, maap 

ya bu pak Ino gabisa jadi anak yang dibanggain. 



Ibu dan Bapak datang dengan tiba-tiba. 

“Iya Nak, gapapa” 

Ino bingung dan bengong 

Tiba-tiba pintu kamar Ino terbuka lebar, membuat Ino sadar, terlihat 

seorang remaja laki-laki memiliki postur tubuh yang hampir sama 

dengan Ino. Ia adalah Joni sahabat satu kampung Ino, ia sangat 

terkejut mendapatkan Ino ingin bunuh diri. 

Joni 

(kaget) 

Ya Allah....... No, lo ngapain? Turun lo! Nyebut lo 

nyebut udah gila lu ya. 

 

Ino dengan muka yang sedikit kesal dan kecewa karena rencananya dua 

kali gagal, akhirnya menuruti Joni untuk turun dari kursi itu, 

kemudian ia duduk diatas kasurnya sambil menyenderkan kepala ke 

dinding. 

Ino 

(muka malas) 

Nyebut-nyebut! Nyebut apaan gue?! 

Joni 

(menghampiri Ino dan duduk di sebelahnya) 

Kenapa sih lu sampe mau bunuh diri? Punya utang? 

Dikejar rentenir? Ibu lo sakit keras?  

Atau.......... jangan-jangan lu kanker yaaa?? 

(asal menebak) 

Ino 

(kesal) 

Apaan sih lo! 

Joni 

(kebingungan) 

Laah terus kenapa dong lu mau bunuh diri? 

Ino 

(sedih) 

Nana, jon..... 

Joni 



(tertawa) 

Yailaah Inooo cuman masalah cewe doang lu sampe 

bunuh diri? Aaah abg banget lo! Pikirin noh ibu 

bapak lu di kampung ga kesian ama mereka, udah susah 

payah ngebiayain lo kuliah di Jakarta, eeh lonya 

malah mau bunuh diri cuma gara-gara diputusin cewe, 

cups loo!! 

Ino 

(tambah kesal) 

Aaah udeh diem! 

 

Tiba-tiba reminder di handphone Ino berbunyi, dan ternyata reminder 

itu mengingatkan Ino bahwa besok adalah ulang tahun Nana. 

 

Ino 

(kaget) 

Haaah???!  Besok ultahnya Nana, anjir gue lupa! 

Joni 

(menjawab dengan santai) 

Laah terus kenapa, kan lo udah putus? 

Ino 

(bersemangat) 

Justru, men! Besok kan ultahnya dia, momen spesial 

‘kan? Siapa tau, kalo gue bisa ngasih sesuatu yang 

spesial dia luluh lagi gitu terus mau balikan deh 

sama gue. 

(mengangkat alis) 

Joni 

(meremehkan) 

Alaaaah yakin lo? 

Ino 

(percaya diri) 

Yakin dong, btw pinjem duit doong! Tadi ibu kost 

dateng malak gue, bokek niih! 

 



Joni 

( wajah malas) 

Aaaah emang paling jago deh lu nyusahin orang. 

 

Dengan terpaksa Joni mengeluarkan beberapa lembar uang 100ribuan dari 

dalam dompetnya. Ino pun menjadi sangat bersemangat. Ia akan berusaha 

untuk memberikan yang terbaik untuk Nana. 

Ino (V.O) 

Semoga nanti pas aku kasih surprise ke kamu, kamu 

terharu Na, dan mau balikan sama aku. Amin 

(mengusap muka) 

 

 

Sehabis menepuk pundak teman seperjuangannya itu, Ino berlari kecil 

keluar kamar kostannya nampak sangat bersemangat. 

CUT TO: 

 

SCENE 5. EXT. JEMBATAN PENYEBRANGAN 

Cast : Ino 

Di salah satu jembatan penyebrangan di Jakarta, Ino nampak sangat 

bersemangat menyusuri jalan, menuju toko kue terdekat dari kostannya 

CUT TO: 

 

SCENE 6. INT. TOKO KUE. DAY. 

Cast : Ino, Penjaga toko 

Ino nampak memasuki sebuah toko kue bercatkan biru dengan nuansa yang 

sangat nyaman. Kue-kue yang sudah siap untuk dijual tertata manis di 

dalam etalase toko tersebut. Ino segera menuju counter tempat seorang 

wanita penjaga toko menunggu pelanggannya. 

 

Penjaga toko 

(tersenyum ramah) 

Ada yang bisa saya bantu? 

Ino 



(membalas senyuman) 

Saya mau mesen kue ulang tahun mba yang tiramisu 

yaa. 

Penjaga toko 

Mau ditulis apa mas? 

Ino 

“Happy Birthday Kirana” Mbak, kuenya saya ambil 

nanti ya Mbak, jam 8. 

Penjaga toko 

(tersenyum) 

Ooh begitu, baik kalau begitu 

 

Setelah mengeluarkan beberapa lembar uang Ino beranjak pergi 

meninggalkan toko kue tersebut. 

CUT TO: 

 

SCENE 7. INT. KAMAR KOST INO. DAY. 

Cast : Ino, Joni 

Ino kembali memasuki kamarnya. Joni masih berada disana sedang asik 

dengan gamenya. 

 

Joni 

(antusias) 

Gimana No? Sukses? 

Ino 

(sedikit kesal dengan nada bercanda) 

Matamu. Mulai aja belom, gue mau mempersiapkan 

semuanya secara mendetail. 

 

Lalu Ino menarik kursi yang masih ada di tengah ruangan itu mendekati 

meja belajarnya yang terletak di pojok ruangan. Ino mulai sibuk 

dengan coretan-coretannya, terkadang ia tersenyum, terkadang ia 

nampak kesal lalu membuang kertas yang ada di hadapannya dan 

menggantinya dengan yang baru. Ino sedang membuat puisi. 



Setelah 30 menit berlalu nampak beberapa tumpukan kertas rapi yang 

tersusun dia atas meja. Lalu Ino mulai membacakan puisinya di dalam 

kamarnya layaknya Chairil Anwar, ia memilah-milah kira-kira mana 

puisi yang pas untuk dibacakan di depan Nana. 

Nampak di sana Joni tertawa terbahak-bahak 

Joni 

(tertawa) 

Gileeee orang yang tadi gue liat frustasi mau bunuh 

diri, sekarang sok-sokan kayak Chairil Anwar. 

Ino 

(kesal) 

Diem lo! 

(melempari Joni dengan kertas bekas) 

 

30 menit kemudian..... 

Ino sudah nampak rapi dan wangi dengan kemeja dan jeansnya, Ino 

nampak tampan malam itu, sedikit olesan gel serta semprotan parfum 

memberikan nilai plus pada Ino malam itu. Joni yang sudah rapi pula, 

duduk di bangku di pojok ruangan. 

 

Joni 

(menggoda) 

Duileeeeh ganteng amat mas hahaha. 

Ino 

(tersenyum puas) 

Iya doong hahaha, pokoknya nanti lo duluan ke depan 

rumahnya Kirana, buat susun lilin bentuk lope-lope. 

Gue mau ngambil kue sama beli bunga dulu. 

Joni 

(berdiri tegap) 

Siaaaaaap komandan. 

CUT TO: 

 

SCENE 8. EXT. TERAS TOKO  KUE. DAY. 

Cast : Ino 



Di depan toko tempat Ino memesan kue, nampak ia membawa sebuah kotak 

besar berisikan kue yang sudah dipesannya. Ino tersenyum tanda 

semangatnya yang kembali bergelora. Lalu ia bergegas pergi untuk 

membeli bunga. 

CUT TO: 

 

SCENE 9. INT. PINGGIRAN JALAN. NIGHT. 

Cast : Ino, Penjual Bunga, Seorang wanita, Perampok 1, Perampok 2 

Setelah menyusuri jalan beberapa menit akhirnya Ino menemukan sebuah 

toko bunga dipinggiran jalan. Lalu ia menghapiri toko bunga itu, toko 

bunga itu nampak seperti toko bunga pada umumnya. Di depan toko itu 

terdapat sebuah meja. Sebelum memasuki toko itu Ino menaruh kuenya 

diatas meja tersebut. 

Ino 

(tersenyum) 

Pak mawarnya ya pak, yang merah. 

Beberapa saat kemudian datang seorang wanita membawa koper besar, 

wanita itu nampak ingin membeli bunga juga, ia juga meletakan koper 

besarnya di meja yang sama ditempat Ino menaruh kuenya. 

Wanita Pembeli Bunga 

Pak saya bunga lili dong pak. 

Penjual bunga 

(tersenyum ramah) 

Iyak bu sebentar, mas ini dulu. 

 

Saat bapak itu mengambilkan bunga mawar untuk Ino, terdengar suara 

motor yang di gas sangat kencang, tiba-tiba bapak itu terkaget karena 

2 orang yang mengendarai motor itu mengambil salah satu barang yang 

ada di meja. 

Penjual bunga 

(kaget) 

Mas-mas itu kotaknya dibawa mas!!! Maling mas!!! 

Ino nampak terkejut, ia menoleh ke belakang dan mendapatkan kotaknya 

telah dicuri oleh dua orang yang mengendari sepeda motor tersebut. 

Ino 

(berlari) 

Woooooooy! Kue gue woooooy! 



Ino mencoba mengejar namun ia terjatuh, dan sepeda motornya pun sudah 

menghilang. 

CUT TO: 

SCENE 10. EXT. JALAN. NIGHT 

Cast : Ino 

Ino menyusuri jalan menuju rumah Nana, jalan itu nampak sepi dan 

gelap. Ino yang menyusuri jalan sambil membawa bunga mawarnya itu 

nampak sangat lesuh, penampilannyapun sudah tak karuan. 

Ino 

(putus asa) 

Gagal udah rencana gue, kue ilang, baju lusuh, 

aaaaaah bener-bener gagal total!!! 

CUT TO: 

 

SCENE 11. EXT. DEPAN RUMAH NANA. NIGHT. 

Cast : Ino, Joni 

Di depan rumah Nana, Joni nampak sedang mempersiapkan lilin-lilin 

yang ditugaskan Ino padanya. Malam itu suasana komplek rumah Nana 

nampak sudah sangat sunyi, karna waktu sudah menunjukan pukul 

setengah 12 malam. Rumah Nana yang luas dan asripun sudah terlihat 

amat sepi, tak ada lagi suara dari dalam, nampaknya seluruh anggota 

keluarga di sana sudah tertidur pulas. Ino tiba-tiba muncul dengan 

wajah yang lesu. 

Ino 

(lesu) 

Bro udahan aja bro, gajadi, udeh gajadi acaranya. 

Joni 

(kaget) 

Laaah kenape sob? 

Ino 

(frustasi) 

Lu gak liat nih tampang udah kusut, baju udah dekil, 

udaaah stop aje dah, kuenya juga udah dijambret. 

Joni 

(bingung dan terheran-heran) 

Dijambret? Ada gitu maling jambret kue? 



Ino 

(mengangkat bahu) 

Entahlah gue juga bingung 

Joni 

(memberi semangat) 

Yailaah masa gara-gara kue ilang doang lo mau stop? 

mana semangat lu yang tadi lu tunjukin! Lu ga liat 

nih pengorbanan gue ha? Buatin ini semua buat lo, 

minjemin duit ke elo, masa mau nyerah gitu aja. 

Semangat sob! 

(menepuk pundak Ino) 

 CUT TO: 

SCENE 12. INT. KAMAR NANA. NIGHT. 

Cast : Nana 

Nana sudah pulas dikamarnya, kamarnya berukuran cukup luas dihiasi 

benda-benda berwarna pink dan beberapa koleksi boneka beruangnya. 

Tiba- tiba handphonenya berbunyi. 

Nana 

(meraih handphone) 

Hallo siapa nih? 

Ino (V.O) 

(gugup) 

Naa kamu bisa ke depan rumah kamu sekarang ga? 

Nana 

Ha? Ngapain? 

(bangun dari tempat tidur dan melihat ke luar 

jendela) 

Nana nampak tertegun melihat lilin-lilin kecil bersinar-sinar di 

depan rumahnya. Nana tersentuh dengan semua yang disiapkan oleh Ino 

untuknya,  dia segera bergegas menuju halaman depan rumahnya. 

    CUT TO: 

SCENE 13. EXT. DEPAN RUMAH NANA. NIGHT. 

Cast : Ino, Nana, Joni 

Nana keluar melewati pintu gerbang rumahnya, ia nampak sangat 

terkesima dengan lilin-lilin yang sudah ditata rapi untuknya. 



Nana 

(terkejut) 

Ini apa? 

Ino 

Ini udah jam dua belas belum? 

(melirik ke arah jam) 

Nana 

(heran) 

Emangnya kenapa sih? 

Ino 

Udah, udah jam 12. 

(tersenyum, mengulurkan bunga yang ada di tangannya) 

Selamat ulang tahun yaa, maaf aku cuma bisa kasih 

ini, tapi percaya ini semua aku siapin sepenuh hati 

aku, maaf kalo kurang, maaf kalo biasa aja 

Nana 

(terharu) 

Makasih, ini lebih dari cukup kok, ini udah buat aku 

seneng banget. 

 

Tiba-tiba Ino mengeluarkan selembar kertas dari kantong celananya, 

dan mulai bergaya layaknya Chairil Anwar. 

 

Ino 

(wajah serius dan suara yang lantang) 

DIRIMU YANG SATU 

 

Andai kau tahu 

Apa isi hatiku ini ? 

Apa yang ku rasakan saat ini ? 

 

Jika kau bisa merasakan 

Ku mohon... balas rasa ini ! 



Ku mohon ungkapkan rasa yang ada di hati mu ! 

 

Andai kau  tahu... 

Hanya dirimulah yang ada di hati.. 

Hanya nama mu yang terukir di jiwa .. 

Hanya wajah mu yag ada di bayangan ku... 

 

Dirimu yang satu ... 

Telah menebar cinta di hatiku 

Telah membagi rasa indah di hati 

Walau hanya aku yang merasakan 

 

Cinta itu timbul ... 

Saat ku lihat dirimu 

Dan tiba-tiba saja rasa itu timbul 

Di hati ku.......karna hanya dirimu di hati ... 

Nana 

(tertawa) 

Hahaha apa-apaan sih kamu! 

(menepuk ringan pundak Ino) 

Ino 

(serius) 

Na, aku mau kita kaya dulu lagi, bareng-bareng lagi. 

Kamu perhatiin aku, dan aku perhatiin kamu lagi. 

Kamu mau ga Na? 

Nana 

(mengganguk) 

Iya 

(tersenyum) 

Ino 

(terkaget) 

Serius???! 



Nana 

(mengangguk) 

Iya serius, aku tuh kemaren lagi bosen aja sama 

kamu, jadi aku lagi pengen sendiri-sendiri aja dulu. 

(menjawab dengan santai) 

Ino 

(kaget) 

Bosen??? 

Nana 

(mengangguk) 

Ehemm 

Ino 

(kaget) 

Haaaaaaaaaaaah!!! KIRANA!!!!!! 

(dengan wajah gemas mengelus kepala Nana) 

 

 

 

THE END 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B E D E B A H 

“Karena amarah dapat berbuah darah” 

 

Link tayang: https://www.youtube.com/watch?v=91Ur-f8sGq4 
  

Produce by     :   

Format                : Short Film   

Duration             : 14.30 Minutes  

Genre              : Thriller  

Year                : 2013  

Director and Screenplay  : Galeh Pramudianto 

Main Talent  

Sarah :Karakter dan psikologis: sutradara, leadership, sayang sama keluarga dan pacarnya, 

psikopat, alter ego  

Andri: pacar dari sarah, selingkuh dengan Dhita Karakter dan psikologis: pendiam, cool, 

introvert tapi ternyata playboy  

Dhita: sahabat Sarah, selingkuh dengan Andri. Karakter dan psikologis: ramah, dan baik di 

depan  

Fitri: adik dari Sarah. Karakter dan psikologis: sayang sama keluarga, rajin, ramah, 

penyakitan  

PREMIS: Seorang perempuan yang dendam terhadap orang yang dicintainya, hingga ia 

melakukan sesuatu yang merugikan orang lain dan dirinya sendiri.  

SINOPSIS: Sarah seorang mahasiswi jurusan film dan televisi mendapat tugas dari kampusnya 

untuk membuat film pendek, ia pun mendapat bantuan dari pacar dan sahabatnya yang mau 

jadi talent. Sarah seorang yatim piatu, ia hanya tinggal berdua dengan adiknya Fitri yang 

masih SMA. Ketika produksi filmnya berlangsung, adiknya terkena penyakit demam berdarah 

dan membutuhkan transfusi darah O. Namun stok darah di rumah sakit tersebut sudah habis. 

Ia pun minta tolong kepada pacarnya dan sahabatnya. Namun mereka tidak dapat 

membantunya karena suatu alasan yang membuat Sarah murka. Mereka berdua kedapatan 

berselingkuh. Karena mereka tidak membantu donor, akhirnya adiknya meninggal, Sarah 

yang sudah di penuhi amarah, nekad membunuh pacar dan sahabatnya.  

https://www.youtube.com/watch?v=91Ur-f8sGq4


Sc. 1 INT. KOSAN SARAH - SIANG  

Sarah, Andri dan Dhita sedang membahas rencana pembuatan 

film pendek. Sarah mendapat tugas akhir dari kuliahnya untuk 

membuat film pendek. Andri pacar dari Sarah dan Dhita 

sahabatnya dari jurusan lain, menawarkan diri ke Sarah untuk 

menjadi talent.  

  

SARAH  

Jadi kalian bener mau jadi talent gue?  

  

ANDRI  

Iya sayang  

  

DHITA  

(Memberikan isyarat setuju)  

  

Sarah memeluk keduanya  

  

 CUT TO:  

  

Scene 2. INT. KOSAN SARAH – PAGI  

  

Sebelum berangkat kuliah, Sarah melihat foto keluarganya 

dibingkai. Foto itu berisi Ayah, Ibu, Sarah dan Fitri adiknya. 

Di foto itu terdapat coretan emoticon smile di muka ayah dan 

ibunya.  

SARAH  

Ayah, Ibu, Sarah berangkat kuliah dulu ya  

  

Fitri masih tertidur dengan selimutnya.  

  

SARAH  

Fitri kamu nggak sekolah? Udah jam berapa ini?  

  

FITRI  

Aku lagi nggak enak badan kak, dari semalem sampe sekarang  

  

SARAH  

(sarah meletakkan tangannya di kening fitri) badan kamu panas, 

yaudah kamu nggak usah sekolah dulu. Minum obat dan jangan 

lupa makan ya ini uangnya nanti kamu beli di tempat biasa.  



Yah, Bu Fitri hari ini nggak sekolah karena lagi sakit, doakan 

cepat sembuh ya yahm, bu (Melihat foto lagi) Sarah berangkat 

sekarang yah  

 CUT TO:  

  

Scene 3. EXT. KAMPUS (TAMAN FBS UNJ) – SIANG  

  

Sarah mendapat telpon dari adiknya ketika ia sedang shooting 

film pendeknya "Bedebah"   

  

FITRI  

Kak, angkat telponnya (menggigil)  

  

Sudah 13 kali Fitri menelpon tapi tidak diangkat oleh Sarah  

  

SARAH 

Oke Cut!  

  

Sarah membuka hpnya dan terdapat sms "Kak, kakak dimana? Bisa  

pulang sekarang gak? Fitri sakit"  

  

SARAH  

Dhit makasih banyak ya buat hari ini, gue mesti buru-buru 

pulang adik gue sakit. Besok take terakhir scene 10 nanti gue 

kabarin ya. Ayo sayang (pulang bersama Andri)   

CUT TO:  

 

Sc. 4 INT – KOSAN SARAH – SORE  

  

Sarah dan Andri sampai di depan kosan dengan motor.  

  

ANDRI  

Sayang maaf banget aku gak bisa jenguk adek kamu, soalnya aku  

mesti nganter mama ke rumah sodaraku  

  



SARAH 

Hmm emang gak bisa sebentar masuk dulu ya?  

ANDRI  

Gak bisa, udah jam segini. Maaf banget yang  

  

SARAH  

Oh yaudah makasih ya   

  

Sarah langsung masuk ke kosan  

  

SARAH  

Adek kamu gpp?  

  

FITRI  

Gak tau kak badan aku panas dan kepalaku pusing banget   

CUT TO:  

  

Sc. 5 INT. KOSAN SARAH - PAGI  

  

Keesokan paginya, kondisi Fitri masih sakit  

  

SARAH  

Dek, kamu masih panas (mengelus kening Fitri) Ke dokter ya  

hari ini  

Sarah menelpon Andri  

  

SARAH  

Sayang kamu hari ini bisa temenin aku nganter Fitri ke RS gak?  

  

ANDRI  

Maaf sayang aku gakbisa mesti anter papa ke airport  

  

SARAH 

Oh oke (pasrah dan kesal)  



CUT TO:  

Sc. 6 INT – RUMAH SAKIT (KAMAR)- PAGI  

  

SARAH  

Bagaimana dok keadannya?  

  

DOKTER  

Adik kamu terkena demam berdarah,  Ia terus-menerus mengalami 

pendarahan dan sangat membutuhkan transfusi darah. Maaf  

sekali, stock golongan darah O di rumah sakit ini sedang  

kosong. Kami bisa mencari donor darah pengganti. Apa kamu bisa 

mendonorkan darah kamu? Golongan darah kamu O, bukan?  

  

   SARAH  

Golongan darah saya B dok  

  

DOKTER  

Kalau begitu, kamu bisa mencari penggantinya. Maksimal dua 

hari harus sudah tertangani. Saya tinggal dulu ya  

  

SARAH  

Oke makasih dok  

CUT TO:  

  

Sc. 7 INT. KOSAN DHITA – SIANG  

 Keesokan harinya, Sarah, Andri dan Dhita kembali melanjutkan 

shooting. Mereka menghabiskan scene terakhir, yaitu scene 

ketika Andri main ke kosan Dhita untuk minta maaf atas 

kejadian kemarin. Ketika Andri berniat minta maaf, ia ditawari 

minuman oleh Dhita. Andri pun meminumnya.    

  

ANDRI 

Sayang maafin aku, yang kemarin itu kita miskomunikasi. Kamu 

salah paham, aku sama Rina itu nggak ada apa-apa. Dia cuma  



bilang terima kasih karena aku udah dibantuin ngerjain  

tugasnya  

  

DHITA  

Iya, iya aku pecaya. Aku maafin kok. Yaudah ini minum dulu  

udah aku bikinin juga  

  

ANDRI  

Makasih banyak sayang (langsung mengambil gelas dan  

meminumnya)  

 Dhita melihat Andri yang 

langsung menghabiskan minuman yang sudah dikasih racun 

olehnya. Beberapa saat kemudian Andri tidak bisa bergerak,  

ia hanya bisa melihat dan mendengar.  

  

DHITA  

Kamu pikir aku langsung percaya dengan akting murahanmu? Haha  

Andri-andri inilah akibat dari semua kebohongan yang telah lo  

lakuin (menggorok leher Andri dari belakang)  

  

SARAH  

CUT! Oke good. Sayang Andri masih hidup kan? (bercanda) ohiya 

sebelumnya makasih banget kalian udah  bantuin gue di produksi 

ini. Tapi gue ada permohonan yang lebih penting dari  shooting  

ini. Gini, adek gue lagi Demam Berdarah dan lagi pendarahan, 

butuh transfusi darah yang sama kayak adek gue dan dia 

membutuhkan darah O. Golongan darah kalian itu O bukan?  

  

ANDRI  

Iya aku O yang, tapi kamu kan tau kalo aku punya penyakit  

hepatitis..  

  

DHITA  



Hmm iya sih O, tapi gue itu phobia jarum suntik sar. Gue juga 

denger, kalo donorin darah itu bisa gemuk karena jadi candu 

gitu kalau sudah sekali mendonorkannya. Maaf banget ya sar. 

Nanti gue bantuin  cariin deh ya   

SARAH  

Kalo lo pit?  

  

PIPIT  

Gue B sar  

  

SARAH  

Kalo lo nis?  

  

NISA  

Gue B juga sar  

  

ANDRI  

Hmm tenang yang nanti aku bantuin cariin ya. Ohiya tadi kan 

udah janji, aku gak bisa anterin kamu pulang, mesti anterin 

sodara ke rumah eyang. Nanti aku coba tanya ke keluarga aku  

yah. Love you (keluar kosan)  

  

DHITA  

Gue juga Sar, mesti kerumah temen ngerjain tugas kelompok.  

Duluan ya Sar (keluar kosan)  

CUT TO: 

BLACK  

FADE IN: Andri dengan motornya sedang menunggu Dhita di 

pingir jalan ANDRI Udah?  

  

DHITA  

Yuk (senyum nakal)  

Lalu mereka pergi berdua  

CUT TO:  



  

Sc. 8 EXT. PINGGIR JALAN – DAY  

Sarah bersama Pipit dan Nisa sedang berjalan ke arah rumah 

masing-masing  

PIPIT  

Nis! Itu kan Andri sama Dhita ya?  

  

NISA  

Hah? Mana? Eh iya iya. Sar! Itu kan Andri sama Dhita, katanya  

mereka  pada mau pergi kok berdua ya?  

  

SARAH  

Hah mana? (terkejut dan raut mukanya berubah misterius)  

 

CUT TO:  

  

Sc. 9  INT. RUMAH SAKIT (KAMAR) – NIGHT  

  

DOKTER  

Maaf dek, kami tidak bisa berbuat banyak lagi. Ternyata Tuhan  

sudah memanggil adik kamu  

 Muka Sarah pasrah, 

kebingungan dan sedih. Adiknya telah  meninggalkannya 

sendiri  

SARAH  

Dok kenapa bisa begini? Saya masih mengusahakan untuk mencari 

darahnya dok! Kenapa dokter tega hah? Kenapa tidak pake darah  

dokter atau darah siapa dulu! Ahhh (teriak marah dan sedih)  

  

DOKTER  

Maaf dek, saya hanya menjalankan prosedur di rumah sakit ini  

Sarah memeluk adiknya yang sudah meninggal  

CUT TO:  

  



Sc. 10 – INT – KOSAN SARAH – NIGHT  

  

Sarah menangis di kamarnya, sambil mencoret emoticon smile di 

muka adiknya. Kemudian ia menelpon Andri dan Dhita. Ia tidak 

menyangka Andri pacarnya ternyata selingkuh dengan Dhita 

sahabatnya sendiri. Ia berniat membunuh keduanya .  

  

SARAH  

Sayang kamu lagi dimana? Sekarang bisa ke kosan aku nggak? Ada 

yang mau aku omongin tentang film kita yang kemarin  

  

FADE OUT: 

FADE IN:  

  

I/E – TERAS RUMAH ANDRI - NIGHT  

  

Andri yang saat itu sedang bersama Dhita memberi tahu ke Dhita 

kalo ia mendapat telpon dari Sarah  

  

Andri  

Ohiya aku lagi di rumah temen nih, bisa kok yang.  Wait ya..  

  

SPLIT SCREEN  

Kemudian Sarah menelpon Dhita 

  

SARAH  

Dhit lagi dimana? Hari ini bisa kerumah gue nggak? Ada yang  

mau diomongin tentang film kita nih  

  

DHITA  

Ohiya sar, gue lagi dirumah kok. Oke tunggu ya, gue kesana   

  

Telpon tertutup. Ia melihat botol racun dan tersenyum.  

  



FADE OUT  

CUT TO:  

 Sc. 11 – INT – KOSAN SARAH – NIGHT  

Di kamar Sarah tersedia  sirup dan donat. Sirup itu sudah 

dikasih racun. Racun itu bernama devilish split.  

SARAH 

Jadi gini, disini gue ngundang kalian karena gue mau terima 

kasih sama kalian karena udah bantuin tugas akhir gue.  

  

ANDRI  

Sama-sama sayang  

  

DHITA  

Sama-sama sarahku  

  

SARAH  

Buat my lovely Andri dan buat sahabat gue Dhita. Diminum yuk!   

  

Mereka berdua minum sirup itu, kecuali Sarah yang hanya melihat 

mereka minum. Tak lama kemudian  Andri dan Dhita tidak bisa 

bergerak, mereka kaku karena racun trsebut.  

  

SARAH  

Gue nggak nyangka, orang yang  selama ini gue sayang dan orang 

yang selama ini gue percaya sebagai sahabat gue sendiri tega  

nikung gue dari belakang. Hal itu diperparah ketika kalian gue  

minta tolong untuk  bantu adek gue yang lagi sekarat karena 

ngebutuhin darah O, tapi kalian malah ngebohongin gue dan  

selingkuh! Gilak! Gara-gara kalian semua! adik gue Fitri pergi 

ninggalin gue dan sekarang saatnya kalian menyusul! Kalian  

semua bedebah!  

  

Sarah membelakangi Andri, lalu mencekik Dhita dengan tambang  

  



SARAH  

Jadi ini sayang kamu yang baru? Sayangnya dia pergi ninggal  

kamu duluan tuh (tersenyum)  

  

Sarah kemudian membaringkan posisi Dhita dan Andri. Sarah 

membunuh Andri dengan menggorok lehernya (dari belakang kamera, 

darah muncrat ke seluruh muka Andri)  

  

SARAH  

Kamu nggak usah takut Andri, kamu bakal ikutan ke neraka juga 

kok sama pacar baru kamu itu (tersenyum psikopat) dan yang 

terakhir aku bakalan ikut ayah, Ibu dan fitri   

  

Sarah tersenyum psikopat lalu berbaring di tengah diantara  

Andri dan Dhita. Ia menyilet kedua tangannya dan menggorok  

lehernya sendiri.  

  

  

  

THE END  

2013  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Basic Story 

Keamanan dan kenyamanan di Kampus merupakan hak dasar yang wajib diperoleh oleh 

semua mahasiswa di Kampus ini. Tiket masuk kendaran bermotor dan mobil adalah bukti 

tanda masuk yang sah yang dikeluarkan oleh pengelola parkir yang bertujuan untuk 

keamanan. 

 

Film Statement 

Bercerita tentang problem dan kondisi kampus yang jauh dari kata aman dan tertib. Sudah 

berbagai cara diakukan untuk mengatasi hal tersebut, akan tetapi karena tidak diimbangi 

dengan petugas keamanan yang jumlahnya terbatas dan teknologi yang kurang memadai, hal 

itu hanyalah sebuah peraturan belaka yangdikeluarkan oleh pihak rektorat. Sampai saat ini 

masih banyak terjadi kasus kasus kriminal di kampus. 

 

Title              : Di balik Gedung Itu  

Format  : Documenter 

Duration  : 15-20 minutes 

Director  : Galeh Pramudianto 

Scriptwriter  : Galeh Pramudianto 

 

 

 

 



Scene Visual Audio 

01 Compilation 
 
Establish Gedung rektorat. Foto page 

tentang suasana kampus UNJ. Matahari 

terik. Suasana parkiran dikampus yang 

ruwet dan penuh dengan mahasiswa yang 

hilir mudik 

 
 
 
            Musik 
 
 

02 INT/EXT - KAMPUS UNJ DARI KETINGGIAN LANTAI 
3 PERPUS 
 

Masjid alumni, suasana pembangunan 

gedung IDB yang penuh dengan pekerja. 

 

03 
 
 
 
 

EXT -  SUASANA PARKIRAN  KAMPUS UNJ - SIANG 
HARI 
 
Mahasiswa yang berlalu lalang 

diparkiran, sedang parkir motor dan 

ngambil motor 

 

MUSIK 

04 
 
 

EXT - DEPAN FAKULTAS TEKNIK UNJ – 

SIANG HARI 

 
Bang Izar mahasiswa Fakultas Teknik UNJ 

keluar dari ruangan dan dia bertemu bang 

Indra di depan FT, untuk membicarakan 

masalah parkiran (Belakang Gedung G. / 

FIP cari yang berantakan) yang 

berantakan dan semrawut 

 

Atm (Atmosfer) 
 

Percakapan santai 

antara bang Izar 

dengan bang Indra 

  

TITLE 

 

 

Opening/Title 

05 INT - RUANG BEM UNJ – SORE HARI 

 
Terlihat beberapa piala yang dipajang 

dan komputer yang menyala, terlihat 

backdrop yang bertuliskan suasana 

 

 

Atm(Atmosfer) 

Bang Izar mulai 

mengeluarkan 



parkiran di UNJ yang semrawut. Bang Izar 

mulai membicarakan tentang parkiran, 

peserta yang datang dalam rapat 

memperhatikan bang Izar berbicara. 

 

 

statemennya 

tentang kondisi 

parkiran 

 

 

06 
 
 
 
 
 
 

EXT - DEPAN GEDUNG G - SIANG HARI 

 

Bang Izar cs sedang duduk di depan 

gedung G sambil berbicara dan bersenda 

gurau dengan anak-anak gedung G lainnya. 

Bang Indra menghampiri mereka, kemudian 

dia pergi lagi 

 

07 
 

EXT - TEMPAT PARKIRAN UNJ - SIANG HARI 
 

Bang Indra mendekati salah satu 

mahasiswa yang mau memarkirkan 

kendaraannya 

 

Atm 
Bang Indra 

menanyakan 

tentang kondisi 

parkiran yang 

semrawut dan 

sering terjadi 

kemalingan Helm, 

motor dll 

08 
 
 
 
 
 
 
 
 

INT - RUANG K3P - UNJ  
 

Bang Indra menuju ruang K3P dan 

menanyakan tentang parkiran yang 

sekarang ia kelola dan isu tentang 

parkiran yang akan kembali dikelola oleh 

pihak swasta 

 
Atm 

 

09 INT/EXT - GEDUNG G - SORE HARI 
 

Bang Indra berjalan dengan santai dan 

bersenda gurau menuju gedung G 

 
 
 
 
 



 
LINTAS YANG TIDAK BERATURAN 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXT - JALANAN KAMPUS - PAGI HARI 
 
Terlihat bang Indra dan bang Izar 

berjalan menuju ke rektorat, mereka 

hendak menanyakan masalah maraknya kasus 

pencurian yang terjadi di kampus dalam 

kurun waktu 3 taun belakangan 

 

 IMPROVE / Anak kecil bermain lari-larian di 
sekitar parkiran motor 

 

11 
 
 
 
 
 
 

INT - RUANG HUMAS LANTAI SATU – SIANG HARI 
 
Bang Indra dan bang Izar bertemu dengan 

kepala HUMAS UNJ dan berbincang-bincang 

mengenai masalah kondisi keamanan di 

kampus 

 
Atm 
 
Percakapan mereka 

bertiga mengenai 

kondisi keamanan 

dan parkiran 

12 
 
 
 
 
 
 

INT - RUANG PR 4 LANTAI SATU – SIANG HARI 
 
Setelah dari ruang humas mereka berdua 

langsung menuju ke ruang PR 4. Mereka 

menanyakan hal sama yaitu masalah 

kondisi keamanan dan parkiran di UNJ 

yang masih sangat memprihatinkan 

Atm 
 
Percakapan mereka 

bertiga yakni 

masalah kondisi 

keamanan dan 

sistem parkiran 

13 
 
 
 
 
 

INT - LANTAI DUA MENUJU PR 2 – SORE HARI 
 
Setelah dari ruang humas dan ruang PR 4 

di lantai satu, mereka pun berjalan naik 

ke lantai 2 sambil bercakap-cakap ringan 

mereka menuju ke ruang PR 2 

Atm  
 
Percakapan mereka 

berduan 

menanggapi 

jawaban dari 

kepala humas dan 

pr 4 

14 
 
 
 

INT - RUANG PR2 - SORE HARI 
 
Pertanyaan yang samapun mereka tanyakan 

ke Pr 2 yakni mengenai masalah maraknya 

Atm 
 
Percakapan mereka 

mengenai kasus 



 
 

kasus curanmor, pencurian helm dan masih 

banyak lagi kasus yang terjadi di 

kampus.  

curanmor dan 

sebagainya 

15 INT - RUANG REKTORAT - SORE HARI 
 
Setelah dari ruang humas mereka pun 

menuju ke ruang Rektor. Mereka 

menanyakan hal yang sama yakni masalah 

parkiran dan keamanan. 

Atm 
Percakapan mereka 

menuju pada 

keamanan dan 

parkiran yang 

belum selesai 

tapi sudah 

digunakan. 

16 INT - LANTAI TIGA - SORE HARI 
 
Setelah mereka dari ruang PR 2 dan ruang 

rektor mereka menuju lantai tiga  

 

 
   Musik 

17 INT - RUANG PR 3 - SORE HARI 
 
Mereka masuk ke ruang PR 3 dan 

menanyakan hal yang sama yakni masalah 

kondisi parkiran dan keamanan kampus 

Atm 
 
Percakapan mereka 

mengenai kondisi 

parkiran dan 

keamanan 

18 INT/EXT – GEDUNG-GEDUNG FAKULTAS – SORE 
 
Pendapat Mahasiswa mengenai pernyataan 

dari pihak rektorat 

Pendapat 

Mahasiswa 

mengenai 

pernyataan dari 

pihak rektorat 

19 INT - RUANG PR 1 - SORE HARI 
 
Setelah dari ruang PR 3 mereka menuju 

ruang PR 1 dan pertanyaan yang sama pun 

mereka tanyakan kepada PR 1 

Atm 
 
Percakapan mereka 

mengenai kondisi 

parkiran dan 

keamanan 

20 INT - TURUN DARI LANTAI 3 UNTUK KELUAR 
GEDUNG – SORE HARI 
 
Setelah dari ruang PR 3 dan PR 1 mereka 

pun turun kelantai dasar dan keluar dari 

gedung REKTORAT  

 
 

Musik 



 
 

21 EXT - JALANAN KAMPUS - SORE HARI 
 
Mereka menghampiri salah satu mahasiswa 

yang sedang berjalan dan mereka 

menanyakan pendapat mereka tentang 

masalah keamanan dikampus dan kebijakan 

rektor tentang penghapusan jam malam 

untuk unit kegiatan Mahasiswa 

Atm 
Mereka menanyakan 

kepada mahasiswa 

tentang keamanan 

dan kebijakan 

rektor yang 

tertera pada poin 

disamping 

22 INT/EXT - RUANG POS JAGA SATPAM - SORE HARI 
MENJELANG MAGRIB 
 
Mereka berdua masuk dan menanyakan 

pendapat tentang kebijakan rektor yaitu 

tentang peniadaan jam malam untuk unit 

kegiatan Mahasiswa dan sistem keamanan 

yang diberlakukan di kampus 

 

Atm 
 
Pertanyaan mereka 

yaitu tentang 

kebijakan rektor 

dan sistem 

keamanan serta 

kesejahteraan 

petugas keamanan 

23 INT/EXT - GEDUNG DAKSINAPATI DEPAN POS 
SATPAM 
 
Mereka berdua keluar dari pos satpam dan 

keliatan sangat buru–buru  

 

CLOSING 

24 EXT - JALANAN KAMPUS - PAGI HARI 
 
Keesokan harinya mereka sedang berjalan 

di jalanan kampus yang masih sepi 

 

25 EXT – SAMPING PB DAN DAKSIN – PAGI HARI 
 

Mereka berdua melihat para pengendara 

motor yang memarkirkan motornya di PB 

dan ada sebagian di daksin.  

Mereka sebatas 
melihat dan saling 
membagi pandangan 
mengerti kalau ada 
mahasiswa parkir 
disitu 



26 EXT - PENDOPO TEKNIK – PAGI/SIANG HARI 
 
Mereka duduk bareng teman – teman mereka 

yang sedang sibuk 

 

 LINTAS TAK BERATURAN (SUDUT-SUDUT 

KAMPUS) FOOTAGE 

 
AMBIENCE 
 

28 INT - RUANG KULIAH SIANG HARI 
 
Mereka masuk ke dalam kelas dan 

menghampiri teman temannya. Dia 

menceritakan masalah keamanan dan 

parkiran yang kurang nyaman sambil 

membicarakan solusinya 

 

29 EXT - DEPAN FIS SIANG HARI 
 
Mereka menanyakan kepada mahasiswa 

tentang keamanan dan peraturan rektor 

yang memberatkan UKM 

 

30 EXT – SAMPING PUSAT BAHASA/DAKSIN FIP – 

SORE HARI 

 

Mereka berjalan dengan sengaja untuk 

melihat motor yang dari pagi di parkir 

disitu tapi tidak hilang, namun 

resikonya ada yang bannya dikempesin 

atau motornya dipindah tempat (dialog 

dengan pemilik motor/rekayasa) 

Mereka mengajak 
orang yg parkir untuk 
berdialog bahwa 
parkiran di UNJ tidak 
aman, tapi parkiran 
disekitar UNJ relatif 
aman. Namun 
beresiko motornya 
dapat bermasalah. 
Oleh karena itu 
parkir di luar UNJ 
bukanlah solusi 

31 INT - GEDUNG G – SORE HARI 
Pesan buat Rektor dari bang Izar dan 

bang Indra, tentang masalah keamanan dan 

parkiran yang jauh dari kata aman 

Bang Izar dan bang 
Indra membuat 
kesimpulan terkait 
keamanan yang 
masih belum 
menemukan 
jawaban. Mereka 



menghimbau kepada 
semua untuk 
waspada 

 

Prakiraan Dialog  

SC. 5 - INT - RUANG BEM UNJ – SORE HARI 

Terlihat beberapa piala yang dipajang dan komputer yang 

menyala, terlihat backdrop yang bertuliskan suasana parkiran di 

UNJ yang semrawut. Bang Izar mulai membicarakan tentang 

parkiran, peserta yang datang dalam rapat memperhatikan bang 

Izar berbicara. 

Bang Izar 

Jadi, rekan-rekan semua. Sebagai mahasiswa UNJ yang peduli 

terhadap kampus tercinta kita. Kita disini ingin membicarakan 

perihal situasi dan kondisi di UNJ. Situasi dan kondisi 

tersebut adalah tentang sistem perparkiran di UNJ yang masih 

semrawut dan kondisi keamanan di kampus yang masih 

memprihatinkan 

Mahasiswa 1 

Menurut saya sih benar bang, rencana pengalihan parkiran jadi 

milik swasta mungkin bisa jadi solusi (setting/motivasi 

sutradara) 

Mahasiswa 2 

(sesuai tanggapan masing-masing) 

Mahasiswa 3 

(sesuai tanggapan masing-masing) 

 

SC. 7 EXT - TEMPAT PARKIRAN UNJ - SIANG HARI 

Bang Indra mendekati salah satu mahasiswa yang mau memarkirkan 

kendaraannya 

Bang Indra 



Permisi mas, boleh minta waktunya sebentar untuk wawancara? 

Jadi begini mas, bagaimana tanggapan mas tentang maraknya kasus 

kehilangan di UNJ 

 SC. 8 INT - RUANG K3P - UNJ  

Bang Indra menuju ruang K3P dan menanyakan tentang parkiran 

yang sekarang ia kelola dan isu tentang parkiran yang akan 

kembali dikelola oleh pihak swasta 

Bang Indra 

Permisi pak, saya Indra dari mahasiswa teknik. Boleh minta 

waktunya sebentar untuk wawancara? Terkait keamanan kampus 

 

SC. 11 INT - RUANG HUMAS LANTAI SATU – SIANG HARI 

Bang Indra dan bang Izar bertemu dengan kepala HUMAS UNJ dan 

berbincang-bincang mengenai masalah kondisi keamanan di kampus 

Bang Indra dan bang Izar 

Permisi pak, saya Indra dari mahasiswa teknik. Boleh minta 

waktunya sebentar untuk wawancara? Terkait keamanan kampus 

 

SC. 30 EXT – SAMPING PUSAT BAHASA/DAKSIN FIP – SORE HARI 

Mereka berjalan dengan sengaja untuk melihat motor yang dari 

pagi di parkir disitu tapi tidak hilang, namun resikonya ada 

yang bannya dikempesin atau motornya dipindah tempat (dialog 

dengan pemilik motor/rekayasa) 

Bang Indra dan Bang Izar 

Permisi mas, boleh minta waktunya sebentar? Kita disini ingin 

mengetahui respon warga UNJ terkait masalah keamanan kampus. 

Nah ini pertimbangan mas untuk parkir di sini kenapa mas? Nggak 

takut motornya kenapa-napa? 

Bang Indra dan Bang Izar 

Baik terima kasih atas waktunya mas. Jadi teman-teman, 

kebijakan untuk parkir di luar UNJ karena ingin menghemat waktu 

dan lokasinya yang lebih dekat bukanlah alasan yang tepat. 

Karena parkir di luar kampus itu apabila ada masalah, bukan 

lagi tanggung jawab pihak kampus. Sementara kalau parkir di 



kampus mendapati masalah, maka hak kita yang memiliki karcis 

parkir dan tanda bukti lainnya bisa menuntut ke jalur hukum 

 

 

SC.31 INT - GEDUNG G – SORE HARI 

Pesan buat Rektor dari bang Izar dan bang Indra, tentang 

masalah keamanan dan parkiran yang jauh dari kata aman 

Bang Izar dan bang Indra 

Keamanan adalah hak seluruh manusia. Seperti menurut Sigmeun 

Freud atau tokoh psikologi bahwa hak untuk mendapatkan keamanan 

adalah yang ketiga setelah hak untuk hidup dan disayangi. Maka 

dari itu, mudah-mudahan antara pihak kampus dan warga UNJ 

sendiri dapat menjaga keamanan dan ketertiban di kampus. Karena 

mencegah lebih baik daripada mengobati. 
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Kumpulan Premis dan Sinopsis 

Oleh: Galeh Pramudianto 

 

TITLE 1   : KARTU MERAH 

TEMA                 : SEPAKBOLA  

SET MASTER : LAPANGAN MINI SOCCER / KAMPUNG 

CERITA DASAR   : ANAK KAMPUNG YANG BERNAMA JAY, INGIN MENEMPATI LAHAN KOSONG UNTUK 

BERMAIN SEPAKBOLA BERSAMA TEMAN TEMANNYA, NAMUN IA TERTAHAN OLEH 

BOY DKK YANG JUGA INGIN MENEMPATI LAHAN TERSEBUT, AKHIRNYA MEREKA 

HARUS BERTANDING UNTUK MEMPEREBUTKAN LAHAN TERSEBUT DENGAN CARA 

BERTANDING SEPAKBOLA. 

=================================================================================== 

TITLE 2  : ROMANTISME DUA RODA 

TEMA  : KERJA KERAS 

SET MASTER : KAMPUNG / JALANAN 

CERITA DASAR : LITA INGIN MEMBANTU PEREKONOMIAN IBUNYA DENGAN IKUT LOMBA BALAP    

SEPEDA,KARENA JUARA DARI PERLOMBAAN NYA ADALAH UANG TUNAI YANG 

LUMAYAN BESAR. NAMUN IA HANYA MEMPUNYAI SEPEDA BUTUT YANG SERING 

DIPAKAINYA UNTUK BANTU IBUNYA DI PASAR. SEMENTARA PESAING LAINNYA JAUH 

LEBIH LAYAK DAN BAGUS UNTUK MENGIKUTI PERLOMBAAN TERSEBUT. 

 

TITLE 3 : SAHABAT BUKU 

TEMA : KEYAKINAN 

SET MASTER : SEKOLAH / PERKAMPUNGAN 

CERITA DASAR : BAGUS ADALAH ANAK YANG KURANG MAMPU, IA PEMULUNG DI SALAH SATU 

SEKOLAH TERNAMA DI KOTA, KEBIASAANNYA ADALAH SELALU MENGAMBIL BUKU 

BUKU BEKAS DARI SEKOLAH NEGRI DI KOTANYA.IA SELALU MENCURI ILMU DARI 

PINGGIR KELAS UNTUK MEMPERHATIKAN PELAJARAN. SUATU SAAT IA PUN DI MINTA 

UNTUK MENGAJARKAN BEBERAPA SISWA YANG SENANG AKAN KEHADIRAN BAGUS, 

NAMUN DI SISI ORANG TUA MEREKA BAGUS DI PANDANG SEBELAH MATA. DENGAN 

BERBAGAI KONFLIK BAGUS PUN MENDAPATKAN BEASISWA DI SEKOLAH TERSEBUT. 

 

 



TITLE 4 : TEGAR HARUS KUAT 

TEMA : MANDIRI 

SET MASTER : HUTAN  

CERITA DASAR : TEGAR SEORANG ANAK MANJA DARI KASTA EKONOMI YANG TERBILANG LEBIH, 

SANGATLAH MANJA DAN SELALU MENGANDALKAN PEMBANTU UNTUK 

MENGERJAKAN SESUATU, IA DIPAKSA IKUT OLEH ORANG TUANYA AGAR IKUT DALAM 

PERSAMI (PERKEMAHAN SABTU MINGGU) TERJADI BANYAK PERMASALAHAN YANG 

MEMBUATNYA TERSESAT. DISITULAH TEGAR DIDIK MENJADI ANAK YANG DISIPLIN 

SERTA MEMPUNYAI MENTAL YANG KUAT DENGAN HILANGNYA SALAH SATU 

SAHABATNYA DI HUTAN.DAN DI TEROR OLEH HEWAN HEWAN HUTAN. TERNYATA ITU 

HANYALAH SATU PERMAINAN DARI PEMBINANNYA. 

 

TITLE 5 : RAJA DAN RAKA 

TEMA : PERSAHABATAN 

SET MASTER : PASAR / JALANAN  

CERITA DASAR : RAJA SEORANG ANAK ORANG KAYA YANG PUNYA BANYAK KELEBIHAN KEHILANGAN 

IBUNYA KETIKA DI PASAR TRADISIONAL, BELUM SEMPAT MENCARI IA TERJEBAK DI 

KERISUHAN PEMBONGKARAN LAHAN PASAR, AKHIRNYA IA PUN TERJEBAK BERSAMA 

RAKA,SEORANG ANAK PASAR YANG SEDANG MENGAMEN. RAKA PUNYA KELEMAHAN 

TIDAK KREATIF DALAM MENCARI UANG. PERSAHABATAN PUN DIMULAI DENGAN 

RAJA MENGAJARI CARA MENCARI UANG LEBIH BANYAK DENGAN KEAHLIAN RAKA. 

AKHIRNYA IA DIPISAHKAN DENGAN KEADAAN ORANG TUANYA YANG MENEMUKAN 

NYA. RAKA PUN KEMBALI MENJADI ANAK PASAR YANG BERBAKAT. 

=================================================================================== 

TITLE 6  : LANGIT DI ATAS LANGIT 

TEMA : BERSYUKUR 

SET MASTER : RUMAH MEWAH / RUMAH SEDERHANA 

CERITA DASAR : LOLI ADALAH ANAK YANG PINTAR, IA SELALU MENDAPATKAN HADIAH DARI ORANG   

TUANYA KETIKA MENJADI JUARA KELAS. BAHKAN IA SELALU MENDAPATKAN HADIAH 

APAPUN KEBERHASILANNYA, TIBA TIBA KELUARGANYA MENJADI BANGKRUT DAN 

MEREKA TIDAK PUNYA APA APA LAGI. LOLI DIPAKSA KEADAAN UNTUK BISA MANDIRI 

DALAM HAL APAPUN TERMASUK MENGERJAKAN PEKERJAAN RUMAH MEMBANTU 

IBUNYA. SUATU SAAT IA DICULIK DALAM PERDAGANGAN ANAK. DAN IA DI 

KUMPULKAN BERSAMA ANAK ANAK YANG LAIN. DISITULAH IA BERJUANG UNTUK 

HIDUPNYA. 



TITLE 7 : KEJAR PIALA KAKEK 

TEMA : TANGGUNG JAWAB 

SET MASTER : KAMPUNG / LAPANGAN BADMINTON KAMPUNG 

CERITA DASAR : TORO ADALAH ANAK YANG DISURUH KAKEKNYA UNTUK MENCUCI PIALA 

KESAYANGAN KAKEK JUARA BADMINTON ANTAR KELURAHAN, TIBA TIBA PIALA ITU 

MENGHILANG. KAKEK TORO TERKENAL PEMARAH DAN GALAK, TORO PUN MENCARI 

PIALA ITU DENGAN JERIH PAYAHNYA, NAMUN HASILNYA TETAP NIHIL. MAU TAK MAU 

TORO PUN HARUS MENGIKUTI KOMPETISI BADMINTON ITU SAMPAI MENANG UNTUK 

MENDAPATKAN PIALA KAKEKNYA. 

 

 Genre                 : FILM TELEVISI ANAK ANAK 

 Target Audience : Male – Female / KIDS / PARENTS 

 SES                  : (A, B, C, D) 

 Durasi Acara       : 80 menit 

Sinopsis 

KARTU MERAH 

 Terdapat 5 orang anak kecil yaitu JAY, AMIR, ADI, BOWO, dan NUGO 

mereka  mempunyai  kegemaran yang sama yaitu SEPAK BOLA, mereka 

pun  mempunyai  kegemaran  idolah  yang hampir sama yaitu pemain 

nasional, biasanya mereka latihan di tanah kosong tengah tengah 

perkotaan.  

 Pada suatu hari munculah 5 orang anak sebaya mereka  yaitu BOY, RIO, 

JOJO, BOBI, dan RYAN  yang ingin bermain di lapangan tersebut, namun 

tingkah dan karakter mereka sangatlah tidak terpuji  yang memaksa 

menempati lapangan tersebut tanpa mau berbagi, mereka akhirnya 

bertanding kecil tanpa persiapan di lapangan tersebut, namun buka 

sportifitas yang terjadi tetapi malah keributan dilapanganlah yang terjadi, 

akhirnya mereka dipisahkan oleh seorang bapak tua yang ada disana 

kebetulan, lalu mereka membuat perjanjian dengan bertanding serius di 

lapangan tersebut lagi minggu depannya, siapa yang menang ia yang akan 

menepati lapangan tersebut untuk selamanya. 



 Akhirnya mereka berlatih giat, penuh dengan intrik strategy sepakbola, 

memeperlihatkan perbedaan karakter maka beda pula dalam mengatur 

dan mengembangkan latihan sepakbola. Team JAY DKK dilatih oleh bapak 

bapak tua yang melerainya, sedangkan BOY DKK dilatih secara 

professional dengan pelatih bayaran. 

 Akhirnya mereka bertemu, terjadilah pertandingan yang sangat menarik 

dan menegangkan. 

 Sampai akhirnya Jay dkk pun kalah oleh Boy dkk, dan dengan jiwa besar 

jay menerima kekalahan itu dengan sportif, namun tak lama jay ingin 

meninggalkan lapangan tersebut, muncul orang yang ingin menancap 

kayu patok yang bertuliskan “TANAH INI AKAN DIBANGUN”, serentak 

melihat itu, Jay dkk oun tertawa terbahak-bahak. 

 

 

MERAH DI ATAS PUTIH 

1. Dhika (12),seorang anak cowok yang mendapat tugas untuk menyuci 

bendera merah putih untuk digunakan upacara senin depan namun 

bendera itu hilang di rumahnya. Suatu hari Dhika disuruh oleh sang guru 

yaitu pak JOKO untuk mencuci bendera merah putih yang akan digunakan 

untuk upacara, mesipun agak malas malas Dhika pun menerima, karena 

hal itu sudah menjadi peraturan disekolah tersebut jika ada murid yang 

kurang mendapatkan nilai bagus ketika ulangan. 

2. Dibawa pulang lah bendera tersebut, Dhika adalah anak yang hidup 

dengan sederhana,ia tinggal bersama Ibunya YATI (54), ayahnya sudah 

meninggal sejak Dhika melihat dunia satu tahun, Namun Dhika 

mempunyai adik yang sangat kompak bersamanya yaitu TITIN (10),Tintin 

yang tugasnya hanya membantu ibunya ia pun sedih karena tidak bisa 

melanjutkan sekolahnya karena biaya. 

3. Akhirnya Dhika pun tiba di rumah, ditaruhnyalah bendera tersebut 

dikamarnya, maksudnya hanya ingin menunda menyuci bendera tersebut, 



namun ia pun ketiduran, tiba tiba malam  harinya Dhika terbangun untuk 

minum dan ia ingat ia harus mencuci bendera tersebut sebelum lusa 

karena akan dipakai untuk upacara.ia pun mencuci bendera tersebut dan 

menaruhnya di jemuran rumahnya. 

4. Tak lama Dhika masuk kerumah, ternyata maling jemuran sudah 

menunggunya diluar sejak lama, diambillah jemuran Dhika termasuk 

bendera tersebut. Keesokan paginya dhika pun dikejutkan dengan 

hilangnya pakaian mereka dan bendera tersebut,dan sang maling 

meninggalkan sebelah sendalnya yang terputus di lokasi. karena ingat 

bendera itu hilang makan bergegas Dhika pun mencari bendera tersebut 

bersama adiknya. 

5. Petualangan Dhika dimulai. Banyak kejadian kejadian seru didlamnya, 

seperti dhika harus ke penadah menyeramkan dikampungnya hingga ia 

disangka maling oleh warga dan melarikan diri. 

6. Ia pun bertemu RIO (32) sang wartawan yang tak sengaja sedang meliput 

berita  disana dan bertemu Dhika, diikutilah dhika tersebut karena 

penasaran dengan gelagat dhika yang kebingungan bersama adiknya. 

7. Sampai akhirnya ia pun bertemu dengan seseorang BAMBANG (40), yang 

sebelah sendalnya mirip dengan sebelah sandal yang di tinggal maling 

tersebut. Akhirnya Dhika menyelidiki orang itu, ternyata orang itu adalah 

bapaknya AMIN (12) teman sekolah Dhika yang sudah lama tidak masuk 

sekolah karena berbagai issue yang beredar, dan ia pun tau alasan Amin 

tidak masuk sekolah adalah tidak diterimanya Amin dengan sekolah 

karena hal biaya yang tidak bisa dipenuhi oleh Amin.padahal untuk biaya 

pembangunan sekolah sudah gratis. Dhika pun mendapatkan bendera 

tersebut yang hampir terjual oleh ayahnya, Amin. 

8. Mendengar itu Rio langsung menampakkan diri untuk membantu 

Bambang dengan melaporkan pihak sekolah yang telah melakukan 

pemerasan terhadap orang tua murid. 

9. Akhirnya kepala sekolah SUPRI (55) yang terkenal galak dan licik 

diitangkap ketika upacara berlangsung, dan Amin dapat bersekolah 

kembali dan Dhika bisa melihat benderanya berkibar jelas di udara. 
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