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KS II: Formulir Perjanjian

Dengan hormat,
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KS III: Formulir Bimbingan

NAMA MAHASISWA
NIM
PEMINATAN
ANGKATAN
DOSEN PEMBIMBING
SEMESTER
TAHUN AKADEMIK

: CAHAYA VIRDHA PUTRI
: 00000020655
: FILM
: 2017
: BASKORO ADI WURYANTO, S.E., M.M.
: GASAL
: 2020-2021

PRASIDANG I
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2.
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3.

Asistensi hasil revisi sub bab teori
30/09/2020 utama pada Bab II, revisi Bab IV, dan
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TTD
MAHASISWA

TTD DOSEN

Revisi Bab III & IV. Beberapa poin
di Bab III tentang karakter
4. 05/10/2020 dipindahkan ke Bab IV, revisi pada
bagian referensi, serta melengkapi
analisis di Bab IV.

PRASIDANG II
Hari & Tanggal: 18-23 Oktober 2020
NO.

TANGGAL

MATERI BIMBINGAN

TARGET
BIMBINGAN
(
/ X )

1.

Revisi nama teori utama yang
11/11/2020 digunakan, penambahan dalam sub bab
teori utama

2.

Revisi sub bab teori utama pada Bab II,
17/11/2020 revisi Bab IV, dan revisi minor untuk
format penulisan.

3.

Asistensi hasil revisi sub bab teori
20/11/2020 utama pada Bab II, revisi Bab IV, dan
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4.
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penulisan.
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TTD
MAHASISWA

TTD DOSEN

KS IV: Hasil Turnitin
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LAMPIRAN A: Bukti Bimbingan
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LAMPIRAN B: Transkrip Wawancara

TRANSKRIP WAWANCARA RUDOLF PUSPA
Narasumber : Rudolf Puspa
Jabatan

: Sutradara Teater Keliling

Waktu

: 24 Februari 2019

1. Pada Masa Orde Baru, apakah ada kesulitan yang Om Rudolf alami selama
menjalankan Teater Keliling?
Jawaban:
Dalam menyusun script yang harus disiapkan dengan teliti agar tidak
kena sensor. Jika ada kata atau kalimat yang bisa dicurigai merupakan kritik
terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru maka akan dicoret atau naskah
tersebut dilarang. Pernah juga di Kota Dili tahun 1977 pentas di panggung
terbuka. Naskah yang dibawakan “Aduh” karya Putuwijaya. Maka esok harinya
pihak keamanan meminta naskah itu tidak dimainkan lagi. Ada kata-kata yang
bisa diasumsikan melemahkan semangat berjuangnya tentara yang bertugas.
Kalimat tersebut adalah: “kalau ada pengorbanan, maka ada korban. Ada yang
dikorbankan dan ada yang mengorbankan”.
Di sebuah kota di Jawa Timur (Bapak Rudolf tidak ingat) pentas “Mega
Mega” karya Arifin C Noer diperingatkan karena ada dialog “raja kita beli,
keraton kita beli”. Kalimat tersebut bisa dicurigai bahwa presiden dan
kekuasaannya bisa dibeli waktu itu. Pernah juga pentas drama untuk anak anak
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di Istana Anak Indonesia TMII berjudul “Ken Arok” karya Rudolf Puspa.
Direktur IAAI TMII meminta dokumentasi video kami. Kami tidak berikan.
Lalu ada keputusan untuk meliburkan kegiatan pelatihan teater anak-anak di
IAAI hingga akan diberitahu kapan mulai lagi. Namun ternyata itu cara halus
memutuskan agar kami tidak melatih lagi. Ken Arok diasumsikan sebagai kritik
penguasa Orde Baru waktu itu, seperti Ken Arok dalam mendapatkan
kekuasaannya.
Lama kelamaan kami sering ditolak pengusaha-pengusaha untuk bantu
sponsor. Akhirnya kami mendapat bocoran bahwa yang ditanya oleh keamanan
waktu itu justru para pengusaha apa alasan mensponsori pentas teater? Maka
cari aman ya menolak proposal kami. Ada juga yang nekat memberi tapi tak
mau disebutkan namanya di folder pementasan kami.
2. Apakah menurut Om Rudolf masa-masa sulit tersebut memiliki dampak
terhadap dunia teater di Indonesia saat ini, baik dampak negatif maupun positif?
Jawaban:
Dampak negatif untuk kebebasan berkarya tidak ada. Namun dampak
negatif dalam segi daya kreatifitas dalam melihat kekurangan dan kelebihan
suasana sosial budaya yang terjadi saat ini cukup terasa. Yakni tumpulnya daya
tangkap akan suasana sosial budaya yang berlangsung. Yang terjadi sebagian
tidak peduli dan berkarya tetap hanya bicara tentang keindahan yang tak ada
sangkut paut dengan kehidupan nyata. Sebagian ada yang ikut terjun ke ranah
politik namun terseret pada fanatisme keagamaan tertentu.
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Semestinya yang terbaik seniman menghindari keberpihakan dan bisa
netral sehingga tangkapan batinnya jauh lebih sejuk dan tetap menyuarakan
agar manusia menjauhi sikap-sikap ego sektoral, radikal, intoleran, kekerasan.
Kadi dampak negatifnya yakni terjadi kemandulan dalam berkarya akibat
terlalu lama dipasung Orde Baru yakni 32 tahun. Hal negatif lainnya justru
datang dari ormas-ormas tertentu yang bertindak menjadi penyensor
pertunjukkan. Ini lebih mengerikan karena bisa terjadi kekerasan.
Dampak positifnya adalah mendapatkan kebebasan berkarya. Namun
harus punya daya untuk bisa berdiri di atas kaki sendiri. Kini tak ada lagi harus
sensor naskah. Yang ada ijin keramaian karena mendatangkan banyak
penonton. Kebebasan untuk menjaring kerjasama dengan sponsor dari lembagalembaga kebudayaan dan juga pengusaha-pengusaha. Mereka sudah tidak ada
rasa takut lagi.
3. Apakah ada dampak dari masa-masa sulit tersebut terhadap apa yang Om
Rudolf atau teman-teman Om Rudolf rasakan saat ini?
Jawaban:
Justru saya merasakan merasakan memiliki ruang yang semakin luas
dalam kebebasan menentukan misi apa yang ingin disuarakan. Suasana
keterbukaan untuk merangkul anak muda dan remaja bersama kami dalam
berkarya teater. Kami bisa beregenerasi sangat lancar sehingga tongkat estafet
berjalan secara alami. Pementasan dalam bentuk-bentuk modern tetap berjalan
dan yang membanggakan adalah tetap mengusung cerita-cerita rakyat dan
sejarah negeri sendiri. Melalui pilihan ini karena kami tetap yakin dan bangga
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bahwa semua cerita rakyat atau sejarah kita memiliki pesan moral yang sangat
kuat yang mengalir indah tanpa unsur menggurui. Nila nilai budi pekerti,
kemanusiaan, relegiositas, semangat hidup share and care sangat dibanggakan
dan dapat dihadirkan ke dunia global. Namun juga sangat terbuka digarap
dengan tataran dan imajinasi anak muda modern masa kini. Namun roh
Indonesia tetap tidak tergantikan.
4. Menurut Om Rudolf, apakah suatu hari nanti seniman-seniman di Indonesia
bisa saja kembali mengalami pembatasan dalam berkarya seperti pada masa
tersebut?
Jawaban:
Jika kita sebagai anak bangsa terjerumus dan terperangkap oleh
gerakan-gerakan bawah tanah dari kelompok radikal yang dikendalikan oleh
kekuatan konspirasi global yang punya target menguasai negeri ini karena
bernafsu mengeruk kekayaan sumber daya alam kita yang begitu dahsyat; maka
jika mereka berhasil maka salah satu kekuatan yang harus dibasmi adalah
kesenian; karena seni memiliki pandangan kuat tentang kebenaran dan
kejujuran serta kebanggaan sebagai sebuah bangsa merdeka. Mereka kini
menggunakan politik agama. Salah satu senjata yang sedang menjadi sangat
perkasa saat ini.
Perlu selalu ingat bahwa dunia sedang berubah dari energi fosil yakni
BBM ke energi listrik. Bahan mentah pembuatan baterai yakni nikel hingga
uranium terbesar ada di bumi Indonesia. Dan presiden kita tidak akan mengexport bahan mentah tapi dalam wujud jadi yakni baterai yang akan dibutuhkan
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besar-besaran di dunia. Maka dibangunlah pabrik sendiri di Sulawesi yang
karena SDM teknologi belum punya maka kerjasama dengan Cina yang hanya
untuk memasang tehnologinya serta melatih bangsa kita untuk selanjutnya
nantinya kita sendiri yang mengoperasikannya.
Kenapa Cina, karena Amerika dan Eropa tidak mau kerjasama, di mana
Indonesia tetap pemegang saham tertinggi yakni di atas 50 persen. Indonesia
tak mau mengulangi kesalahan Orde Baru dengan Freeport yang kita hanya
kebagian 9%. Namun oleh konspirasi global diisukan jutaan ‘Cina’ masuk dan
Indonesia akan dikuasai ‘Cina’. Hal inipun disebarkan oleh kelompok radikal
dalam negri dengan menyulut kebencian terhadap orang Tionghoa yang
menurut mereka

kafir. Maka politik agama pun dimainkan. Maka kami

berusaha membentengi hal tersebut dengan terus menerus memberikan
keyakinan pada para pekerja seni teater untuk memberikan pencerahan namun
tidak berpolitik. Seniman harus tau politik namun jauhi kegiatan politik.
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LAMPIRAN C: Naskah
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1

EXT. DEPAN RUMAH DEWA - SORE

1

Nampak rumah berukuran sedang, yang didominasi oleh warna
putih dan coklat muda, dengan pagar yang cukup tinggi. dari
dalam terdengar SUARA LELAKI DAN PEREMPUAN YANG SEDANG
BERTENGKAR. Seorang pengendara motor dengan motor kopling
berwarna hitam berhenti tepat di depan rumah tersebut. Ia
mengenakan kemeja flanel lengan panjang dan celana panjang.
DEWA(21) turun dari motornya dan berjalan ke arah pagar,
membuka kunci. SUARA PERTENGKARAN masih terdengar.
Dewa membuka pintu gerbang, memasukkan motornya, lalu membuka
dan meletakkan helmnya di gagang spion. Ia menengok ke arah
pintu rumah, tampak menyimak SUARA PERTENGKARAN dari dalam
rumahnya. Ia menghela nafas panjang seraya menggaruk tengkuk
lehernya, kemudian berjalan ke arah gerbang dan menutup
gerbangnya hingga penonton tidak dapat melihatnya lagi.
2

INT. RUANG TENGAH DAN DAPUR - SORE

2

Dewa masuk ke dalam rumah, dengan tas yang ia tenteng di
sebelah lengannya. Terlihat sepasang suami istri berada di
ruang makan, di bagian pojok ruang makan nampak dapur. Ketika
Dewa masuk, ia melewati ruang tengah untuk menuju ke dapur.
Tidak ada sekat tembok di antara ruang tengah dan dapur yang
hanya berjarak beberapa meter itu. RINI(46), seorang wanita
paruh baya yang mengenakan baju daster batik duduk di kursi
meja makan seraya memegang keningnya dengan sikut yang
bertumpu di atas meja. ISMOYO(55), seorang pria yang
rambutnya sudah mulai terlihat beruban dan mengenakan baju
polo dan celana panjang sedang bertumpu pada sandaran kursi.
Mereka berada di ruang makan, di bagian pojok ruang makan
nampak dapur.
ISMOYO
Bu, aku CINTA sama pekerjaan ini.
Aku yo punya tujuan.
RINI
Gak cinta kamu sama keluarga kita?
ISMOYO
Ini buat kamu, buat Dewa juga. Coba
lah ngerti sedikit. Apa ruginya
toh?
RINI
Apa ruginya, kamu tanya? Seluruh
kehidupan kita rugi! Uang gak ada,
jiwa terancam!
Ismoyo mengusap wajahnya seraya menghela nafas.

2.
Dewa menghampiri kedua orangtuanya, meletakkan tas di kursi,
lalu merangkul pundak ibunya, perlahan mengelus bahu ibunya.
Wajahnya terlihat tenang.
DEWA
Kenapa, Bu? Kok sampe marah-marah
kayak begini, sih?
RINI
Masuk ke kamar.
Dewa tersenyum simpul, perlahan menyingkirkan tangannya dari
pundak Rini.
ISMOYO
Kamu di sini aja. Udah waktunya
kamu turut ambil keputusan di rumah
ini.
RINI
Ibu bilang, masuk ke kamarmu.
ISMOYO
Kamu diam di sini.
Rini menatap marah ke Ismoyo. Dewa menatap ibunya dengan
tatapan maklum, kemudian mengambil tas yang tadi ia letakkan
di kursi.
DEWA
Udah, Pak, gak papa kok. Dewa masuk
aja ke kamar, ya.
Dewa menepuk pundak Ismoyo dan berjalan ke arah kamarnya yang
berada tidak jauh dari ruang makan dan ruang tengah. Ismoyo
menatap istrinya tidak percaya. Rini tetap memasang wajah
tegas, lalu buang muka seraya melipat tangan di depan
dadanya.
3

INT. KAMAR DEWA - SORE

3

Dewa masuk ke kamarnya yang tidak terlalu luas tetapi lumayan
dipenuhi barang. Kasurnya persis di samping jendela yang
menghadap ke bagian depan rumah di samping kasur ada meja
belajar dan kursi. Terdapat banyak buku komik dan buku novel
yang berserakan. Samar SUARA PERTENGKARAN RINI DAN ISMOYO
KEMBALI TERDENGAR. Dewa membuka kemejanya, ia mengenakan kaus
kutang putih di dalamnya. Ia mengambil walkman-nya dan
tiduran di kasur, lalu meletakkan walkman tersebut di
dadanya. Ia memasang headset-nya, memutar lagu, kemudian
mengencangkan volume-nya.

3.
4

INT. KAMAR DEWA - MALAM

4

Dewa terbangun dari tidurnya, ia melirik jam di meja kecil
samping kasurnya, lalu memematikan walkman-nya, dan
melepaskan headset-nya. Dewa bangkit dari kasur dan pergi
keluar kamar.
5

INT. RUANG KERJA ISMOYO - MALAM

5

Dewa masuk ke ruang kerja ayahnya, satu-satunya ruangan yang
ada di lantai dua selain kamar mandi, yang dipenuhi dengan
buku dan kertas-kertas. Di ruangan tersebut terdapat meja
kerja ayahnya, 1 sofa panjang, dan lemari besar di bagian
belakang ruangan. Ismoyo berjalan ke arah ayahnya yang sedang
mmengecek mesin tik-nya, berupaya membetulkan mesin tik
tersebut. Dewa duduk di sofa samping meja kerja ayahnya
seraya mengambil kaleng Kong Ghuan di meja kecil samping sofa
dan mengambil rengginang dari dalam kaleng tersebut, seakan
sebelumnya tidak terjadi apa-apa.
ISMOYO
Kuliahmu gimana le? lancar-lancar
aja kan?
DEWA
Lancar, Pak.
Ismoyo melanjutkan pekerjaannya mengotak-atik mesin tik.
DEWA (CONT’D)
Beli komputer aja gimana, Pak?
Jaman gini kok masih pake mesin tik
toh, Pak. Nanti Dewa ajarin cara
pakenya, gak susah kok, Dewa sering
pake komputernya Aditya.
ISMOYO
(tetap fokus dengan mesin
tik)
Uang dari mana toh?
DEWA
(tertawa)
Dewa kan juga punya tabungan, Pak.
ISMOYO
Ah, simpen aja buatmu sendiri.
Katanya mau S2 di luar negeri.
DEWA
Ya kan kalo Bapak beli komputer
kita pakenya bareng-bareng.

4.
ISMOYO
Emangnya kamu sebutuh itu?
DEWA
Lumayan sih Pak, masa Dewa ngerjain
skripsi numpang komputer orang
terus.
ISMOYO
Wes, nanti kita beli. Kamu tanya
lah sama Aditya, pinter dia cari
barang bagus murah. Cukup lah
tabungan Bapak harusnya.
DEWA
Tadi katanya gak ada uang...
ISMOYO
Ah, diusahain kan bisa. Yang
penting kerjaan Bapak gak mandet,
skripsi kamu juga lancar.
Dewa terdiam sejenak, Ismoyo mengambil obeng di laci mejanya
dan mulai mencoba untuk mengencangkan salah satu skrup di
mesin tik tersebut.
Pak.
Hm?

DEWA
ISMOYO

DEWA
Bapak kenapa sih gak pernah cerita
ke aku, yang bapak kerjain tuh apa?
ISMOYO
Buat teater. Apa lagi?
DEWA
Aku tau teater bapak gak sematamata bawain cerita cinta semacam
Galih dan Ratna loh, Pak. Aku udah
gede.
Ismoyo langsung menghentikan pekerjaannya. Ia meletakkan
obengnya dan raut wajahnya langsung berubah menjadi sedih. Ia
menghela nafas.
ISMOYO
Le, gini...
Ismoyo kembali menghela nafas, lalu meminum air dari cangkir
yang ada di meja kerjanya.

5.
ISMOYO (CONT’D)
Di luar sana terlalu banyak hak
yang direnggut, le. Terlalu banyak
suara yang dibungkam. Bapak dan
teman-teman Bapak gak bisa diem aja
selagi kami punya sarana untuk
menyampaikan kritik. Kamu paham,
kan?
DEWA
Dewa paham kalo yang Bapak lakuin
itu bahaya. Dewa gak begitu peduli
soal politik, tapi Dewa tau yang
Bapak lakuin itu berbahaya, di mana
pun Bapak berpihak.
ISMOYO
Bapak janji semuanya akan segera
selesai, le. Setelah semua selesai,
dan setelah kamu lulus, kita pindah
ke Semarang. Kampung halaman ibumu.
Di sana aman.
DEWA
Kenapa gitu, Pak? Banyak hal di
Jakarta yang belum bisa Dewa
tinggal.
ISMOYO
(tertawa kecil)
Pacarmu? Giselle, ya?
Dewa tersenyum sendu, menghela nafas.
DEWA
Giselle sahabat yang baik. Aditya
juga.
Ismoyo turut menghela nafas, menatap gelas di tangannya.
ISMOYO
Maafin bapak yo le, tapi itu yang
terbaik buat keluarga kita.
Dewa terdiam, lalu menatap Ismoyo. Ia kemudian menatap ke
tumpukan berkas Ismoyo dan tersenyum simpul.
DEWA
Oh ya, Pak. Tadi Dewa belikan
keripik titipan Bapak.

6.
Dewa mengangkat badannya sedikit, lalu memberikan seplastik
keripik untuk Ismoyo yang sedari tadi ia letakkan di samping
pahanya selama duduk di sofa.
ISMOYO
Nah, cakep... ini baru anak Bapak.
Ismoyo mengambil keripik tersebut, lalu membuka plastiknya
dengan sebuah pisau lipat kecil yang ia sangkutkan di balik
celana dan gespernya.
DEWA
Kenapa selalu ditaro di situ sih
Pak? Emangnya gak berasa ganjel?
ISMOYO
Ah, biasa aja kok. Ya siapa tau
Bapak butuh, kayak sekarang
contohnya.
DEWA
Pisau dari mana sih itu Pak? Liat
dong.
Ismoyo mengulurkan pisau tersebut kepada Dewa lalu memakan
keripiknya. Dewa mengambilnya dan memperhatikan pisau
tersebut. Pisau lipat yang sangat kecil dan simpel, tapi
nampak tajam dan kokoh. Di sisi belakangnya ada bagian untuk
disangkutkan ke ujung celana atau kantong.
ISMOYO
Dari ibumu, dulu. Hadiah ulang
tahun kalau gak salah.
DEWA
Bagus, Pak. Buat aku aja, ya?
ISMOYO
Wes, ambil lah.
DEWA
Hah? Beneran Pak? Padahal aku
bercanda lho.
ISMOYO
Ambil aja... Kalo pindah tangannya
ke kamu, mana mungkin Ibu marah
sama Bapak.
DEWA
Bener nih Pak buat aku?

7.

Iyo.

ISMOYO

DEWA
Makasih, Pak. Besok Dewa belikan
keripik lagi.
Dewa dengan wajah sumringah pun menyangkutkan pisau tersebut
ke balik celana dan gespernya, di bagian pinggul belakang,
persis seperit yang Ismoyo lakukan sebelumnya. Ismoyo
tersenyum melihatnya.
6

INT. RUANG DAPUR - PAGI

6

Ismoyo dan Rini sedang sama-sama duduk di meja makan. Ismoyo
tampak sedang menulis tangan, dan Rini sedang membungkus
bekal. Dewa keluar dari kamarnya dan menghampiri mereka,
sudah rapih dan membawa tas.
DEWA
Pagi Pak, Bu.
ISMOYO
Lho, bukannya kelas siang, le?
DEWA
Ada bimbingan dulu, Pak.
Ismoyo kembali fokus ke tulisannya. Dewa duduk di meja makan,
menggantung tasnya di sandaran kursi. Dewa mengambil roti,
lalu mulai memakannya.
DEWA (CONT’D)
Bekal hari ini apa, Bu?
Rini hanya diam. Dewa menengok ke arah Ismoyo yang turut
melirik ke arah Rini. Ismoyo kemudian menatap Dewa dan
mengangkat bahunya santai. Dewa menghabiskan rotinya dengan
cepat seraya Rini memasukkan kotak bekal ke tas Dewa. Dewa
minum lalu berdiri dan menaikkan resleting jaketnya.
DEWA (CONT’D)
Dewa berangkat dulu ya Pak, Bu.
ISMOYO
Hati-hati di jalan, jangan lupa
Bismillah.
DEWA
Ya, Pak. Doain hari ini semuanya
lancar.

8.
Dewa menyalami tangan Ismoyo dan Rini lalu berjalan ke arah
pintu rumah, menghilang dari pandangan penonton yang masih
melihat ke arah Ismoyo dan Rini yang belum bicara sepatah
kata pun. Rini meletakkan piring di depan Ismoyo, lalu turut
keluar dari pandangan penonton.
7

EXT. KANTIN KAMPUS - SORE
Dewa duduk bersama beberapa temannya di meja kantin. ADITYA
(21) duduk di sampingnya, sedang mengobrol dengan GISELLE
(20) yang duduk di sebrangnya. Beberapa teman lainnya duduk
di meja yang sama, ada yang makan dan ada yang mengobrol.
Dewa baru saja selesai meminum es teh nya sampai habis.
TEMAN 1
Kemaren sih pas gue baca di koran,
beberapa aktivisnya emang terlalu
nekat. Buat apa, coba? Udah tau
kondisi negara lagi rawan gini.
TEMAN 2
Menurut gue sih mereka keren,
berani banget.
TEMAN 1
Ya tapi kalo mereka ilang kan
berarti salah mereka juga... Goblok
aja gitu menurut gue, peduli sama
kondisi negara tapi ga peduli sama
keluarga yang nunggu di rumah.
Lagian, siapa sih yang gak tau,
sekarang ini jadi aktivis tuh
sebahaya apa?
ADITYA
Heh. Kalo gak ngerti masalah
politik, mending lu buka mulut buat
lanjut makan aja, jangan buat
ngomong. Orang-orang itu yang
paling paham apa yang mereka
pertaruhin di hidupnya.
TEMAN 1
Dih, lagi PMS lu Dit? Tumben galak
amat, anjir!
Dewa dengan wajah cuek pun membereskan tas nya dan berdiri.
DEWA
Gue duluan ya, takut macet.

7

9.
Dewa pun pergi dari tempat tersebut setelah teman-temannya
menyahuti pamitnya. Giselle dan Aditya justru saling menatap
satu sama lain.
8

EXT. KORIDOR KAMPUS - SORE

8

Dewa berjalan santai di koridor kampus, menyapa beberapa
temannya. Giselle dan Aditya berlari menghampirinya, kemudian
jalan di samping kanan kiri Dewa. Aditya nampak berkulit
gelap, wajahnya tegas, tinggi dan besar, ia memakai kaos polo
hitam, jaket kulit, dan celana jeans hitam. Giselle berkulit
putih, dengan mata dan rambut coklat. Ia memakai kaos lengan
panjang putih dan baju overall.
ADITYA
Dew, Om Ismoyo... sehat-sehat aja
kan?
DEWA
Sehat, lah. Kalo gak sehat mana
mungkin seberani itu mau jadi...
‘pahlawan reformasi’.
ADITYA
...Menurut gue apa yang bapak lo
lakuin keren kok, Dew. Ga usah
didengerin omongan anak-anak yang
lain.
DEWA
Ada benernya kok yang tadi dibilang
sama mereka.
GISELLE
Gue yakin kok, Om Ismoyo gak akan
terjerat bahaya sama sekali.
ADITYA
Iya, semangat, Dew. Gue bakal
selalu dukung aksi Om Ismoyo kok!
Kalo bukan karena orangtua gue,
pasti gue udah minta ikut.
GISELLE
Sama, gue juga!
Dewa menghentikan langkahnya lalu menatap Giselle dan hanya
tersenyum.
DEWA
Dah, gue parkir motor di situ. Sel,
bareng gue atau Aditya?

10.
GISELLE
Emm... bareng Aditya aja deh nanti.
DEWA
Ok, hati-hati ya Dit, Sel.
Iyee.

ADITYA

Dewa pun berbelok ke parkiran. Giselle dan Aditya lanjut
berjalan di koridor. Wajah Giselle tampak cemberut.
ADITYA (CONT’D)
Lu kalo mau bareng dia ya ngomong
aja napa si?
GISELLE
Ish, kan gue malu!
ADITYA
Malu apaan? Udah temenan dari masih
segede bakso bisa-bisanya lu bilang
malu!
GISELLE
Ya kan lu tau sekarang gue...
gue... suka. Ah udah lah! Lo mah ga
ngerti.
ADITYA
Ga ngerti pala lu. Mantan gue aja
lebih banyak dari lu. Udah, ayo gue
temenin ke Dewa.
Aditya menarik paksa Giselle untuk berbalik arah.
9

EXT. PARKIRAN KAMPUS - SORE
Dewa memundurkan motornya seraya bertegur sapa dengan
temannya yang juga hendak memundurkan motornya. Tiba-tiba
seseorang menepuk bahunya. Dewa menengok dan melihat Aditya
beserta Giselle di belakangnya.
ADITYA
Gue baru inget ada janji. Nih,
lutung yang satu ini bareng sama lo
aja.
Aditya mendorong Giselle pelan ke arah Dewa.
DEWA
Oh, ya udah.

9

11.
GISELLE
(mengerutkan jidatnya)
Kok gak bela gue sih, cantik-cantik
gini dipanggil lutung sama Aditya.
Dewa tertawa seraya membuka jok motor untuk mengambil helm
cadangan sedangkan Aditya hanya cuek menatap dua temannya.
DEWA
Eh, hari minggu jadi kan?
Apaan?

ADITYA

DEWA
Katanya lu mau ke Ragusa.
Dewa sembari memberikan helm pada Giselle, lalu Giselle naik
ke jok belakang motornya.
ADITYA
Oh, iya. Jadi dong. Nanti gue
pinjem mobil kakak gue.
DEWA
Yowes, duluan ya.
ADITYA
Yaa... tiati.
Bye bye!

GISELLE

Dewa dan Giselle pun melaju pergi.
10

DEPAN RUMAH GISELLE - MALAM
Giselle turun dari motor
sedang berhenti tepat di
rumah yang tidak terlalu
dibandingkan rumah Dewa.
dan di depan pagar.

10

Dewa dan memberikan helmnya. Mereka
depan gerbang rumah Giselle. Sebuah
besar, namun nampak lebih terurus
Banyak tanaman bunga di halamannya

GISELLE
Jadi Om Ismoyo sama Tante Rini lagi
berantem lagi?
DEWA
Iya. Maaf ya jadi jarang ngajak lo
sama Aditya main ke rumah gue
belakangan ini. Ga enak kan,
kondisi mereka lagi kayak gitu.

12.
GISELLE
Ya gak papa lah, lagian kan masih
ada rumah gue atau Aditya kalo mau
ngumpul di rumah. Semoga Om Ismoyo
sama Tante Rini bisa lebih saling
ngerti, ya.
Dewa tersenyum dan mengacak rambut Giselle pelan.
DEWA
Ga usah dipikirin. Gue balik, ya.
Dewa pun melajukan motornya. Selang 4 rumah, Dewa berhenti.
Ia bertetangga dengan Giselle. Komplek rumah mereka sangat
sepi, lampu jalanan remang-remang. Penerangan utama justru
lampu dari rumah warga. Dewa turun dari motor dan melambaikan
tangan kepada Giselle. Giselle melambaikan tangan, wajahnya
nampak sedikit sedih.
11

EXT. DEPAN RUMAH DEWA - MALAM

11

Dewa membuka kunci gerbang rumahnya sembari kembali menengok
ke arah rumah Giselle. Giselle nampak sedang membuka kunci
pagar rumahnya.
Dewa pun membuka gerbang hingga cukup untuk motornya masuk.
Ia hendak memasukkan motor, dari ekor matanya ia sadar kalau
di depan rumah Giselle masih ada orang. Ia menengok, lalu
sadar kalau yang berdiri di sana sudah bukan Giselle
melainkan seorang lelaki tinggi besar yang sedang merokok.
Dewa buang muka, pura-pura tidak melihat. Raut wajahnya
tampak berusaha tidak takut.
12

INT. RUANG TENGAH RUMAH DEWA - MALAM

12

Dewa duduk di samping ayahnya yang sedang sibuk membaca
naskahnya, seraya mengeringkan rambutnya dengan handuk.
ISMOYO
Malem-malem kok mandi toh, le?
Nanti masuk angin.
DEWA
Gerah banget seharian, Pak. Apalagi
selama naik motor tadi.
Ismoyo tersenyum, menatap Dewa. Dewa masih sibuk mengeringkan
rambutnya.

13.
ISMOYO
Emang anak bapak tekadnya selalu
kuat dari kecil, apalagi kalau lagi
mengejar sesuatu. Teruskan, le.
Kamu gak pernah takut gagal, gak
kenal lelah, tekun. Itu yang akan
buat kamu jadi orang besar nanti.
DEWA
(tertawa)
Opo toh pak, cuma perkara gerah di
motor kok jadi kata-kata mutiara.
Ismoyo tertawa lalu kembali fokus dengan naskahnya. Naskah
tersebut tampak tidak terlalu tebal, tertera tanggal
pementasan: 17 Agustus 1997.
DEWA (CONT’D)
Naskah untuk apa itu, Pak? Agustus
kan sudah lewat.
ISMOYO
Oh, ini naskah yang Bapak tulis
buat pentas kecil di Bandung pas
agustusan kemaren... Diundang buat
dipentasin ulang sama kenalannya
temen Bapak, di Jakarta Selatan.
DEWA
Tentang apa itu, Pak?
ISMOYO
Opo yo... tentang 5 sekawan gitu
lah. Jadi mereka tuh masing-masing
pribadinya kayak mencerminkan nilainilai Pancasila. Ah, tapi ini mah
naskah drama biasa. Bukan naskah
kesukaan Bapak juga.
Tiba-tiba Rini datang dan mengambil naskah tersebut dari
tangan Ismoyo dengan wajah dingin.
RINI
Jangan kamu bawa-bawa Dewa ke dunia
teatermu itu.
ISMOYO
Bu, opo toh?
DEWA
Bu, itu naskah drama biasa kok.
Masa Dewa gak boleh denger dan baca
cerita Bapak?

14.
RINI
Diem kamu, kamu gak ngerti.
Rini menatap Ismoyo dan Dewa dengan penuh amarah. Tangannya
menggenggam erat naskah tersebut. Ismoyo tampak menahan
amarah. Dewa nampak bingung.
ISMOYO
Bu, itu bukan naskah yang... ah,
udahlah. Apa gunanya bicara sama
kamu.
Maksud kam-

RINI

Rini terdiam.

DEWA
Bu, Dewa ga bakal ngelakuin
hal yang akan ganggu kuliah
Dewa kok.

DEWA (CONT’D)
Dewa janji.
Rini hanya tetap diam dan berjalan masuk ke kamarnya yang
berada tidak jauh dari tangga yang berada di bagian pojok
belakang rumah, membawa naskah Ismoyo pergi.
DEWA (CONT’D)
Ibu masih marah, ya? Tumben lama
ngambeknya.
ISMOYO
Udah, biarin. Mending kamu tutup
gorden sama cek pintu. Udah jam
segini.
Dewa melakukan apa yang ayahnya suruh. Saat hendak menutup
gorden, Dewa melihat ada beberapa orang yang nongkrong di
depan rumahnya sembari merokok. Tiba-tiba Ismoyo menutup
gordennya.
ISMOYO (CONT’D)
Jadi anak yang berani yo, le.
Dewa tampak bingung.
ISMOYO (CONT’D)
Dah, sana tidur. Gorden kamarmu
jangan lupa ditutup.
Ismoyo pun berjalan masuk ke kamarnya. Dewa mengunci pintu
dengan wajah resah.

15.
13

INT. KAMAR DEWA - SUBUH

13

Dewa sedang tidur, cahaya remang-remang lampu jalanan
menembus gordennya yang berada tepat di samping kasurnya.
Tiba-tiba terdengar SUARA KACA PECAH dan Dewa terbangun
panik. Ia membuka gordennya sedikit dan melihat kaca
jendelanya pecah.
Tiba-tiba beberapa batu kembali dilempar dengan cepat, satu
di antaranya mengenai jidat Dewa. Dewa tampak kesakitan dan
langsung mengambil bantal untuk melindungi dirinya. Darah
tampak mengalir dari keningnya, ada pula yang mengenai
bantal. Ismoyo membuka pintu kamar Dewa.
ISMOYO
(dengan sangat panik)
Le, sini!
Dewa langsung berlari keluar kamar bersama Ismoyo.
14

INT. RUANG TENGAH - SUBUH

14

Dewa berlari keluar kamar di belakang Ismoyo. Kaca jendela di
ruang tengah mereka yang menghadap ke jalanan juga nampak
terkena lemparan batu. Rini berdiri di depan pintu kamar
seraya menutup mulutnya dan mata yang terbelalak kaget.
Mereka bertiga pun langsung masuk ke kamar Ismoyo dan Rini
yang letaknya agak di bagian dalam rumah dan menutup pintu.
15

INT. KAMAR RINI DAN ISMOYO - SUBUH

15

Dewa dan Ismoyo masuk ke kamar, lalu Ismoyo mengunci pintu
kamar. Dewa memegangi kepalanya yang berdarah di dalam
pelukan Rini yang tampak sangat panik.
RINI
Astaghfirullah! Astaghfirullah nak!
ISMOYO
Bu, pelanin suaramu.
Ismoyo menghampiri Dewa membawa kaos yang ia ambil di lemari
untuk menahan darah yang mengalir dari luka Dewa. Dewa
meringis kesakitan. Rini menangis memeluk Dewa.
16

INT. RUANG TENGAH - PAGI

16

Ismoyo duduk di sofa, sedangkan Rini berdiri di hadapannya
dengan wajah yang penuh amarah dan air mata yang mengalir di
pipinya. Dewa duduk lemah di sofa dengan kepala yang
diperban.

16.
Mereka masih berpakaian rapih, di meja terdapat sekantung
plastik bening berisikan obat untuk luka luar beserta
perbannya.
DEWA
Bu, Dewa kan udah bilang Dewa gak
papa. Lukanya gak parah. Bukan
salah Bapak juga.
RINI
Liat kan? Dewa sekarang jadi ikut
kolot, sama kayak bapaknya!
ISMOYO
Terus kamu maunya apa sekarang!?
RINI
Aku mau kita hidup normal, Pak!
Kamu kerja di kantor, kita hidup
aman! Orang-orang itu bisa kapan
aja datang lagi dan bunuh kita,
Pak!
ISMOYO
Dan aku harus diem aja ngeliat
kondisi negara kita? Rakyat kecil
tersiksa Bu, gak cuma kita.
RINI
YA! Diem dan biarin orang lain yang
lakuin!

ISMOYO
Aku udah bilang ini untuk
kamu dan De-

RINI (CONT'D)
Nyesel aku nikah sama kamu!

Ismoyo terdiam dengan wajah kaget. Dewa juga menatap Rini
dengan tatapan tidak percaya.
Bu...

DEWA

RINI
Aku nyesel jadi istrimu. Harusnya
Dewa gak punya Bapak kayak kamu.
Aku nyesel jalan hidup semacam ini
yang aku pilih. Tiap hari aku
berandai-andai, coba saja suamiku
orang biasa.
Ismoyo menatap ke lantai dengan tatapan nanar, matanya
berkaca-kaca. Suasana hening.

17.
Tak lama Ismoyo bangkit dari duduknya dan masuk ke kamar.
Dewa berdiri, berjalan ke hadapan Rini yang menangis menutup
wajahnya dengan kedua telapak tangan.
DEWA
(berbisik)
Bu, apa harus segitunya?
RINI
(memalingkan wajah)
Kamu gak ngerti.
DEWA
Aku bukan anak kecil, Bu. Aku
ngerti yang Ibu ucapin ke Bapak itu
kelewatan.
Rini tidak mengindahkan perkataan Dewa. Wajahnya tampak
merasa bersalah, tetapi ia memilih diam. Tak lama Ismoyo
keluar membawa tas kulitnya, dan dengan jaketnya.
DEWA (CONT’D)
(bingung dan panik)
Bapak mau ke mana?
Ismoyo berjalan ke arah pintu, Rini menatapnya tidak percaya.
Dewa mengejar Ismoyo, menahan lengannya.
Pak!

DEWA (CONT’D)

Ismoyo memegang lengan Dewa, tersenyum sedih.
ISMOYO
Bapak pergi bentar, temenin ibumu
sampai dia tenang ya. Nanti Bapak
pulang.
Ismoyo pergi keluar, dan Dewa menghampiri ibunya.
Bu!

DEWA

Rini tampak diselimuti ketakutan tetapi tetap tidak
bergeming, ia tetap diam di tempat, masih dengan air mata
yang mengalir. Dewa tampak tidak percaya dengan perlakuan
ibunya.
DEWA (CONT’D)
Sama kayak Ibu yang punya hak untuk
milih mau nikah sama siapa, Bapak
punya hak untuk milih mau menjadi
siapa.

18.
Dewa berjalan ke kamarnya, dan masuk ke dalam. Rini terduduk
di lantai dan menangis.
17

INT. RUANG TENGAH - MALAM

17

Rini duduk di sofa, tampak gelisah, berlinang air mata. Dewa
di depan telepon rumah.
DEWA
(dengan lesu)
Oh, gitu ya om... Iya, soalnya
teman Bapak yang saya kenal cuma
om. Ya udah, makasih om. Kalau ada
kabar apapun soal Bapak, tolong
kabari saya ya. Ya, terima kasih.
Assalamuallaikum.
Dewa menutup telepon dan membolak-balik buku telepon di
hadapannya. Dewa membolak-balik halaman semakin cepat,
terlihat ngasal, lalu ia pun merintih kesal dan membanting
buku itu ke lantai dengan wajah kesal.
Dewa bertumpu ke meja, menunduk. Setelah lebih tenang, Dewa
menghampiri ibunya dan duduk di sebelahnya. Rini terisak
semakin kencang dan Dewa hanya bisa diam di samping ibunya.
18

INT. DAPUR - SIANG

18

Dewa duduk di kursi meja makan bersama Giselle dan Aditya di
samping dan hadapannya. Tampak 2 orang tukang sedang memasang
kaca jendela baru di bagian ruang tengah yang menyambung
dengan dapur. TERDENGAR SUARA MESIN LAS DAN KETUKAN PALU.
Dewa tampak lemas, lingkar matanya terlihat lebih gelap dari
sebelumnya. Giselle dan Aditya saling bertatapan cemas,
kemudian Giselle menatap Dewa.
GISELLE
Lo udah berapa hari sih ga tidur?
DEWA
Emak gue nangis mulu tiap hari,
jadi gue harus temenin. Baru bisa
nugas malem pas emak gue udah
tidur.
ADITYA
Tante Rini gimana sekarang?
DEWA
Tadi sih lagi tidur di kamar, ya
paling nangis lagi.
(MORE)

19.
DEWA (CONT'D)
Ga tau lah, gue ga pernah deket
sama nyokap. Bingung jadinya harus
gimana.
Dewa menyuap mie di hadapannya, begitu pula Aditya. Sedangkan
Giselle hanya tampak memegangi secangkir teh dan menatap
cangkirnya dengan wajah sedih.
GISELLE
Lo ga mau coba lapor polisi, Dew?
Mungkin mereka bisa bantu cari...
Dewa menatap Giselle, mengangkat bahu cuek. Aditya turut
memperhatikan kedua sahabatnya walau sambil tetap makan.
DEWA
Gue ga ngerasa mereka bakal
ngebantu banget juga sih. Jujur
Sel, gue ga tau harus percaya sama
siapa sekarang. Gue ga tahu pihak
mana mihak di siapa. Ya paling gue
cari sendiri bapak gue... entah
gimana caranya.
GISELLE
Pasti kita bantu kok. Sekarang
mending lu abisin dulu mie lu, abis
itu istirahat. Kesehatan lu juga
penting, Dewa.
DEWA
Sori ya, hari ini ga jadi ke
Ragusa.
ADITYA
Lo pikir itu hal yang penting
sekarang?
Dewa tersenyum simpul, begitu pula Aditya dan Giselle. Aditya
menepuk bahu Dewa pelan. Giselle kembali fokus menatap
cangkir tehnya.
19

INT. KAMAR RINI DAN ISMOYO - MALAM

19

Rini duduk di pinggir kasur, menangis. Jika diperhatikan
dengan lebih seksama, kamar tersebut cukup luas, lebih luas
dari kamar Dewa. Di kamar tersebut juga terdapat jendela yang
menghadap ke bagian belakang rumah, tepatnya tanah yang masih
kosong. Terdengar SUARA PINTU DIKETUK dan Dewa masuk ke dalam
kamar. Ia membawa nampan kayu yang di atasnya terdapat
sepiring nasi goreng dan gelas berisi air mineral. Dewa
meletakkan nampan tersebut di meja samping kasur.

20.
DEWA
Bu, ini Dewa beliin nasi goreng.
Rini tidak bereaksi.
DEWA (CONT’D)
Bu, Dewa mau cari Bapak.
Rini dengan cepat menengok ke arah Dewa dengan wajah panik.
Pipinya nampak basha dan matanya tampak bengkak.
Jangan.

RINI

DEWA
Kenapa gitu? Dewa mau ketemu Bapak.
RINI
Kamu mau Ibu gila karena kehilangan
kamu juga!?
DEWA
Maksud ibu apa ngomong kayak gitu?
Kehilangan aku? Maksud Ibu, kita
udah kehilangan Bapak, gitu?
RINI
Kamu gak tau sebahaya apa di luar
sana, Dewa.
DEWA
Dewa tau, makanya Dewa mau cari
Bapak, Bu!
RINI
Kamu gak sayang sama Ibu?
DEWA
Gak gitu dong, Bu. AkuRINI
Ya udah, kita tunggu aja Bapakmu
pulang!
DEWA
Ibu kangen kan, sama Bapak?
RINI
Jangan macem-macem kamu, Dewa.
DEWA
Bu, Dewa cuma ga bisa liat
Ibu sedih terus-

RINI (CONT'D)
(membentak dengan agak
histeris)
DEWA!!!

21.
DEWA
Iya, iya. Dewa gak kemana-mana.
Air mata Rini mengalir deras. Ia menangis terisak. Dewa
mengerutkan dahinya, menatap ibunya kembali nangis. Ia duduk
di samping ibunya, menghela nafas.
DEWA (CONT’D)
Udah, Bu. Jangan nangis. Dewa gak
kemana-mana.
Rini tetap menangis. Dewa terdiam beberapa saat. Tak lama ia
pun pergi keluar dari kamar, meninggalkan Rini sendiri.
20

INT. DAPUR - PAGI

20

Dewa duduk di depan meja makan dengan baju yang rapih dan
rambut yang masih agak basah, memakan sepotong roti sembari
membaca koran. Di hadapannya terdapat sepiring roti dan
segelas air minum yang nampak belum disentuh sama sekali.
Dewa melirik ke arah roti tersebut, tapi wajahnya tetap diam
tidak bergeming. Selanjutnya Dewa melirik jam, lalu tersontak
dan buru-buru menjejalkan seluruh rotinya ke mulut, lalu
minum segelas air dengan hanya beberapa kali teguk. Dewa
mengambil tasnya dan berjalan ke pintu keluar rumah.
21

INT. RUANG TENGAH - PAGI

21

Tepat sebelum Dewa menutup pintu rumah, gerakannya terhenti
karena mendengar SUARA PINTU KAMAR TERBUKA. Dewa pun menutup
pintu rumahnya, pura-pura tidak dengar suara ibunya keluar
kamar.
22

INT. RUANG KELAS - PAGI

22

Kelas tampak sudah selesai. Dewa, Aditya dan Giselle tampak
membalas tegur sapa mahasiswa lain yang hendak keluar dari
ruang kelas, kemudian lanjut memulai pembicaraan mereka di
ruang kelas yang sudah agak sepi tersebut. Dewa duduk di
kursi, Aditya duduk di sampingnya, sedangkan Giselle sedang
membereskan barang-barangnya.
DEWA
Gue bakal tetep cari Bapak gue. Gue
ga peduli bahaya, dan Ibu gue ga
boleh tau.
Giselle menghentikan gerakannya sejenak, menatap Dewa. Dewa
melirik ke arah Giselle dan Giselle kembali memasukkan barangbarangnya ke tas.

22.
ADITYA
Lo mau mulai cari dari mana?
DEWA
Lo ada ide gak?
ADITYA
Ke tempat latihan teater Bapak lu,
lah.
DEWA
Waduh... di mana ya?
ADITYA
Gimana sih lu, kok ga tau tempat
kerja Bapak sendiri?
DEWA
Ya gue ga pernah nyamper, kalo Ibu
tau gue bisa dikunciin di kamar
kali. Bapak gue juga gak pernah
ngajak, sih.
ADITYA
Masa lu ga tau sama sekali sih?
Tempat yang pernah lu kunjungin
sekali, gitu. Gak harus kayak
tempat latian teater yang proper
juga. Mereka bisa latihan di mana
aja, Dew.
Dewa terdiam sebentar, tampak berusaha mengingat.
DEWA
Di mana aja, ya?
Dewa terdiam sejenak, ruangan lengang. Giselle menarik kursi
ke dekat Aditya dan Giselle, lalu duduk.
DEWA (CONT’D)
Oh! Ada sih satu rumah... gue mayan
inget lokasinya. Dulu pas SMA gue
pernah ke sana nemenin Ibu gue
anterin bekel ketinggalan buat
Bapak gue.
ADITYA
Nah, tuh coba!
DEWA
Ya kalo itu cuma rumah temen doang
gimana? Bukan tempat latihan gitu.

23.
ADITYA
Ngapain dong Tante Rini ampe
nganterin makanan kalo gitu?
DEWA
Iya juga ya...
Giselle menatap Dewa cemas.
23

TEMPAT LATIHAN TEATER - SORE

23

Dewa celingukan di depan sebuah rumah yang ukurannya sedang
dan berpagar rendah, lalu membuka pagar yang tidak dikunci
setelah beberapa kali memencet bel tetapi tidak mendapatkan
respon. Dewa berjalan di bagian luar rumah, di halaman,
berusaha melirik ke dalam rumah melalui sela jendela. Ia
mengetuk jendela beberapa kali, tapi tidak ada yang menjawab.
Dewa mundur beberapa langkah dari tembok rumah agar ia bisa
melihat ke jendela lantai atas. Ia tetap tidak melihat siapasiapa. Tiba-tiba Dewa mendengar SUARA SEGEROMBOL MOTOR DAN
LAKI-LAKI YANG MENGOBROL. Dewa mengkerutkan dahinya dan
beranjak pergi dari rumah itu. Ketika keluar dari rumah, Dewa
melihat segerombolan lelaki berperawakan menyeramkan di
warung dekat rumah tersebut, yang sebelumnya tidak ada.
Dewa tampak takut.
LELAKI 1
Dek, sini bentar!
Dewa tampak berkeringat dan sangat cemas, kemudian perlahan
menghampiri orang-orang tersebut.
Mereka memberikan dompet pada Dewa. Dewa tampak bingung.
LELAKI 1 (CONT’D)
Ini dompetmu bukan, dek? Jatoh
deket motor tadi.
Dewa tersenyum lega dan canggung.
DEWA
Oh, iya, Bang. Benar dompet saya.
LELAKI 1
Eh, nama kau siapa? Biar aku
cocokkan dengan KTP di dalam sini.
Kalau benar ini dompetmu, aku izin
buka ya.
Lelaki 1 membuka dompet tersebut dan mengambil KTP di
dalamnya.

24.
LELAKI 1 (CONT’D)
Nah, siapa kau punya nama?
DEWA
Surya Indradewa Ismoyo, Bang. Lahir
23 November 76.
LELAKI 1
Aah, benar punya kau rupanya. Ini,
coba cek dulu. Kalau ada yang
hilang, kami tidak tahu menahu.
Laki-laki yang ada di sana tertawa. Dewa menerima dompetnya
kembali.
DEWA
Cuma recehan kok Bang, isinya.
Dewa memasukkan dompetnya ke tas.
LELAKI 1
Foto yang ada di situ, Bapak kau?
Dewa terdiam dengan wajah kaget dan cemas. Namun kemudian ia
nampak berusaha biasa saja.
DEWA
(dengan sedikit takut)
Iya, Bapak saya.
LELAKI 1
Mirip kau, ya.
LELAKI 3
Ah, mau tau saja kau ini keluarga
orang!
LELAKI 1
Biarlah! Anak ini mirip almarhum
anakku. Rindu kali aku ini sama
dia!
Dewa tersenyum, wajahnya kembali lega.
DEWA
Kalo boleh tau, abang-abang
sekalian...?
LELAKI 2
Ojek pangkalan di sekitar sini,
dek. Biasanya di warung tongkrongan
yang di blok sebelah, tapi lagi
tutup!

25.
DEWA
Mau nanya Bang kalo gitu... Kenal
pemilik rumah sini gak, Bang?
LELAKI 3
Oh, itu mah anaknya langganan saya!
Tapi kayaknya mereka lagi jarang di
rumah sini. Kayaknya sih punya
berapa rumah, begitu. Kadang
rumahnya ramai, kadang tidak.
DEWA
Punya nomor teleponnya, Bang?
LELAKI 3
Wah, mana ada!
LELAKI 1
Lagi nyari yang punya rumah, dek?
DEWA
Iya, Bang. Waktu itu buku saya
dipinjem sama anaknya, sampe
sekarang belum dibalikin. Mahal
kalo beli baru.
LELAKI 2
Setau saya mah tuan rumahnya punya
teater, dek! Dulu sering latihan di
gor depan komplek tuh. Coba ke
sana, siapa tau mereka ada nomornya
si Bapak.
DEWA
Oalah... Yowes, makasih banyak ya
Bang. Saya duluan kalo gitu.
Assalamuallaikum.
Para tukang ojek membalas sapaan dan salam Dewa. Dewa
menyalakan motornya dan melaju seraya membunyikan klakson
yang dibalas dengan telapak tangan yang diacungkan oleh para
ojek.
24

I/E. GOR - SORE

24

Dewa berdiri di depan meja resepsionis gor yang cat birunya
sudah mengelupas tersebut. Gor yang terlihat di belakang meja
resepsionis itu tidak terlalu besar, hanya ada 2 lapangan
bulu tangkis beserta kamar mandi di pojok belakangnya. Dewa
agak meringis menatap resepsionisnya yang tampak berambut
kuning dan berbaju hijau neon.

26.
RESEPSIONIS
Walah, kalo teater-teater itu mah,
udah lama gak nyewa gor sini!
Anggotanya udah gak terlalu banyak
setau saya itu, mas!
DEWA
Oh, gitu ya mas... Kalo nomor
teleponnya masih nyimpen?
RESEPSIONIS
Waduh, dek, gak bisa. Kan privator
orang.
DEWA
Privasi, mas. Ini, saya cuma ada
ini aja.
Dewa mengeluarkan sekotak rokok dan meletakkannya di atas
meja sang resepsionis. Sang resepsionis mengambil kotak
rokok, membukanya, dan tersenyum.
25

INT. RUANG TENGAH RUMAH DEWA - MALAM

25

Dewa berdiri depan telepon rumahnya, dengan sudah mengenakan
baju rumahan, rambut basah, dan handuk di bahunya. Ia lalu
mengambil secarik kertas yang resepsionis tadi berikan
padanya. Ia hendak memencet nomor telepon ketika ia menyadari
sesuatu. Nomor telepon tersebut adalah nomor telepon rumahnya
sendiri.
Dewa berteriak tertahan karena kesal dan membuang kertas
tersebut ke tong sampah. Tiba-tiba terdengar SUARA PINTU
KAMAR TERBUKA. Dewa menghampiri Rini dan salim.
DEWA
Assalamuallaikum, Bu.
RINI
Waallaikumsalam. Kamu kenapa?
DEWA
Hah? Oh, nggak bu. Kesal tugas
banyak banget. ini Dewa sekarang
harus ke rumah Aditya buat kerja
kelompok.
Rini tidak merespon. Dewa mengambil buku telepon yang jatuh,
lalu terdengar SUARA PINTU KAMAR DITUTUP. Dewa memperhatikan
pintu kamar Rini. Rini sudah kembali masuk ke kamar. Dewa
lalu bergegas keluar rumah.

27.
26

INT. KAMAR ADITYA - MALAM

26

Dewa menggerutu seraya membolak-balik buku telepon yang ia
bawa dari rumah sembari duduk di pinggir kasur Aditya. Di
sampingnya terdapat telepon kabel milik Aditya. Kamar Aditya
tidak terlalu luas, tapi sangat rapih.
ADITYA
Ya lu bisa-bisanya malah dapet
nomor telpon rumah lu sendiri.
Bukannya di-cek dari awal lu dapet
tu nomer. Bloon juga lu kadang.
DEWA
Ya mana gue tau kalo minjem gor-nya
selalu atas nama bapak gue! Ah,
bangsat lah! Gue harus hubungin
siapa lagi dong, anjing!?
Giselle yang sedang duduk di kursi depan meja belajar pindah
ke samping Dewa dan mengelus punggungnya.
GISELLE
Sabar, Dew. Marah ga bikin
masalahnya selesai.
Aditya tiduran di kasurnya, turut memperhatikan Dewa. Ia
menghela nafas.
ADITYA
Lagian gimana ceritanya sih satu
buku telepon ga ada yang angkat
telpon lu...
Dewa terdiam sejenak.
DEWA
...Ya gak tau, pada sibuk mungkin.
Atau pada ganti nomor. Ada saran
lain gak?
ADITYA
Coba tuh pake komputer gue.
DEWA
Gue lagi bokek banget Dit, gak
boong.
ADITYA
Ga usah bayar... ya kali temen gue
lagi begini, masih gue porotin
juga.

28.
GISELLE
Lu sih, morotin Dewa mulu!
ADITYA
Apaan? Gue cuma minta traktir
makan! lagian juga ni bocah, lebih
kaya dari gue kok bisa-bisanya ga
punya komputer. Kalah lu sama anak
tukang kunci!
DEWA
Ye, komputer bekas sodara aja
berisik banget lu.
Dewa pun duduk di depan komputer Aditya dan mengangkat
telepon, memencet tombol dial up.
DEWA (CONT’D)
Mana sih? Kaga nyambung!
ADITYA
Lu mencet 9-nya 5 kali, goblok.
GISELLE
(Memukul bahu Aditya)
Mulutnya itu lho.
Dewa pun berhasil menelepon operator, dan berhasil mengakses
komputer Aditya. Aditya dan Giselle diam, menunggu.
DEWA
Terus, apa yang harus gue cari?
ADITYA
Mana gue tau!
GISELLE
Coba cari berita soal Om Ismoyo,
Dew.
ADITYA
Berita di koran lebih banyak kali.
Gue mah kalo buka komputer biasanya
nyari doraemon bahasa jawaGiselle melempar bantal dengan kencang ke arah Aditya.
GISELLE
Gila lu ya malah bercanda?
ADITYA
Ya maaf... kan gue ga mau Dewa
terlalu stress.

29.
DEWA
Nggak, gue gak papa kok. Gue tau
Bapak gue bisa jaga diri, cuma
stress aja Ibu gue nangis mulu.
Giselle dan Aditya sama-sama terdiam, memperhatikan Dewa.
Kali ini Giselle duduk di kasur bersandar ke tembok, Aditya
tiduran di sebelahnya. Tak lama Dewa justru mematikan
komputer.
ADITYA
Ga nemu apa-apa?
DEWA
Nggak. Gak muncul apa-apa.
GISELLE
Hm... kayaknya emang lebih pas kalo
cari langsung. Mereka ga ada latian
di tempat lain, ya?
DEWA
Kurang tau gue.
ADITYA
Eh, Om Ismoyo dulu kerja kan? Coba
ke kantor lamanya, deh.
Dewa menatap Aditya dengan wajah terkejut.
Pinter lu.

DEWA

Aditya tertawa dengan wajah sombong.
ADITYA
Iyalah! Bisa apa sih lu tanpa gua?
Dewa akhirnya tertawa, melempar buku teleponnya ke arah
Aditya. Giselle melindungi dirinya dengan bantal.
27

EXT. DEPAN RUMAH ADITYA - MALAM

27

Dewa dan Giselle melambaikan tangan ke Aditya, lalu menaiki
motor melewati sekitar 7 rumah. Mereka sudah tiba di depan
rumah Dewa. Dewa menghentikan motornya. Giselle nampak
bingung. Dewa menengok ke Giselle yang duduk di jok
belakangnya.
DEWA
Sel, mau mampir dulu gak?

30.

Hah?

GISELLE

Giselle melotot, wajahnya memerah. Dewa tampak tetap cuek.
DEWA
Mau mampir gak? ajak ngobrol Ibu
gue, kan kalian deket.
GISELLE
Oh... boleh.
Dewa pun tersenyum, sedangkan Giselle turun dari motor dengan
wajah tersipu malu.
28

INT. RUANG TENGAH RUMAH DEWA - MALAM

28

Pintu terbuka, Dewa dan Giselle masuk ke dalam rumah yang
lumayan gelap.
DEWA
Assalamuallaikum.
Tidak ada jawaban sama sekali. Dewa menyerngitkan dahi,
menyalakan lampu atas karena hanya lampu meja yang
dinyalakan. Giselle mengikuti di belakangnya.
Bu?

DEWA (CONT’D)

Dewa pun berjalan ke pintu kamar Rini yang sedikit terbuka.
Dewa sedikit mengerutkan dahinya saat ia tampak mengendus
sesuatu.
29

INT. KAMAR ISMOYO DAN RINI - MALAM
Dewa masuk ke kamar dan terbelalak melihat ibunya sudah
terbaring lemah di lantai, dengan darah yang mengalir dari
nadinya.
DEWA
(histeris)
IBU!!!
Dewa menghampiri ibunya. Giselle muncul di depan pintu.
GISELLE
Ya Tuhan...
(gelagapan)
Gu, gue... telpon ambulans!

29

31.
Dewa dengan wajah pucat mengangkat tangan Ibunya yang
dipenuhi darah untung memperlambat proses pendarahan. Ia juga
terkena darah Ibunya.
30

INT. LOBBY RUMAH SAKIT - MALAM

30

Aditya nampak tergesa-gesa masuk ke dalam lobby rumah sakit
seraya menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari seseorang.
Aditya pun menghampiri meja resepsionis, tampak mengajak
ngobrol perawat yang sedang bertugas di situ.
31

INT. KORIDOR RUMAH SAKIT - MALAM

31

Aditya keluar dari lift dan langsung menghampiri Giselle dan
Dewa yang sedang duduk di kursi depan ruangan operasi.
ADITYA
(dengan nafas tersengal)
Tante Rini... Gak papa kan?
GISELLE
(dengan suara pelan)
Tante berhasil diselamatin, tapi
pokoknya kondisinya belum stabil.
Gue juga ga terlalu paham tadi
dokternya jelasin apa.
Aditya menghampiri Dewa. Dewa duduk, menunduk, dengan
ekspresi wajah marah campur sedih. Ia mengepal kedua
tangannya dengan erat.
DEWA
Kenapa harus nambahin beban gue
sih? Emangnya dia pikir belum cukup
Bapak gue pergi? Emangnya dia doang
yang menderita?
Dew...

ADITYA

DEWA
Gue juga lagi usaha, Dit. Gue usaha
nyari Bapak gue demi Ibu gue. Tapi
dia malah kayak gini.
Dewa melempar tasnya ke lantai. Ia menatap ke langit-langit
seraya menggoyangkan kakinya dengan tidak tenang. Matanya
tampak berkaca-kaca. Aditya mengelus punggungnya, Giselle
duduk di sampingnya dan menggenggam tangan Dewa.

32.
32

INT. RUANG KERJA ISMOYO DI RUMAH - SIANG

32

Dewa mengobrak-abrik lemari ayahnya, tetapi tidak banyak
menemukan naskah ayahnya. Hanya buku-buku saja yang ada di
sana, dan barang-barang seperti sertifikat dan lain-lain.
Naskah hanya ada beberapa, dan semuanya hanya naskah biasa,
naskah tentang romansa atau drama kehidupan sehari-hari, dan
dari tanggal-tanggal yang tertera, semua naskah sudah
dipentaskan sekian tahun lalu.
Dewa pun mengobrak-abrik barang lain, hingga ia menemukan
buku kecil berisi nomor telepon dan alamat. Ia menelepon
beberapa nomor di situ dengan telepon yang ada di meja kerja
Ismoyo, dan tidak ada yang diangkat. Tiba-tiba satu nomor
mengangkat. Dewa langsung duduk di kursi, berusaha
menenangkan diri. Ia menatap mesin tik di hadapannya dengfan
telepon di telinganya.
DEWA
(dengan suara bergetar)
Selamat siang.
PRIA DI TELEPON (O.S.)
Siang, dengan siapa?
DEWA
Maaf, kalau boleh tahu, apa Bapak
mengenal Pak Ismoyo?
PRIA DI TELEPON (O.S.)
Maaf, ini dari siapa ya?
DEWA
Maaf sebelumnya, saya anaknya Pak
Ismoyo.
PRIA DI TELEPON (O.S.)
Oh, Dewa ya? Ismoyo dulu sering
cerita soal kamu. Ada apa?
DEWA
Bapak... teman teater Bapak saya?
PRIA DI TELEPON (O.S.)
Saya teman sekantornya dulu,
sebelum Ismoyo keluar buat
teateran. Kenapa?
DEWA
Mau tanya Pak, Bapak saya pernah
tinggalin sesuatu di kantor gak ya?

33.
PRIA DI TELEPON (O.S.)
Paling cuma buku-buku yang dulu dia
sumbangin.
DEWA
(tampak penuh harap)
Sa, saya minta alamat kantornya
boleh?
Dewa mengambil pulpen dan kertas, lalu mencatat sesuatu
diiringi SUARA DARI TELEPON.
33

INT. KAMAR RINI DI RUMAH SAKIT - SIANG

33

Giselle duduk di sofa seraya membaca komik dengan badan yang
ia balut dengan selimut Bali, sedangkan Rini masih tidak
sadarkan diri di kasur, kondisinya nambah sudah lebih stabil,
dengan beberapa peralatan medis yang menempel di tubuhnya.
Tiba-tiba seorang suster mengetuk pintu dan masuk.
SUSTER
Permisi, Mbak Giselle ya?
GISELLE
Iya suster, ada apa?
SUSTER
Ada telepon, mbak. Silahkan
langsung aja ke meja suster di
sebelah kiri koridor.
34

INT. MEJA SUSTER - SIANG

34

Giselle keluar dari kamar, lalu berjalan ke meja suster. Ia
menunduk menyapa beberapa suster yang sedang bertugas, lalu
menerima telepon.
35

INT. RUANG TENGAH RUMAH DEWA - SIANG
GISELLE (O.S.)
Tante Rini masih belum bangun, tapi
udah lebih stabil kata suster. Lo
kapan ke sini?
DEWA
Hm... Lo bisa jaga di sana sampe
jam berapa, Sel?

35

34.
GISELLE (O.S.)
Sampe kapan aja bisa sih, kelas gue
yang hari ini dipindah ke lusa.
Kenapa?
DEWA
Gue kayaknya baru bisa ke RS malem
banget. Ada tempat yang mau gue
kunjungin. Gak papa gak? Atau kalo
emang gak bisa, minta tolong suster
buat stand by mungkin...
GISELLE (O.S.)
Gak papa, gue nginep di sini aja.
DEWA
Oh, oke... Makasih banyak ya, Sel.
Maaf ngerepotin.
GISELLE (O.S)
Sama sekali nggak, Dew.
Dewa menutup telepon. Ia menghelas nafas singkat dengan wajah
yakin, lalu mengambil tas nya dan pergi keluar rumah.
36

EXT. DEPAN KANTOR LAMA ISMOYO - SIANG

36

Dewa memarkirkan motornya, lalu turun dan menatap gedung tua
dengan dinding keramik berwarna merah marun. Matahari nampak
sangat terik, menerpa wajahnya. Ia pun berjalan masuk ke
dalam.
37

INT. KANTOR LAMA ISMOYO - SIANG
Dewa yang duduk di lobby kantor yang tidak terlalu luas
tersebut. Tak lama seorang lelaki datang dari arah anak
tangga. Dewa disambut oleh SATYO(59), seorang lelaki tua
berperawakan tinggi besar.
SATYO
(tersenyum)
Dewa ya? Saya Satyo, dulu senior
bapakmu.
DEWA
Siang, Pak. Maaf mengganggu.
SATYO
Gak apa-apa. Yuk, langsung mau liat
barang-barangnya Bapakmu?

37

35.
38

INT. RUANG KERJA KANTOR LAMA ISMOYO - SIANG

38

Dewa memperhatikan ruang kerja yang sudah nampak tua tetapi
bersih itu. Setiap orang di sana sedang fokus kerja di meja
masing-masing, beberapa tidak terlihat karena tertutup bilik
pembatas antar meja.
SATYO
(dengan suara pelan)
Dulu kantor berantakan banget, tapi
jadi rapih dan bersih karena
Bapakmu itu galak banget kalo
masalah gitu-gitu. Akhirnya kebawa
sampai sekarang.
Dewa tersenyum, lalu kembali memperhatikan orang-orang yang
bekerja dengan komputer seraya ia berjalan di samping Satyo.
hingga akhirnya mereka tiba di sebuah ruangan terpisah yang
berisi buku-buku.
SATYO (CONT’D)
Sini, masuk aja Dew.
39

INT. RUANG BUKU KANTOR LAMA ISMOYO - SIANG

39

Dewa masuk, kemudian Satyo menunjukkan rak bagian buku-buku
pemberian Ismoyo.
SATYO
Ini buku-buku sumbangan Bapakmu.
Tapi kayaknya kebanyakan sih buku
bekas pas di STAN dulu. Ya, gak
mungkin dia pake lagi juga, toh dia
jadi bergelut di seni.
Dewa membuka buku-buku tersebut, mencari sekiranya ia bisa
menemukan sesuatu. Benar saja, ia menemukan secarik kertas
berisi alamat seseorang. Kertasnya nampak sudah lusuh, dengan
nama pemilik alamat yang ia tidak kenal. Dewa menunjukkan
kertas tersebut kepada Satyo.
DEWA
Pak, Bapak kenal orang ini?
SATYO
Sepertinya pernah jadi klien. Agak
lupa-lupa inget yo sama namanya.
Tapi bukan pegawai sini. Harusnya
klien.
Dewa menyimpan kertas tersebut di sakunya.

36.
SATYO (CONT’D)
Temuin aja. Siapa tau dia tau
bapakmu di mana.
DEWA
Kok Bapak tau kalau Bapak saya...
hilang?
SATYO
Ya... buat apa lagi kamu ke sini?
Semua orang juga tau, seniman ujungujungnya masuk politik juga.
Dewa mengangguk-angguk perlahan. Satyo memasang wajah maklum,
menepuk-nepuk bahu Dewa.
SATYO (CONT’D)
Bapakmu orang baik, Dewa. Ibumu
juga. Semoga kalian bisa segera
berkumpul bertiga lagi.
Dewa hanya tersenyum, kembali menelusuri rak buku.
40

EXT. RUMAH TEMAN ISMOYO - SORE

40

Dewa tiba di depan sebuah rumah berukuran sedang yang nampak
tua dan kurang terurus. Pagarnya yang tidak jauh dari pintu
rumah hanyalah pagar besi berukuran pinggang orang dewasa
yang bahkan sudah mulai berkarat, dan halamannya penuh dengan
rumput liar. Dewa memencet bel. Seorang wanita tua keluar.
Siapa ya?

WANITA TUA

DEWA
Permisi Bu, saya lagi mencari
alamat ini.
Sang wanita berjalan agak terseok ke arah pagar. Dewa
memperlihatkan kertas alamat tersebut kepada sang wanita tua.
Sang wanita tua memakai kacamatanya dan membaca alamat yang
tertera.
WANITA TUA
Lho, kalau dia mah udah pindah
rumah beberapa taun lalu.
Dewa tampak kecewa.
DEWA
Oh, gitu ya Bu...

37.

Sebentar.

WANITA TUA

Wanita tersebut masuk ke dalam rumah sebentar, kemudian tak
lama keluar lagi memberikan secarik kertas berisikan alamat.
Dewa menerima kertas tersebut dengan dahi mengerut, bingung.
WANITA TUA (CONT’D)
Alamat barunya.
Ibu kenal?

DEWA

WANITA TUA
Sedikit. Teman anak saya waktu
kuliah.
DEWA
Ah, begitu. Jadi Ibu tinggal di
sini... dengan anak Ibu, ya?
WANITA TUA
Dengan asisten rumah tangga. Anak
saya tinggal di Amerika sejak lulus
kuliah.
Dewa menyerngitkan dahinya, tetapi kemudian tersenyum kepada
sang wanita tua.
DEWA
Baik kalau begitu. Terima kasih
banyak, Bu.
41

EXT. WARUNG PINGGIR JALAN - SORE

41

Penonton melihat dari agak jauh Dewa tampak sedang menanyakan
alamat kepada pemilik warung lalu berterimakasih, dan kembali
melajukan motornya. Wajahnya tampak curiga.
42

EXT. TEMPAT LATIHAN TEATER - SORE

42

Dewa menghela nafas saat tiba di alamat tujuannya. Ia kembali
di tempat latihan teater ayahnya, rumah pertama yang ia
kunjungi. Ia tampak sedang duduk beristirahat sebentar di
motornya seraya mengipas-ngipas lehernya, ketika ia menyadari
kalau ada seseorang di dalam rumah. Ia melihat sesosok lelaki
di jendela lantai 2, bertatapan dengannya. Lelaki tersebut
tampak terkejut saat beradu tatap dengan Dewa. Lelaki
tersebut langsung menjauh dari jendela.

38.
Dewa dengan wajah penuh harap turun dari motor dan memencet
bel berkali-kali. Tidak ada jawaban. Dewa kembali duduk di
motornya, menunggu.
43

EXT. TEMPAT LATIHAN TEATER - MALAM

43

Dewa menunggu di depan rumah hingga malam hari seraya membukabuka catatan kecilnya. Tiba-tiba ia mendengar SUARA PINTU
RUMAH DIBUKA dan tak lama gerbang rumah terbuka. Seorang
wanita berumur sekisaran dirinya yang membukakan pintu.
44

RUANG TENGAH TEMPAT LATIHAN TEATER - MALAM

44

Dewa masuk ke rumah dan nampak barang-barang yang sudah
dimasukkan ke dalam kardus dan 3 buah tas ransel, yang
diletakkan di dekat pintu keluar. Rumah tersebut memang luas,
tapi nampak semakin luas karena barang-barangnya sedikit.
Hanya didominasi oleh perabotan besar seperti sofa, meja, dan
lemari.
Dewa pun disapa oleh seorang lelaki tua yang tinggi dan
kurus, nampak agak menyeramkan, WIJAYA(56).
WIJAYA
Mari, silahkan duduk.
Dewa pun duduk di sofa. Wijaya tampak takut.
DEWA
Gini Pak, saya Dewa. Anaknya-

WIJAYA (CONT'D)
Anaknya Ismoyo.

DEWA
Betul, Pak. Bapak teman teater
Bapak saya?
WIJAYA
Ya, betul. Ismoyo apa kabar?
DEWA
Pak, saya yakin Bapak tau apa yang
terjadi pada Bapak saya, dan
mungkin dengan anggota teater Bapak
yang lain.
Wijaya menghela nafas.
DEWA (CONT’D)
Tolong jangan sembunyikan apa-apa,
Pak. Saya cuma mau tau di mana
Bapak saya. Ibu saya mau ketemu
lagi sama suaminya.

39.
WIJAYA
Saya tidak tahu.
Pak-

DEWA

WIJAYA
Saya kabur.
Apa?

DEWA

WIJAYA
Saya kabur dari Ismoyo dan rekan
yang lain beberapa bulan terakhir.
Dewa terdiam kaget.
WIJAYA (CONT’D)
Saya gak pernah ada intensi buat
berkecimpung di dunia politik. Saya
gak tau kenapa Ismoyo dan yang lain
berubah tujuan ke sana. Kami
awalnya cuma mau berkarya aja.
DEWA
Lalu kenapa mereka latihannya di
sini?
WIJAYA
Saya gak tau cara nolaknya, saya
kalah suara. Tadinya saya pikir
perlahan saya bisa ubah pola pikir
mereka. Ternyata mereka terlalu
kolot.
DEWA
Ayah saya teguh pendirian, bukan
kolot.
WIJAYA
Apa bedanya?
Dewa menatap Wijaya penuh amarah.
WIJAYA (CONT’D)
Saya punya anak dan istri.
Kehidupan mereka berdua lebih utama
buat saya.
Tiba-tiba anak gadis Wijaya datang membawakan segelas air
mineral.

40.
WIJAYA (CONT’D)
Monggo, diminum. Maaf hanya ada air
mineral. Kami baru sampai di sini
tadi siang untuk ambil barang.
Dewa pura-pura minum lalu langsung menutup kembali gelas
tersebut dengan tutup gelasnya yang bermotif bunga.
DEWA
Bapak saya ada simpan naskah di
sini?
Wijaya terdiam.
DEWA (CONT’D)
(kesal)
Pak.
WIJAYA
Yang mereka lakukan salah, Dewa.
Terlalu berbahaya.
DEWA
Saya paham betul apa yang bapak
saya lakukan.
WIJAYA
Kalau begitu, ya jangan-

DEWA (CONT'D)
(dengan tegas)
Saya mau cari bapak saya.

DEWA (CONT’D)
Saya cuma mau cari ayah saya.
Setelah ini saya gak akan ganggu
hidup Bapak lagi.
Wijaya menghela nafas dengan sangat berat. Wijaya pun bangkit
dari duduknya dan berjalan ke arah tangga. Dewa melirik ke
arah anak Wijaya yang berdiri agak berjarak dari tempat Dewa
duduk. Anak perempuan itu mengangguk. Dewa pun bangkit dari
duduknya dan mengikuti Wijaya.
45

INT. RUANG PENYIMPANAN NASKAH - SORE

45

Ruang tersebut mirip seperti ruang kerja Ismoyo. Ada meja
dengan mesin tik dan lembaran-lembaran kertas, ada rak berisi
buku-buku dan koran-koran, dan banyak tumpukan kertas dengan
coret-coretan. Dewa menyerngitkan dahinya, ruangan tersebut
sangat berantakan.
WIJAYA
Saya sediakan tempat ini buat
mereka berkarya.
(MORE)

41.
WIJAYA (CONT'D)
Ternyata disalahgunakan untuk
melakukan hal berbahaya.
DEWA
Sebenarnya bentuk aksi mereka kayak
gimana, Pak?
Wijaya tidak menjawab. Dewa lanjut melihat-lihat.
WIJAYA
Saya harap kamu gak ambil apa-apa
dari ruangan ini. Saya tidak mau
hal ini dilanjutkan.
Dewa menelusuri ruangan itu dan membuka-buka berkas yang ada,
tetapi ia tidak bisa fokus karena Wijaya memperhatikannya
dengan begitu lekat.
46

INT. RUANG TENGAH TEMPAT LATIHAN TEATER - MALAM

46

Wijaya duduk di sofa, begitu pula Dewa. Dewa terdiam, menatap
lantai. Wijaya meminum airnya.
ANAK WIJAYA (O.S.)
Pa, sini sebentar dong!
WIJAYA
Ah, permisi sebentar.
Silahkan.

DEWA

Ketika Wijaya meninggalkan ruang tengah, Dewa berdiri,
celingukan, lalu mengulurkan tangannya ke balik gorden dan
membuka selot jendela di samping pintu perlahan.
Tak lama Wijaya kembali, Dewa pura-pura sibuk mengambil
sepatu dan memakainya.
DEWA (CONT’D)
Udah larut, Pak. Saya pulang dulu.
Terima kasih atas bantuannya.
Wijaya memperhatikan Dewa memakai sepatu. Ketika Dewa hendak
keluar, Wijaya menghentikannya.
WIJAYA
Kalau kamu ketemu Bapakmu... tolong
sampaikan permintaan maaf dari
saya.
Dewa hanya diam, lalu pergi berjalan keluar.

42.
47

INT. KORIDOR RUMAH SAKIT - TENGAH MALAM

47

Dewa duduk di kursi depan kamar, di sampingnya terdapat
Giselle yang membungkus badannya dengan selendang, dan di
hadapannya Aditya berdiri.
ADITYA
Lu harus balik lagi ke situ sih gue
rasa. Pasti banyak berkas yang
disembunyiin sama Om Ismoyo dari si
Wijaya itu.
GISELLE
Masa Om Ismoyo bisa nyembunyiin
sesuatu dari yang punya rumah?
DEWA
Nggak, Sel. Gue yakin pasti
disimpennya di rumah si Wijaya itu.
Di rumah gue ga ada sama sekali.
GISELLE
Kemungkinan terburuk ya berkasberkas penting udah diambil sama...
pihak berwajib.
ADITYA
Mana tau kalo gak dicoba. Siapa tau
ada sesuatu di sana.
DEWA
Besok temenin gue balik ke rumah
Wijaya, Dit.
Oke.

ADITYA

Koridor lengang. Ketiga sahabat itu terdiam.
48

INT. KAMAR RUMAH SAKIT - TENGAH MALAM

48

Dewa masuk ke ruang tempat Rini tidur, ditemani oleh Giselle
dan Aditya.
GISELLE
(berbisik)
Tante Rini tadi udah sadar, tapi
sekitar 1 jam yang lalu tidur lagi
karena masih lemes.
Dewa tampak lega, tapi ia juga tampak tidak tahu harus
memberi respon apa. Ia diam menatap Rini. Giselle mengambil
barang-barangnya, lalu berjalan ke pintu bersama Aditya.

43.
GISELLE (CONT’D)
(berbisik)
Balik dulu ya, Dewa.
ADITYA
(berbisik)
Cabut, Dew. Kabarin aja nanti.
Dewa melambaikan tangannya. Giselle dan Aditya menutup pintu
perlahan. Dalam gelap, Dewa menghampiri Rini yang tertidur.
Dewa mengulurkan tangannya, hendak menyentuh tangan Rini.
Tiba-tiba wajah Dewa berubah menjadi kesal, dan ia menarik
tangannya. Dewa pun memilih untuk segera tidur di sofa.
49a

EXT. DEPAN RUMAH WIJAYA - SIANG

49a

Dewa dan Aditya turun dari mobil Kijang yang disetir oleh
Aditya. Aditya menatap rumah tersebut, sedangkan Dewa
celingukan, memastikan tidak ada siapapun di sekitar rumah
tersebut.
Mereka tampak was-was. Setelah mereka tampak lebih yakin,
Dewa berusaha membuka pagar, tapi ternyata dikunci. Mereka
pun akhirnya memanjat pagar, masuk ke dalam.
49b

EXT. HALAMAN RUMAH WIJAYA - SIANG

49b

Dewa membuka jendela samping pintu yang tidak dikunci
sedangkan Aditya celingukan di belakangnya, lalu mereka masuk
ke dalam melalui jendela yang cukup besar tersebut diikuti
oleh Aditya.
50

INT. DALAM RUMAH WIJAYA - SIANG

50

Dewa dan Aditya berjalan ke arah tangga dan naik ke lantai
atas. Dewa masuk ruangan penyimpanan naskah yang sudah ia
masuki sebelumnya.
51

INT. RUANG PENYIMPANAN NASKAH - SIANG

51

Mereka memulai pencarian mereka. Mereka membuka-buka naskah
dan catatan yang ada. Hanya ada naskah-naskah drama biasa.
DEWA
Gue yakin bukan naskah-naskah ini
yang bikin Bapak gue ilang. Ini mah
naskah biasa, naskah cinta, naskah
tentang kehidupan sehari-hari...

44.

Ya, jelas.

ADITYA

Dewa melihat ke sekeliling ruang hingga akhirnya pandangannya
terhenti di bagain atas rak. Dewa menarik kursi, lalu ia
melihat dan mengambil sebuah brangkas besi berukuran sedang
dari atas sana, brangkas tersebut lumayan terhalangi oleh
beberapa benda rongsokan. Aditya pun membantunya. Dewa turun
dari kursi
ADITYA (CONT’D)
Lu yakin isinya bukan uang?
DEWA
Ya masa ditaro situ. Gimana bukanya
ya?
ADITYA
(tertawa)
Ngeremehin anak tukang kunci, lu?
Aditya membuka brangkas tersebut dengan 2 besi tipis panjang.
DEWA
Tau gitu gue ga usah ribet-ribet
buka tuh jendela...
ADITYA
Yang nyuruh lu ribet siapa?
Dewa mengangkat bahu dan memilih untuk diam, lalu mereka
membaca naskah tersebut hingga perlahan air muka mereka
berubah menjadi tegang, lalu Dewa kembali ke halaman depan
dan melihat tanggal yang tertera di naskah tersebut. Naskah
tersebut adalah naskah utama dari gerakan reformasi Ismoyo
dan teman-temannya yang secara eksplisit membahas isu-isu
politik dan kondisi negara mereka saat itu. Banyak rahasia di
dalamnya yang juga hendak mereka sampaikan dalam bentuk
pentas teater.
DEWA
Gue yakin ini. ya gak sih, Dit?
ADITYA
Iya... Dew, anjir... Tapi ini
naskah keren banget sih.
DEWA
Tapi bikin Bapak gue ilang, Dit.
ADITYA
Dew, gue punya ide.

45.
Dewa menatap Aditya ragu, sedangkan Aditya tersenyum
mencurigakan.
52

INT. RUANG KELAS - PAGI

52

Segerombol mahasiswa duduk di dalam ruang kelas, ada yang
duduk di meja, di kursi, ada yang berdiri. Dewa, Giselle, dan
Aditya berdiri di hadapan mereka. seorang mahasiswa memegang
naskah Ismoyo, yang lain berdesakan turut berusaha membaca.
Dewa tampak gelisah, ia menatap Aditya dengan tidak yakin,
dan beberapa kali mengusap mulutnya dan menghela nafas.
Aditya menatap teman-teman yang lain dengan wajah yakin.
Giselle memperhatikan Dewa dengan wajah khawatir, sebelah
tangannya mengelus punggung Dewa.
GUNTUR(21), mahasiswa yang memegang naskah, menengok ke Dewa.
Wajahnya takjub.
GUNTUR
Sumpah, tau gitu dari dulu gue
dukung bapak lo!
Dewa tersenyum canggung.
ADITYA
Oke, gini rencananya. Gue sama Dewa
berencana mau bikin teater pake
naskah ini. Ngelanjutin jejak
bapaknya Dewa!
Semua langsung ricuh.
ADITYA (CONT’D)
Bapaknya Dewa dan teman-temannya
udah berjuang buat negri ini. Masa
kita yang lebih muda malah diem
doang? Kita harus memimpin gerakan
baru!
Semua kembali ricuh.
ADITYA (CONT’D)
Jadi, siapa yang mau ikut?
Semua berseru semangat, Dewa agak menyerngit karena suara
bising teman-temannya.
ADITYA (CONT’D)
Jadi gini rencananya. Kita bakal
pentasin teater ini di tengahtengah demo.
(MORE)

46.
ADITYA (CONT’D)
Nanti biar gue cari tau info kapan
bakal diadain demo di Jakarta
Pusat. Terus nanti, kita cari tementemen jaket ijo. Kita kerjasama
sama mereka. Tapi persiapan kita
harus sangat hati-hati.
Sangaaattt... hati-hati.
Suara Aditya perlahan tenggelam dengan suara bising dari anakanak yang lain. Dewa diam di samping Aditya, menatap temantemannya dengan wajah serius. Giselle memperhatikan Dewa
dengan wajah cemas. Dewa melirik ke Giselle, mereka
bertatapan. Tetapi Dewa memutuskan untuk diam dan kembali
berusaha menyimak diskusi di hadapannya.
53

EXT. KORIDOR KAMPUS - SIANG

53

Giselle berjalan di samping Dewa sembari berusaha membuka
botol minumnya, lalu Dewa mengambil botol tersebut dan
membantu Giselle membukanya.
Giselle menatap Dewa yang masih tampak resah. Wajah Giselle
turut mengkerut.
GISELLE
Dew, lo yakin... mau ngejalanin apa
yang udah lo rencanain sama Aditya?
DEWA
Kenapa tiba-tiba nanya gitu?
Dewa memberikan botol kepada Giselle dan Giselle menerimanya.
GISELLE
Ya lo gak keliatan yakin.
Dewa menghela nafas.
DEWA
Ya jelas gue ga yakin, ini kan
bukan aksi yang main-main. Sekali
gagal, ketahuan, itu semua manusia
di ruangan tadi bisa ikut ilang.
Giselle meminum minumannya, menghela nafas, kemudian mengelus
lengan Dewa dengan sebelah tangannya. Dewa menengok ke
Giselle, kemudian tersenyum dan mengacak rambut Giselle.
DEWA (CONT’D)
Udah ah! Ga usah cemas gitu. Biar
gue aja yang urus sama Aditya. Lo
ga perlu ikutan.

47.
GISELLE
Gue takut lo kenapa-napa, Dewa.
Dewa hanya tersenyum simpul.
54

INT. KAMAR RUMAH SAKIT - SORE

54

Dewa duduk di samping kasur ibunya seraya mengupas buah apel.
Rini terbaring lemah seraya membaca koran. Dewa pun
memberikan piring apel tersebut kepada Rini.
RINI
Ibu gak lapar.
DEWA
(berbisik)
Bukannya bilang daritadi.
RINI
Kenapa, nak?
DEWA
Nggak, Bu. Ibu makan yang banyak
ya, biar cepet sembuh.
Rini memakan apelnya perlahan, sedangkan Dewa membereskan
barang-barangnya dan memakai jaketnya.
DEWA (CONT’D)
Aku ke rumah Aditya dulu ya Bu,
banyak tugas. Gak papa kan?
Iya, nak.

RINI

Dewa hendak keluar dari kamar tapi langkahnya terhenti.
Dewa.
Ya bu?

RINI (CONT’D)
DEWA

RINI
Kamu gak cari ayahmu, kan?
DEWA
Loh, kan Ibu gak mau Dewa cari
Bapak.
RINI
Iya, Dewa... Ibu gak mau kehilangan
kamu.

48.
Raut wajahnya langsung berubah jadi sedih. Dewa menghela
nafas.
DEWA
Dewa gak bakal pergi kayak Bapak.
Udah, Ibu istirahat ya. Aku
panggilin suster dulu buat temenin
Ibu sampe Giselle dateng.
Dewa pun pergi keluar. Rini menangis di kasurnya.
55

INT. RUMAH ADITYA - SORE

55

Dewa masuk ke dalam rumah, lalu bertemu dengan teman-teman
yang lain. Mereka tampak mulai membuka naskah yang dibawa
oleh Dewa.
56

INT. RUANG LATIHAN- (MONTAGE)

56

Tampak Dewa dan teman-temannya sedang berlatih di berbagai
waktu yang berbeda, di dalam ruangan yang berbeda-beda pula.
57

EXT. KORIDOR KAMPUS - MALAM

57

Aditya dan Dewa mengendap-ngendap di koridor kampus mereka,
lalu memasang sebuah poster tentang teater mereka di majalah
dinding yang terletak di koridor tersebut. Tidak terlihat
embel-embel aneh di sana yang berhubungan dengan aksi mereka.
Aditya nampak semangat, sedangkan Dewa merapatkan jaketnya
saat rambutnya dihembus angin.
ADITYA
Ayo cepet, masih ada 5 mading lagi
yang harus kita tempelin.
DEWA
Duh, lagian ngapain sih kudu
ngendap-ngendap kek gini? Lu ga
punya temen yang anak mading apa?
ADITYA
Ya banyak... tapi kan pihak kampus
juga selektif banget masalah
mading. Dah tau ni negara lagi ga
jelas begini...
Mereka pun lanjut berjalan. Dewa kembali merapatkan jaketnya.

49.
58

INT. RUMAH DEWA - MALAM

58

Dewa dan teman-temannya tampak sedang berlatih. Ada yang
sedang berdialog, ada yang duduk memperhatikan, sedangkan
Dewa dan Aditya yang menyutradarai.
59

INT. RUANG RUMAH SAKIT - SIANG

59

Giselle memotong apel di samping Rini.
RINI
Sel... Dewa jarang ke sini, ya.
GISELLE
Iya, tugasnya lagi banyak, Tante.
Apalagi Dewa kan juga udah mulai
nulis skripsinya.
RINI
Oh iya, gimana skripsinya Dewa?
GISELLE
Lancar tuh, Tante. Dia mah paling
suka kan kalo bikin paper gitu.
Giselle memberikan sepiring apel pada Rini.
GISELLE (CONT’D)
(tersenyum jahil)
Kenapa emangnya? Tante gak suka ya,
ditemenin Giselle?
Rini tertawa seraya mengambil piring dari tangan Giselle.
RINI
Ya seneng, lah. Tante dari dulu mau
punya anak perempuan. Anak lakilaki gak asik.
Mereka berdua pun tertawa.
60

EXT. KANTIN KAMPUS - SIANG
Aditya dan teman-teman yang lain sedang menyerukan ajakan
untuk berpartisipasi dalam teater mereka. Giselle berjalan
melewati kerumunan.
ADITYA
(berbisik pada salah satu
mahasiswa)
(MORE)

60

50.
ADITYA (CONT'D)
Kita bakal pentas di Jakarta Pusat,
sekitar 1 bulan lagi. Di tengahtengah demo.
Giselle menyerngitkan dahinya dan kembali berjalan.
Dewa tampak duduk di kursi, mencoret-coret naskah di tengah
keramaian kantin. Giselle menarik Dewa menjauh dari
kerumunan.
GISELLE
Dewa, kenapa jadi mencolok banget
gini sih?
DEWA
Tanya temen lu, jangan gue.
GISELLE
Kok lu juga diem-diem aja, sih?
Dew, lo tau, kan... Kalo sampe
rencana kalian ketahuan, yang
pertama kena ya lo. Apalagi kalo
mereka tau lo anaknya Bapak Ismoyo.
DEWA
Gue emang mau mereka cari gue.
Orang-orang yang nyulik bapak gue.
GISELLE
Hah? Maksud lo?
DEWA
Sel, kalo gue ga bisa cari mereka.
Biar mereka yang temuin gue.
Simpel, kan?
GISELLE
(tampak terkejut)
Dew...
DEWA
Aditya mau jadi pahlawan reformasi,
tapi gue cuma mau ketemu sama bapak
gue, Giselle. Gue pikir lo ngerti.
GISELLE
Dewa! Lo tuh bener-bener gila, ya?
Lo udah janji sama Tante Rini lo
gak akan pergi kayak Bapak lo, kan?
DEWA
Nyokap gue cerita apa aja sih ke
lo?

51.
GISELLE
Jangan main-main, Dewa.
DEWA
Ngapain gue main-main, Sel? Lo
pikir nyawa bapak gue itu persoalan
main-main?
GISELLE
Gak. Lo gak boleh lanjutin ini.
Giselle berjalan pergi meninggalkan Dewa. Dewa diam, tidak
berusaha menahan Giselle.
Dewa kembali berjalan ke arah Aditya. Ia baru saja hendak
mengajak Aditya berbicara ketika ia melihat salah seorang
dosen berjalan ke arah mereka.
DEWA
Woy, cabut cabut cabut!
Semua pun bubar dan pergi dari kantin. Dewa dan Aditya hendak
pergi pula.
DOSEN
DEWA! ADITYA!
Dewa dan Aditya menghentikan langkah mereka.
61

INT. RUANG REKTORAT - SIANG

61

INDRA(52) memukul meja di hadapan Dewa dan Aditya yang
langsung tersentak kaget. Terdapat tulisan ‘Wakil Rektor II’
di mejanya.
INDRA
Jelaskan mengenai teater kalian
ini.
Dewa dan Aditya terdiam.
INDRA (CONT’D)
Saya tau kalian pasti merencanakan
sesuatu! Gak mungkin dua mahasiswa
yang gak pernah bergabung di
komunitas seni di kampus tiba-tiba
mau bikin teater... seperti ayahmu.
Indra menatap Dewa tajam.
INDRA (CONT’D)
Kalian sadar gak, lagi ngebahayain
kampus?

52.
Dewa dan Aditya masih memilih untuk diam. Indra menghela
nafas.
Kalian
Sampai
teater
berita

INDRA (CONT’D)
di-skors dulu ya, 1 bulan.
semuanya reda. Dan bubarin
kalian. Saya gak mau ada
aneh-aneh soal kampus kita.

DEWA
Pak, saya aja yang di-skors. Ini
kan teater bapak saja. Ini saya
yang mulai.
ADITYA
Apa-apaan! Pak, saya yang ngajak
Aditya bikin teater ini, ini gak
ada hubungannya sama teater
bapaknya!
DEWA
Pak, ini semua ide saya. Cukup saya
yang bapak hukum.
ADITYA
Dih, ide lu belah mananya? Lu kan
gak kreatif, jelas-jelas ide gua!
DEWA
Lah? Naskah juga naskah bapak gua!
Indra kembali menggebrak meja hingga Dewa dan Aditya terdiam.
INDRA
Kalian berdua tetap kena hukuman.
Jangan berantem di ruangan saya.
Seorang staff kampus mengetuk ruangan Indra dan membuka
pintu.
STAFF KAMPUS
Pak Indra, Dewa lagi di sini ya?
Iya, itu-

INDRA

DEWA
Saya Dewa. Ada apa?

Wajah Indra berubah menahan kesal dan malas.
STAFF KAMPUS
Ada telepon masuk dari rumah sakit
beberapa menit lalu ke fakultas,
untuk Surya Indradewa angkatan
1994, katanya penting. Nak Dewa
diminta langsung ke sana.

53.
Dewa terbelalak kaget dan langsung berlari keluar. Aditya
menatapnya bingung.
ADITYA
Saya... mesti nyusul Dewa. Gimana,
pak?
INDRA
(menghela nafas)
Iya, sana.
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INT. KAMAR RUMAH SAKIT - SIANG
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Dewa membuka pintu kamar rumah sakit. Aditya mengikuti di
belakangnya. Ia lalu melihat Rini sedang duduk di atas kasur
seraya menangis, tangannya sedang diobati suster, dan Giselle
yang berdiri di samping kasur dengan wajah getir, menunduk.
Dewa berjalan masuk.
RINI
(sambil menangis)
Kamu janji sama Ibu gak akan
ngelakuin hal yang bahaya!
Dewa langsung menatap Giselle tidak percaya. Aditya menatap
Giselle penuh amarah.
RINI (CONT’D)
Berkali-kali, Dewa. Berkali-kali
Ibu akan sakitin diri Ibu sendiri,
kalau itu bisa bikin sadar betapa
Ibu takut kehilangan kamu lagi!
DEWA
Bu, jangan egois!
Rini menatap Dewa tidak percaya. Dewa menarik nafas, berusaha
menenangkan dirinya. Semua yang ada di ruangan terdiam.
Bahkan sang suster hanya bisa menunduk, fokus pada tangan
Rini.
DEWA (CONT’D)
...Dewa akan turutin mau Ibu. Tapi
jangan... jangan buat Dewa ngerasa
bersalah. Jangan buat Dewa semakin
gila.
Aditya memilih untuk diam dan keluar dari ruangan tersebut.

54.
DEWA (CONT’D)
Maaf, Bu. Dewa bicara sebentar sama
Aditya, ya. Dia yang bantu Dewa
jalanin aksi itu.
RINI
Dewa, janji sama Ibu...
DEWA
Iya, Bu. Iya. Suster, saya titip
Ibu saya.
Iya, dek.

SUSTER

Dewa menarik Giselle keluar dari ruangan tersebut.
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Dewa keluar dari kamar dan melihat Aditya di dalam lift yang
langsung tertutup. Dewa menatap Giselle penuh amarah. Giselle
menatap Aditya dengan getir.
DEWA
(dengan suara tertahan)
Lo terlalu ikut campur, lo tau?
GISELLE
(dengan suara dipelankan)
Ya karena gue peduli sama lo, Dewa!
DEWA
(dengan suara dipelankan)
Iya, tapi lo liat akibat dari lo
TERLALU peduli. Ibu gue nyayat
tangannya lagi! Untung Ibu gue
masih hidup, Giselle!
GISELLE
(dengan suara dipelankan)
Ya gue juga ga bermaksud untuk
bikin Tante Rini secemas itu...
DEWA
(dengan suara dipelankan)
Bener-bener gak mikir ya lo.
GISELLE
(dengan suara dipelankan)
Gak mikir? Gue setengah mati
mikirin gimana biar lo ga ilang,
Dewa!

55.
DEWA
(dengan suara dipelankan)
Gue ga butuh lo pikirin ampe
segitunya!
GISELLE
(dengan suara dipelankan)
Ya gue gak bisa ga mikirin lo!
DEWA
(dengan suara dipelankan)
Apa, sih? Ga usah lebay gitu, lah!
GISELLE
(dengan suara dipelankan)
Gue suka sama lo, Dewa!
Dewa sontak terdiam.
GISELLE (CONT’D)
Makanya gue ga mau lo kenapa-napa.
Dewa masih terdiam, lalu balik badan dan mengacak-acak
rambutnya sendiri dengan penuh amarah. Setelah nampak lebih
tenang, perlahan ia kembali menghadap Giselle. Ia memegang
kedua bahu Giselle dan tersenyum. Giselle menatapnya penuh
harap.
DEWA
Impas deh kalo gitu. Gue seneng
disukain sama perempuan secantik
lo, dan lo juga emang seneng kan
nambah-nambahin beban gue? Padahal
lo tau gue gak punya waktu buat
ngurusin perasaan lo. Makasih ya,
Sel. Tapi mulai detik ini, gue bisa
urus diri gue sendiri kok.
Air mata mengalir di pipi Giselle. Dewa melepas tangannya dan
berjalan ke lift. Giselle menahannya.
GISELLE
Lo mau ke mana?
DEWA
(tampak kesal)
Pulang, lah.
GISELLE
(dengan sangat halus)
Itu... luka Tante Rini gak dalem.
Cuma sayatan-sayatan kecil doang,
karena gue tahan.
(MORE)

56.
GISELLE (CONT'D)
Sebentar lagi Tante Rini udah bisa
pulang. Tolong bawain baju ganti,
ya?
Hm.

DEWA

Dewa pun meninggalkan Giselle di koridor rumah sakit
sendirian.
64

EXT. RUMAH ADITYA - SIANG
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Dewa masuk ke rumah Aditya dan menemui Aditya yang sedang
duduk di sofa. Aditya berdiri dan hendak berjalan ke arah
telepon.
ADITYA
Ayo suruh yang lain kumpul, kita
latihan lagi.
Dewa menahan Aditya.
DEWA
Gue ga lanjut.
ADITYA
Dew, lu ga bisa lah berhenti gitu
aja!
DEWA
Dit Ibu gue bisa berusaha bunuh
diri lagi kapan aja gara-gara
teater lu ini, lu tau gak gue
takutnya kayak apa!?
ADITYA
Mereka gak bakal tau, Dew. Bilang
aja lu numpang ngerjain skripsi di
tempat gue! Kita lebih hati-hati
lagi sekarang, Dew. Kita buat lebih
tertutup.
Dewa melepaskan tangannya. Ia menatap Aditya, lalu menghela
nafas.
DEWA
Kita lanjut, tapi lo yang urus
semuanya.
Aditya tersenyum dan meraih gagang telepon.

57.
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EXT. DEPAN RUMAH DEWA - SORE
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Dewa membuka pagar rumahnya untuk memasukkan motor dan sadar
kalau ada sesosok lelaki menyeramkan yang duduk di atas motor
seraya merokok, selang beberapa rumah dari rumahnya.
Dewa nampak pucat, tapi ia langsung pura-pura tidak lihat dan
memasukkan motornya ke rumah. Ia membuka pintu lalu kucingnya
berjalan keluar rumah. Dewa pun memanggil kucingnya.
DEWA
Ssshh, Kate!
Tetapi kucingnya tidak merespon dan tetap pergi. Dewa pun
masuk ke dalam rumah seraya membiarkan pintu tetap terbuka
sedikit.
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Dewa tampak sudah memakai baju yang berbeda, rambutnya agak
basah tampak habis mandi. Dewa berjalan ke arah pintu keluar
seraya memasukkan baju berwarna pink ke dalam tasnya. Saat ia
membuka pintu, ia tampak terkejut dengan pemandangan yang ia
lihat.
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EXT. GARASI RUMAH DEWA - MALAM
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Kucing Dewa tampak sudah tidak bernyawa, digantung dengan
tali di gerbang rumah Dewa. Dewa tampak sangat takut dan
terkejut, matanya berkaca-kaca.
68

INT. KORIDOR RUMAH SAKIT - MALAM
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Giselle sedang duduk di kursi depan kamar tempar Rini dirawat
inap. Giselle merapatkan jaketnya, lalu ia langsung menengok
ketika ia mendengar suara lift terbuka. Giselle menatap ke
arah lift selama beberapa saat.
Dewa menghampiri Giselle dengan langkah gontai. Air mata
menetes dari matanya. Giselle langsung menghampiri Dewa dan
memeluknya.
DEWA
(berbisik)
Gue takut, Sel.
Giselle mengelus punggung Dewa.
DEWA (CONT’D)
(berbisik)
Gue cuma pura-pura berani.

58.
GISELLE
(berbisik)
Iya, Dewa, gue ngerti...
Dewa terdiam dalam pelukan Giselle.
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INT. RUMAH GISELLE - TENGAH MALAM
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Dewa duduk di sofa sambil menonton TV, wajahnya tidak tampak
tenang. ANDREW(45), seorang lelaki paruh baya dengan kulit
putih dan rambut pirang, berjalan dari arah dapur ke arah
Giselle dan Dewa. Ia nampak membawa segelas air.
Dewa langsung berdiri dan membungkukkan badannya.
DEWA
Om, makasih ya saya dan Ibu saya
udah diperbolehkan numpang di sini.
Ibu saya sedang sangat membutuhkan
Giselle untuk merasa baik-baik
saja.
ANDREW
Ah, santai aja. Don’t mention it.
Om juga kan sudah banyak dibantu
keluarga kamu sejak pertama pindah
ke sini.
DEWA
Terima kasih, om.
ANDREW
(tersenyum ramah)
Sama-sama, Dewa. Om tidur duluan
tidak apa, ya?
Iya, Om.

DEWA

Giselle keluar dari kamarnya.
ANDREW
Giselle, kamu juga jangan tidur
kemalaman.
GISELLE
Iya, Pa. Good night.
ANDREW
Good night.
Andrew berjalan memasuki kamar, Giselle duduk di samping
Dewa.

59.
DEWA
Ibu gue udah tidur?
Udah.

GISELLE

Dewa terdiam, sedangkan Giselle membuka toples berisi kue
kering.
Sel...
Ya?

DEWA
GISELLE

DEWA
Maaf ya gue udah nyakitin perasaan
lo.
Giselle tersenyum.
GISELLE
Dew, gue cuma... mau yang terbaik
buat Tante Rini. Lo inget kan
seberapa deket Tante Rini sama Mama
gue dulu?
Iya, Sel.

DEWA

Dewa menatap Giselle.
DEWA (CONT’D)
Sel, kok lu bisa sih ikhlas banget
sama kepergian Mama lu?
GISELLE
Mungkin karena Papa selalu
ngeyakinin gue kalo... gimana pun
juga, kita harus tetep jalanin
hidup kita berdua walau tanpa Mama.
Lo sendiri... gimana, Dew? Masih
mau lanjutin teater sama Aditya?
DEWA
Ya gue terpaksa lanjutin, Sel. Udah
terlanjur bilang ‘iya’ ke Aditya
biar dia diem. Lo tau kan, Aditya
orangnya susah dibilangin.
Iya...

GISELLE

60.
Dewa terdiam. Ia menatap ke arah TV, tetapi pandangannya
kosong.
GISELLE (CONT’D)
Dah, tidur gih, Dew. Gue tidur di
kamar Papa.
DEWA
Gue tidur di sofa aja, Sel. Gue
kayaknya belum siap seruangan cuma
berdua doang sama Ibu gue.
GISELLE
Ya, udah... nyalain aja kipasnya ya
nanti.
DEWA
Iya, good night, Sel.
Giselle pun masuk ke dalam kamarnya dan menutup pintu.
Seorang wanita yang daritadi nampak menyapu sekeliling rumah
menghampiri Dewa. MBOK IDA(58) memberikan selimut untuk Dewa.
DEWA (CONT’D)
Makasih, Mbok Ida.
MBOK IDA
Kipas anginne mau dinyalain ora?
DEWA
Gak usah, Mbok. Biar aku aja nanti.
MBOK IDA
Yowes, Mbok tidur ya.
Mbok Ida pun masuk ke salah satu ruangan yang letaknya agak
dekat dengan dapur.
Dewa menghela nafas, lalu berdiri. Ia berjalan ke arah pintu,
lalu mengintip dari jendela samping pintu. Ia memicingkan
matanya. Dengan cepat ia langsung mencari kunci dan pergi
keluar.
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EXT. DEPAN RUMAH GISELLE - TENGAH MALAM
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Dewa membuka gerbang dengan sangat pelan dan berjalan ke luar
perlahan, seraya celingukan. Ia menatap lama ke arah
rumahnya. Seorang lelaki berperawakan menyeramkan memegang
balok kayu di belakang Dewa, lalu mengayunkan balok kayu
tersebut ke kepala Dewa.
BLACKOUT.

61.
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INT. GUDANG RAHASIA - SIANG

71

Dewa perlahan membuka matanya. Dari pelipisnya mengalir
darah. Ia duduk di sebuah kursi, kaki dan tangannya diikat.
Dewa menatap sekitar 5 orang yang berdiri tak jauh dari
tempat ia duduk yang sedang mengobrol seraya merokok.
Di kanan kirinya terdapat sekitar 6 orang yang bernasib sama
dengan dirinya. Beberapa di antaranya sudah dipenuhi darah
dan lebam di sekujur tubuhnya. Ia berada di sebuah gudang
yang cukup gelap dan berdebu. Di sisi lain ruangan terdapat
tumpukan balok kayo dan alat-alat kerja yang sudah dipenuhi
debu dan sarang laba-laba.
Para lelaki berperawakan seram yang sedang mengobrol
menyadari bahwa Dewa sudah sadar. Mereka langsung menghampiri
Dewa.
PREMAN 1
Siapa aja nama temen-temen lo?
Teman apa?

DEWA

Dewa ditonjok oleh PREMAN 2.
PREMAN 1
Jangan pura-pura gak tau. TEATER LO
ITU!!!
DEWA
Teater apa?
Dewa kembali dipukul dan ditendang.
PREMAN 2
Sama keras kepala kayak bapaknya,
rupanya.
PREMAN 1
Sama-sama keras kepala, sama-sama
sok pahlawan. Emang bangsat.
DEWA
Siapa bapak gue?
Dewa kembali dipukuli oleh preman-preman tersebut.
Dewa berusaha untuk tetap sadar, lalu ia tak sengaja menatap
seorang lelaki yang nampaknya bos dari sekumpulan orang-orang
tersebut, yang sedari tadi hanya diam memperhatikan. Lelaki
tersebut mengenakan kalung milik Ismoyo. Dewa menatap kalung
tersebut tidak percaya.

62.

ANJI-

DEWA (CONT’D)

Dewa sekali lagi mendapatkan hantaman tinju di pipinya dan ia
pun tidak sadarkan diri.
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Dewa tampak penuh luka dan lebam. Ikatan tali Dewa dan 6
orang lainnya dilepas dari kursi, mulut mereka diikat dengan
kain, lalu mereka ditarik paksa untuk berjalan keluar dari
Gudang. Salah satu di antara mereka berusaha memberontak,
lalu dihantam hingga tidak bergerak lagi, dan digotong oleh 2
preman yang ada.
73

EXT. LAUT - MALAM
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Dewa dan keenam orang lainnya dipaksa untuk berjalan ke
sebuah dermaga. Di sana ada 2 perahu berukuran sedang. Di
atasnya terdapat tali dan balok-balok beton. Dewa berada di
barisan paling belakang, dan ia melihat 2 orang korban dibawa
naik ke 2 perahu yang berbeda. Perahu berlayar agak jauh,
lalu sang korban diikatkan ke balok beton dan ditenggelamkan
hidup-hidup.
Dewa tampak sangat takut, tetapi di belakangnya terdapat 2
orang yang menjaga. Akhirnya tiba giliran Dewa untuk naik ke
perahu. Ia dibawa ke tengah lautan yang gelap, hanya ada
sinar dari lampu minyak yang dibawa oleh sang penculik.
Dengan sebuah tali, kaki dewa diikat ke sebuah balok beton.
Dewa pun ditenggelamkan.
Dewa masih mendapatkan sedikit pencahayaan dari lampu yang
dijulurkan oleh sang penculik yang mengintip dari atas
perahu. Ia menggeliat, hingga tangannya yang diikat ke bagian
belakang tubuhnya menyentuh sesuatu di balik bajunya.
Ia menyangkutkan pisau lipat kecil yang dulu ia minta dari
ayahnya di balik gespernya yang juga tertutup baju. Dewa
berusaha mengambil pisau tersebut dengan penuh susah payah,
lalu menggunakan pisau tersebut untuk memotong ikatan tali di
tangannya yang sangat kencang itu. Setelah berhasil, ia
memotong tali tambang yang mengikat kakinya ke balok beton.
Dewa merelaksasi tubuhnya sejenak untuk tau di mana bagian
permukaan, lalu langsung berenang ke arah atas. Dewa
mengambil nafas. Ia melihat perahu yang menenggelamkannya
sudah agak jauh. Dewa mencari sesuatu, tetapi tidak menemukan
apapun. Ia pun berusaha untuk berenang ke arah tepi yang agak
berjarak dari dermaga tadi. Terang bulan purnama membantunya
untuk tetap bisa melihat.

63.
Dewa kelelahan dan hampir tenggelam, akhirnya ia melemaskan
tubuhnya agar ia mengambang di permukaan. Dewa menatap
langit, Dewa pun memejamkan matanya dan menghela nafas. Dewa
tak lama kembali membuka matanya, lalu menatap pisau yang ia
genggam. Wajahnya tampak lebih yakin.
Tepat ketika Dewa hendak mengerahkan tenaganya untuk berenang
lagi, tiba-tiba sebuah balok kayu yang mengambang menyentuh
kepalanya. Dewa yang terkejut langsung meraih balok tersebut
dan menaikkan badannya ke sana. Dewa tersenyum tipis. Ia
menggerakkan tangannya dan berenang hingga ke tepi.
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EXT. TEPI PANTAI - MALAM
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Dewa tiba di tepi pantai, ia merangkak di pasir lalu duduk di
balik semak. Ia menyadari darah terus mengalir dari
keningnya, ia merobek bajunya, memerasnya, lalu mengikatnya
di kepala untuk menahan pendarahan sambil meringis kesakitan.
Dewa pun berdiri dan berjalan ke arah sumber cahaya, sebuah
pemukiman penduduk.
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EXT. PEMUKIMAN DENGAN PANTAI - MALAM
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Dewa berjalan dengan penuh kewaspadaan hingga akhirnya ia
memasuki daerah pemukiman. Dewa menghampiri salah satu pagar
rumah yang nampak paling besar di pemukiman tersebut dan
merogoh lubang kotak posnya dengan jarinya.
Ia menarik salah satu surat dengan paksa dan membaca alamat
yang tertera, ia membaca bahwa ia berada di daerah Anyer,
Banten. Dewa kembali memasukkan surat ke kotak pos dan
berjalan.
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EXT. JALAN RAYA - SUBUH
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Dewa sampai di sebuah jalanan yang lebih besar dan lebih
banyak toko. Langit nampak sudah agak terang, dan Dewa nampak
sangat letih dan lemas. Dewa melihat sebuah warung telepon
yang pemiliknya baru saja keluar untuk menyapu dedaunan di
depan warungnya. Dewa langsung menghampiri wartel tersebut.
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INT. LOBBY RUMAH SAKIT - SIANG
Dewa dipapah oleh Giselle turun dari mobil Kijang milik
Aditya.
ADITYA
Gue cari parkir dulu ya!

77

64.
GISELLE
Iya, Dit. Mas! Tolong bantu!
Seorang satpam lekas membantu Giselle memapah Dewa.
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INT. UNIT GAWAT DARURAT RUMAH SAKIT - SORE

78

Dewa sedang duduk seraya minum air. Keningnya di perban,
beberapa bagian tubuhnya juga diberi plester putih.
ADITYA
Dew, ini gak bisa dibiarin!! Kita
harus melawan! Kita pentasin teater
kita, itu bentuk perlawanan kita
buat orang-orang brengsek itu!
Dewa mengangguk lemah.
DEWA
(berbisik)
Jangan sampe... Giselle sama Ibu
gue tau.
ADITYA
Iya, gue pastiin aman, Dew.
Tak lama terdengar suara pintu dibuka dan langkah kaki.
Giselle menyibak tirai yang menjadi pemisah antara kasur Dewa
dengan kasur lain di UGD.
DEWA
Dit, gue mau ngomong berdua sama
Giselle dulu dong bentar.
ADITYA
Gue ke kafetaria, ya.
GISELLE
Jangan ngerokok mulu.
Iyaa...

ADITYA

Aditya pun pergi meninggalkan Dewa dan Giselle berdua.
Giselle duduk di kursi samping kasur menghadap Dewa. Ia
menatap Dewa sedih.
DEWA
Ibu gue baik-baik aja kan, Sel?
GISELLE
Iya, Dew. Gue sama Aditya bilang ke
Tante Rini lo ngurus acara kampus.
(MORE)

65.
GISELLE (CONT'D)
Ibu lo juga minta buat pulang ke
rumah aja, kondisi tubuhnya udah
jauh lebih baik. Mbok Ida ada di
rumah lo, jagain Tante Rini tiap
gue lagi ga bisa jaga.
DEWA
Makasih ya, Sel. Gue gak tau harus
gimana kalo gak ada lo. Maaf
kemaren-kemaren gue sempet jahat
sama lo.
GISELLE
It’s okay, Dewa. Namanya juga orang
lagi campur aduk perasaannya.
Dewa kemudian terdiam, wajahnya tampak menahan tangis.
Giselle duduk di sampingnya, lalu menggenggam tangan Dewa.
Air mata mengalir di pipinya.
GISELLE (CONT’D)
Malem itu lo tiba-tiba ngilang...
gue takut banget, Dewa. Gue takut
banget gue ga bisa liat lo lagi
selamanya. Kayak Om Ismoyo. Kayak
Mama.
Dewa mengulum bibirnya, air matanya terjatuh, lalu menangis
di bahu Giselle. Mereka berdua menangis berpelukan. Tak lama
tangis mereka reda dan mereka melepas peluk mereka.
DEWA
Gue selamat karena Bapak, Sel.
GISELLE
(dengan nada yang sangat
berhati-hati dan lemah
lembut)
Maksudnya, Dew?
DEWA
(kembali emosional)
Iya, gue selamatin diri pake pisau
lipet yang gue minta dari Bapak gue
dulu. Mungkin harusnya Bapak gue
masih idup. Andai gue gak...
Dewa terdiam karena tidak sanggup melanjutkan kata-katanya.
GISELLE
Om Ismoyo pasti senang lo selamat,
Dewa.

66.
Dewa terdiam. Air matanya masih mengalir di pipinya. Giselle
menggenggam tangannya.
GISELLE (CONT’D)
Setiap kejadian pasti ada
maksudnya, Dewa. Mungkin lo belum
bisa paham sekarang, pastinya semua
masih terlihat salah di mata lo.
Inget, Tuhan selalu punya rencanaNya sendiri.
Dewa terdiam sejenak, lalu tersenyum.
DEWA
Abis baca novel teenlit apa lagi,
lu?! Sok puitis begitu... Sana
nulis buat mading kampus yang udah
bikin gue di-skors itu.
GISELLE
Dewa! Gue lagi ngomong serius!
Mereka berdua pun tertawa bersama, tidak terbahak-bahak,
hanya tawa kecil yang sedikit menghibur hati mereka. Dewa
kembali tersenyum sedih, dan Giselle bersandar pada Dewa.
GISELLE (CONT’D)
Lo bakal ngomong ke Tante Rini kan?
Dewa terdiam.
DEWA
Ternyata ngasih kabar duka lebih
berat daripada ngerasain dukanya
sendirian, Sel. Tapi... gue dan Ibu
gue harus lanjutin hidup, kan?
GISELLE
Semoga kalian segera baik-baik aja.
DEWA
Gue harap begitu.
Lenggang. Dewa menutup matanya seraya menyandarkan kepala ke
kepala Giselle, dan Giselle hanya diam. Air mata mengalir di
pipi Giselle.
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INT. RUANG TENGAH RUMAH DEWA - MALAM
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Rini sedang membaca buku sambil makan keripik seraya duduk di
sofa. Ia mendengar suara gerbang dibuka dan langsung berjalan
ke arah pintu. Dewa membuka pintu, dan Rini terbelalak kaget
melihat Dewa yang dipenuhi perban dan lebam.

67.
RINI
(panik)
Astaghfirullah, nak! Kenapa kamu!?
Ibu ambilkan kotak P3K dulu, ya!
Dewa langsung memeluk ibunya. Selama beberapa saat, mereka
berdua terdiam.
DEWA
...maafin Dewa, Bu.
RINI
(tampak panik)
Kenapa, nak?
DEWA
Bapak... udah gak ada, Bu. Maafin
Dewa... Dewa telat nemuin Bapak.
RINI
(dengan suara yang bergetar
dan terbata)
Kamu... yakin?
DEWA
(tangisnya pecah)
Yakin, bu.
Rini terdiam dalam pelukan Dewa, air matanya mengalir.
RINI
(dengan suara yang begitu
lemah)
Ya Tuhan... buat apa aku masih
hidup?
Dewa melepas pelukannya dan menatap Ibunya.
DEWA
Bu, kita harus kuat demi Bapak.
RINI
(menangis)
Ibu gak bisa hidup tanpa Bapakmu,
Dewa... Dia yang ubah hidup Ibu.
Dia yang buat Ibu tau seperti apa
rasanya punya keluarga. Untuk
pertama kalinya dalam hidup Ibu,
Dewa. Ibu akhirnya punya keluarga.
Punya Bapak kamu, punya kamu...

68.
DEWA
Iya, Dewa ngerti perasaan Ibu. Dewa
juga sekarang ngerti rasanya
ditinggal orang yang kita sayang.
Dewa paham banget sesakit apa hati
Ibu sekarang.
Rini menangis, dan air mata Dewa mengalir, tapi Dewa tetap
fokus menatap Rini.
DEWA (CONT’D)
Tapi Dewa mohon, Bu. Ayo kita
relain Bapak.
RINI
Gak segampang itu, Dewa... Ibu udah
ngomong sejahat itu sama Bapakmu
sampai akhirnya dia gak pulang
lagi. Kamu ingat persis kata-kata
Ibu kan, nak?
DEWA
Udah, Bu. Kita ikhlasin Bapak.
Bapak udah pulang kok Bu, lebih
dulu daripada kita.
Rini menangis.
DEWA (CONT’D)
Dewa akan berhenti bohongin Ibu.
Dewa bakal temenin Ibu. Dewa akan
selalu ada buat Ibu, Dewa janji.
Tangis Rini semakin pecah mendengarnya. Mereka berdua
menangis, Dewa memeluk erat Ibunya. Rini menangis hingga
terisak-isak. Penonton melihat mereka dari kejauhan.
80

INT. RUANG TENGAH RUMAH ADITYA - PAGI

80

Dewa duduk bersama Aditya dan teman-temannya yang lain. Samar
terdengar SUARA DISKUSI yang membahas mengenai pementasan
teater tersebut, tetapi Dewa banyak bengong.
DEWA
Dit, Dit, lu urus ya. Gue mau
pulang dulu. Takut Ibu gue nyariin.
Aditya yang sudah fokus hanya mengangguk, Dewa pun pergi
keluar.

69.
81

INT. RUANG TENGAH DAN DAPUR RUMAH DEWA - PAGI

81

Dewa memasuki rumahnya. Ia melihat semangkuk bubur dan
segelas teh yang belum disentuh sama sekali. Nampak Mbok Ida
sedang menyapu.
DEWA
Mbok, Ibu belum makan juga?
Belum, Le.

MBOK IDA

Dewa menghela nafas, lalu mengambil piring dan gelas
tersebut. Ia membawanya ke depan kamar Rini.
Dewa mengetuk pintu. Rini membuka pintu dengan wajah yang
lesu dan dingin.
Makan, Bu.

DEWA

Rini mengambil piring dan gelas tersebut.
RINI
Kamu gak ke kampus?
Dewa hanya tersenyum simpul.
DEWA
Abisin ya Bu buburnya. Dewa yang
masak, lho, bukan Mbok Ida.
Rini tetap diam. Dewa mencium tangan Rini, lalu pergi keluar.
82

INT. RUMAH DEWA DAN ADITYA - MONTAGE

82

Dewa melakukan kegiatan bersih-bersih dan memasak dengan
wajah yang tampak cerah dan segar, diiringi lagu penyemangat,
tapi Rini tampak tidak keluar dari kamar sama sekali.
Diselingi dengan Dewa yang sedang duduk diam di antara temantemannya yang sedang berkumpul atau latihan. Diselingi dengan
Dewa yang memasak, ada pula masakan yang gagal, dan juga
adegan-adegan Dewa mengetuk kamar Ibunya, membawakan makanan
yang berbeda-beda dengan wajah yang bersemangat.
83

INT. RUMAH ADITYA - PAGI
Teman-teman Dewa tampak bersemangat.
ADITYA
Inget temen-temen, bentar lagi kita
akan beraksi.
(MORE)

83

70.
ADITYA (CONT'D)
Sebentar lagi kita akan bawa
perubahan! Kita gak takut.
GUNTUR
Kita gak takut sama sekali!
Dewa lebih memilih untuk menonton TV, yang sedang menyetel
program memasak. Di tangannya terdapat sebuah pensil dan
naskah, yang justru di samping dialog-dialognya terdapat
tulisan tangan resep makanan. Dewa tersenyum kecil menatap
resep tersebut.
84

EXT. DEPAN RUMAH DEWA - MALAM

84

Dewa tiba di depan rumahnya dan menyapa Mbok Ida yang baru
saja keluar. Ia membawa sebuah plastik belanja.
DEWA
Pulang, Mbok Ida?
MBOK IDA
Iya, le. Ibumu tadi udah tidur di
kamar. Tadi sudah mulai mengobrol
dengan Mbok Ida.
DEWA
Sebelum tidur, Ibu udah makan
belum, mbok?
MBOK IDA
Iya, tadi Ibumu udah mulai makan,
sedikit-sedikit. Kamu abis dari
mana, toh?
DEWA
Tadi sore beli ini.
Dewa mengangkat kantung plastiknya, menunjukkannya pada Mbok
Ida.
DEWA (CONT’D)
(sembari tersenyum)
Ibu suka makanan manis.
MBOK IDA
(turut tersenyum)
Semoga Ibumu makan yang lahap.
DEWA
(tersenyum simpul)
Aamiin, makasih banyak, Mbok.

71.
Mbok Ida pun berjalan pergi dan Dewa memasukkan motornya ke
garasi rumah.
85

INT. RUANG TENGAH DAN KAMAR RINI - MALAM

85

Dewa baru saja masuk ke rumah. Bagian dalam rumahnya gelap,
Dewa hendak menyalakan lampu. Ia nampak membawa sekotak kue.
Tepat sebelum lampu ia nyalakan, ia mendengar suara isak
tangis. Dewa berjalan ke arah kamar ibunya. Ia melihat ibunya
sedang duduk memeluk kedua lututnya, menangis.
Dewa terdiam lama. Ia meletakkan tasnya di lantai, lalu ia
duduk di lantai dekat pintu kamar ibunya. Ia pun hanya duduk
diam di sana. Mata Dewa perlahan menatap ke seluruh penjuru
rumah, lalu perlahan air mata mengalir di pipi Dewa.
86

INT. KAMAR RINI DAN ISMOYO - TENGAH MALAM

86

Dewa berjalan masuk ke kamar Rini. Ibunya sudah tertidur,
dengan mata yang sembab. Dewa hendak menutup gorden, tetapi
ia melihat ke luar jendela, dan menyadari kalau bulan sedang
purnama. Dewa menengok ke arah ibunya.
Dewa duduk di lantai samping kasur, lalu meraih tangan
ibunya. Ia terdiam lama, mengenggam erat tangan Rini. Air
mata mengalir di pipinya. Tanpa Dewa sadari, Rini membuka
matanya, lalu menatap punggung Dewa dan menatap tangannya
yang digenggam Dewa. Dewa kemudian melepas genggamannya,
menghapus air matanya, lalu menengok ke arah Rini yang sudah
memejamkan matanya lagi. Mata Dewa menelusuri seluruh
ruangan, lalu matanya terhenti di bagian kasur yang kosong di
sebelah Rini. Dewa terdiam sejenak, lalu pergi keluar kamar.
87

INT. RUMAH DEWA - PAGI

87

Dewa tampak sedang menelepon seseorang ketika Rini keluar
dari kamarnya. Dewa menengok dan pamit dengan orang di
telepon.
DEWA
Mau sarapan apa, Bu?
RINI
Biar Ibu aja yang masak.
DEWA
Oh, ya ud--hah?
Rini tertawa dan lalu langsung berjalan ke dapur. Dewa tampak
terkejut, tetapi kemudian ia tersenyum dan menyusul Ibunya ke
dapur.

72.
DEWA (CONT’D)
Ibu mau masak apa?
Rini pun mengenakan celemek.
RINI
Apa, ya? Ya, pokoknya sesuatu yang
gak kalah enak sama masakan kamu,
deh.
Dewa tersenyum senang. Namun saat Rini membalik badannya
untuk berjalan ke arah kulkas, Rini menatap meja makan. Rini
menatap kursi yang biasa diduduki oleh Ismoyo. Rini terdiam,
begitu pula Dewa yang terdiam menatap Rini. Perlahan air mata
mengalir dari mata Rini. Dewa pun langsung menghampiri Rini,
lalu memeluk Rini, menghalangi pandangan Rini dari kursi
Ismoyo dengan badannya.
88

INT. CAFE - SIANG

88

Dewa dan Giselle sedang duduk di sebuah cafe. Dewa mengenakan
masker.
GISELLE
Lo yakin mau ngelakuin itu, Dew?
DEWA
Iyalah, toh orang-orang itu pasti
mikir gue udah mati. Ini waktu yang
paling pas.
Kuliah lo?

GISELLE

DEWA
Ah, bodo amat. Kuliah masih bisa
dilanjutin kapan-kapan.
GISELLE
(tertawa)
Sembarangan, emangnya kursus?
Dewa turut tertawa. Giselle meminum tehnya.
GISELLE (CONT’D)
You know what’s best lah ya, Dew.
Gue dukung kok.
DEWA
Makasih, Sel.
Mereka berdua terdiam. Dewa tiba-tiba mengambil tasnya dan
mengeluarkan sebuah kotak. Giselle menyerngitkan dahinya.

73.
DEWA (CONT’D)
Hadiah karena udah banyak bantu
gue.
Giselle membuka kotak tersebut, terdapat sebuah mainan
Tamagochi.
DEWA (CONT’D)
Keluaran terbaru. Rawat yang bener
ya.
Iya.

GISELLE

Mereka berdua pun tertawa.
GISELLE (CONT’D)
Makasih ya, Dew.
DEWA
Gue yang makasih, udah dapet banyak
banget dukungan sama bantuan dari
lo, dari Papa lo juga.
Mereka berdua kembali terdiam.
DEWA (CONT’D)
Sel, soal perasaan lo...
Giselle menunduk, tidak berani menatap Dewa.
DEWA (CONT’D)
Kita sahabatan aja... gak papa,
kan?
Giselle terdiam, perlahan ia mengangguk.
DEWA (CONT’D)
Gue bersyukur banget, Sel. Disukain
sama perempuan sebaik lo. Gue juga
bersyukur gue akhirnya sadar kalo
gue juga suka sama lo. Tapi Sel,
fokus utama gue saat ini cuma Ibu
gue. Saat ini, apapun bakal gue
kasih buat Ibu gue asal kita bisa
lanjutin hidup kita lagi tanpa
Bapak gue.
Dan soal perbedaan kita...gue takut
bisa bikin Ibu gue kepikiran,
karena dia juga pasti sebenernya
mau gue sama lo, cuma ya gak bisa.
Jadi mungkin lebih baik kalau kita
sahabatan dulu aja, Sel. Maaf, ya.

74.
Giselle menatap Dewa dan menghela nafas, lalu akhirnya
tersenyum.
GISELLE
Mungkin di kehidupan yang berbeda,
kisah kita jauh lebih baik, Dewa.
Dewa menatap Giselle selama beberapa saat, lalu tersenyum.
DEWA
Udah gue bilang, jangan kebanyakan
baca novel... udah jadi nulis buat
mading yang bikin gue di-skors itu?
Dewa!!
89

GISELLE

EXT. JALANAN - SORE

89

Aditya dan teman-teman yang lain berkumpul di dekat monas,
jalanan penuh dengan demonstran. Mereka telah membuat sebuah
panggung. Di sekeliling panggung telah dijaga oleh polisi.
Aditya sedang meneriakkan orasi-orasinya, lalu sesekali
nampak mencari Dewa. Salah seorang teman Aditya nampak takut.
Aditya menghampirinya dan memegang bahunya.
ADITYA
Tenang, kalau kita mati sekarang,
kita mati dengan penuh hormat. Kita
mati sebagai pejuang.
Aditya lanjut berkeliling, tapi Guntur menarik lengannya.
GUNTUR
Dewa mana, Dit!?
ADITYA
Sabar, bentar lagi juga nyampe!
Kejebak di kerumunan dia pasti!
Aditya kembali berkeliling, ia terus menyemangati temantemannya. Tiba-tiba Giselle menyempil dari balik kerumunan
dengan air mata mengalir di pipinya, menghampiri Aditya dan
memberikan sebuah surat. Aditya mengambil surat tersebut. Ia
membukanya dengan cepat dan membaca surat tersebut. Wajahnya
langsung kaget dan penuh amarah. Surat tersebut adalah surat
yang ditulis oleh Rini, yang menyatakan kalau Dewa sudah
tidak ada karena diculik oleh suatu pihak di malam hari.
ADITYA (CONT’D)
ORANG-ORANG SIALAN!!!

75.
90

EXT. STASIUN - SORE

90

Giselle berlari tergesa-gesa. Rini tersenyum melihatnya,
begitu pula Dewa yang mengenakan masker, matanya tetap
terlihat sedang tersenyum. Mereka berdiri di peron, dengan 2
buah koper besar.
Naik apa?
Ojek.

DEWA
GISELLE

DEWA
Aditya percaya sama isi suratnya?
GISELLE
Percaya lah, orang gue dateng
sambil nangis. Padahal mah emang
perih kena gas air mata.
Dewa dan Giselle tertawa puas. Sesaat kemudian Dewa menghela
nafas, lalu memeluk Giselle.
DEWA
Rasanya gak pernah cukup gue bilang
terima kasih ke lo. Makasih ya,
Sel. Buat semuanya.
GISELLE
Makasih juga, Dewa.
Gantian Rini yang memeluk Giselle.
RINI
Makasih ya, Giselle. Kapan-kapan
kita ketemu lagi, ya.
GISELLE
Iya Tante, makanya Tante yang sehatsehat, ya.
Mereka melepas pelukan mereka.
DEWA
Yuk, Bu. Takut ketinggalan kereta.
Duluan ya, Sel.
Iya.

GISELLE

Dewa mengelus kepala Giselle, lalu hendak balik badan, akan
tetapi ia ditahan oleh Giselle.

76.

Dewa.

GISELLE (CONT’D)

DEWA
Kenapa, Sel?
GISELLE
Boleh liat muka lo... sebelum lo
pergi?
DEWA
Ngikutin adegan romantis di novel
mana lagi?
GISELLE
(tampak kesal)
Dewa!
Dewa tertawa puas, tapi kemudian dia membuka maskernya.
Giselle menatapnya sedih.
DEWA
Dah. Udah belum? Nanti makin
naksir.
Giselle tampak cemberut, sedangkan Dewa dan Rini tertawa
melihatnya. Dewa pun kembali memeluk Giselle.
DEWA (CONT’D)
(berbisik)
Gak dalam waktu dekat, tapi kapankapan kita ketemu lagi, ya? Jaga
diri baik-baik.
Giselle mengangguk. Dewa pun melepas pelukannya lalu membawa
kopernya masuk ke kereta. Giselle melambaikan tangannya. Dewa
tersenyum dari balik kaca jendela. Dewa membuat gerakan bibir
yang berkata ‘pulang’ kepada Giselle. Giselle mengangguk,
lalu membalikkan badannya dan berjalan pergi, sembari
sesekali mengelap air matanya. Dewa hanya terdiam menatap
Giselle dari dalam kereta.
91

INT. DALAM KERETA - MALAM

91

Rini sedang memakan rotinya, sedangkan Dewa di sampingnya
sedang meminum airnya. Tiba-tiba airnya tumpah. Dewa dan
ibunya sibuk mencari tissue. Dewa merogoh kantung jaketnya,
lalu menemukan secarik kertas. Dewa tersenyum membacanya.
Rini melirik, lalu tersenyum.
RINI
Giselle puitis juga, ya?

77.
DEWA
Ini... penggalan dialog di salah
satu naskah lama Bapak.
Rini menyerngitkan dahinya, menatap kertas tersebut dengan
tatapan sedih. Di kertas tersebut, terlihat tulisan, ‘setiap
sisi bumi yang kau injak, semoga selalu terasa seindah ucap
doa. Semoga kita selalu berjumpa di lain masa bagaimanapun
bentuk kisahnya.’
DEWA (CONT’D)
Judul naskahnya ‘Asa dalam Aksara’.
Cerita tentang sebuah pertemuan
sederhana sepasang kekasih di salah
satu taman kota Semarang. Kalimat
ini doa dari Bapak dan Giselle.
Semoga kita bisa punya hidup baru
yang lebih baik di sana ya, Bu?
Rini tersenyum, matanya nampak berkaca-kaca.
RINI
Bapakmu itu, dari dulu emang jago
ngegombal.
Dewa tertawa.
DEWA
Iya, gak kayak anaknya. Ga pinterpinter aku Bu, masalah cewek.
Ribet.
RINI
Kamu suka ya sama Giselle?
Iya, lah.

DEWA

Dewa melipat kertas itu dan kembali memasukkannya ke kantong.
Ibu juga.

RINI

DEWA
Ih, kok kita naksir orang yang sama
sih, Bu?
Rini mencubit pinggang Dewa yang langsung tertawa.
DEWA (CONT’D)
Iya, Dewa tau Ibu sayang banget
sama Giselle.
(MORE)

78.
DEWA (CONT’D)
Makanya Dewa sahabatan aja sama
Giselle, ga usah pacaran. Biar Ibu
bisa tetep selamanya ketemu
Giselle.
Rini menghela nafasnya.
RINI
Ibu cuma mau liat kalian berdua
bahagia bareng.
DEWA
Bu, jangan bikin aku loncat keluar
kereta buat ngejar Giselle, dong.
Rini dan Dewa kembali tertawa.
DEWA (CONT’D)
(berbisik)
Ga deh, jangan. Nanti rencana Dewa
buat kabur gagal.
RINI
(berbisik)
Kamu tuh lagian kepikiran aja sih
nyuruh Giselle ngasih surat isinya
begitu ke Aditya.
DEWA
(berbisik)
Lah, Ibu juga nulis suratnya juga
pandai.
Rini tertawa.
DEWA (CONT’D)
(berbisik)
Lagian orang-orang itu kan percaya
aku udah mati tenggelam di laut,
Bu. Sekalian aja kita bikin Aditya
dan yang lain percaya juga. Biar
tenang idupku.
Rini dan Dewa lanjut tertawa bersama, lalu tak lama Rini
menyandarkan kepalanya di bahu Dewa. Dewa juga balik
menyandarkan kepalanya ke kepala Rini. Penonton melihat
mereka dari jarak yang agak jauh.
END.

