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INT. AULA SD - SIANG (FLASHBACK)

1

TERDENGAR SEBUAH LAGU SANTAI BERNUANSA ROMANTIS.
BILLY (7) dan LALA (7) melakukan gerakan berputar sambil
terus berpegangan tangan layaknya sedang berdansa ballroom.
ALUNAN MUSIK MENGIRINGI GERAKAN BILLY DAN LALA yang setengah
berpelukan sambil bertatap-tatapan.
BILLY DAN LALA
Ciiiinnnttaaaaaaa.....
MUSIK BERHENTI, Billy dan Lala membungkukkan badan untuk
memberi hormat pada penonton. Sontak PARA PENONTON BERSORAK
RIUH SAMBIL TERUS BERTEPUK TANGAN. Tak berapa lama, mulai
TERDENGAR SERUAN PENONTON PADA BILLY DAN LALA.
PENONTON
Ja-di-an! Ja-di-an! Ja-di-an! Ja-dian! Ja-di-an! Ja-di-an!
Billy dan Lala pun tampak agak tersipu malu, keduanya
bertatapan lalu tertunduk. Billy terlihat sangat bahagia
mendengar SERUAN PENONTON. Tiba-tiba Billy meraih kedua
tangan Lala lalu mendekatkan dirinya pada Lala, seperti hanya
sejengkal jarak antar wajah keduanya. Billy melihat kalung
Lala yang berbentuk bulan berkilauan.
BILLY
Lala, Billy suka sama Lala, Lala
mau ga jadi pacar Billy?
PENONTON MENJADI SEMAKIN HEBOH BERTERIAK-TERIAK SETELAH
MENDENGAR PERKATAAN BILLY, BAHKAN ADA BEBERAPA CELETUKAN
ABSURD YANG TERDENGAR OLEH BILLY. Wajah Billy semakin
mendekat ke wajah Lala. Perlahan mata Billy tertutup dan
bibir Billy hendak mencium bibir Lala.
Tak disangka, Lala mundur sedikit lalu mendorong wajah Billy
keras-keras hingga bentuk wajahnya berantakan dan Billy
terhempas ke lantai.
LALA
Apaan sih?! Najis lo!
Lala pergi meninggalkan panggung sehingga membuat para
penonton menertawakan Billy yang terdiam di atas panggung.
Billy menatap PENONTON YANG KEMBALI HEBOH MEMBULLY BILLY
dengan tatapan malu dan bingung.
TITLE ON SCREEN : Pencarian Asmara Paling Tak Terduga

2.

BILLY (V.O.)
Itu masa lalu gue. Kalo sekarang...
Tahun 2020.
2

MONTAGE STARTS: VARIOUS

2

A. EXT. HALAMAN SEKOLAH - SIANG
Terlihat aliran air bergerak ke tempat yang lebih rendah
dimana terdapat LAKI-LAKI 1 (17) dan PEREMPUAN 1 (17) sedang
piknik beralaskan karpet. Di balik tembok, BILLY (17), AGUNG
(17), dan TRESNO (17) sedang menyemprotkan air dengan selang.
BILLY (V.O.)
Gue Billy, dan gue benci sama orang
yang pacaran. Mereka itu
menjijikan.
Air semakin banyak dan mulai membasahi barang-barang pasangan
tersebut. SEPASANG KEKASIH ITU BERTERIAK PANIK dan
membereskan barang-barangnya dengan terburu-buru hingga
mengundang gelak tawa Billy, Agung dan Tresno.
BILLY (V.O.)
Pacaran itu bikin orang-orang ga
jadi dirinya sendiri.
B. I/E. TERAS SEKOLAH (UTARA) - SIANG
Billy mengeluarkan ular mainan dari dalam tasnya lalu
mengangguk ke arah Tresno dan JOKO (17).
BILLY (V.O.)
Lagipula, cowo itu ga butuh kok
yang namanya cewe.
Billy, Tresno, dan Joko berjalan ke arah LAKI-LAKI 2 (16) dan
PEREMPUAN 2 (16) lalu melemparkan ular mainan ke hadapan
keduanya. SEPASANG KEKASIH ITU BERTERIAK KENCANG KARENA
TERKEJUT, bahkan Laki-laki 2 meninggalkan Perempuan 2 yang
ketakutan sendirian. Lantas Billy, Tresno, dan Joko pun
tertawa terbahak-bahak.
BILLY (V.O.)
Dari zaman Megantropus Erectus,
cowo itu udah jadi makhluk paling
kuat di dunia.
C. I/E. TERAS SEKOLAH (SELATAN) - SIANG
LAKI-LAKI 3 (16) sedang berlutut di hadapan PEREMPUAN 3 (16)
lalu memberikan sebuah kotak hadiah berwarna merah.

3.

Perempuan 3 pun tersenyum haru lalu membuka kotak hadiah
tersebut yang ternyata berisi sebungkus kondom baru.
Perempuan 3 langsung marah hingga menampar Laki-laki 3 dan
langsung membuang kado tersebut ke dalam tempat sampah.
BILLY (V.O.)
Maka dari itu, gua bikin deh Geng
Anti Pacaran di sekolah ini.
Billy, Agung, dan Tresno tertawa di balik tembok sambil
memegang kotak hadiah berwarna merah berisi kue ulang tahun.
Billy, Agung, dan Tresno menghampiri Laki-laki 3 lalu
merangkulnya sambil memberikan flyer Geng Anti Pacaran.
BILLY (V.O.)
Supaya, semua orang jadi paham
bahwa dunia ini ga butuh cinta.
Tentunya gue mulai dari lingkup
yang kecil dulu; sekolah.
MONTAGE ENDS.
3

INT. RUANG OSIS - SIANG
Terlihat meja dengan tulisan "KOORDNINATOR MADING". Billy,
Agung, dan Tresno memasuki ruangan yang terdapat beberapa
anggota OSIS di dalamnya. Billy menghampiri MIKE (17) yang
sedang fokus bermain game di handphonenya.
BILLY
Bro, gue mau izin pasang poster di
mading dong.
Mike menatap Billy dengan sinis lalu membetulkan posisi
kacamatanya dan kembali fokus ngegame.
MIKE
Oh, itu urusan adik aku. Tunggu
aja, Devina lagi ke toilet.
Billy
kursi
duduk
Billy

menatap Mike sinis. Baru saja Billy ingin duduk di
tunggu, masuklah DEVINA (16) ke ruangan tersebut lalu
di kursi dan meja bertuliskan "KOORDNINATOR MADING".
agak terpukau saat melihat Devina.
MIKE (CONT’D)
(masih fokus ngegame)
Devina, itu, ada yang cari kamu.
DEVINA
(menatap Billy ramah)
Oh, iya kak kenapa?

3

4.

Billy menghampiri Devina.
BILLY
(meletakkan poster GAP)
Gue mau nempel poster di mading.
DEVINA
Boleh kak.
Dua anggota OSIS PEREMPUAN (16) dan OSIS LAKI-LAKI (16) di
sebelah Devina pun melihat poster tersebut dengan serius.
OSIS PEREMPUAN
Dih freak banget anjir.
OSIS LAKI-LAKI
Dih najis! Gausah dikasihlah cowo
gajelas gitu. bedalah sama gua..
(melirik Devina)
Ehm.. Gua baru dibeliin motor sport
loh Dev, nanti pulang gua anter
yak.
BILLY
(menatap tajam teman
Devina)
Heh, kenapa lu yang ngelarang?!
Devina tidak ikut tertawa seperti teman-temannya, ia
mengambil beberapa barang dari dalam laci.
DEVINA
(menasehati temannya)
Semuanya punya hak yang sama buat
pake mading.
Raut wajah Billy terlihat seperti menyadari sikap Devina yang
tidak menertawakan dirinya dan GAP.
DEVINA (CONT’D)
(meletakkan barang di
meja)
Ini kuncinya, kak. Nanti kalo udah
selesai tolong kembaliin lagi ya,
terus jangan lupa isi formnya.
Billy mengangguk sambil sedikit tersipu malu saat Devina
menutup perkataannya dengan senyuman yang manis.
4

I/E. TERAS MADING SEKOLAH - SIANG
Billy menggeser penutup kaca papan mading lalu menempatkan
posternya di mading. Billy terlihat bingung.

4

5.

BILLY
Lah, nempelnya pake apa?
AGUNG
(memiringkan kepala,
mikir)
Tadi kayanya ada...
DEVINA (O.S.)
(tersenyum)
Kak, ini thumbtacksnya ketinggalan.
Tiba-tiba Devina sudah berada di dekat Billy sambil
menodongkan thumbtacks kepada Billy. Billy hanya tersenyum
canggung pada Devina, lalu mengambil thumbtacksnya. Devina
mencopot beberapa poster usang dari papan Mading hingga
menyisakan cukup ruang untuk poster GAP.
DEVINA (CONT’D)
Tempel di sini aja kak.
Devina pun menempatkan poster GAP di mading, lalu diikuti
Billy yang menempelkan thumbtacks di sudut-sudut poster.
DEVINA (CONT’D)
Nah kan bagus.
(memperhatikan poster GAP)
Keren kak gengnya, aku suka.
Devina tersenyum menatap Billy, lalu pergi dengan diiringi
pandangan Billy yang terlihat terpesona dan speechless oleh
apa yang Devina katakan.
TRESNO
(mengamati poster)
Cakep ya bos..
BILLY
(melihat Devina, wake up,
jual mahal)
Iya.. Eh engga juga, tapi baik si..
Billy melihat Agung dan Tresno yang ternyata sedang mengamati
poster dengan bangga. Billy pun mundur beberapa langkah untuk
mengamati poster GAP yang sudah terpasang dengan tatapan
bangga lalu bertolak pinggang.
Tiba-tiba lewat beberapa anak laki-laki dari Geng Anak Keren
(GAK) dengan gaya berpakaian yang keren pula.
GENG ANAK KEREN
(sambil melewati Billy)
Dasar homo lu!

6.

Billy, Tresno, dan Agung menatap tajam ke arah Geng Anak
Keren. Terlihat beberapa siswi berhijab yang duduk dekat
mading pun memperhatikan Billy.
SISWI BERHIJAB 1
A, ta’aruf ya A? Mau gabung dong!
Billy, Tresno, dan Agung saling bertatapan bingung.
BILLY
(sok cool)
Sorry, gabisa, khusus cowo.
5

INT. KELAS KOSONG (MARKAS GAP) - SIANG

5

Billy sedang duduk santai di kursi besar seperti singgasana
raja sambil dikipasi oleh Laki-laki 3 dan ANGGOTA GAP 1 (16).
Terlihat Billy diam-diam sedang membuka halaman instagram
Devina di handphonenya. Seluruh anggota GAP duduk mengitari
meja besar. Billy memperbaiki posisi duduknya, "dayangdayangnya” pun pergi ke kursi masing-masing.
BILLY
Ada laporan terbaru?
JOKO
Lapor bos,
(menunjuk denah sekolah)
kemarin ada anak cewe yang main di
wilayah geng kita.
BILLY
(serius)
Siapa cewe itu?
JOKO
Saya ngga kenal Bos.
BILLY
(menghela napas)
.. Berani-beraninya cewe itu masuk
ke wilayah kita. Kalo lu ketemu
dia, peringatin dia supaya ngga
main di wilayah kita lagi.
JOKO
Baik Bos.
Billy sesekali masih mencoba melihat-lihat foto di halaman
instagram Devina.

7.

AGUNG
Lapor Bos, melanjutkan info acara
Hari Valentine kemarin. Jadi,
acaranya mulai jam 7 malam di aula
sekolah, bos.
BILLY
Ohh oke oke, susun rencana yang
terbaik.
(senyum sinis)
Kita akan rusak lagi valentine
tahun ini.
AGUNG
Siap Bos.
Billy memperhatikan tiap anggota GAP.
BILLY
Ga ada lagi?
Hening. Billy mengangguk-angguk kecil.
BILLY (CONT’D)
(agak ragu-ragu)
Eeh.. sebenarnya ada yang mau gue
bahas. Sepertinya, ada anak yang
bisa kita prospek untuk join.
AGUNG
Siapa bos?
6

INT. RUANG TENGAH RUMAH MIKE - SORE
Mike memperhatikan Billy dengan raut wajah datar, lalu
membetulkan posisi kacamatanya.
MIKE
Terus, kenapa aku harus gabung GAP?
Billy berdiri tak jauh dari sofa tempat Mike duduk,
disampingnya ada Tresno dan Agung memegangi kertas besar
sebagai slide presentasi bertuliskan "sisi positif jomblo"
serta beberapa gambar ilustrasi.
BILLY
Tunggu dulu, gue belum selesai.
Tresno dan Agung membalik kertas selanjutnya dan Billy
mengarahkan laser pointer ke slide tersebut.
BILLY (CONT'D) (CONT’D)
Sisi negatif dari berpacaran:

6

8.

7

MONTAGE STARTS: VARIOUS

7

A. INT. KANTIN SEKOLAH - SIANG
Agung hendak membayar makanan pada PELAYAN KANTIN (28).
AGUNG
Berapa mba?
PELAYAN KANTIN
Seratus delapan puluh ribu.
AGUNG
(shocked)
Hah?!!!
Agung melihat PEREMPUAN 4 (16) yang bersandar di kursi sambil
memegangi perut dan bersendawa.
BILLY (V.O.)
Cewe akan ngabisin uang lu! Mereka
ga akan pernah mau bayar kalo
kalian nge-date. karena pada
dasarnya, mereka itu matre!
B. I/E. LORONG SEKOLAH - SIANG
Joko sedang bersandar di balik tembok sambil tersenyum
memegang setangkai mawar merah dan coklat. Ia menarik napas
panjang dan berjalan ke balik tembok.
BILLY (V.O.)
Dua, yang namanya pacaran pasti ada
sakit hatinya! Lu akan dibikin
sedih sama tingkah laku cewe yang
memang brengsek!
Joko melihat PEREMPUAN 5 (15) sedang bermesraan dengan LAKILAKI 4 (15) dan raut wajahnya berubah menjadi marah. Joko
membuang mawar dan coklat yang dipegangnya lalu berjalan
dengan gestur seperti anak kecil yang kesal.
C. EXT. LAPANGAN UPACARA SEKOLAH - PAGI
Tresno bertugas sebagai paskibraka dan sedang dalam posisi
hormat bendera. PASKIBRAKA 1 dan PASKIBRAKA 2 sedang
menaikkan bendera. TERDENGAR DERING TELEPON, Tresno agak
gelagapan lalu mengambil handphonenya di kantung celana.
BILLY (V.O.)
Tiga, lu ga akan pernah bisa punya
waktu buat lu sendiri!
(MORE)

9.

BILLY (V.O.) (CONT'D)
dia akan hubungin lu setiap hari,
setiap jam, setiap menit, bahkan
setiap detik!
Terlihat "Pacar" menelpon, Tresno menolaknya. TERDENGAR
DERING TELEPON, Petugas Upacara 1 mengeluarkan handphonenya
dan memberikannya ke Tresno. Terlihat "Pacar Tresno"
menelpon, Tresno terlihat heran lalu menolaknya.
TERDENGAR DERING TELEPON, Petugas Upacara 2 mengeluarkan
handphonenya dan memberikannya ke Tresno. Terlihat "Pacar
Tresno" menelpon, Tresno terlihat kesal lalu menolaknya.
TERDENGAR DERING TELEPON, tiba-tiba GURU 1 (42) menghampiri
Tresno dan memberikan handphonenya.
MONTAGE ENDS.
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INT. RUANG TENGAH RUMAH MIKE - SORE

8

Mike hanya terdiam dengan raut wajah datar dan kembali
membetulkan posisi kacamatanya.
BILLY
Udah deh, saran gue, mending lu
join G.A.P...
(terpesona melihat Devina)
...aaajaaaaaaaa!
Devina baru saja pulang dan berjalan ke ruang tengah sambil
mengenakan pakaian taekwondo bersabuk hitam. Agung dan Tresno
melihat Devina dengan raut wajah heran.
DEVINA
(excited)
Eh, kak, yang tadi masang poster
ya? Emangnya GAP itu geng apa sih
kak?
BILLY
(agak kikuk)
Eehh, kami geng cowo-cowo yang
menolak pacaran karena... Ehm..
kami cowo independen!
DEVINA
(mengangguk-angguk)
Ohhh, keren keren keren. Tuh Kak
Mike join GAP aja, nambah temen.
Mike terlihat bingung memikirkan ucapan Devina sambil
membetulkan posisi kacamatanya. Devina tertawa lalu berjalan
menuju kamarnya. Billy memperhatikan Devina dengan raut wajah
salting, sedangkan Agung dan Tresno beraut wajah sinis.

10.

BILLY
Iya Mike, join aja dulu, lu ga
bakal nyeselll! Geng ini tuh seru
bro. Terus, kalo lu berhasil ajak
member baru lagi, ada bonusnya!
(menaikan alis beberapa
kali, jeda, mendeham)
Ehm, Mike, toilet sebelah mana ya?
9

INT. LORONG RUMAH MIKE - SORE

9

Billy berjalan mengendap-endap sambil tengak-tengok seolah
mencari seseorang. Tiba-tiba Devina keluar dari pintu di
belakang Billy. Billy panik, lalu berusaha stay cool.
DEVINA
Eh kak, nyari apa?
BILLY
(kikuk, menunjuk toilet)
Eeeh, engga... abis dari toilet.
DEVINA
Oooh.... Eh, btw kita belom kenalan
ya kak?
BILLY
(salting)
Hah? oh, iya belom..
DEVINA
(mengajak salaman)
Aku Devina.
BILLY
Aku... Mike.
(wake up, tepok jidat)
Eh Mike kan kakak kamu. Aku Billy.
Billy menyalami tangan Devina dengan perlahan. Billy berusaha
stay cool menutupi luapan bahagia dalam hatinya saat
merasakan tiap milimeter kulit Devina yang lembut. Tak terasa
telah beberapa saat berlalu, Billy masih terpaku menyalami
dan memandang Devina.
Devina tertawa kecil sambil melambaikan tangan kirinya di
depan wajah Billy.
DEVINA
Kak, kak, akuu... mau ke toilet..

11.

BILLY
(dengan cepat menarik
tangannya dan berbalik
badan)
Oh iya silahkan.
Devina tersenyum melihat Billy yang membelakanginya lalu
pergi ke kamar mandi. Billy menengok ke belakang untuk
sesaat, lalu memandangi tangan kanannya yang baru saja
menyalami Devina.
10

INT. KELAS KOSONG (MARKAS GAP) - SIANG

10

Billy masih memandangi tangan kanannya dalam lamunan.
AGUNG
Lapor bos!
Agung meletakkan surat edaran resmi tentang acara hari
Valentine. Billy tersentak dan sadar dari lamunannya itu.
Terlihat suasana rapat GAP seperti biasanya, namun tidak ada
Joko.
AGUNG (CONT'D) (CONT’D)
Kita dapet surat edaran acara Hari
Valentinenya. Untuk rencananya,
mungkin ini saatnya kita jalankan
misi Destroyer-171 bos!
Billy membaca surat edaran tersebut, terlihat nama "Devina
Edenia" tertulis bertanda tangan sebagai ketua panitia.
BILLY
(terkejut)
Hahh?! Ketuanya Devina adek Mike?
AGUNG
(bingung)
Iya, kenapa emang bos?
BILLY
(Menenangkan diri, kikuk)
Oh Ngga.. Eeh Destroyer-171 ya?
Eeh.. Ide yang bagus, Agung!
Agung menatap Billy heran, lalu mengeluarkan secarik kertas
kecil bertuliskan nomor telpon "Mba Lala".
AGUNG
Si Joko juga punya nomor telpon
yang sewain alatnya nih bos.

12.

Billy kembali dibuat terkejut setelah melihat kertas
tersebut. Agung langsung menelpon nomor telpon itu. Billy
terlihat menatap kertas tersebut dengan serius lalu
memperhatikan Agung yang sedang menelpon.
AGUNG (CONT’D)
Halo, betul ini Mba Lala?
(jeda)
Iya mba kami mau sewa eeeh... iya
betul itu. 2 unit ya mba.
(jeda)
Bisa dianter ke SMA 6 ga mba? Oh
bisa yah. okedeh, buat minggu depan
ya mba. Oke siap-siap.
Agung menutup telpon. Billy masih menatap Agung serius.
BILLY
Itu beneran Lala?
AGUNG
(bingung)
Hah? iya pegawainya namanya Lala.
kenapa bos?
BILLY
(salting)
ah ngga-ngga. gapapa.
(tengok kanan-kiri)
Eh, si Jokonya mana? dia lupa apa
kalo ga dateng rapat ada hukuman
kursi kelitik sesuai UU GAP?
Seluruh anggota GAP melirik ke sebuah kursi dengan sabuk
pengikat kaki dan tangan di sudut ruangan. TERDENGAR SUARA
ORANG BERLARI. Joko datang dengan tergesa-gesa.
JOKO
Bos, maaf saya telat..
Seluruh anggota GAP menatap tajam pada Joko. Agung dan Tresno
dengan sigap langsung mengenakan sarung tangan lab.
INSERT SHOT : JENDELA KUSAM DI MARKAS GAP
TERDENGAR SUARA TERIAKAN DAN TAWA JOKO.
11

EXT. DEPAN RUMAH MIKE - SORE

11

Billy berjalan mengendap-endap sambil memperhatikan sekitar
lalu masuk ke dalam gerbang rumah Mike. Billy mengetuk pintu
beberapa kali. Tak lama kemudian pintu dibuka oleh Devina
yang mengenakan pakaian taekwondo.

13.

DEVINA
Eh, Kak Billy. Ada apa kak?
BILLY
(garuk-garuk kepala)
Eeh.. Mikenya ada?
DEVINA
Oh, belum sampe sih, bentar lagi
mungkin. Mau tunggu di dalem aja?
BILLY
Ga mungkin dong ya, kita kan belom
kenal deket kan ya ehehehehehe
Billy tersenyum cengengesan.
12

INT. RUANG TENGAH RUMAH MIKE - SORE

12

Billy meminum segelas es jeruk lalu meletakkannya di meja.
Devina sedang berlatih taekwondo tak jauh dari sofa tempat
billy duduk. Gerakan demi gerakan serangan yang menyeramkan
membuat Billy terpukau.
DEVINA
(melihat Billy yang curicuri pandang padanya)
Kenapa kak?
BILLY
(kikuk)
Ah, nggaaa..
Billy memegang kedua lututnya sambil melihat-lihat sekeliling
dan menepuk-nepuk lututnya seolah sedang berpikir mencari
topik pembicaraan. Devina duduk di karpet lalu mulai
melakukan gerakan pendinginan.
BILLY (CONT’D)
Eeh.. Kamu kenapa suka taekwondo?
DEVINA
Oh, aku suka nonton film action
gitu berantem-berantem, makanya
pengen bisa bela diri aja.
Kebetulan di sekolah adanya
taekwondo yaudah aku ikut, eh abis
itu keterusan deh.

14.

BILLY
(awkward, you don't say)
Oh sama dong aku juga suka film
action, apalagi yang banyak
berantemnya.
Billy mengeluarkan HPnya untuk mengecek jadwal bioskop.
BILLY (CONT’D)
Eh, ini ada film action baru tayang
loh. Tapi ada romance-romanenya sih
dikit kayanya.
Devina menghampiri Billy dan melihat layar HP Billy.
DEVINA
Wah iya! Yang mainnya si Jackie
Chan lagi, idola aku dari kecil!
BILLY
Hoo iyaa?? Aku juga loh!
(keceplosan)
Kamu mau nonton ga besok?
Billy langsung memalingkan wajahnya dari Devina dan menutup
mulutnya.
DEVINA
(malu-malu, mikir)
Emm, Booo..leh
Masih membelakangi Devina, Mata Billy langsung terbuka lebar
seraya kepalanya terangkat mendongak ke atas seolah tak
percaya apa yang baru saja terjadi.
13

MONTAGE STARTS: VARIOUS

13

A. INT. AUDITORIUM BIOSKOP - SORE
Billy dan Devina menonton film dengan raut wajah bersemangat.
Billy memperagakan beberapa gerakan bela diri yang aneh
hingga membuat Devina tertawa.
B. EXT. JALANAN SEPI - PAGI
Billy dan Devina sedang lari pagi bersama. Devina masih
sangat berstamina, sedangkan Billy mulai kelelahan. Devina
pun menghampiri Billy dan memberi semangat pada Billy hingga
akhirnya membuat Billy bisa kembali berlari. Saking
semangatnya, Billy justru terjatuh.

15.

C. EXT. DEPAN RUMAH MIKE - PAGI
Billy dan Devina berjalan menuju gerbang rumah Devina. Mereka
saling melambaikan tangan, lalu Billy memperhatikan Devina
yang berjalan memasuki gerbang rumah. Tiba-tiba pintu
dibukakan oleh Mike yang menatap datar pada Billy sambil
membetulkan posisi kacamata. Billy pun kikuk lalu buru-buru
pergi dari rumah Devina sambil melambai.
D. EXT. JALANAN SEPI - PAGI
Billy sedang duduk di pinggir jalan, Devina menghampiri Billy
sambil membawa kapas, obat luka, dan plester luka. Perlahan
Devina mengobati luka di lutut Billy dengan teliti. Billy
memperhatikan Devina dengan tatapan haru.
E. INT. AUDITORIUM BIOSKOP - SORE
Raut wajah Devina dan Billy agak sendu. Tiba-tiba Billy
menangis, Devina pun memperhatikan Billy yang menangis.
Perlahan senyuman manis muncul di wajah Devina seolah Devina
memahami bahwa Billy adalah orang yang melankolis.
F. INT. KELAS KOSONG MARKAS GAP - SIANG
Agung sedang menjelaskan misi Destroyer-171. Semua anggota
GAP memperhatikan, namun Billy diam-diam chatting dengan
Devina. Sesekali Tresno dan Joko memperhatikan tingkah Billy
hingga Billy menutupi-nutupi layar HPnya.
G. INT/EXT. TEMPAT MAKAN KAKI LIMA - SORE
Billy dan Devina sedang makan bakso sambil mengobrol dengan
sesekali menirukan gerakan bela diri. Billy menyuap bakso
lalu menyisakan makanan di bibirnya. Devina pun mengambil
tisu lalu mengelap sisa makanan di bibir Billy
H. INT. KELAS KOSONG MARKAS GAP - PAGI
Billy berjalan memasuki ruangan raut wajah senang lalu
langkahnya terhenti diikuti raut wajah terkejutnya.
TRESNO
Bos! Mike jadi loh join GAP!
Seluruh anggota GAP bertepuk tangan dan bersorak sambil
melingkari Mike yang berwajah datar. Billy justru terlihat
kebingungan seolah tak tahu apakah itu merupakan kabar yang
baik atau buruk.
I. EXT. TAMAN - SORE
Devina berdiri berhadapan dengan Billy. Keduanya sudah
memasang kuda-kuda.
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BILLY
(ragu)
Gapapa nih beneran aku pukul?
DEVINA
Iya cepetannn
Billy menghela napas dan mengambil kuda-kuda lalu hendak
memukul Devina, namun pukulannya dengan cepat ditangkis
Devina hingga Billy terjatuh. Kaki Billy tak sengaja
menyenggol kaki Devina, sehingga keduanya terjatuh.
MONTAGE ENDS.
Keduanya bertatapan sambil tertawa untuk beberapa saat, lalu
tawa mulai hilang. Mereka hanya bertatap-tatapan untuk
beberapa saat.
TIBA-TIBA TERDENGAR SUARA KLAKSON MOTOR YANG ANEH. Billy
masih asyik menatap wajah Devina. TERDENGAR LAGI SUARA
KLAKSON TERSEBUT. Billy terkejut dengan mata yang terbuka
lebar memandang ke arah datangnya SUARA. Terlihat seluruh
anggota GAP menaiki sebuah motor bak roda tiga.
Billy langsung melihat ke sekeliling seolah berusaha mencari
tempat bersembunyi. Namun sial anak-anak GAP sudah terlebih
dahulu melihat Billy bersama Devina dan langsung berjalan ke
arah Billy.
AGUNG
Bosss!! Ngapain bosss??!!
Semua anggota GAP tampak bingung dengan apa yang mereka
lihat. Billy langsung berdiri dan berjalan agak menjauhi
Devina. Devina terdiam memperhatikan Billy pergi.
TRESNO
Bos, bos ngapain sama cewe?
BILLY
Tunggu, tunggu, tunggu. Jangan
salah paham dulu. Gue ga ngapangapain kok.
Devina berdiri dan mendekati Billy.
AGUNG
Bos, bos lagi ngedate?
JOKO
(terkejut)
Hah? ngedate? Bos, kan kita Geng
Anti Pacaran bos!
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BILLY
Denger dulu gue, denger, oke?
(Berpikir keras, melihat
Devina)
Ini gue dijebak. Adeknya Mike
ngejebak gue, tadi gue ga niat
kesini tapi entah kenapa gue bisa
ada di sini.
(menunjuk Devina)
Dia ngejebak gue. Gua gamungkin
pacaran gais.
Devina terlihat terkejut melihat Billy yang berbohong.
TRESNO
Maksudnya bos?
BILLY
(berusaha mencari alasan)
Gue.. guee..
DEVINA
(marah)
Heh, sorry, gua punya nama.
Devina langsung pergi dengan cepat meninggalkan Billy dan
seluruh anak GAP. Semua anggot GAP terheran-heran dengan
situasi yang sedang terjadi.
BILLY
(tak kuasa menahan Devina)
Dev..
AGUNG
(berusaha tenang)
Bos, sesuai peraturan UU GAP No. 87
Tahun 2018, bos harus dihukum di
kursi kelitik karena telah
beraktivitas bersama perempuan.
Seluruh anggota GAP mulai menganggukkan kepala seolah setuju
dengan apa yang dikatakan oleh Agung.
14

INT. KELAS KOSONG (MARKAS GAP) - SORE
INSERT SHOT : JENDELA KUSAM DI MARKAS GAP
TERDENGAR SUARA TERIAKAN DAN TAWA BILLY.
Beat.
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Waktu di timer telah habis, Agung pun membuka kain sekapan
mulut Billy. Billy berusaha bernapas dengan normal sambil
terus menunduk kelelahan.
AGUNG
Berkat Mike, kita semua jadi tau
kebusukan lu.
(mengangkat dagu Billy)
Bil, kalo lu mau tetep jadi bos
kita, buktiin. Lu harus benerbener ancurin acaranya Devina biar
dia sakit hati sama lu.
(menghempaskan dagu Billy)
Baru kita semua percaya lu ga ada
niatan buat pacaran sama dia.
"Dayang-dayang" GAP melepas ikatan Billy, lalu seluruh
anggota GAP keluar ruangan. Billy termenung dengan tatapan
kosong sambil masih bernapas terengah-engah.
FADE TO BLACK.
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EXT. DEPAN SEKOLAH - SORE
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Tresno dan Joko menggotong mesin fogging ke dalam sekolah.
JOKO
Makasi, mba. itu tuh yang bayar.
Billy sedang menghitung beberapa lembar uang. LALA (17)
menutup bagasi mobil lalu memberikan Billy secarik kertas.
LALA
Ini tanda terimanya ya ka.
BILLY
(memberikan uang)
Oh, oke. Pas ya mba.
Billy melihat kalung yang dipakai Lala berbentuk bulan, sama
seperti yang dipakai Lala saat pentas seni SD.
BILLY (CONT'D)
(menyadari sesuatu)
Eh...
LALA
(bingung)
Ehm, kenapa ka?
BILLY
(salting)
Ah engga.
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Lala terlihat bingung lalu hendak masuk ke mobil. Billy
terlihat berpikir sambil terus memandang Lala.
BILLY (CONT'D)
(tegas)
La, ini gue, la.
LALA
Hah?
BILLY
Iya, Billy, yang nembak lu dulu
waktu pentas kelas 2 SD.
(Beat)
Orang yang sekarang takut jatuh
cinta karena elu saat itu nolak
gue.
Lala terlihat berusaha mencerna informasi yang baru saja ia
terima, lalu sadar.
LALA
Bil.. Waktu itu kita masih kelas 2
SD. gua mana ngerti lu bakal trauma
gitu?
Lala terlihat heran melihat Billy.
LALA (CONT’D)
(hendak pergi)
Grow up bil.
Billy tertegun lalu berpikir sejenak. Lala masuk ke dalam
mobil pickup dengan kaca samping yang terbuka.
BILLY
Eh, La...
(beat)
Maaf ya..
Lala tersenyum kecil, lalu SUPIR (34) pun melajukan mobil dan
pergi. Billy melihat kepergian Lala dengan senyuman lalu
masuk ke sekolah.
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I/E. TEMPAT MAKAN KAKI LIMA - SIANG
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Billy sedang makan bakso sambil melamun sendirian. Lamunannya
terpecah setelah mendengar tawa canda sekelompok orang yang
berjalan bersama di dekat tenda makan. Billy juga melihat
sepasang kekasih yang sedang makan bakso di meja lain. Billy
melihat ke bangku kosong di sampingnya seolah teringat
kenangan bersama Devina.
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Billy meletakkan sendok dan garpunya lalu menatap bakso
dengan tatapan sendu.
17

INT. AULA SEKOLAH - MALAM
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Beberapa orang sedang mengobrol satu sama lain sambil
memegang gelas minuman serta ada juga yang sedang menari
mengikuti ALUNAN MUSIK. DJ (29) terlihat sedang memainkan
musik. Terlihat Devina sedang mengobrol dengan beberapa anak
perempuan.
Anggota GAP terlihat
kanan-kiri. Joko dan
besar yang dibungkus
tongkat kayu. Mereka
"GAP".

memasuki ruang pesta sambil melihat ke
Tresno masing-masing menggotong benda
kain hitam, sedangkan yang lain membawa
semua mengenakan bandana bertuliskan

AGUNG
Mana si Billy?
Seluruh anggota GAP menggelengkan kepala. Agung kesal. Agung
menatap ke arah kerumunan orang lalu mengangkat batang kayu
yang dipegangnya sambil berteriak.
AGUNG (CONT’D)
Serangggg!!!
SLOW MOTION MONTAGE SHOTS AND CLASSICAL MUSIC PLAYS:
A. Tresno dan Joko membuka kain hitam yang membungkus mesin
fogging, lalu mulai menyemprotkan asap ke arah kerumunan
orang.
B. Agung dan Mike berlarian menendang dan memukul beberapa
dekorasi acara yang bernuansa valentine dengan batang kayu.
Kerumunan orang berlarian menghindari asap yang semakin
menebal.
C. MC acara dan DJ diamankan dari panggung oleh panitia yang
berusaha mengipas-ngipas asap menggunakan tangannya. Devina
yang sedang berusaha mencari sumber asap tiba-tiba tertabrak
orang yang berlari hingga terjatuh.
D. Tresno dan Joko masih menyemprotkan asap dengan brutal.
E. Devina yang kesulitan untuk bangun tiba-tiba diangkat oleh
seseorang.
MONTAGE ENDS.

21.
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EXT. DEPAN AULA SEKOLAH - MALAM
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Devina membungkuk bertopang tangan ke dinding sambil terbatukbatuk. Billy berdiri di dekatnya dan ingin membantu Devina
namun ragu untuk menyentuhnya. Orang berlarian keluar dari
pintu Aula yang berasap. Devina berdiri menatap Billy sambil
berusaha bernapas.
BILLY
Kamu gapapa Dev?
DEVINA
Apa-apaan ini? Gua kira geng lu
seru, kok jadi kaya berandal?
(melihat ke sekeliling)
Suruh mereka semua berenti!
BILLY
Ngga, aku ga ikut-ikutan aksi
mereka. Aku baru sampe.
DEVINA
Gausah alesan, lu kan ketuanya!
Orang-orang masih berlarian keluar dari pintu aula.
BILLY
Aku udah mutusin buat keluar dari
GAP.. Aku mau minta maaf soal
kejadian di taman.
DEVINA
(tertawa sinis)
Akting lagi lu? Belom cukup
sandiwaranya?
Devina hendak masuk ke aula. Billy memegang tangan Devina
untuk menghentikannya.
BILLY
Dev tunggu. Billy serius. Billy
rela keluar dari GAP supaya bisa
sama Devina.
(beat)
Billy suka.
Devina menatap Billy dalam-dalam lalu melepaskan genggaman
tangan Billy dan masuk ke dalam Aula. Billy terpaku melihat
kepergian Devina untuk beberapa saat. Billy tertunduk dengan
tatapan kosong, lalu mulai berjalan menjauhi aula dengan raut
wajah sendu.
Joko dan Tresno keluar dari aula membawa mesin fogging sambil
terbatuk-batuk dan terlihat bingung saat melihat Billy pergi.

22.
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MONTAGE STARTS: VARIOUS
A. EXT. DEPAN SEKOLAH - PAGI

Billy berdiri memandangi gedung sekolah untuk beberapa saat,
lalu berjalan masuk sambil tersenyum.
BILLY (V.O.)
Mungkin semua yang gua rencanain
udah gagal.
B. INT/EXT. TERAS MADING SEKOLAH - PAGI
Devina mencopot beberapa kertas di papan mading, lalu
menggantinya dengan beberapa kertas baru.
BILLY (V.O.)
Tapi gue belajar banyak dari
pengalaman ini.
C. INT. DEPAN KELAS KOSONG MARKAS GAP - PAGI
Billy melongok ke dalam jendela. Terlihat anggota GAP
berkumpul di meja rapat. Agung berdiri diikuti tepuk tangan
seluruh anggota GAP ke arah Agung. Agung melihat ke arah
Billy, lalu tersenyum sambil mengangguk kecil.
BILLY (V.O.)
Ga semua ambisi perlu dikejar.
D. INT. LORONG SEKOLAH - PAGI
Billy berjalan menyusuri lorong panjang sekolah.
BILLY (V.O.)
Punya gengsi besar cuma nyusahin
diri sendiri.
E. INT/EXT. TERAS MADING SEKOLAH - PAGI
Billy berbelok ke teras mading sekolah lalu berhenti setelah
melihat Devina berada di depan papan mading. Billy memandangi
Devina sambil tersenyum kecil. Devina menengok ke arah Billy.
BILLY (V.O.)
Dan yang paling penting, jalani
hidup dengan jujur.
Billy dan Devina bertatapan dan berbagi senyuman.
TAMAT

