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Retro Adam
By
Jesika Rumenda
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INT. SALURAN UDARA ISTANA - MALAM
Anand, pemuda berwajah innocent yang mengenakan baju
berlengan panjang dengan beberapa bantalan silver di dada
serta punggungnya, sedang bersusah payah merayap di dalam
saluran udara. Saluran udara itu hanya mendapat cahaya
dari senter yang ada di kepala mereka dan beberapa cahaya
yang keluar dari ventilasi.
Mengikuti Anand, ada Sabe, pemuda tambun berwajah Chinese
dan berkacamata, serta Sahid, pemuda berambut kribo yang
mengenakan pakaian perempuan.
Tak lama, Anand tak mendengar suara teman-temannya. Anand
menengok dan ternyata Sabe kesulitan melewati pipa karena
tubuhnya yang tambun. Anand kemudian merayap mundur untuk
memberikan Sabe bantuan.
Akhirnya mereka berhenti di satu titik. Terdapat sebuah
ventilasi. Anand membuka ventilasi itu. Mereka kemudian
masing-masing melihat ke arah jam tangan mereka. Jam
tangan menunjukan suhu tubuh mereka. Lalu mereka
menyamakan jam. Pemuda-pemuda ini memasang countdown
timer. Waktu mereka adalah dua jam dan jam tangan mulai
menghitung mundur. 01:59:59, 01:59:58, 01:59:57..
CUT TO:

2

INT. DAPUR ISTANA - MALAM
Ketiga pria ini melompat ke lantai. Mereka sampai di
ruangan bernuansa pink-putih-krem. Anand, Sabe dan Sahid
saling berpunggungan, mereka melihat ke sekeliling dengan
tatapan terpukau. Mereka berada di dapur istana. Anand
perlahan berjalan ke kompor. Sabe sibuk sendiri dengan tas
pinggangnya. Sahid bercermin di salah satu peralatan dapur
yang sangat mengkilap. Anand menengok ke Sahid dan
memberikan tatapan bingung kepada Sahid yang sedang
bercermin. Saat Sahid bercermin dan merapikan rambut, ia
menyadari sesuatu di punggung Sabe. Ternyata bantalan
silver di tubuh Sabe ada yang tersobek. Dry ice di dalam
bantalan itu kemudian menciut. Sahid segera mendatangi
Sabe dan berusaha memperbaiki sobekan pada bantalan. Sahid
memanggil Anand, Anand akhirnya ikut membantu memperbaiki
bantalan itu. Dry ice mulai menciut. Sahid berusaha
memperbaiki dengan jepitan rambutnya.
Anand dan Sahid yang panik mulai berkeringat sedikit.
Anand sekilas melihat jam tangan Sabe dan terlihat suhu
tubuh Sabe meningkat drastis. Sensor suhu tubuh mulai
mendeteksi adanya perubahan suhu tubuh. Sensor
menyimpulkan bahwa manusia yang sedang di dapur bukanlah
perempuan.
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(O.S. SENSOR SUHU TUBUH)
Suhu 37, 4 derajat Celcius. Bukan
perempuan. Penerobosan.
Tiba-tiba alarm berbunyi dan lampu alarm berkelap-kelip.
Dua orang polisi feminis menerobos masuk ruangan, tak
jelas mereka datang dari mana. Kedua polisi itu
menyodorkan pistol laser kepada Anand, Sabe serta Sahid.
Ketiga pemuda ini kemudian mengangkat kedua tangan mereka.
Sabe tak sengaja bergerak lalu polisi menembakan laser
kepadanya. Sahid panik dan menjerit kecil. Ia kemudian
juga ditembak listrik oleh polisi satunya.
CUT TO:
3

TITLE
DISSOLVE:

4

INT. PENJARA - MALAM
Terdengar jeritan kesakitan para lelaki dari kejauhan.
Anand terpasung di dinding. Kedua tangannya ditahan oleh
laser berwarna merah jambu. Begitu juga kedua kakinya.
Kedua teman baiknya juga terpasung seperti Anand. Sabe di
kiri Anand dan Sahid di kanannya namun Sahid satu-satunya
yang terpasung menghadap dinding. Perut Sabe berbunyi
tanda ia lapar lagi. Seorang polisi feminis mendorong
mesin kastrasi. Ia berhenti di depan sel Anand dkk.
(O.S.) SEKRETARIS KEPOLISIAN
Kesalahan?
(O.S)POLISI FEMINIS
Menerobos dapur istana.
SAHID
Hey! Lepasin gue dan temen-temen
gue! Gila lo, apa untungnya sih
buat kalian? Hah?
Anand menggelengkan kepala dan air mata menetes perlahan
dari mata jernihnya. Polisi feminis sedang mencoba
mesinnya dan ternyata tak mau menyala. Ia memeriksa kotak
itu. Kemudian ada suara berat dari sebelah kanan.
PRIA MISTERIUS
Hey hey, tenangkan dirimu, anak
muda.
Ternyata ada seorang pria berusia kira-kira 50 tahun yang
sedang duduk bersila, dengan kaki dan tangan terpasung
dalam posisi yang ganjil.

(CONTINUED)
Desain Set..., Fasya Pradipta, FSD UMN, 2013

CONTINUED:

3.

SAHID
Di posisi kayak gini Bapak nyuru
saya tenang?
ANAND
Hid, sst. Jangan gitu ah.
(menengok ke pria tersebut)
Maaf ya, Pak. Teman saya memang
ekspresif.
PRIA MISTERIUS
(menengok ke Anand, tertegun
melihat wajah Anand)
Kau.. Terlihat familiar..
ANAND
Maaf?
Di dekat kepala Pria Misterius muncul memori mudanya
dengan seorang perempuan. Mereka terlihat mesra namun
wajah perempuan itu tak terlihat.
PRIA MISTERIUS
(tersadar)
Eh lupakan..
(nada sok tahu)
Kau tadi ingin mencoba masak ya?
Resep apa?
ANAND
Oh, eh.. Kami hanya ingin mencuri
kompor.
PRIA MISTERIUS
(tertawa meremehkan)
Ada satu makanan yang tak
memerlukan kompor.
ANAND
Makanan? Seperti?
SABE
Ada ya?
PRIA MISTERIUS
(berbisik)
Sushi.
Anand kemudian terkejut karena tiba-tiba Pria Misterius
berada di sebelah kanannya. Ia berdiri, melipat tangan,
tangannya tak terborgol.
ANAND
Wushi?
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PRIA MISTERIUS
(berbisik sedikit lebih
kencang)
Sushi.
SAHID
Bushy?
PRIA MISTERIUS
Sushi! S.. Sierra, Uniform,
Sierra, Hotel, India.
SABE
Panjang banget namanya.
PRIA MISTERIUS
Ergh!
ANAND
Sushi? Aku belum pernah
mendengarnya, pak.
PRIA MISTERIUS
Ya. Kaum perempuan telah
menghilangkan makanan itu karena
dahulu..
ANAND
Apa yang terjadi?
Belum sempat pria misterius itu menjawab pertanyaan Anand,
dua polisi feminis masuk ke ruang sel pria itu. Tiba-tiba
Pria Misterius sudah di selnya kembali. Ia diseret kedua
polisi itu. Mesin yang tadi ada di depan sel Anand
ternyata dibawa ke sel pria tersebut. Anand, Sabe dan
Sahid saling bertatapan mata. Kemudian terdengar suara
rintihan Pria Misterius. Pria misterius berdiri di depan
sebuah mesin yang mengapit bagian pinggulnya. Mesin itu
bercahaya dan terdengar suara gergaji mesin. Anand, Sabe,
dan Sahid menengok ke pria itu, namun mereka tak sanggup
dan memejamkan mata. Sabe menengok ke selangkangannya. Ia
menelan ludah.
PRIA MISTERIUS
Hanya.. Tangan.. Lelakilah.. yang
mampu membuatnya lezaaat!
Anand terkejut. Sabe dan Sahid juga menengok ke Pria
Misterius. Seorang polisi feminis berjaga di depan sel
Anand. Ia menerima panggilan melalui helmnya. Ia kemudian
terlihat kaget. Tiba-tiba mama Anand datang. Polisi
memberi hormat padanya.
MAMA ANAND
Ayo pulang.
CUT TO:
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INT. KAMAR ANAND - SIANG
Anand sedang berbaring tengkurap di kasur. Di sekitar
kamar Anand terlihat berantakan. Kursi sudah jatuh. Dua
jendela kamarnya terlihat retak sedikit. Tangannya
terlihat lebam. Di dekat kasurnya terdapat sebuah televisi
kecil yang sedang menyiarkan berita.
(O.S. PEMBAWA BERITA)
Pembobolan dapur istana diduga
dilakukan oleh anak tunggal Ibu
Presiden yakni Anand.
Pada layar televisi terlihat seorang pemuda sedang
digiring oleh dua polisi feminis. Pemuda itu tak terlihat
jelas wajahnya karena ditutupi tudung jubah.
(O.S. PEMBAWA BERITA)
Ibu Presiden dilansir memberi
perlakuan khusus pada anaknya
yang seharusnya-sesuai
undang-undang- menjalani hukum
kastrasi. Kehadiran Ibu Presiden
di penjara ditandai dengan
ditemukannya rol rambut
kepresidenan di dekat pintu
belakang penjara.
Pada televisi terdapat gambar sebuah rol rambut tergeletak
di dekat pintu belakang penjara. Anand yang sedang
menyaksikan berita itu, menutup wajahnya.
(O.S. PEMBAWA BERITA)
Apakah ini pertanda bahwa hukum
dapat ditawar? Tak lama setelah
itu, Ibu Presiden mengeluarkan
regulasi baru dalam undang-undang
memasak. Lelaki tidak
diperbolehkan berbelanja bahan
makanan.
Lalu pada televisi terlihat seorang lelaki berkacamata.
PRIA BERKACAMATA
Ya, menurut saya ini hanya untuk
menyelamatkan reputasinya dan
menutup-nutupi masalah yang ada.
Tiba-tiba ada suara mesin. Lalu terdengar suara terpentuk.
Anand mematikan televisi. Ia beranjak dari kasur. Terlihat
sesosok robot terbang di luar jendela. Ternyata 4C1N.
ANAND
4C1N!
4C1N terlihat pusing. Kepalanya tiba-tiba mengeluarkan
warna ungu. Lalu Sabe dan Sahid terlihat melayang di luar
(CONTINUED)
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jendela. Sabe dan Sahid mengisyaratkan agar Anand ikut
mereka. Anand bersemangat. Sabe mengarahkan pistolnya ke
jendela. Ia membuat gerakan melingkar, sehingga jendela
Anand terlubangi. Jendela terbuka. Sabe mengulurkan tangan
dan Anand menggapai tangan Sabe.
CUT TO:
6

INT. RUANG PERSEMBUNYIAN PAKAM KAROTI - MALAM
Sahid sedang mengoleskan masker hijau ke wajahnya. Sabe
bersebelahan dengan 4C1N sedang berada di depan komputer.
Sabe berbicara imut kepada 4C1N dan mengkompres kepala
4C1N yang terlihat lebam keunguan. Anand membawa sepiring
makanan appetizer dan berdiri di sebelah Sabe. Sabe segera
mencomot appetizer itu dan melahapnya.
ANAND
Gimana? Udah ada hasil soal
sushi?
SABE
Di-block, Nand. Gak ngerti
kenapa.
SAHID
Eh sebentar!
Sahid menggeser Sabe dari kursi.
SAHID
(mengetik dengan cepat)
Gue tahu. Gini, kalau data
di-block itu kan berarti datanya
dibuat invisible bagi user. Jadi
datanya sebenarnya masih ada
dong? Okay, berarti gue cuma
perlu cara untuk..
SABE
Membuatnya terlihat.
SAHID
(tersenyum sambil mengetik
cepat)
Sedikit lagi.. dan.. ENTER.
Pada monitor komputer muncul data-data dan gambar sushi.
Mereka mendekatkan diri ke monitor dan membaca dengan
antusias.
Sahid menuju banyak link. Di layar komputer muncul foto
seorang pria Jepang bernama Takada Rumoru. Tertulis bahwa
ia chef terhebat di dunia.
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Yah! Resep terenaknya gak ada
dalam bentuk digital. Adanya
dalam bentuk arsip kertas.
CUT TO:

7

EXT. GUNUNG FUJI - PAGI
Anand, Sabe, Sahid dan 4C1N mendarat menggunakan kapsul.
Mereka berada di gunung Fuji. Sesosok besar sedang
memperhatikan kapsul itu. Ternyata itu yeti. Anand, Sahid
dan 4C1N sudah keluar dari kapsul. Tinggal Sabe yang masih
terjepit dengan pintu kapsul. Anand membantu Sabe keluar.
Lalu akhirnya 4C1N dan Sahid menyadari adanya yeti. Sahid
menepuk bahu Anand. Anand dan Sabe menengok dan akhirnya
mereka semua berteriak.
Beberapa menit kemudian..
Ketiga pemuda ini sedang berada di depan nisan. Pada nisan
tertulis: TAKADA RUMORU; 30 November 1960 - 29 November
2035. Lalu di bawah tulisan namanya terdapat pesan
"Memasak bukan sekedar kegiatan, memasak adalah bakat.".
Yeti memegang sebuah gulungan resep sushi. Anand menggapai
resep itu namun yeti berkali-kali menghindari gapaian
tangan Anand. Anand menyerah, ia akhirnya hanya membaca
isi resep itu dari jarak setengah meter. Anand menengok ke
Sabe, Sahid dan 4C1N, ia kemudian menangguk.
CUT TO:
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INT. RUANG KANTOR MAMA ANAND - SIANG
Terdapat mama Anand si Ibu Presiden serta Divya. Mama
Anand sedang sibuk dengan dokumen di mejanya. Divya
mendatangi mama Anand dan membisikan sesuatu. Mama Anand
membelalakan mata. Pada jendela di belakang Mama Anand,
terlihat video hologram Anand sedang di depan meja masak.
DISSOLVE:

9

EXT. DEPAN HALAMAN ISTANA PRESIDEN - SIANG
Anand sedang membuat sushi dengan peralatan masak
seadanya. Hanya ada mouse pad, penggaris, toples berisi
nasi, tumpukan nori, beberapa buah alpukat, beberapa
mangkuk dan beberapa potong crabstick. Anand berdemo
ditemani Sabe, Sahid serta 4C1N. Anand membuat sushi
menggunakan mouse pad sebagai pengganti bamboo mat. 4C1N
berdiri di situ menembakkan video hologram ke kantor
presiden. Sahid tergoda melihat alpukat, ia mengelus
pipinya sambil melihat alpukat.
CUT TO:
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INT. RUANG KANTOR MAMA ANAND - SIANG
Kejadian ini disaksikan mama Anand melalui video hologram
yang tampil di jendela kantornya.
MAMA ANAND
(tertegun sebentar)
Anand..
DIVYA
Bu?
CUT TO:

11

EXT. DEPAN HALAMAN ISTANA PRESIDEN - SIANG
Sushi yang sudah jadi sedang dibagikan Sahid dan Sabe
kepada pejalan kaki yang lewat. Sabe dan Sahid dengan
aktif meneriaki slogan-slogan demo mereka. Awalnya tak ada
yang mau mencicipi, namun kemudian beberapa orang mau
mencicipi karena mereka mengenali wajah Anand. Mereka
membelalakan mata. Sushi itu enak. Anand melanjutkan
membuat sushi.
Lalu polisi penjaga istana datang dan menodongkan pistol
kepada Anand dan kawan-kawannya. Polisi kemudian ragu
menodongkan pistol karena mengenali wajah Anand.
Di belakangnya terdapat banyak pejalan kaki yang meneriaki
namanya. Mereka mendukungnya. Selesai ia membuat sushi, ia
membagikan kembali sushi ke pendukungnya. Tapi di sebelah
kanan ada kumpulan orang-orang yang berteriak meminta
Anand dihukum. Polisi kembali menodongkan pistol dengan
tegas namun mereka tak berkutik.
CUT TO:

12

INT. RUANG KANTOR MAMA ANAND - SIANG
Mama Anand dan Divya berdiri menghadap jendela. Mama Anand
menatap jendela dengan tatapan tak percaya.
MAMA ANAND
(speechless)
Saranmu, Divya?
DIVYA
Agar menjaga stabilitas di planet
ini, sebaiknya anak ibu dibawa
kemari.
MAMA ANAND
Lakukan apa yang harus kau
lakukan.
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Mama Anand menekan tombol pada remote control. Jendela
perlahan tertutup. Ia memegang keningnya. Ia berjalan
mondar-mandir. Mama Anand terlihat gelisah.
CUT TO:
13

EXT. DEPAN HALAMAN ISTANA PRESIDEN - SIANG
Anand masih serius membuat sushi. Divya mendatanginya
dengan dingin.
DIVYA
Ikut saya.
ANAND
Tidak.
Para pendukung Anand memberikan dukungan dengan meneriaki
namanya. Seorang reporter dan seorang cameraman terlihat
sedang meliput kejadian ini. Polisi feminis menarik paksa
Anand dan Sahid. Anand meninggalkan peralatan masaknya.
Tapi ia menyelipkan sebuah sushi di tangan kanannya. Sabe
ternyata sudah jauh di tengah jalan, sedang sibuk
membagikan sushi. Polisi tak menyadari bahwa mereka tidak
menangkap Sabe.
CUT TO:
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INT. RUANG KANTOR MAMA ANAND - SIANG
Anand memasuki ruangan. Sahid ditarik menuju sudut lain
ruang kantor oleh seorang polisi. Terlihat Mama Anand
berada di tengah ruangan. Divya berjalan menuju samping
Mama Anand. Mama Anand bertatapan dengan Anand.
ANAND
Mama.
MAMA ANAND
Anand.
(pause)
(menjernihkan tenggorokan)
Mama kecewa dengan apa yang telah
kamu perbuat.
ANAND
Ya, aku tahu.
(pause)
Mama Anand dan Anand masih saling menatap. Ruangan itu
hening. Pada ruangan itu terdapat mesin kastrasi.
ANAND
Aku juga kecewa, ma.

(CONTINUED)
Desain Set..., Fasya Pradipta, FSD UMN, 2013

CONTINUED:

10.

MAMA ANAND
Mama selalu mengarahkan kamu
untuk jadi orang yang baik. Tidak
memberontak seperti ini.
ANAND
Karena mama gak mengerti aku.
MAMA ANAND
Apa maksud kamu mama gak ngerti
kamu? Kamu darah daging mama,
mama tahu kamu terlalu
dipengaruhi orang-orang ini.
CUT TO:
15

EXT. DEPAN HALAMAN ISTANA PRESIDEN - SIANG
Sabe membagikan sushi pada orang-orang di jalanan. Semakin
banyak yang membelalakan mata. Mereka merasa sushi itu
enak.
(V.O. ANAND)
Gak, ma. Mereka gak salah
apa-apa..
Ada dua lelaki yang berusaha menghadang Sabe, tapi Sabe
berhasil menghindar dan menjatuhkan orang-orang itu.
Pendukung Anand kemudian ada yang membantu Sabe mencegah
para penentang Anand.
CUT TO:
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INT. RUANG KANTOR MAMA ANAND - SIANG
MAMA ANAND
(menengok ke polisi feminis
yang berdiri di sebelah
Sahid, lalu mengangguk,
memberi isyarat)
Kamu sudah terlalu terpengaruh
mereka, Anand. Mama tahu yang
terbaik buat kamu. Jadi..
ANAND
Kalau mama tahu yang terbaik
untuk aku, kenapa mama gak
bolehin aku ke dapur?
MAMA ANAND
Kakekmu bilang perempuan gak bisa
jadi pemimpin. Tempat perempuan
hanya di dapur.

(CONTINUED)
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CONTINUED:

11.

Polisi feminis yang berada di samping Sahid mulai menarik
Sahid menuju mesin kastrasi di depan mereka. Tangan Sahid
terborgol. Sahid berusaha melepaskan diri dari polisi itu
namun polisi itu menodongkan pistol kejut listrik ke
punggungnya. Terlihat percikan listrik di punggungnya.
Sahid mengerang.
ANAND
(bergerak maju namun ditahan
dua polisi)
Sahid!
MAMA ANAND
Jadi, bukankah pria tidak
seharusnya ada di dapur?
Polisi feminis dan Sahid berdiri di depan mesin kastrasi.
Polisi itu telah mengaitkan belt pada pinggul Sahid. Sahid
seperti akan menangis. Polisi feminis menekan beberapa
tombol pada mesin itu dan kemudian suara mesin laser
terdengar. Sahid menggigit bibirnya. Ia memejamkan mata
karena kesakitan. Sahid kemudian meraung karena kesakitan.
ANAND
Ma! Hentikan!
Anand berusaha maju lagi namun tak sanggup melawan polisi
feminis yang menahannya dengan menodongkan pistol laser.
CUT TO:
17

EXT. DEPAN HALAMAN ISTANA PRESIDEN - SIANG
Sabe masih membagikan sushi. Beberapa orang kemudian
berjalan di belakangnya. Mengacungkan tangan dan meneriaki
nama Anand.
(V.O. ANAND)
Lepasin Sahid. Belum cukup ma,
menghalangi cita-citaku untuk
jadi koki?
(V.O. MAMA ANAND)
Cita-citamu?
Semakin banyak orang yang membelalakan mata setelah
memakan sushi itu. Mereka menganggukan kepala. Lalu mereka
bergabung untuk demo di depan istana.
(V.O.)ANAND
Ya, cita-citaku. Mama udah
dibutakan dendam terhadap kakek!
Terlihat beberapa pendukung Anand dan penentang Anand
berkelahi.
CUT TO:
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12.

18

INT. RUANG KANTOR MAMA ANAND - SIANG
Sahid masih mengerang.
ANAND
Hentikan, ma!
MAMA ANAND
Hukum adalah hukum.
ANAND
Kalau gitu hukum aku, ma!
Mama Anand tertegun, ia kaget. Mesin kastrasi itu telah
berhenti bekerja pada Sahid. Sahid dibawa ke pojok ruangan
oleh polisi feminis.
ANAND
Ya. Hukum aku sekarang. Kastrasi
aku.
Mama Anand hanya menatap Anand dengan tatapan bingung.
Anand menyodorkan tangan untuk diikat borgol. Divya
menghampiri mama Anand dan menunjukan sebuah video
hologram dari device khususnya.
DIVYA
Bu, kita harus bertindak cepat.
Di video itu terlihat masyarakat sedang rusuh. Beberapa
dari mereka menyuarakan agar Anand juga dihukum. Hukum
harus ditegakan. Mama Anand bingung. Ia menatap Anand
dengan tatapan sedih. Lalu ia menghilangkan wajah ragunya,
ia memasang wajah tegasnya kembali.
MAMA ANAND
(menengok ke polisi feminis
di depan Anand)
Lakukan.
Anand masih menyembunyikan sebuah sushi di tangannya.
Polisi itu mengikat kedua tangan Anand dengan borgol laser
ke belakang tubuh Anand. Anand mengikuti tuntunan polisi
feminis ke mesin kastrasi itu. Anand menahan tangis. Mama
Anand tak berani melihat Anand tapi ia berusaha tegar
dengan menaikan dagunya.
Polisi feminis menekan beberapa tombol. Lalu tombol
terakhir ditekan. Mesin kastrasi mulai mengeluarkan suara.
Anand menutup matanya. Ia kemudian mulai meraung
kesakitan. Mama Anand berusaha tetap melihat Anand. Ia
tetap mengangkat dagunya. Anand meraung lebih keras. Ia
mengeluarkan ekspresi kesakitan.

(CONTINUED)
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CONTINUED:

13.

Sahid di pojok ruangan menutup mata dan mengeluarkan air
mata. Mama Anand mulai terlihat tak tega dengan Anand. Ia
meremas tangannya. Kakinya mulai bergoyang tanda gelisah.
Mesin kastrasi itu mulai semakin terang. Suara mesin laser
kemudian semakin keras dan terdengar seperti monster.
Anand berusaha melempar sushi di tangannya ke mamanya.
Ajaibnya sushi itu terbang dan mendarat tepat di mulut
mama Anand. Mama Anand mengunyahnya dan ia membelalakan
matanya.
DISSOLVE:
19

INT. RUANG MAKAN - MALAM
Ia teringat masa kecilnya. Di flashback itu ia sedang
memakan sushi dan sangat menyukainya. Setelah sushi habis,
terdengar suara ayahnya.
(O.S.)KAKEK ANAND
Cuci piringnya! Urus dapur.
DISSOLVE:

20

INT. RUANG KANTOR MAMA ANAND - SIANG
Kembali ke masa sekarang. Mama Anand menitikan air mata.
MAMA ANAND
Hentikaaaan!
CUT TO:

21

EXT. DEPAN HALAMAN ISTANA PRESIDEN - SIANG
Suara Mama Anand terdengar hingga keluar istana. Tiba-tiba
kota hening. Sabe menengok ke arah istana. Ia sedang
hendak menyuapkan sushi kepada pejalan kaki. Namun
ternyata pejalan kaki itu adalah polisi feminis yang
sedang menodongkan pistol ke Sabe.
CUT TO:

22

INT. DAPUR ISTANA - SIANG
Anand sedang sendiri di dapur. Wajahnya terlihat berseri.
Ia meratakan nasi di atas nori. Ia kemudian meletakan
beberapa bahan sushi di atas nasi. Ia lalu menggulung
semua bahan itu dan mulai memotong sushi.
CUT TO:
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14.
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INT. RUANG MAKAN ISTANA - SIANG
Terlihat Sabe ditemani 4C1N, Sahid, Mama Anand sedang di
meja makan. Divya berdiri di sisi kiri ruangan, terlihat
siaga. Anand datang dari dapur, ia membawakan beberapa
piring sushi dan menyajikannya untuk mamanya serta Sabe
dan Sahid. Sushi buatan Anand terlihat menggiurkan. Mama
Anand segera mencicipi sushi. Anand menunggu reaksi
mamanya.
MAMA ANAND
Anand, tapi ini masih ada yang
kurang.
ANAND
Oh ya? Kurang gimana?
MAMA ANAND
Divya!
Divya mendatangi Mama Anand dan memberikan sebuah gulungan
yang ditaruh di atas sebuah piring silver.
MAMA ANAND
(memberikan kertas itu pada
Anand)
Sudah sepatutnya mama memberikan
ini ke kamu. Ini mama salin dari
yeti itu. Mama selama ini mencoba
membuatnya, namun, tetap gagal.
Ini, nak. Resep sushi terlezat..
ANAND
Takada Rumoru!
Anand spontan memeluk mamanya. Mama Anand membalas pelukan
Anand. Sabe, Sahid dan Divya tersenyum. Sahid terharu.
CUT TO:

24

BLACK
SELESAI.
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CREDIT TITLE

26

INT. STUDIO BERITA - SIANG
Beberapa pria sedang bersorak-sorai, terlihat gembira dan
memegang alat-alat masak.
(O.S. REPORTER)
Ini adalah hari paling bersejarah
bagi planet ini. Pria akhirnya
mendapatkan tempat di dapur.
(MORE)
(CONTINUED)
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CONTINUED:

15.

(O.S. REPORTER) (cont’d)
Kegembiraan ini dirayakan dengan
acara masak bersama yang akan
dicatat sebagai rekor gala masak
terbesar sepanjang abad ini.
Seorang reporter memegang microphone dan berdiri di depan
beberapa pria yang sedang memegang alat-alat masak.
REPORTER
Apa harapan anda ke depannya?
PRIA #1
Semoga pria juga mendapat tempat
di salon.
PRIA #2
Saya berharap akan ada..
REPORTER
Saya Mintria, mengabarkan dari
Jakarta.
27

FADE TO BLACK

Desain Set..., Fasya Pradipta, FSD UMN, 2013

Retro Adam
Buku Putih Production Design
Genre: Comic Sci-Fi
Sinopsis: Seorang pemuda bernama Anand ingin menjadi koki namun keadaan tidak
memungkinkan dikarenakan ia hidup di tahun 2180. Pada tahun tersebut wanita telah
mendominasi dunia. Ibunya sendiri, Mama Anand, adalah seorang presiden dunia yang
menetapkan peraturan bahwa pria tidak boleh masuk dapur apalagi memasak. Anand ditemani
Sabe dan Sahid berjuang untuk emansipasi pria dengan cara mencoba membuat sushi. Makanan
dari Jepang ini telah lama ditiadakan karena hanya tangan lelaki yang dapat membuatnya lezat.
Anand kemudian demo masak sushi di depan istana kepresidenan dan ini membuatnya harus
ditangkap dan dibawa ke ruang kantor ibunya. Setelah perdebatan panjang antara Anand dan
Mama Anand, akhirnya Anand dihukum kastrasi. Saat dihukum Anand melemparkan sushi ke
arah Mama Anand. Sushi tersebut berhasil masuk ke mulut Mama Anand dan ini membuat
Mama Anand teringat betapa ia menyukai sushi. Hasilnya, hukuman Anand dihentikan dan
peraturan pria dilarang memasak pun dihapuskan.
Konsep: Pendominasian Mama Anand terhadap Anand perlu diangkat menjadi benang merah
desain. Ini dikarenakan Mama Anand adalah sumber masalah bagi Anand. Tanpa Mama Anand,
protagonist Retro Adam, Anand, tidak akan sulit mencapai keinginannya dan cerita tidak
berbumbu.
Mama Anand adalah seorang wanita. Berarti pendominasian Mama Anand terhadap
Anand merupakan pendominasian wanita terhadap pria. Untuk itu, benang merah dalam
production design adalah unsur-unsur yang bersifat kewanitaan (feminine).
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Pertama, yang menjadi ciri khas wanita secara morfologis adalah payudara (glandula
mamae) dan vagina. Dua bagian tubuh wanita inilah yang membedakannya dengan pria secara
morfologi.

Secara fisiologis, vagina merupakan tempat keluarnya bayi ke dunia ini. Sehingga vagina
merupakan awal sumber kehidupan baru. Payudara juga memiliki fungsi fisiologis memberi
nutrisi pertama bagi bayi berupa susu. Sehingga kedua bagian tubuh wanita ini memiliki peran
besar dalam memberi kehidupan baru. Ini menjadi kekuatan wanita.

Dengan demikian, dalam production design Retro Adam perlu ditonjolkan bentuk-bentuk
yang menyerupai payudara dan vagina untuk menegaskan kekuatan utama wanita. Ini
dikarenakan dalam dunia Retro Adam, wanita telah mendominasi pria terutama dalam urusan
dapur.
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Pemilihan bentuk yang menyerupai payudara dan vagina untuk menjadi benang merah
desain juga didukung oleh dua hal:
1. Bentuk lengkung dianggap lebih feminine dalam dunia desain. Charles P. Griner pada
buku Floriculture: Designing and Merchandising, mengatakan bahwa garis melengkung
menambah dimensi feminine. Pooja Khurana dan Monika Sethi mengatakan hal yang
senada dalam buku Introduction to Fashion Technology. Dalam bukunya dikatakan bahwa
garis melengkung menyampaikan kesan fluiditas sehingga terlihat feminine. Fluiditas ini
juga mungkin berhubungan dengan tubuh wanita yang tidak sekeras tubuh pria. Dalam
buku Techniques For Drawing Female Manga Characters dikatakan bahwa untuk
menggambar wanita diperlukan garis melengkung sebanyak mungkin karena tubuh
wanita cenderung lembek.
2. Dalam presentasi Joko Anwar dalam Ulcifest 3 pada 27 Maret 2012, dijelaskan bahwa
dalam film, bentuk sering digunakan juga untuk memberi semiotika akan sesuatu yang
baik dan buruk. Garis melengkung digunakan untuk memberi tanda bahwa ada sesuatu
yang tidak baik. Dalam Retro Adam, Mama Anand merupakan antagonist dan sumber
masalah, sehingga pemilihan bentuk payudara dan vagina sebagai benang merah desain
menjadi tepat karena lengkung yang dimiliki payudara dan vagina.
Kedua, benang merah production design ini juga harus dapat dilihat melalui warna.
Warna yang paling representatif untuk sifat kewanitaan adalah warna pink. Ini didukung oleh
pernyataan Moose Peterson dalam jurnalnya yang berjudul The Psychology of Color yakni:
“Pink is the most gender specific. Pink represents femininity..” (Peterson, n.p.). Lalu untuk
mewakili diri Mama Anand, digunakan warna ungu karena menurut Peterson, ungu
melabangkan kehormatan diri dan royalty. Ini sesuai dengan karakter Mama Anand yang
memegang teguh kehormatan dirinya sehingga ia tega menghukum Anand.
Ketiga, pendominasian dapat diwakili dengan perbanyakan sebuah unsur ataupun
hiperbola. Misal dengan perbanyakan pemakaian warna pink untuk menegaskan bahwa dunia
ini telah didominasi wanita. Atau perbanyakan unsur bentuk yang menyerupai payudara dan
vagina untuk menegaskan kuasa wanita. Mengingat genre film ini adalah comic sci-fi
(menyebabkan bersifat komikal), maka perbanyakan suatu unsur atau dilakukannya hiperbola
merupakan hal yang wajar.
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Look film
Dikarenakan Anand dan kaum pria di Retro Adam tidak memiliki tempat di dapur, berarti pria
dalam cerita ini menjadi yang terbelakang. Judul Retro Adam memiliki arti pria yang menjadi
terbelakang. Kata Retro- berarti sesuatu yang telah ditinggalkan atau sesuatu yang di
belakang. Salah satu hal yang telah ditinggalkan adalah era. Era yang cocok untuk menjadi
referensi desain production design Retro Adam adalah era 70an. Ini karena pada masa tersebut
wanita sedang gencarnya menggaungkan feminisme. Wanita menuntut persamaan kedudukan
antara wanita dan pria dalam kehidupan sosial. Ini adalah tolak belakang dari kehidupan di
Retro Adam sehingga menimbulkan ironi.
Pada tahun 70an, desain yang muncul cenderung berbentuk elips, lengkung dan tidak
kaku. Ini sesuai dengan konsep metafora visual yang ingin dicapai. Garis lengkung
merepresentasikan feminin dan menandakan sesuatu yang tidak baik.
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Namun karena latar waktu cerita adalah tahun 2180, diperlukan sentuhan futuristik.
Berikut adalah contoh referesi visual desain retro-futuristik yang ada pada era 70an:
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Jadi, look production design Retro Adam adalah retro futuristic dengan acuan era 70an.
Color pallete
Inspirasi color palette: film Gentlemen Broncos (arahan Jared Hess) dan CQ (arahan Roman
Coppola). Pada Gentlemen Broncos, scene yang menginspirasi color palette adalah saat scene
Brutus dan Venonka mengintai markas pencuri ragi.
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Pada film CQ, color palette scene agent Dragonfly lah yang menjadi inspirasi.

Dua film tersebut memiliki nuansa warna pink dan terkesan dull. Ini look yang ingin dicapai
Retro Adam.
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Art Department
1. Benang merah set
Untuk semua lokasi yang berada di bawah kekuasaan Mama Anand, perlu diberi warna
yang feminin untuk menegaskan dominasi feminin. Mengingat genre film ini comic sci-fi,
maka tidak apa jika dilakukan hiperbola, misalkan seluruh tembok dicat warna pink.
Set-set yang berada di bawah pengaruh kuasa Mama Anand adalah:
a) Dapur istana
b) Ruang kantor Mama Anand
c) Penjara
Ketiga set ini harus memiliki sebuah persamaan dalam hal warna dan properti untuk
menunjukan kekuasaan Mama Anand.
Set-set yang berada di luar kuasa Mama Anand adalah:
a) Ruang persembunyian Pakam Karoti
b) Gunung Fuji

2. Potensi visual
Agar metafora visual dapat diletakkan ke dalam set, properti, serta kostum dan make-up,
berikut adalah daftar potensi visual Retro Adam:
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a) Pada set dapur, kitchen set harus memiliki unsur metafora visual berupa bentuk
glandula mamae dan vagina. Karena dapur milik wanita, sehingga perlu dipertegas
territorial pissing-nya.
b) Penjara di Retro Adam ini adalah penjara khusus pria yang melanggar peraturan
pria tidak boleh masuk dapur. Namun karena wanita telah mendominasi, penjara ini
harus berbeda dengan penjara di dunia nyata. Penjara tersebut harus terlihat
feminin. Peletakkan properti yang berhubungan dengan wanita sangat diharapkan.
Misal: bunga.
c) Ruang kantor Mama Anand merupakan ruang di mana Mama Anand membuat
segala peraturan yang membuat pria menjadi terbelakang. Ruang ini berpotensi
diberi properti yang menandakan kuasa kerahiman wanita melalui bentuk-bentuk
yang melambangkan kerahiman. Selain itu, pada scene Anand dihukum, ada emosi
kebingungan apakah Mama Anand seharusnya menghukum Anand. Ini merupakan
potensi untuk pemberian metafora visual untuk properti, yakni memberi lukisan
Vasarely. Lukisan Vasarely kebanyakan lukisan ilusi optik yang menimbulkan kesan
membingungkan. Lukisan Vasarely ini merupakan salah satu trend di era 70an.
d) Ruang kantor Mama Anand sebaiknya berada di tempat yang tinggi. INi untuk
menunjukan kekuasaannya sebagai presiden. Untuk menunjukan ia berada di tempat
yang tinggi bisa digunakan jendela. Jendela ruang kantor Mama Anand berpotensi
untuk menyampaikan metafora visual bahwa ada ketidakbenaran di ruang itu. Jadi
jendela ruangan ini dapat dibuat melengkung.
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Make up & Costume Department
1. Benang merah desain
Make up & kostum Retro Adam berangkat dari referensi retro-futuristik era 70an.
Pilihan warna tidak lepas dari color palette namun juga mempertimbangkan sifat
masing-masing karakter.
2. Potensi visual
Untuk menemukan potensi visual diperlukan pemahaman akan masing-masing
karakter di Retro Adam. Berikut jabaran singkat mengenai karakter-karakter
tersebut:
a) Mama Anand: wanita, usia 50an, sifatnya keras, memiliki dendam terhadap
ayahnya sehingga memiliki pendirian bahwa wilayah kekuasaan wanita dan
pria harus dipertegas, dominan, presiden.
b) Anand: pria, usia 22 tahun, memiliki insting memasak, ingin menjadi koki,
merupakan anak tunggal Mama Anand, ayahnya telah meninggal, pribadi
yang calm.
c) Sabe: pria, usia 20an, sayang dengan robotnya, gemar makan, bertubuh
tambun, berkacamata, paham teknologi.
d) Sahid: pria, usia 20an, feminin, berambut keriting, sayang dengan Anand dan
Sabe, memperhatikan penampilan.
e) Divya: wanita, usia 30 tahun, tegas, kaku, tidak begitu memiliki emosi,
merupakan tangan kanan Mama Anand.
f) Polisi wanita: wanita, sexy, kaku, menuruti perintah, seperti robot.
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g) Pria misterius: pria, usia 50an, rebel, seperti pengelana, tidak jelas asal
usulnya, sebenarnya merupakan mantan kekasih Mama Anand. Ia ingin
merubah tatanan yang ada, ia ingin pria mendapatkan tempat di dapur.
Berikut adalah potensi visual yang dapat dieksplorasi:
a) Mama Anand yang merupakan presiden harus memiliki pakaian dengan
warna yang melambangkan royalty. Tatanan rambutnya dibuat tinggi agar
menunjukan ia memiliki kekuasaan lebih tinggi dari Anand.
b) Divya merupakan tangan kanan Mama Anand, sehingga color scheme yang ia
pakai adalah warna yang masih turunan warna yang dipakai Mama Anand.
c) Anand, protagonist Retro Adam, merupakan pribadi yang calm, sehingga
perlu dilengkapi dengan warna yang menenangkan juga. Karena ia memiliki
insting koki, Anand berpotensi diberi pakaian yang mirip dengan busana
koki. Tapi ini sebaiknya tidak ditunjukan pada scene awal, karena pada scene
awal Anand belum berani terang-terangan memasak. Ia baru berani memasak
pada scene demo masak. Pada scene inilah sebaiknya ditunjukan perbedaan
kostum Anand.
d) Sabe karena paham teknologi berpotensi untuk diberi warna-warna yang
merepresentasikan teknologi.
e) Sahid merupakan karakter yang perduli dengan penampilan

dan cukup

feminin sehingga pada beberapa kesempatan, kostum Sahid harus berbeda
dari kedua pemuda lainnya. Make up karakter Sahid harus berbeda dengan
Anand dan Sabe karena ia adalah pria feminin.
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f) Pria misterius, karena misterius dan rebel, ia harus terlihat tidak terurus
untuk menonjolkan kesan misterius dan rebel-nya. Ia ingin merubah tatanan,
maka ia sendiri berpenampilan tidak tertata.
g) Polisi wanita adalah wanita-wanita sexy, sehingga perlu dibuatkan pakaian
yang menunjukkan lekuk tubuhnya. Lalu make-upnya harus menunjukkan
bahwa mereka kaku seperti robot.
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