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Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mendampingi penulis di dalam 

menyelesaikan proyek akhir di dalam melalui berbagai rintangan yang beragam. Penulis juga ingin 

mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dari awal hingga 

akhirnya menyelesaikan proyek akhir ini baik dari orang tua, teman-teman, adik kelas, serta rekan diluar 

lingkungan DKV Unika Soegijapranata.   

Anak-anak merupakan tuluang punggung bangsa ini, setiap negara pastilah mempunyai remaja 

dan anak nakal yang bermasalah, hingga meresahkan masyarakat. Bisa kita bayangkan betapa muda 

usia mereka namun harus mendekan dalam penjara karena kelabilan emosi masa pubertas. 

Permasalahannya sekarang ada pada bagaimana peran LAPAS Anak dalam mengubah sikap remaja 

yang meresahkan masyarakat menjadi dapat berbaur dalam masyarakat dengan harmonis, hal ini 

diragukan dengan adanya fakta sedikitnya pemerhati anak-anak. Kurangnya pengajar dalam LAPAS 

Anak membuat anak bebas melakukan apa yang ia inginkan, belum lagi maraknya anak yang 

bertambah nakal atau tak mau bersekolah setelah keluar dari LAPAS Anak. Hal ini sekiranya yang 

menjadi pokok utama proyek akhir ini, sehingga penciptaan program brain wash untuk mengubah 

presepsi anak mealui film fiksi dengan didukun goleh aksi nyata, dapat menjadi salah satu usaha yang 

berperan dalam pembangunan sikap positif pada anak. Sehingga dapat mengembalikan anak kembali 

bersekolah atau bermasyarakat dengan sehat kembali. 
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masukan-masukan untuk proyek akhir ini. Penulis juga menyadari bahwa di dalam penulisan proyek 

akhir ini masih terdapat banyak kekurangan. Maka dari itu, penulis menerima saran dan kritik yang 

membangun. Semoga dengan perancangan proyek akhir ini dapat menginspirasi banyak pihak untuk 

semakin menyadari perlunya perhatian lebih kepada anak LAPAS baik dalam bentuk program ataupun 

perilaku. 
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                                                                                                                              ABSTRAK 

 

       Anak remaja dibedakan menjadi dua, yaitu mereka yang normal dan menjalani kehidupan dengan 

bersekolah, kemudian bekerja atau melanjutkan ke perguruan lebih tinggi, dan anak yang tidak normal, 

biasanya mereka melakukan tindakan melanggar peraturan yang menyebabkan mereka dihukum oleh 

masyarakat ataupun mendapat hukuman dari negara dan menjadi warga binaan dalam lembaga 

pemasyarakatan atau penjara anak. Minimnya kuantitas dan kualitas staff pengajar didalam LAPAS 

Anak menjadikan anak yang akan habis masa tahanannya menjadi kurang dibimbing dan dampaknya 

setelah bebas mereka cenderung berbuat kriminalitas kembali atau menjadi minder dan putus sekolah, 

di usia belia 

 Dengan menggunakan metode penelitian secara kuantitatif yaitu mewawancarai langsung 

narapidana anak di lapas Kedungpane Semarang, mewawancarai mantan narapidana anak Kutoarjo, 

dan staff bagian Psikologi di LAPAS Kedungpane, diperoleh suatu kesimpulan bahwa terapi sebelum 

anak dinyatakan bebas dari LAPAS sangatlah penting namun karena masalah tersebut diatas, terapi 

yang dibutuhkan anak belum dapat dibentuk, padahal dampak tidak adanya program terapi ini sangat 

mencemaskan seperti yang tadi tersebut diatas, 

 Untuk menyiasati hal tersebut dibentuklah program bimbingan untuk mengarahkan mereka ke arah 

positif setelah mereka keluar dari LAPAS Anak, yang diberi nama Aku Tamping. Program ini beracu 

pada sistem brain wash yaitu menekankan suatu doktrin pada pikiran manusia, dengan memanipulasi 

lingkungan, baik secara audio maupn visual, dengan terus menerus, sehingga target akan berfikir dan 

bertingkah laku sesuai apa yang dia lihat dan dengar terus menerus dalam satu lingkungan tersebut. 

Program Aku Tamping ini mempunyai program unggulan yaitu film fiksi yang berjudul Tamping dengan 

tujuan awal, yatu mengarahkan anak ke arah positif setelah mereka bebas. Tentu saja disertai dengan 

program penunjang berupa karantina napi yang akan bebas, pembagian pin sebagai identitas,  

penempatan poster diatas tempat tidur, penempatan banner, pemutaran media Audio ajakan berbuat 

baik, sharing setelah menonton film, pembagian buku follow up, aksi nyata dari  buku follow up, 

dilakukan selama 3 bulan dan di hari mereka bebas dibagikan jam tangan sebagai pengingat perbuatan 

positif semasa di LAPAS Anak. Selama 3  bulan tersebut kegiatan minggu pertama adalah pengarahan 

secara tidak langsung sehingga target melihat media penunjang berupa banner, poster, media audio 

lalu menonton film kemudian sharing dan penulisan buku ollow up, minggu ke 2 akan dilalukan aksi 

nyata selama 1 minggu penuh. Berulang ulang acara 2 minggu yang sama hingga 3 bulan, dengan film 

berbeda setiap penayangan. 

 Dengan adanya program ini tentu saja sangat bermanfaat bagi narapidana, LAPAS Anak dan tentu 

saja Negara, karena bagaimanapun kita mengharapkan anak-anak tersebut dapat merubah pikirannya 

dan menjadi manusia yang lebih baik setelah keluar dari LAPAS Anak. 

Kata Kunci : Film, berubah positif, program LAPAS 

 

 

Adolescents can be divided into two, namely those of normal and live a life with school, then to work or go on to 

higher education, and children were not normal, they usually act which causes them to break the rules of society 

or punished by the punishment of the state and become inmates in prisons or juvenile prisons. The lack of 

quantity and quality of teaching staff in prisons Children make children who will be out of his prison became less 

guarded and its effects after smoking they tend to commit crime again or become self-conscious and out of 

school, at a young age  

By using quantitative research methods that directly interviewing the child inmates in prisons Kedungpane 

Semarang, Kutoarjo children interviewed former inmates and staff in prisons Kedungpane Psychology section, 

obtained a conclusion that the therapy before the child was declared free of the prisons is very important, but 

because of the above problems, therapy they need not be formed, whereas the impact of the absence of the 

therapy program is especially worrisome as it was mentioned above,  

To get around this established program guidance to steer them in a positive direction after they come out of 

prisons Son, I called tamping. This program beracu brain wash system that emphasizes a doctrine on the human 

mind, by manipulating the environment, both in audio visual maupn, with continuous, so that the target will 

think and act according to what he saw and heard continuously in one such environment. Tamping the program I 

have excellent programs that fictional film entitled Tamping with an early goal, yatu steer children towards 

positive once they are free. Of course accompanied by a supporting program of quarantine prisoners will be set 

free, the division of the pin as identity, the above poster bed placement, banner placement, media playback 

Audio solicitation doing good, sharing after watching the movie, the book division of follow-up, the real action of 

the book follow-up , carried out for 3 months and in those days watches were distributed free as a reminder to 

positive actions during Children in prisons. During the 3 months of the first week of activities is indirect guidance 

so that the target see supporting media such as banners, posters, audio media and watching movies and writing 

books and then sharing ollow up, week 2 will be the real action is passed for 1 full week. Repeated the same 

event 2 weeks to 3 months, with each serving a different movie.  

With this program very useful course for inmates, prisons Son and of course the State, however, because we 

expect these children can change his mind and become better people after coming out of prisons Children. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Movie, positive change, the program prisons                                                                                                                               
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

     I.I.1 Pentingnya Pembimbingan Dalam LAPAS Anak 

Anak-anak adalah tulang punggung bangsa, tidak terkecuali mereka yang pernah atau 

sedang menghuni LAPAS Anak (Lembaga Pemasayarakatan). Apapun yang mereka perbuat 

mereka berhak mendapat hidup yang layak setelah menjalani masa pembinaan namun 

minimnya pengajar dan pembimbing khusus dalam LAPAS Anak menjadi kendala tersendiri 

dalam membimbing anak-anak untuk menjadi manusia yang lebih baik. Dengan mengajarkan 

anak-anak akan sikap positif maka mereka akan menjadi pribadi yang lebih baik dan pastinya 

sangat berguna bagi pembangunan bangsa ini, atau setidaknya dapat mengurangi tingkat 

kriminalitas dengan bimbingan dan media yang tepat.  

 

Gambar 1.1 Grafik penghuni lapas anak di Indonesia tahun 2010-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1.2 Diagram latar belakang tindak pidana dari 3.100 kasus tahun 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Grafik kriminalitas remaja tahun 2013, usia di bawah 18 tahun 

 

    I.I.2 Pembelajaran Pada Anak di Lapas Pada Umumnya 

Pembelajaran atau pembinaan anak didik pemasyarakatan berupa pelajaran formal dan 

informal. Semua usaha yang dilakukan untuk meningkatkan pendidikan anak sedangkan 

pelajaran informal untuk meningkatkan budi pekerti, keterampilan dan sikap baik para anak didik 

yang ditempatkan di dalam lapas. 

Anak yang masuk ke dalam Lapas ini dapat dikatakan tidak mendapat kebebasan, 

namun di dalam LAPAS mereka dibina dan berusaha diperlakukan selayaknya di luar sana,  di 

dalam lapas mereka tetap diajarkan selayaknya di dalam sekolah dan dapat bermain layaknya 

anak-anak. Program pemberian motivasi, workshop dan pelatihan ketrampilan menjadi  pokok 

utama untuk bekal mereka dikemudian hari, setelah mereka dinyatakan bebas dari LAPAS 

Anak. Namun pada umunya pemberian motivasi masih diberikan secara lisan dan apa adanya 

oleh pihak sukaelawan 

 

   I.I.3 Batas Usia Penghuni LAPAS Anak 

Mengenai batas usia anak untuk dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya, MK 

berdasarkan Putusan MK No. 1/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 menaikkan batas minimal usia anak 

yang dapat dituntut pertanggung jawaban pidana menjadi 12 Tahun. Anak yang ditempatkan di 

LAPAS disebut dengan Anak Didik Pemasyarakatan.  Anak Didik Pemasyarakatan terdiri dari 

(Pasal 1 angka 8 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan): 

Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak 

paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; 

http://hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4da55e18df262/node/634/putusan-mk-no-1_puu-viii_2010-tahun-2010-pengujian-undang-undang-nomor-3-tahun-1997-tentang-pengadilan-anak
http://www.kemenkumham.go.id/produk-hukum/undang-undang/167-undang-undang-nomor-12-tahun-1995-tentang-pemasyarakatan
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b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada 2 

Desember untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 

(delapan belas) tahun; 

c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan 

pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun 

 

     I.I.4  Pentingnya Media Penunjang 

Anak-anak penghuni LAPAS pastilah memiliki masa lalu yang kurang begitu   bahagia, 

hal ini bukan seutuhnya kesalahan dari mereka. Penelitian kriminalitas remaja Wilson dan 

kolega (2006) serta Snyder dan Sickmund (2006) menyatakan pelaku kejahatan oleh anak-anak 

banyak yang berasal dari rumah yang tidak harmonis, anak-anak dengan latar belakang sosial 

ekonomi rendah, atau anak dengan akses senjata tanpa pengawasan, anak yang pernah 

mengalami kekerasan dan pengabaian serta anak yang menggunakan zat-zat terlarang 

(narkoba). 

Menurut Burrowes (2003) menyampaikan bahwa pembelajaran konvensional 

menekankan pada resitasi konten tanpa memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk 

merefleksikan materi yang dipresentasikan menghubungkan dengan pengetahuan atau 

mengaplikasikan dalam situasi kehidupan nyata. Dengan demikian perlu adanya rangsangan 

dan waktu agar siswa lebih dapat merefleksikan pelajaran yang diterima dalam hal ini berupa 

pembelajaran sikap. 

Adanya sistem pembelajaran edutainmen dapat merangsang para siswa memahami 

pelajaran. Secara epistemologis edutainment dapat dimaknai sebagai pembelajaran yang 

2ember kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat dan menikmati proses pembelajaran 

yang rileks, menyenangkan dan bebas dari tekanan, baik fisik maupun psikis. (Dave 

meier,2000)  

Media rangsangan yang ada dapat melibatkan indra penglihatan separti poster inspiratif, 

indra pendengaran seperti musik, strory telling, indra peraba seperti permainan interaktif, 

permainan berkelompok, ataupun penggabungan indra penglihat dan pendengar seperti film 

semua ini sebagai hiburan juga rangsangan untuk melekatkan ingatan mereka pada ajaran  

yang telah diterapkan.    

 

I.2 Identifikasi Masalah 

I.2.1 Banyak anak yang telah keluar dari LAPAS Anak menjadi minder dalam bergaul di   

masyarakat. Atau bahkan mengulangi kesalahannya dan kembali menjalani masa hukuman di dalam 

LAPAS Anak kembali 

I.2.2 Minimnya kualitas dan kuantitas staff pengajar di dalam LAPAS Anak  

I.2.3 Tidak adanya program pemberian motivasi belajar dan pembangkit semangat bersosialisasi 

sebelum anak keluar dari LAPAS. 

I.2.4  Pentingnya menanamkan motivasi pada anak yang akan keluar dari LAPAS agar anak dapat 

menghadapi sikap masyarakat, bersemangat belajar dan berfikir dua kali dalam melakukan sebuah 

kesalahan. 

I.2.5 Anak-anak membutuhkan rangsangan untuk membantu memahami apa yang harus mereka 

lakukan, setelah keluar dari dalam LAPAS Anak. 

 

I.3 Pembatasan Masalah 

     I.3.1  Ruang Lingkup Perancangan 

   I.3.1.1 Lingkup Wilayah 

Batasan wilayah adalah tempat tempat yang mendukung terjadinya aksi 

kejahatan, disekolah, di rumah dan didalam LAPAS Anak, sedangkan batas target 

audience adalah anak –anak usia 12-18 tahun 

    I.3.1.2 Lingkup Teknisi 

Perancangan film motivasi kepada narapidana yang akan keluar dari lapas 

sebagai media pendukung dalam pembekalan motivasi yang akan diberikan staff 

pengajar, sebagai motivasi bagi para narapidana anak, agar dapat merubah sikap 

kearah yang lebih positif, bersemangat belajar dan dapat diterima kembali dalam 

masyarakat. 

  I.3.2. Lingkup Pembahasan 

 I.3.2.1 Perancangan film sebagai media penunjang pembekalan motivasi oleh 

staff   pengajar, agar anak didik yang akan keluar dari LAPAS dapat berubah kearah 

yang lebih positif. 

I.3.2.2  Elemen visual yang dapat mendukung film sebagai media motivasi 

sekaligus hiburan bagi narapidana yang akan bebas/keluar dari LAPAS Anak. Melalui 

pemutaran film diharapkan dapat lebih melekat pada ingatan anak sehingga dapat 

maksimal memotivasi anak dengan minimnya jumlah dan kualitas staff pengajar. 

Merchandise sebagai media pendukung untuk mengingatkan anak tentang film motivasi 

tersebut. 

 

I.4 Perumusan Masalah 

Bagaimana merancang komunikasi visual melalui media film pendek untuk memotivasi anak-

anak LAPAS? 
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I.5 Tujuan Penelitian 

Mengaplikasikan konsep kreatif desain komunikasi visual sebagai media pendukung dalam 

membimbing anak ke arah yang lebih positif melalui film dalam LAPAS Anak. 

 

 

 

I.6 Manfaat Penelitian Metode Perancangan 

Bagi Anak-Anak di dalam LAPAS dapat menjadi suatu media yang menghibur  dan    

memberikan ingatan emosional akan tindakan positif, sehingga anak dapat melanjutkan hidup 

setelah keluar dari LAPAS dengan sifat yang lebih baik. 

 

I.7 Metode Penelitian 

     I.7.1 Tinjauan Pustaka  

Tinjauan pustaka dilaksanakan untuk memahami psikologi, prilaku dan menciptakan film 

yang tepat bagi target audiense sehingga dapat menjadi film fiksi yang tepat bagi anak binaan 

LAPAS anak yang akan bebas. 

     I.7.2 Observasi  

Pengamatan langsung pada lokasi dan target audiens, berupa wawancara langsung 

kepada pembimbing LAPAS bagian psikologi, anak binaan di dalam LAPAS Kedungpane 

Semarang dan narapidana yang telah bebas di kota Semarang. 

      

I.8 Sistematika Penulisan 

     I.8.1 BAB I Pendahuluan, berisi  

I.8.1.1. Latar Belakang Masalah  

Berisi tentang latar belakang yang terjadi di masyarakat dan permasalahan pembelajaran di 

LAPAS Anak 

I.8.1.2. Identifikasi Masalah  

Berisi tentang identifikasi dari latar belakang permasalahan yang muncul dalam LAPAS Anak 

I.8.1.3. Pembatasan Masalah  

Berisi sejauh mana masalah pembahasan dalam LAPAS Anak  

I.8.1.4. Perumusan Masalah  

Berisi tentang bagaimana menciptakan media pendukung yang dapat membimbing anak berfikir 

lebih positif  

I.8.1.5. Tujuan Penelitian  

Membimbing anak didik LAPAS ke arah lebih positif melalui film 

I.8.1.6. Manfaat Penelitian  

Berisi tentang manfaat kesadaran pribadii anak yang positif melalui film 

I.8.1.7. Metode Penelitian  

Berisi tentang metode penelitian yang bersumber dari tinjauan pustaka dan observasi langsung 

pada narasumber   

I.8.1.8. Sistematika Penulisan  

Berisi tentang sistematika penulisan laporan penelitian.  

     I.8.2 BAB II Tinjauan Umum, berisi  

I.8.2.1. Kerangka Berpikir  

Berisi tentang kerangka piki,  awal timbulnya alasan menciptakan media pembantu.  

I.8.2.2. Landasan Teori  

Berisi tentang teori motivasi, perbandingan sosial dan teori perfilman   

I.8.2.3. Kajian Pustaka  

Berisi tentang kajian-kajian pustaka yang berhubungan dengan motivasi, perfilman, psikologi 

remaja ,metode pembelajaran, dan dampak menonton bagi remaja 

I.8.2.4. Studi Komparasi  

Berisi tentang studi perbandingan dari film the aim dan the power of give sebagai tolok ukur 

dalam pembuatan film ini.  

     I.8.3 BAB III Strategi Komunikasi, berisi  

I.8.3.1. Analisis  

Berisi tentang analisis dari data yang diperoleh melalui teori-teori yang ada.  

I.8.3.2. Sasaran Khalayak (Target Audience)  

Berisi tentang target audience yaitu remaja umur 12-18 tahun dan menjadi anak didik LAPAS, 

ehingga dapat diterapkan strategi yang sesuai dengan target audience.  

I.8.3.3. Strategi Komunikasi  

Berisi tentang strategi komunikasi yang diterapkan sesuai dengan target audience yang dituju. 
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     BAB II 

TINJAUAN UMUM 

 

II.1 Kerangka Berfikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.1 Kerangka berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2 Landasan Teori 

     II.2.1 Teori Komunikasi 

1. Sumber 

Semua peristiwa komunikasi akan melibatkan sumber sebagai pembuat atau pengirim 

informasi 

2. Pesan 

 Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang disampaikan 

pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka atau 

melalui media komunikasi. Isinya bisa berupa ilmu pengetahuan, hiburan, informasi, 

nasihat atau propaganda (Hafied Cangara, 2008;22-24). 

3. Media 

Media adalah alat sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator 

kepada khalayak. Pesan-pesan yang diterima pancaindra selanjutnya diproses dalam 

pikiran manusia untuk mengontrol dan menentukan sikapnya terhadap sesuatu, sebelum 

dinyatakan dalam tindakan. Akan tetapi, media yang dimaksud dalam buku ini, ialah media 

yang digolongan atas empat macam, yakni: Media antarpribadi, untuk hubungan perorang 

(antarpribadi) media yang tepat digunakan ialah kurir /utusan, surat, dan telpon. Media 

kelompok, Dalam aktivitasa komunikasi yang melibatkan khlayak lebih dari 15 orang, maka 

media komunikasi yang banyak digunakan adalah media kelompok, misalnya, rapat, 

seminar, dan konperensi. Rapat biasanya digunakan untuk membicarakan hal-hal penting 

yang dihadapi oleh suatu organisasi. Seminar adalah media komunikasi kelompok yang 

biasa dihadiri 150 orang. Konferensi adalah media komunikasi yang dihadiri oleh anggota 

dan pengurus dari organisasi tertentu. Ada juga orang dari luar organisasi, tapi biasanya 

dalam status peninjau. Media publik, kalau khalayak lebih dari 200-an orang, maka media 

komunikasi yang digunakan biasanya disebut media publik. Misalnya rapat akbar, rapat 

raksasa dan semacamnya. Media massa, jika khalayak tersebar tanpa diketahui di mana 

mereka berada, maka biasanya digunakan media massa. Media massa adalah alat yang 

digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak (penerima) dengan 

menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, dan televisi 

(Hafied Cangara, 2008;123-126). 
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4. Penerima 

Penerima adalah  pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber.  Penerima 

bisa terdiri satu orang atau lebih, bisa dalam bentuk kelempok, partai atau negara. 

Penerima biasa disebut dengan berbagai macam istilah, seperti khalayak, sasaran, 

komunikan. Dalam proses komunikasi telah dipahami bahwa keberadaan penerima adalah 

akibat karena adanya sumber. Tidak adanya penerima jika tidak ada sumber. Penerima 

adalah elemen penting dalam proses komunikasi, karena dialah yang menjadi sasaran dari 

komunikasi. Jika suatu pesan tidak diterima oleh penerima, akan menimbulkan berbagai 

macam masalah yang sering kali menuntut perubahan, apakah pada sumber, pesan, atau 

saluran. 

5. Pengaruh atau efek 

Pengaruh atau efek adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan 

dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Pengaruh ini biisa terjadi 

pada pengetahuan, sikap dan tingkah laku seseorang. Oleh karena itu, pengaruh bisa juga 

diartikan perubahan atau pengetahuan, sikap, dan tindakan seseorang sebagai akibat 

penerimaan pesan (Hafied Cangara, 2008;22-27) 

 

II.2.2  Teori Motivasi 

   Motivasi adalah keinginan di dalam individu untuk bertindak (moekijat, 2002). Motivasi 

merupakan kekuatan yang ada dalam individu yang menjadi penggerak dan pengaruh tingkah 

laku tersebut (Koesworo, 1995). Menurut Filmor dan Stanfort motivasi akar katanya motif 

sehingga motivasi diartikan sebagai suatu kondisi yang menggerakan orgasme (individu) untuk 

mencapai beberapa tujuan dari tingkah laku, dengan kata lain motif itu menimbulkan semacam 

kekuatan agar individu tersebut berbuat dan bertingkah laku (Efendi, 1993) 

 

II.2.3  Psikologi Kenakalan Remaja 

     Jensen (dalam Sarwono 2004), membagi kenakalan remaja menjadi empat bentuk: 1) 

Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain: perkelahian, perkosaan, perampokan, 

pembunuhan, dan lain-lain. 2) Kenakalan yang meninbulkan korban materi: perusakan, pencurian, 

pencopetan, pemerasan, dan lain-lain. 3) Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di 

pihak orang lain: pelacuran, penyalahgunaan obat, hubungan seks bebas. 4) Kenakalan yang 

melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, 

minggat dari rumah, membantah perintah 

Purnianti mendefinisikan kenakalan remaja berdasarkan perspektif sosiologis, dalam tiga kategori, 

yaitu : 

1. Definisi hukum, menekankan pada tindakan/perlakuan yang bertentangan dengan norma yang 

diklasifikasikan secara hukum, 

2. Definisi peranan, dalam hal ini penekanannya pada pelaku, remaja yang peranannya 

diidentifikasikan sebagai kenakalan, 

3. Definisi masyarakat, perilaku ini ditentukan oleh masyarakat. 

Menurut penelitian Caspi dan Moffit (2001 dalam Davies, Hollin dan Bull, 2004) perilaku 

kriminalitas anak (dari kriminalitas kecil seperti mencuri hingga kriminal berat seperti 

pembunuhan) telah muncul dari masa kanak namun akan meningkat pada usia masa remaja 

dan mencapai puncaknya di usia remaja akhir (16-18 tahun). Anak belajar dari mengamati. Hal 

yang paling alamiah dilakukan anak adalah belajar dari melihat perilaku dari orang-orang di 

sekitarnya, serta informasi yang dia dapat dari lingkungannya. Dalam perspektif belajar sosial, 

Akers (1979; 1998 dalam Rogers, 2001) menjelaskan bahwa ada empat proses yang 

menyebabkan terbentuknya sebuah perilaku dalam proses belajar sosial perilaku 

penyimpangan norma sosial, yaitu: 

 1) asosiasi diferensial 

 2) definisi 

 3) imitasi 

 4) penguatan diferensial. 

 Seseorang akan melakukan perilaku yang melanggar norma jika ia berhubungan dengan 

orang-orang lain yang melakukan, memodel, dan mendukung perilaku pelanggaran terhadap 

norma sosial dan hukum (Akers 1985). Selanjutnya definisi pribadi seseorang akan terbentuk 

setelah ia berasosiasi dengan suatu lingkungan dengan norma tertentu, khususnya norma 

yang dianut sebagian besar anggota kelompok dimana dia terkait (proses definisi). Kemudian 

ketika seseorang banyak terekspos model lalu mengobservasi model yang perilakunya 

menyimpang maka ia akan meingimitasi apa yang banyak dilihat dan diamatinya (proses 

imitasi). Perilaku menyimpang itu dapat berlanjut atau bertambah kuat jika diberikan penguatan 

melalui perilaku penerimaan  kelompok atau munculnya konformitas kelompok (proses 

penguatan diferensial). Keempat proses tersebut saling mempengaruhi satu sama lain untuk 

menjadi pembentuk belajar sosial terhadap perilaku tertentu. 

 

II.3 Kajian Pustaka 

II.3.1  Dampak Menonton Bagi Remaja 

     Usia remaja adalah masa saat terjadiya perubahan-perubahan yang cepat termasuk 

perubahan fundamental dalam aspek kognitif, emosi, sosial dan pemcapaian (fagan, 2006). 

Sebagian remaja mampu mengatasi transisi ini dengan baik namun beberapa remaja bisa jadi 

mengalami penurunan pada kondisi psikis fisiologis dan sosial. Beberapa permasalahan remaja 

http://faruqngabar.wordpress.com/2012/09/26/kenakalan-remaja-ditinjau-dari-perspektif-psikologi-komunitas/
http://faruqngabar.wordpress.com/2012/09/26/kenakalan-remaja-ditinjau-dari-perspektif-psikologi-komunitas/
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biasanya banyak berhubungan dengan karakteristik yang ada dalam diri remaja tersebut. Bagi 

yang melihat film dengan didasari dengan daya saring yang kuat maka akan menambah 

pemahaman psikologis setiap karakter dalam film sehingga menambah wawasan remaja dalam 

pemilihan keputusan sikap yang diambil dan diterapkan dalam bermasyarakat.    

 

II.3.2   Teori Norma 

     Norma Menurut Soerjono Soekanto,  Norma adalah suatu perangkat agar hubungan di dalam 

suatu masyarakat terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Norma-norma mengalami proses 

pelembagaan atau melewati suatu norma kemasyarakatan yang baru untuk menjadi bagian dari 

salah satu lembaga masyarakat sehingga norma tersebut dikenal, diakui, dihargai, dan 

kemudian ditaati dalam kehidupansehari-hari        

 

II.3.3  Teori Audio-Visual 

     Menurut Suprijanto (2007:173) Ada beberapa manfaat alat bantu audio-visual dalam 

pengajaran, antara lain:  

1.Membantu memberikan konsep pertama atau kesan yang benar.  

2.Mendorong minat.  

3.Meningkatkan pengertian yang lebih baik.  

4.Melengkapi sumber belajar yang lain.  

5.Menambah variasi metode mengajar.  

6.Meningkatkan keingintahuan intelektual.  

7.Cenderung mengurangi ucapan dan pengulangan kata yang tidak perlu. 

8.Membuat ingatan terhadap pelajaran lebih lama.  

9.Dapat memberikan konsep baru dari sesuatu di luar pengalaman biasa 

 

Omar Hamalik (Yudhi Munadi, 2008 : 117) mengemukakan bahwa film yang baik memiliki ciri – ciri 

sebagai berikut :  

1. Dapat menarik minat peserta didik  

2. Benar dan autentik  

3. Uptodate dalam setting, pakaian dan lingkungan  

4. Sesuai dengan tingkat kematangan audience 

5.  Perbendaharaan bahasa yang digunakan secara benar  

6.  Kesatuan dan sequence-nya cukup teratur  

7.  Teknis yang dipergunakan cukup memenuhi persyaratan dan memuaskan  

 

 

II.3.4  Metode Edutainment 

     Edutainment adalah akronim dari kata education dan entertainment. Education artinya 

pendidikan dan entertainment artinya hiburan. Bisa diartikan bahwa edutainment allows children to 

learn through play. Sedangkan secara epistemologis edutainment dapat dimaknai sebagai 

pembelajaran yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat dan menikmati 

proses pembelajaran yang rileks, menyenangkan dan bebas dari tekanan, baik fisik maupun psikis. 

(Dave meier,2000) 

dipaparkan dalam bukunya adalah pendekatan SAVI, yakni belajar berdasar aktivitas, belajar 

dengan seluruh kepribadian. Belajar dengan aktivitas berarti bergerak aktif secara fisik ketika 

belajar, dengan memanfaatkan indra sebanyak mungkin, dan membuat seluruh tubuh / fikiran 

terlibat dalam proses belajar.Unsur-unsur dalam pendekatan SAVI antara lain:  

-Somatis: Belajar dengan bergerak dan berbuat-Auditori: Belajar dengan berbicara dan mendengar  

-Visual: Belajar dengan mengamati dan menggambarkan  

-Intelektual: Belajar dengan memecahkan masalah dan merenung. 

Dengan demikian penggunaan edutainment dapat menjadi metode yang dapat membawa dampak 

sosial prilaku yang sesuai dengan film yang akan disampaikan. 

 

II.3.5   Persepsi – Perhatian  

     Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan- hubungan yang 

diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Menafsirkan makna 

informasi inderawi tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, ekspektasi, motivasi, dan 

memori (Desiderato, 1976).  

Persepsi ditentukan oleh perhatian. Menurut Kenneth E. Andersen (dalam Rakhmat, 1991, p. 

51), perhatian adalah proses mental ketika stimuli atau rangkaian stimuli menjadi menonjol 

dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah. Perhatian terjadi bila kita 

mengkonsentrasikan diri pada salah satu alat indera kita, dan mengesampingkan masukan-

masukan melalui alat indra yang lain.  

Faktor eksternal penarik perhatian :  

• Gerakan :  

Manusia secara tertarik pada objek-objek yang bergerak.  

• Intensitas stimuli :  

Memperhatikan stimuli yang lebih menonjol dari stimuli yang lain.  

• Kebaruan (novelty) :  

Hal-hal yang baru, yang luar biasa, yang berbeda, akan lebih menarik  

perhatian.  

• Perulangan :  
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Hal-hal yang disajikan berkali-kali, bila disertai dengan sedikit variasi, akan menarik perhatian. 

Perulangan juga mengandung unsur sugesti : mempengaruhi bawah sadar kita.  

Faktor internal penaruh perhatian :  

• Faktor biologis  

• Faktor sosiopsikologis  

Motif sosiogensi, sikap, kebiasaan, dan kemauan mempengaruhi apa yang kita perhatikan. Latar 

belakang kebudayaan, pengalaman, dan pendidikan, juga menentukan apa yang kita 

perhatikan. 

 

II.3.6  Kelebihan dan Kerurangan Film  

  Film fiksi adalah film yang biasanya dikenal sebagai film cerita. Film fiksi ini hanyalah 

sebuah karangan belaka. Atau tidak kejadian sebenarnya. Dalam film fiksi biasanya berasal 

dari iamjinasi atau khayalan. Banyak macam film fiksi seperti drama, action, animasi dan masih 

banyak lagi. 

Pelopor narratology Vladimir Propp (1975), mengkaji beberapa folk-tales Rusia untuk melihat 

kemiripan pada pola dasar cerita dari fungsinya sebagai berikut : 

1. Narasi berfungsi sebagai alat pemikiran manusia seperti halnya bahasa 

2. Narasi memiliki fungsi sosial dalam masyarakat yang tidak dapat dihilangkan 

 

7 karakter dramatis dalam film narasi yang disusun Vladimir Propp : 

1. Penjahat : melawan pahlawan 

2. Dermawan : membantu pahlawan menyelesaikan tugas 

3. Putri : mencari pahlawan 

4. Pengirim: mengirim pahlawan menyelesaikan misi 

5. Pahlawan : mencari sesuatu dan melawan penjahat 

6. Pahlawan palsu : menyatakan diri  sebagai pahlawan dan diakhir cerita ketahuan. 

Menurut Haney dan Ulmer (1981) dalam Yusuf Hadi Miarso (2004) media presentasi yang 

paling canggih adalah media yang dapat menyampaikan lima macam bentuk informasi 

yaitu gambar, garis, simbol, suara, dan gerakan. Media itu adalah gambar hidup (film) dan 

televisi / video 

Kelebihan dan kekurangan media film menurut Riyana (2006:6) 

Kelebihan film : 

1. Menberikan pesan yang dapat diterima secara lebih merataoleh siswa 

2. Sangat bagus untuk menerangkan suatu proses 

3. Mengatasi keterbatasan ruang dan waktu 

4. Lebih realistis, dapat diulang-ulang dan dihentikan sesuai dengan kebutuhan 

5. Memberikan kesan yang mendalam , yang dapat mempengaruhi sikap siswa. 

     Kekurangan film: 

1. Harga produksinya cukup mahal  

2. Pembuatannya memerlukan banyak waktu dan tenaga 

3. Memerlukan penggelapan ruangan 

 

II.3.7  S.W.O.T 

1.  Strengh (kekuatan) adalah situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari organisasi 

atau program pada saat ini. Strenght ini bersifat internal dari organisasi atau sebuah program. 

2. Weaknesses (kelemahan) adalah kegiatan-kegiatan organisasi yang tidak berjalan dengan 

baik atau sumber daya yang dibutuhkan oleh organisasi tetapi tidak dimiliki oleh 

organisasi. Kelemahan itu terkadang lebih mudah dilihat daripada sebuah kekuatan, namun 

ada beberapa hal yang menjadikan kelemahan itu tidak diberikan solusi yang tepat 

dikarenakan tidak dimaksimalkan kekuatan yang sudah ada. 

3. Opportunity (kesempatan) adalah faktor positif yang muncul dari lingkungan dan 

memberikan kesempatan bagi organisasi atau program kita untuk 

memanfaatkannya.Opportunity tidak hanya berupa kebijakan atau peluang dalam hal 

mendapatkan modal berupa uang, akan tetapi bisa juga berupa respon masyarakat atau isu 

yang sedang diangkat. 

4. Threat (ancaman) adalah factor negative dari lingkungan yang memberikan hambatan bagi 

berkembangnya atau berjalannya sebuah organisasi dan program.Ancaman ini adalah hal 

yang terkadang selalu terlewat dikarenakan banyak yang ingin mencoba untuk kontroversi 

atau out of stream (melawan arus) namun pada kenyataannya organisasi tersebut lebih 

banyak layu sebelum berkembang. 

 

II.3.8 Teori Logo  

     Logo atau tanda gambar (picture mark) merupakan identitas yang dipergunakan untuk 

menggambarkan citra dan karakter suatu lembaga atau perusahaan maupun organisasi. Selain 

membangun citra perusahaan, logo juga sering kali dipergunakan untuk membangun spirit 

secara internal di antara komponen yang ada dalam perusahaan tersebut. Sebuah logo yang 

baik dan berhasil akan dapat menimbulkan sugesti yang kuat, membangun kepercayaan, rasa 

memiliki, dan menjaga image perusahaan pemilik logo itu. Menurut David E. Carter, 

pertimbangan-pertimbangan tentang logo yang baik itu harus mencakup beberapa hal sebagai 

berikut :  

• Original dan destinctive, atau memiliki nilai kekhasan, keunikan, dan daya pembeda yang jelas.  
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• Legible, atau memiliki tingkat keterbacaan yang cukup tinggi meskipun diaplikasikan dalam 

berbagai ukuran dan media yang berbeda-beda.  

• Simple atau sederhana, dengan pengertian mudah ditangkap dan dimengerti dalam waktu 

yang relatif singkat.  

• Memorable, atau cukup mudah untuk diingat, karena keunikannya, bahkan dalam kurun waktu 

yang relatif lama.  

• Easily assosiated with the company, di mana logo yang baik akan mudah dihubungkan atau 

diasosiasikan dengan jenis usaha dan citra suatu perusahaan atau organisasi.  

• Easily adabtable for all graphic media. Di sini, faktor kemudahan mengaplikasikan 

(memasang) logo baik yang menyangkut bentuk fisik, warna maupun konfigurasi logo pada 

berbagai media grafis perlu diperhitungkan pada saat proses pencanangan. Hal itu untuk 

menghindari kesulitan-kesulitan dalam penerapannya.  

 

II.3.9    Teori Brain Wash 

Menurut Prof Dr. HM Syamsulhadi SpKJ dari UNS Solo, metode brain wash dapat 

dilakukan dalam waktu tercepat yaitu selama 3-6 bulan terhadap seseorang, sehingga 

seseorang tersebut dapat melakukan sesuatu sesuai dengan stimulan yang diberikan. 

Beberapa metode brain wash yang dapat dilakukan yaitu : 

1. Metode persuasi secara Audio Visual  

2. Obat-obatan atau senyawa kimia 

3. Siksaan fisik, mental 

 

II.4 Studi Komparasi 

     Ada beberapa film pendek yang memotivasi anak dan menjadi pembanding dalam perancangan 

Proyek Akhir ini antara lain:  

Film berjudul “ The Aim“    merupakan film motivasi membangkitkan semangat bagi seseorang yang 

pernah gagal. Walaupun bukan ditujukan khusus bagi anak-anak di dalam LAPAS Anak, namun film 

tersebut menggunakan metode pembelajaran yang hampir sama yaitu dengan menggunakan 

metode komparasi, membandingkan antara sifat 1 orang yang buruk, dan 1 orang lagi yang baik, 

dan pada akhirnya si baik yang akan mendaparkan kesuksesan dikemudian harinya walaupun ia 

pernah gagal. Dan si buruk walaupun ia tidak pernah gagal namun tidak ada niat untuk memperbaiki 

diri maka ia akan gagal pada. Namun perbedaannya di dalam film ini tak ada naskah dan 

percakapan, film hanya diiringi lagu, sedangkan Proyek akhir ini nantinya akan ada naskah dan 

lagu. 

 

 

II.2 The Aim 

Kemudian film motivasi yang berjudul “the power of give” merupakan film yang mengajari kita menolong 

orang tanpa  pamrih, perbuatan baik pasti akan mendapatkan balasan baik pula.  

 

 

 

II.3 The Power Of Give 

 

Melalui dua film ini dapat membantu dan menjadi komparasi dalam pembuatan Proyek Akhir sehingga 

menjadi lebih baik. 
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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

 

III.1 Analisis 

 III.1.1 Hasil Observasi 

   III.1.1.1 LAPAS Anak Kedungpane  

     Sekarang ini kejahatan yang dilakukan anak dibawah umur semakin menjamur 

terlihat dalam grafik narapidana anak dari tahun 2010 hingga tahun 2013 semakin 

meningkat, hal ini disebabkan dari beberapa faktor, antara lain faktor kepribadian 

anak yang di dominasi oleh faktor ekonomi dan lingkungannya, faktor sistem 

pembimbingan yang belum berjalan dengan maksimal di dalam LAPAS Anak dan 

juga peran serta masyarakat yang masih pasif dan memiliki stigma negatif akan 

para penghuni LAPAS. Hal inilah yang memicu mereka yang belum dewasa 

melakukan tindak kriminalitas. 

     Berdasarkani hasil wawancara dengan salah satu pembimbing bagian psikologi 

di LAPAS Kedungpane Boja, beliau menggatakan bahwa  peran lingkungan tempat 

tinggal dan pergaulan memang sangatlah penting, disamping itu faktor ekonomi 

mendorong mereka mendekati tindak kriminalitas. Contohnya karena faktor 

ekonomi banyak anak tidak dapat melanjutkan pendidikan, ditambah lagi faktor 

lingkungan yang sangat mendominasi anak ikut dalam kejatahan.  

     Diketahui bahwa semua sistem dan prosedur yang ada memang telah berjalan 

dengan baik, disamping itu beliau membenarkan minimalnya tenaga profesional 

dalam menangani Anak binaan, sehingga sangat disadari bahwa hal tersebut 

sangat berpengaruh pada tidak maksimalnya pembelajaran intelektual maupun 

moral, namun dalam pembelajaran moral dapat disiasati dengan terpadunya jadwal 

kerohanian yang akan membantu anak berfikir lebih positif. Beliau juga 

mengatakan ketiadaan pembekalan psikologi saat anak akan bebas membuat anak 

yang bebas berada dalam kondisi cemas, takut dan bimbang dalam bersosialisasi 

dan menghadapi stigma negatif masyarakat, dan dampaknya anak-anak menjadi 

semakin terjerumus pada lingkungan yang buruk dan hanya beberapa yang dapat 

melanjutkan hidup dengan normal. 

 

  III.1.2 Hasil Wawancara Anak Binaan Di Dalam LAPAS 

     Berdasarkan hasil wawancara dengan para Anak Binaan, diperoleh kesimpulan 

bahwa setelah mereka keluar dari dalam LAPAS mereka berkeinginan untuk 

melanjutkan sekolah, karena usia mereka memang usia sekolah ( SMP-SMA),  

 

 

 

 

mereka hanya berkeinginan untuk pulang dan cemas nantinya saat telah bebas 

akan mendapatkan kehidupan sosial seperti biasa atau tidak. Beberapa dari mereka 

berpikir untuk tidak mau bersekolah karena label yang mereka dapat setelah keluar 

sebagai mantan narapidana. Sebenarnya hal inilah yang ditakutkan staff pengajar di 

dalam LAPAS, bahwa mereka nantinya akan minder pada masyarakat dan akhirnya 

mengarahkan mereka ke hal negatif kembali dan akhirnya muncul residivis. 

  

III.1.3 Hasil Wawancara Mantan Narapidana Anak 

     Sedangkan hasil wawancara dengan mantan narapidana anak, inisial DR, 

diperoleh kesimpulan bahwa lapas anak merupakan tempat pembelajaran untuk 

berbuat kriminal, karena bagi DR di LAPAS Anak banyak yang terpengaruh ke arah 

yang semakin negatif, dikarenakan minimnya pembelajaran/terapi untuk bersikap 

positif, masalah hubungan sosial dengan masyarakat memang berpengaruh pada 

mental tiap-tiap anak. DR juga membenarkan bahwa mereka yang menghuni LAPAS 

Anak kurang mendapat pembelajaran untuk bersikap positif, karena pembelajaran 

tersebut hanya 1 minggu sekali yaitu pada pembelajaran rohani, “jadi lingkungan 

seperti itu membuat mereka semakin pintar kriminalitas, soalnya beban mental di 

penjara itu mbak, motivasi positif juga paling 1 tahun 1-2 kali saja, harusnya sebelum 

keluar ditakut-takuti biar tidak makin nakal” kata DR dalam wawancara tersebut.  

 

 III.1.2 Bersikap Positif Setelah Bebas Dengan Metode Audio Visual 

     Berdasarkan analisis yang telah didapat dari hasil wawancara dengan narasumber 

terkait, maka diperoleh kesimpulan bahwa minimnya staf pengajar di dalam LAPAS 

Anak, dan berbagai kekurangan yang ada, membuat anak setelah keluar dari LAPAS 

Anak menjadi: 

- Minder di masyarakat  

- Kurang dapat berbuat positif karena lingkungan tempat didik 

- Semangat belajar mereka menjadi hilang karena faktor minder atau lingkungan 

(mengikuti / diajak teman)  

- Kebanyakan kembali lagi ke perbuatan kriminal, ada yang kembali menjadi normal 

dengan pekerjaan yang normal namun sedikit. 
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Oleh karena itu penting digunakan metode pembelajaran yang efektif mengingat staff 

pengajar terbatas, menyenangkan sebagai media penghibur, namun juga sebagai ajaran 

untuk berbuat positif sehingga dengan demikian masyarakat dapat menerima mereka 

kembali dan stigma negatif dengan sendirinya akan hilang, maka mereka perlu berbuat 

baik, bekerja baik, dan berkehidupan yang baik untuk memperoleh kehidupan normal 

kembali 

Pembelajaran dengan menggunakan film sebagai penciptaan tokoh panutan supaya 

mereka dapat terarah ke lebih positif merupakan media yang dapat membimbing dan 

sekaligus menghibur, tentunya dengan strategi yang cocok pula. 

Pembelajaran yang tepat memang lebih mengarahkan pada bagaimana membuat 

masyarakat merubah stigma negatif, motivasi berprilaku positif dan semangat belajar. 

Pada sesekali waktu diperlihatkan video tentang motivasi diri dan rasa syukur 

namun berdasarkan pengakuan mereka pengkondisian dan fokus sangatlah kurang 

sehingga mereka cepat melupakan motivasi yang mereka dapatkan.  

Pengkondisian yang sesuai dan fokus adalah kunci dari strategi ini, dengan 

mengetahui bahwa mereka menghadapi kecemasan dalam bersosialisasi dan tingkat 

umur mereka masih dalam tahap pelajar, maka perlu pemberian stimulan dalam hal 

belajar dan sosoialisasai dengan masyarakat juga mengarahkan mereka ke arah yang 

lebih posisitf. Dengan diberikannya pencontohan dari apa yang mereka alami dan 

bagaimana cara menyelesaikannya, maka ini akan mampu mengatasi kecemasa saat 

akan keluar nantinya, dan setelah keluar diharapkan dapat mempunyai sikap yang lebih 

baik. Pembelajaran ini akan digambarkan melalui film yang membangkitkan semangat 

belajar dan sosialisasi mereka juga sebagai relaksasi sebelum bebas. 

 

III.1.3  Analisis S.W.O.T Media Audio Visual 

Strength - Mudah dipahami 

- Pembekalan motivasi yang menyenangkan dan lebih fokus 

- Sebagai hiburan sekaligus pembelajaran 

- Membantu guru dalam memberikan motivasi 

Weaknesses - Membutuhkan biaya yang besar dalam pembuatan film 

- Membutuhkan fokus penonton itu sendiri 

Opportunity  - Dapat diterapkan ke seluruh LAPAS Indonesia 

- Belum ada video khusus dalam pembekalan kepada Anak Binaan LAPAS 

Threats - Dibutuhkan peran guru pendamping yang berpotensi 

Tabel III.1 Analisis SWOT 

 

III.2 Sasaran Khalayak 

III.2.1 Geografis  

     Wilayah yang akan disasar adalah LAPAS Anak di Indonesia ataupun LAPAS Umum yang 

menerima anak bimbingan berumur 12-18 tahun (dikategorikan Tahanan atau Napi anak) 

LAPAS tersebut dikategorikan dalam LAPAS Umum (dewasa) bukan khusus anak, namun 

menerima anak bimbingan baik tahanan ataupun narapidana untuk dibimbing.   

III.2.2 Demografis      

Usia 12 – 18 tahun, Laki-laki dan perempuan 

Dengan target murid SMP-SMA penghuni LAPAS Anak. Pada usia ini target audience 

merupakan usia remaja pertengahan dimana mereka memasuki tahapan pencarian diri 

melalui lingkungan.  

III.2.2.2. SES  

Target yang dituju adalah SES A – E, dimana mereka memungkinkan untuk menghuni 

LAPAS Anak dikarenkan tindak kriminalitas.  

III.2.2.3. Pekerjaan  

Murid SMP-SMA sederajat, Khususnya Murid binaan Lapas Anak  

III.2.3 Psikografis  

     Orang yang memiliki latar belakang kriminalitas baik berat ataupun ringan,  sadar akan 

kesalahannya, berfikir untuk memperbaiki diri, anak yang belum menyadari kesalahan karena 

faktor psikologi ataupun lingkungan, serta anak yang menghadapi kecemasan sosial saat 

akan dinyatakan bebas dari LAPAS Anak. 

      

III.3 Strategi Komunikasi 

       III.3.1 identifikasi Film “Tamping” 

     Yang dimaksud Tamping adalah judul film yang akan diambil berdasarkan nama yang sering 

digunakan penghuni LAPAS Anak dalam menyebutkan tahanan pendamping. Nama tamping 

telah lama digunakan oleh narapidana sebagai sebutan bagi ketua mereka yang dipilih secara 

voting oleh semua narapidana anak, penggunaan nama ini dimaksudkan supaya anak menjadi 

tertarik karena ini merupakan nama yang sering mereka dengar, Sedangkan TAMPING (tak 

mempan pada iming-iming) walaupun sering mereka dengar namun memiliki arti yang berbeda, 

sehingga akan merubah pemikiran dan lebih mudah diingat  

 

        III.3.2 Tujuan Film “TAMPING” 

     Film berjudul “TAMPING” dapat digunakan sebagai media pembelajaran kusus anak di 

dalam LAPAS agar mereka dapat bersikap positif dan tahu bagaimana harus mensikapi 

masyarakat agar tidak minder, sehingga nantinya dapat memulihkan nama baik mereka 
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sendiri, dan merekapun dapat hidup dengan normal saat bebas nantinya. Pembelajaran film 

ini dapat ditayangkan ke selurus LAPAS Anak di Indonesia. 

 

         III.3.3 Posisioning 

    Menjadi media komunikasi audio visual yang menyenangkan, mudah dipahami, dan 

bermanfaat sebagai media pembenahan diri ke arah yang positif bagi anak Binaan di 

LAPAS Anak. 

 

         III.3.4  Pendekatan Elemen Visual 

  III.3.4.1  Judul Film  

     Penciptaan tokoh rekaan sebagai panutan dapat diperoleh dengan pembuatan 

film. Pendekatan perlu dilakukan supaya film tersebut nantinya dapat lebih 

menarik minat audiens dan lebih dekat secara psikologis dengan menggunakan 

kalimat/kata yang sering mereka gunakan di dalam penjara Anak. Film yang akan 

dibuat bergendre drama-komedi, sebagai penghibur sekaligus penanaman sikap 

yang baik pada audiens, oleh karena ini dipilihlah judul film “TAMPING”.  

Di dalam LAPAS Anak umum dikenal Tahanan Pendamping yang ada di 

setiap LAPAS dan biasa disingkat TAMPING, yaitu mereka yang secara voting 

dipilih oleh narapidana lain sebagai ketua yang bertugas membantu Sipir 

mentertibkan tahanan. Namun dalam film ini TAMPING artinya tak mempan pada 

iming-iming 

Tak mempan = Tahan, iming-iming= Rayuan / godaan. Untuk mengingatkan anak 

agar menjadi pribadi yang kuat sehingga iming-iming / godaan berupa teman 

yang sukses karena mencuri dan sebagainya dapat ditahan, sehingga diharapkan 

anak-anak tidak mengikuti lingkungan yang buruk dan tetap pada sikap positif 

nya (hasil wawancara, lingkungan sangat berpengaruh terhadap kriminalitas 

anak)   

  III.3.4.2 Tema 

     Bertemakan drama yang mempunyai makna yang dalam, namun ada sisi 

komedi yang akan menghibur anak-anak nantinya 

  III.3.4.3 Penokohan Film 

  Penokohan karakter dalam film: 

1. Erwin (tokoh utama) 

Laki-laki, keluarganya miskin, mau bekerja keras, terlihat dingin namun 

sebenarnya anak yang polos, sayang pada ibunya, dengan bantuan pak 

Heru menjadi anak yang baik. 

 

2. Ibu 

40 tahun, tunawicara, takut pada suami. 

 

3. Ayah 

Pemabuk, mendapat warisan orang tua, tersadar oleh erwin. 

 

4. Yuda 

Laki-laki, teman sejak SMP dengan Erwin, berasal dari keluarga kaya, 

kriminalitas karena bersenang-senang. 

 

5. Ovin 

Laki-laki, teman sejak SMP dengan Erwin, berasal dari keluarga kaya, 

kriminalitas karena bersenang-senang. 
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6. Pak Heru 

60 tahun, pemilik restaurant, istrinya meninggal, anak semata wayangnya 

meninggal karena kecelakaan, bersimpati pada erwin. 

 

7. Lisa 

Pintar, baik, polos, ceria, teman sekolah erwin. 

 

8. Aldi 

Teman sekolah Lisa, malas belajar, tinggi hati, takut pada Erwin 

 

9. Jono 

Teman sekolah Lisa dan Aldi, tidak bisa matematika, takut pada Erwin 

.  

10. Tony 

Culun, Pintar, kalem. 

 

11. Pengemis Anak 

12. Ibu Hesti 

 

 

 

 

13. Ibu Endang 

 

14. Ibu Guru Yani 

 

15. Ibu Amir   

 

III.3.4.3  Plot  

a. Perkenalan 

Pada tahap awal menceritakan karakter pemeran utama, masalah yang 

dihadapi 

b. Komplikasi 
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Masalah menjadi rumit dan menjadi pokok pembahasan, mulai muncul 

karakter penjahat. 

c. Klimaks 

Peran utama mengalami pertentangan batin, mulai muncul pembantu 

pemeran utama dan wanita  

d. Anti Klimaks 

Peran utama memilih jalan yang benar,  masalah mulai mereda 

e. Penyelesaian masalah 

Masalah terselesaikan, dengan akhir bahagia. 

 

 

  III.3.4.4 Setting 

Setting atau latar belakang diambil pada masa sekarang, menggunaakan kota 

Semarang sebagai Setting utama, tempat-tempat yang menjadi tempat 

pengambilan gambar : 

  LAPAS Kedungpane 

 Rumah sederhana 

 SMA di Semarang 

 Jalanan di Semarang 

 Kafe di Semarang 

 

  III.3.4.5  Sudut pandang 

Pembuatan film berdasarkan sudut pandang orang pertama pelaku utama. 

Aku merupakan tokoh utama, dalam sudut pandang teknik ini Aku merupakan 

pusat cerita. Segala perbuatan dan pemikiran baik batiniah ataupun perbuatan 

fisik dilihat dari dasar pemikiran tokoh utama ini.   

 

III.3.4.6 Gaya Bahasa 

 

Gaya bahasa yang digunakan berbentuk lugas, menggunakan bahasa 

indonesia campuran bahasa jawa, yang merupakan bahasa  keseharian, 

ditekankan pada banyaknya penggunaan Bahasa Indonesia mengingat target 

sasaran yaitu Negara Indonesia, agar pemahaman audiens tidak rancu, namun 

tetap dekat dengan target sasaran. 

 

 

III.3.5  Pendekatan Promosi 

III.3.5.1  Analisis AIDA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel III.2 Analisis AIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIDA 

Attantion - Karantina Napi yang akan bebas selama 3 

bulan 

- Penempatan poster, iklan broadcast, 

standing banner 

Interest  - Pembagian pin 

- Mulai bertanya-tanya akan teaser yang 

ada dan mulai terpengaruh 

Desire - Memasuki ruang khusus 

- Penayangan film 

- Sharing 

- Pembagian buku follow up 

Action - Pelaksanaan aksi nyata melalui buku 

follow up yang dibagikan 

- Pembagian merchandise di hari 

pembebasan 

(Dapat lebih menyikapi cibiran masyarakat 

dan lebih bersemangat dalam melanjutkan 

hidup) 
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Gambar III.1 Timeline 

 

III.3.6 Rencana Anggaran Biaya  

Program Selama 1 Tahun 

1. Media Promosi 

Pin   : Rp. 3500 x 30x 4  = Rp. 420.000 

Poster  : Rp. 15.000 x 30x4  = Rp. 1.800.000 

Standing Banner : Rp. 55.000 x 4 =  Rp. 220.000 

 

2. Merchandise : Rp. 40.000x30x4  = Rp. 4.800.000     + 

     Rp.  7.240.000 
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 BAB IV 

STRATEGI KREATIF 

 

 

IV.1 Konsep Verbal 

 Minimnya kualitas dan kuantitas staff pengajar menjadi kendala di dalam lapas. Hilangnya 

semangat belajar, takut bersosialisasi dan kemungkinan terpengaruh lingkungan yang buruk kembali, 

menjadi masalah yang umum dijumpai bagi mantan Narapidana anak saat mereka bebas nantinya. 

Pembelajaran melalui media Audio Visual lebih dapat diterima anak-anak penghuni lapas, sebagai 

pembelajaran sebelum bebas dan sekaligus hiburan bagi mereka, sehingga nantinya dapat 

mengarahkan mereka ke arah yang positif, setelah mereka bebas.  

 

 IV.1.1 Pewarnaan 

 Warna-warna yang digunakan bersifat nyaman, memunculkan perasan nyaman pada Napi 

anak. Namun tetap sesuai pada konsep psikologi target audience yaitu remaja yang aktif, suka 

akan tantangan, namun masih  labil. 

 IV.1.2 Tipografi 

 Typeface yang digunakan merupakan penggambaran konsep yang mendekati ke dalam 

target audience, yaitu menggambarkan karakteristik remaja yang dan dekat dengan pembelajaran 

LAPAS.  

 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

 Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

IV.1 Typeface subway novella 

 Typeface yang digunakan sebagai judul film adalah subway novella 

Digunakan karena memberikan kesan tak utuh, jauh dari kesan normal, seperti yang sedang 

dihadapi para narapidana anak. Typeface ini diterapkan pada logo program dan judul film. 

 

 

IV.2 Typeface Mryad Pro 

 

Sedangkan untuk media yang membutuhkan tingkat keterbacaan tinggi, digunakan typeface myriad pro. 

Typeface ini memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi dan berkesan hangat, bersih dan terbuka seperti 

yang telah dikemukaan adobe. Sehingga akan sangat mewakili proses dalam program “Aku Tamping” 

ini. 

 

 

 

 

  

IV.1.3 Bentuk 

 Bentuk yang digunakan harus melambangkan dan memberikan kesan tenang dan nyaman 

seperti awan, pemandangan, dengan tidak meninggalkan warna hitam putih kas LAPAS. 

 

 

 

 

 

 

 

IV.3 Bentuk Konsep Program 

 

IV.2 Konsep Verbal 

 Bentuk Logo yang berjudul Aku Tamping yang berarti aku tak mempan pada iming-iming, yang 

berarti tahan godaan, dimaksudkan supaya napi dapat menahan sifat yang kurang baik. 

 

 IV.2.1 Logogram 

 

    
IV.4 Logo Program Aku Tamping 

 

 IV.2.2 Logotype 

 Typeface yang digunakan yaitu subway novella untuk logo dan myriad untuk aplikasi media 

Subway novella menggambarkan ke-ekstrim-an dan jiwa remaja yang belum utuh/normal, namun 

dalam kata “ing” terdapat jeruji besi yang diartikan sebagai bila tergoda maka akan terasingkan di 

dalam penjara. Untuk mengisyaratkan agar napi tahan godaan. 

 

IV.2.3 Tagline 

 Tagline dari program “aku tamping” ini adalah aku tak mempan pada iming-iming, yang 

merupakan arti nama program itu sendiri, seperti yang telah dijelaskan dalam arti nama tamping. 
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 IV.2.3 Sinopsis “Tamping” 

  Erwin merupakan anak laki laki yang berasal dari keluarga miskin, ayahnya pengangguran 

yang mendapat warisan, ibunya bisu. Ia berteman dengan ovin dan yuda namun membawanya pada 

jeruju besi. Setelah keluar tak mudah jalan yang dilaluinya, mulai dari dijauhi lingkungannya, 

kemiskinan keluarganya, serta harus bekerja keras demi membayar uang sekolah. Namun ia 

mempunyai semangat dalam belajar serta hati yang baik, sehinga dengan bantuan dari beberapa orang 

yang peduli tehadapnya, ia dapat berubah menjadi baik. Sehingga setelah dewasa ia dapat meraih 

kesuksesan. Sedangkan Yuda, teman yang tak mau bertobat, akhirnya dapat bertobat juga karena 

kecelakaan yang dialaminya. 

 

 IV.2.4 Tone Warna 

 Warna yang ingin ditanamkan yaitu pada masa kini, grafik cerita yang ingin dibangun yaitu: 

  

 

 

 

 

 

 

IV.5 Grafik Cerita 

 

 IV.2.5 Skenario 
SETTING :  

di ruang tamu kecil, ibu dan anak laki-laki duduk bersebelahan di lantai 

Ibu memotong sayuran 

Anak laki – laki menonton televisi. 

“Ahahahahahahaha” 

Suara televisi film  spongebob, bertautan dengan bunyi “ tok, tok...” tautan telenan dan pisau yang kurang tajam.  

  

Tiba-tiba terdengan bunyi “pyaarr” 

Ibu menghentikan aktivitas memotong, raut muka sedih, alis mengkerut 

Erwin menengok ke belakang sebentar. 

 

Ibu akan berdiri tetapi tangannya dipegangi oleh Erwin. 

 Ibu dan erwin saling bertatapan -+ 5 detik 

 Ibu terlihat memohon, ibu mengeluarkan air mata tapi tidak sampai jatuh. 

 Erwin mengerutkan alis sambil memandangi ibu. 

 Ibu berpaling muka 

Ibu melanjutkan memotong sayur. Tangan gemetar. 

Erwin melihat tangan ibu. Melihat muka. Melihat tv. Terpaksa tersenyum saat spongebob melucu. 

 

Backsound : ayah mengamuk, berteriak, membenting barang. 

 

BLANK 

 

SETTING : Dirumah Erwin, ruang makan, meja makan. 

 

Kamera Menyorot Memo 

Ibu mengambil memo dan membacanya. 

 

Backsound: suara erwin membacakan surat. “jangan keluar sampai ia tertidur, aku pergi dulu bu” 

 

Ibu meletakan memo dengan sabar dan pengertian 

Memakan sup penuh sayur 

 

Kamera menyorot mangkuk bekas makan disebelah ibu.mangkuk erwin.  

 

*** 

 

SETTING : 

Caffe elit 

Kamera menyorot  bel di caffe. 

4 anak SMP masuk berpakaian bebas. 

Mencari tempat kosong. Lalu duduk. 

 

Erwin yang memimpin 

Berpakaian keren 

1 orang paling belakang  membawa banyak barang.  

 

Erwin  : “ Sini wae bro” 

Yuda : “ siip” 

Ovin : “ wokee” 

 

Erwin membuka laptop. Ada nama Ovin di atasnya. 

Mengetik. Telihat serius. 

 

Yuda : “ pie win?” 

Erwin  : “ bentar...proses  bro”   (santai, ramah) 

  

Yuda clingak clinguk 

 

Yuda :” Bro...bro”  (tangan ngawe-ngawe) 

Ovin, Yuda, Erwin memandang 1 arah 

Ovin  : Cantik win.. 

Erwin : Banget... 

Erwin, Ovin, Yuda berpandangan, mengangkat ali senang. 

Erwin mengangguk. 

Kemudian memandangi e tersebut. 

 

SETTING :BAYANGAN ERWIN  

Kamera menyorot kecantikan wanita itu, lalu kehidupan yuda dan ovin. 

Dubbing Erwin :  mereka terlihat sama, maksudku ovin, Yuda dan wanita itu. Yuda anak tunggal yang selalu dimanja, ovin punya banyak saudara, tapi..jarang 

ktemu, saudaranya udah gede-gede...mamah sama papah nya sibuk..itu sebabnya kami nongkrong disini..oh ya...satu lag Yogi, ia paling penakut diantara kami, 

biasanya kami menyuruh Yogi membawakan tas, tas laptop, botol minum, bekal, kaos kaki, sepayu, sandal ganti, dannnn lain-lain...hehehe 

Backsound : LAGU LUCU 

 

Backsound: “SUARA FB” 

Erwin kaget, lalu melihat laptop 

Kamera menyorot chating FB 

Berbuny: 

Cewek : Lagi apa sih ? ko ga bales? 

Erwin : Sorry tadi lagi pipis, hehehe 

Erwin tersenyum geli. 

 

Erwin : “yuk yok beresi” 
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Yogi : “ ha?” 

 

Erwin berlalu kekasir, meninggalkan meja   

Yogi bingung, cepat-cepat memberesi 

 

Kasir : “totalnya Rp. 165.000” 

 

Erwin mengambil dompet dari dalam tas nya, ternyata hanya ada 50.000. 

Erwin cuek 

dikeluarkan dompet 1 lagi dan 1 lagi,  

 

Erwin “yak, pas 165 ribu rupiah” 

 

Kasir menatapnya bingung  ada pertanyaan di matanya 

Erwin bertatapan dengan kasir 

Erwin mengambil uang kembalian dan pulang. 

 

SETTING: 

DI LUAR CAFFE 

MENJAUH DARI CAFFE 

 

Yuda :” yak misi selesai, ni win (memberikan uang pada erwin) kamu tadi ga fokus win” 

Ovin :” he’e lho win”  menganggukan kepala 

Erwin :” sorry..sorry..besok lagi fokus wes...”   Cuek , tapi kalem, tersenyum 

(guyonan) 

Dari arah caffe terdengar seorang bapak memanggil 

Yogi dipegangi kedua tangannya 

Yogi ketakutan 

Bapak : “ Kamu ga nyari temenmu ini dek?”  raut muka marah 

 

Erwin , Yuda dan Ovin kebingungan, saling berpandangan 

 

Yuda :” LARIIIIIII”  sambil lari terbirit-birit 

 

Ovin dan erwin lari, erwin paling belakang 

Ovin lari mendahului yuda 

Erwin lari tepat di belakang Yuda 

Yuda mendorong anak kecil ke jalanan 

Erwin melihatnya 

Mau menolong anak tapi bingung 

Tengok kanan-kiri (antara massa yang mendekat dan anak kecil yang akan tertabrak mobil) 

 

Erwin langsung menyambar anak kecil ke seberang jalan. 

 

Backsound : CKIIITTTTTT  BRAGGGGG 

Suara motor yang kecelakaan 

Anak berseragam SMP jatuh. Kepala berdarah. Kejang-kejang. 

Erwin menatapnya 

Massa menghampiri erwin 

Erwin tetap diam, linglung 

Mundur-mundur 

Massa sampai di depan erwin, mengayunkan tongkat kayu (frog eye, sudut pandang mata erwin) 

Erwin menatapnya  (bird eye) 

 

BLANK 

*** 

SETTING : 

Di dalam Sel, Lapas 

 

Seseorang  :” mas..., mass..” 

 

Erwin membuka mata 

Seseorang memperhatikan wajah erwin dari dekat (bird eye) 

 

Erwin :” wuaaaaahhhh” berteriak kaget   Mendorong orang itu 

Seseorang: “ Waduh mas...kok malah disurung...mas tamping pingin bali ora? Udah di jemput  sampean”  

Erwin : “ oo..iyo..”  melihat kalender, bergegas pulang. Melempar selimut 

 

SETTING : 

Di luar Sel 

 

Erwin membawa tas 

Tersenyum pada ibu. 

Erwin menaruh tasnya dan memeluk ibu 

Ibu : kamu tambah tinggi 

E : Ibu tambah cantik 

Ibu tersenyum lalu mengusap kepala erwin 

Ibu : Ayo pulang 

Erwin : Pulang. 

 

Background Dubbing :  Aku tak tercengan melihat ibu, ia sering mengunjungiku, yah setidaknya beberapa bulan lalu. Ia masih sama, muda, cantik, tapi rapuh. 

Kuambil tas ku dan bergegas pulang. Aku rindu sup kol tomat buatannya 

 

*** 

 

SETTING : 

Rumah erwin 

Ruang makan 

Erwin berseragam SMA, menuang air minum di kedua botolnya. 

Ibu membereskan meja makan 

Ayah tiduran di kursi/lantai 

Erwin memasukan uang di amplop 

Ayah melihat erwin 

Erwin berpamitan, pergi ke sekolah 

 

Erwin : “ Pagi bu Endah,....bu Hesti”  Tersenyum sambil mengangguk 

Ibu hesti dan endah menatap erwin ketus, 

Ibu Hesti dan Endah : “ Pagi!” 

 

*** 

Ayah mengendap-endap mantap, mengambil uang di amplop. Menympannya dalam baju bagian dalam. 

*** 

 

SETTING : 

Sekolah SMA Nusaputera 

Ruang Kelas 

 

Erwin  mengambil bekal di dalam tas ternyata ada tulisan “ orang baik...bla...blaa” 
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Tersenyum, lalu menyimpan kertas itu 

Erwin memakan bekalnya  

Di sekelilingnya banyak anak-anak yang membicarakannya 

Setiap di lihat erwin, mereka takut dan memalingkan muka 

 

Aldi : “ kok bisa ya, dia ga kerasa dibicarakan temen- temen, mantan narapidana kaya dia harusnya jadi kulia aja ya” 

Tony : “tapi denger-denger dulu di penjara dia jadi terkenal lho” 

Jono : “terkenal  Apaan ?” 

Aldi : “ lihat tuh dia ga krasa” ihihihi 

Jono : “ hahaha...dia cuman tahu makan bekal  maminya aja di, haha”  Suaranya keras 

Tony : “SSStt!!... kan dulu bunuh orang dia” 

Jono, Aldi saling berpandangan, menelan ludah 

 

“GREEEKKKK” 

Suara kursi yang diduduki erwin 

Erwin berdiri tanpa mengangkat kursi 

Berjalan pelan, santai tapi gagah ke arah Aldi dkk 

Kepalanya tertunduk, mata melihat Aldi. 

Berhenti di depan aldi 

Aldi menelan ludah, mata berkedip-kedip, ketakutan, tapi memberanikan diri. LUCU 

Jono bermuka ketakutan LUCU 

 

Erwin : “ Mau” 

 

Menawarkan rotinya di depan muka Aldi 

Aldi mundur karena kaget, berusaha stay cool tapi lucu 

Mau berbicara tapi tak bisa 

Tangannya menunjuk ke atas 

Aldi, Jono Kabur 

Tony terlihat bingung 

Mundur-mundur 

Kabur 

 

Erwin berpaling ke depan, semua orang melihatnya , saat ia memalingkan wajah, semua orang takut( ada yang pergi, pura-pura tidak melihat) 

*** 

 

 

SETTING : 

Di sekolah 

Ruang Kelas 

Sepi 

 

“ KRINGGGG” 

Bel berbunyi, Pelajaran tambahan akan dimulai 

Ruang kelas sepi 

“KRUYUUUKKK” 

Bunyi perut erwin lapar 

Melihat jam 

Memegangi perutnya 

Menelan ludah 

Mencari-cari di dalam tas 

Meminum air putih 2 botol 

Mengelap mulutnya sambil mengeluarkan bunyi “ AHHHHHH” 

Menepuk-nepuk perutnya 

 

Ibu guru melihat erwin dari luar kelas, memandang heran 

Anak-anak mulai masuk kelas 

Ibu guru : “ Yak, siapa yang mau membagikan ulangan pelajaran tambahan kita” 

Aldi  : “ Saya bu”  Mengangkat tangan lalu maju ke depan 

Ibu guru : “ Silahkan” 

 

Erwin menerima hasil ulangan, ia mendapat 60 

Menaikan alis, sedih 

 

Aldi : “ Wuiiisss, lihat jon, ulangan Tony dapet 90” 

Jono : “ gileee, ,  “ ( mengelus kepala Tony) 

Tony : Tony tersenyum 

 

Erwin melihat mereka, ia tersenyum juga. 

Bs dubbing erwin : sepertinya aku kurang belajar, tony memang pintar, orang tuanya pasti bangga 

 

Jam pelajaran habis, semua anak menutup buku. 

Erwin masih membuka buku, mengerjakan soal 

Jam menunjukan pukul 2.40 sore 

Erwin memberesi buku lalu pulang 

 

*** 

SETTING : 

Jalaanan dekat sekolah, sepi 

Hanya ada 1 anak SMAPerempuan mengotak-atik motornya 

Erwin ingin menghampirinya tapi takut nanti anak perempuan itu ketakutan 

(B. Sound Dubbing)  Erwin: hempf...kayanya ga parah, nanti malah takut dia sama aku 

Erwin berjalan melewatinya 

Motornya jatuh menimpa anak perempuan itu 

 

Lisa : “ Aduududdhh” 

 

Erwin mengangkat motor, lalu meniup-niup busi nya 

 

Lisa : ““makasiya, sorry ngrepotin, tapi motornya ga bisa nyala, udah tak coba berkali-kali pake starter kaki juga ga.......” 

 

“NGREENGGGG” suara motor nyala 

 

Lisa :” NYALA” lisa berteriak girang, melihat tempat busi yang di bersihkan erwin sambil berbicara 

.” Kamu anak Erwinn kan, kamu baik banget deh, tadi padahal ga bisa nyala beneran suer” 

(B.sound dubbing) Erwin : “ hari ini, dia orang pertama yang ramah sama aku” 

Tersenyum kecil. Memasukan tangan ke saku sambil berjalan. 

 

*** 

SETTING : 

Restaurant HAHA 

 

Erwin : “Terimakasih telah datang, silahkan datang kembali” 

mengucapkannya sembari menunduk.  

dibereskan piring-piring kotor yang ada.  

Begitu dikemasi makanan sisa yang ada 

Erwin bergegas pulang.  

Tiba-tiba dilihat dompet terjatuh di kolong meja 



19 
 

Menengok ke kanan kiri, sepi, sunyi, pak Heru pemilik resto sedang ada di dalam, tidak ada kamera cctv. 

AMAN 

Diambil perlahan dopet itu, banyak uang rp.100.000 

Erwin  tersenyum lebar, dimasukan dompet itu di kantong dan....senyumnya hilang. Teringat ibu di rumah. “nak, jangan lupa, ka lau kamu berbuat baik, maka bila rejekimu belum 

datang tapi bencana telah menjauhimu, begitu juga sebaliknya, kalau kamu berbuat jahat maka jika rejekimu belum habis, maka bencana sebenarnya telah dekat padamu, ibu 

percaya sama kamu win” 

diambil dompet itu kembali diletakan di atas meja 

Tamu resto : “ permisi, ada yang menemukan dompet coklat tidak ya?” 

Erwin  :  “atas nama siapa pak?”, “alamat?”, “tanggal lahir?”.  

Tamu resto : “ yanuar, 19 januari “ 

Erwin  membelakanginya, mengambil KTP dan menyocokan jawaban-jawabannya. Ternyata mukanya mirip. 

Erwin  : “ini pak, maaf ya pak pertanyaannya banyak”  

Sambil memberikan dompet 

Tamu tersenyum  

Tamu resto : “ ini sekedar tanda terimakasih dek” 

Erwin  :  “ oh tidak pak, saya iklas, beneran pak” 

Tamu Resto : “jika adek kesulitan telepon saya saja” memberikan kartu nama 

Erwin  :  “iya pak, trimakasih” 

Tamu pergi, erwin memasukan kartu nama di dompetnya 

 

Erwin akan membuka pintu 

Yuda & Ovin : “ Erwinnn” 

Erwin membuka pintu resto 

Erwin  : “ oooiiii, waiiiitt” 

Erwin menengok ke meja kasir 

Erwin  : “ Pak Heru saya pulang dulu ya, besok saya datang lagi” 

Pak heru berdiri, melihat teman-teman erwin, tidak melihat erwin 

Erwin menengok ke teman-temannya lagi 

Erwin Lalu menengok ke pak Heru 

Pak heru telah melihat erwin 

Erwin menganggukan kepala, memberi salam, lalu pergi bersama temannya 

*** 

Erwin pulang dengan membawa makanan sisa seperti biasanya. 

 Ayah tetap mabuk seperti biasa, 

di beberapa lengan ibuku terlihat goresan dan lebam di mukanya 

Erwin  tertunduk.  

Ibu : “makan yang banyak ya win”  penuh senyum, mengusap kepala erwin 

Ibu mengambilkan erwin minum 

Erwin  memilah makanan untuk ibunya 

 diberikan beberapa daging dan sayur untuknya. 

Ibunya melihat makanannya, lalu melihat erwin makan 

Erwin :  “aku suka kuahnya bu”  

Diahap habis nasi dan kuah tanpa sayur dan daging 

*** 

SETTING : 

Di sekolah 

Ruang kelas 

 

#“KRIINNGGG”  

(b. sound dubbing) ibu guru : “hari ini sekian, 30 menit lagi pelajaran tambahan anak-anak” 

bel berbunyi  

ibu guru menyudahi pelajaran lalu pergi 

Erwin bergegas pergi melewati ibuguru 

Guru melihat erwin bergegas pergi dan menggelengkan kepala, menyangka erwin bolos pelajaran. 

  

SETTING : 

Perpustakaan sekolah 

Salah satu lorong perpustakaan 

 

(b.sound dubbing) Erwin : “Aku harus banyak belajar, mengejar ketinggalan semasa di LAPAS. Setidaknya aku akan membuktikan pada tetangga kalau aku telah menebus 

kesalahanku dulu, dan aku telah berubah menjadi baik, bersemangat belajar dan membantu orang tua. Aku ingin menjadi orang sukses yang berhati baik. Agar anak-anak 

miskis sepertiku tidak harus mencuri untuk dapat membeli buku atau membayar uang sekolah. Aku harus bersemangat 

. “BRUUKKKK” 

Erwin menabrak seseorang dan menjatuhkan buku-bukunya.  

Buku-buku terjatuh dan berantakan. 

Erwin membantu memungutnya. 

 Seorang lelaki membenahi letak kacamatanya dengan terburu-buru lalau bergegas mengambil buku-bukunya yang terjatuh. 

Erwin tahu, dia bendahara kelas 

Tony namanya. 

Tony :  “ma..maaf...maaf..maaf”. ia mengucapkan kata maaf berkali-kali 

 

Erwin memunguti satu persatu. 

Erwin :  “hei” Menyapa 

Tony :  “maa..maaf”. ia bergegas pergi. 

Erwin tak dapat berkata apa-apa.  

Menahan kata-katanya 

“SREEKKK”  

Erwin menyampar sebuah buku, 

diambil buku itu dan sebuah amplop terjatuh setelahnya. 

dipungut amplop itu dibacanya 

Erwin :  “KAS KELAS IB”   

Meraba amplop yang tebal. Tersenyum kagunm karena amplopnya tebal 

aerwin menengok ke kanan dan ke kekiri 

Sepi karena in itelah habis jam sekolah 

“SREKK” 

 seseorang mengambil buku dari rak sebelah.  

Erwin terhentak. Kaget 

 Buru-buru dimasukan ke dalam saku celana abunya. Pergi meninggalkan ruang perpus. 

 

*** 

 

 

SETTING : 

Ruang kelas 

 

Kembali ke kelas 

Kamera Memperlihatkan temannya makan 

Erwin mengambil botol minum lusuh, meminumnya hingga habis. Menepuk-nepuk perutnya 

Ibu guru: “ Tingkatkan lagi erwin” membagikan hasil ulangan 

Erwin menerimanya senang 

Disamping itu Tony, Jono dan Aldi memperhatikan erwin 

Aldi : “ kenapa bisa ya erwin dapet 80 

Jono : “ halah dia nyontek palingan” 

Tony terlihat kesal 

Lisa  : “ nggak lah, pelajaran bu Yani mana bisa nyontek, killer gitu. Tenang aja ron, kamu malah dapet  temen buat lomba cerdas cermat nanti kan?” 

Tony : “ bener juga lis” mengangguk-angguk 

Aldi : “ Lisa memang positif thinking ya..tapi lihat tu dia senyumannya seperti menantang” 

Jono : “ bener banget boss” mencari-cari alasan ga jelas 

Aldi  mengambil upil, akan melempar ke Erwin 
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Erwin menengok 

(B.sound dubbing) Erwin : “ Ternyata ada teman yang memperhatikanku, aku harus memasang tampang ramah supaya mereka mau berteman denganku “ 

Kamera menyorot wajah erwin yang galak, dengan senyum yang galak juga. 

Aldi, Jono, Tony. Kaget dan memasukan upilnya lagi ke hidung. 

Erwin menyengir jijik 

Lisa tertawa 

Erwin melihat Lisa. Tersenyum. 

*** 

SETTING: 

Halaman sekolah 

Sepulang sekolah 

Erwin : “nih, besok hati-hati, bisa di tuntut kalo ini ilang”  

 menyodorkan amplop coklat rapi pada Tony.  

Tony kaget, langsung mengambilnya dan menghitung uangnya. 

Erwin : “cepet dimasukin tas, disini rawan” 

 mengucapkannya sembari menepuk pundak tony.   

Tony bergegas memasukannya ke dalam tas dengan senyum.  

Erwin melihat kedua jari tangan tony melipat  juga kepalanya  

Tony :”terimakasih ya Tuhan” 

Erwin  menatapnya. tersadar.ia tak pernah ingat pada-Nya.ia malu. 

*** 

 

SETTING : 

Restaurant 

“cruutt-cruutt”  

suara yang kas terdengan saat aku menyemprotkan cairan pembersih meja.  

Bersiap pulang 

Makanan sisa cuman sedikit 

Pak Heru : . “ win ini buat kamu” pak heru mengarahkan amplop putih pada erwin 

Erwin  :  “Pak Heru ga usah gaji saya lagi pak, aku tak akan lunas membayarnya sampai kapanpun, mana boleh anda membayar saya lagi, anda sudah cukup baik 

sama saya” 

Pak Heru terlihat sedih teringat akan peristiwa 2 tahun lalu yang menewaskan anak semata wayangnya.  

Pak Heru : ““itu kecelakaan, bukan salahmu”. Wajah sedih, menunduk 

Erwin sedih melihat pak heru 

Lalu berlalu pergi, tenyata ia menjatuhkan sebuat kertas putih 

 

Yuda & Ovin : “ ERWINNN” Berteriak 

Erwin  : “ Saya pulang dulu pak” 

Pak Heru : “Win, kamu orang baik, jangan sampai tergoda hal yang salah lagi ya win, jangan sampai berteman dengan orang yang salah lagi”. 

Erwin  terhenti. mereka saling bertatapan.  

Erwin : “iya”  berpikir sejenak 

Erwin bergegas pulang dengan teman-temannya 

Yuda dan Ovin memarkir motornya di samping resto 

Hendak menghapiri mereka  

Tapi meihat anak kecil mencuri di warung 

Erwin melihatnya terus, bingung 

Erwin menghampirinya 

Anak itu akan meninggalkan warung 

Mereka dekat dan berpandangan 

Anak membawanya ke tempat sepi 

Pengemis Anak : “mas e, tulungi, ini buat bayar uang sekolaha sama makan mase” sambil memberi erwin uang 

Erwin : “ jangan mencuru lagi ya dek, itu perbuatan dosa” memberikan makanan pada pengemis anak 

Erwin mengambil uang dengan pelan 

Membuka dompet dan memberikan sebagian uang gajinya pada anak itu, anak pergi, pemilik warung datang, erwin melihat 

Erwin : “ eiitt, bentar bu, ini duitnya ada di saya” 

Bu hesti : “pergi ke mana pencuri semprul itu!, udah dibiarin ngemis di depan toko malah nyuriii, emangnya saya ga tau kelakuan dia selama ini, mana duit saya? ” 

Erwin memberikan uang 

Bu Hesti : Pas yo le, makasih!   galak 

Erwin mengambil uang yang diberikan pengemis padanya di saku menjadikan 1 dengan uang yang dicuri 

. 

*** 

 

SETTING : 

Caffee 

Tempat duduk 

 

Erwin, yuda & Ovin mengobrol, yuda mengeluarkan hp, memainkannya, kemudian meletakannnya 

Erwin : “ wuissss, hp mu baru yud?” 

Yuda : “ yo i, biasa” 

Ovin : “Orang kayaa...” 

Yuda : “ opo to yo..hahaha” 

Ovin : “win..win” sambil  mencolek Erwin 

Yuda : “ Ayu win” 

 matanya tertuju pada perempuan yang sedang jalan 

(b.sound dubbing) Erwin  : “yahh, sama seperti dulu tapi bedanya kali ini ia menyukai perempuan untuk diajak kenalan, sama seperti anak SMA pada umumnya. 

Yuda : ”Aku kenalan dulu”  berpamitan menunggu perempuan itu keluar dari toilet, lalu berkenalan.  

Ovin : “wess..wess, masalah cewek wae cepet tu orang..hahaha” 

Erwin : “ temen mu to vin” 

Ovin : “ podo km to, hahaha” 

Ovin :  “dapet bro?”tanya Ovin pada Yuda 

Yuda : “ni pin Bbnya”. Yuda pamer 

Erwin : “wuiiisssss”  tersenyum dan menonjok lengannya.  

Menikmati makanan sambil bercanda.  

Tak terasa menghabiskan banyak mangkuk. 

Yuda : “nih win buat kamu”  Yuda menyodorkan kresek hitam pada Erwin 

Erwin : “wis kenyang yud, ndak usah dibungkus lagi makanannya” 

Erwin penasaran apa isinya membuka plastik dan....dompet hitam feminim membuatnya bingung 

Ovin : ”kamu yang bayar win, sisanya buat kamu. Uangya banyak kok” 

Erwin : “opo ki” Erwin mulai emosi 

Yuda :. “Ya buat koe, wis yok, sebelum cewek yang tadi lapor ke satpam, ndang” 

 Yuda mengerutkan dahinya 

Ovin bersiap-siap 

Erwin : “Tak kira kalian udah berubah, km ga takut dosa yud?” 

Yuda marak dan menghampiri erwin 

Yuda : “ halah! Ndak usah munafik win, kamu aja dulu jadi Tamping yang komersil kan?” huh, yuda tertawa mengejek 

Ovin : “ kita ini Saudara win, kita tau pikiran kamu, nih” Ovin mengeluarkan amplop coklat 

Bertuliskan KAS Kelas IIB, milik Tony 

Erwin bingung, marah, sedih. 

Yuda : “ ni win, kamu mau lebih banyak?, hahahahahahaa” 

Erwin : “ gimana kalian abisa dapet?” 

Yuda : “ kasih tahu vin!” 

Ovin : “ kamu pernah tahu kasus perampokan laptop di tembalang win atau rampok indomart sama mesin ATM di Tlogosari?  

Yuda : “ itu kita win” 

Erwin : “ sejak kapan kalian jadi keterlaluan kaya gini?” 

Yuda : “ Sejak keluar dari LAPAS win, aku akan jadi penjahat nomer 1 di Semarang,  dan aku gak perduli nasib mereka yang tak rampok hahahahahaha” 

 “ brakkkk”    Erwin menggebrak meja 

Erwin : “mencuri itu dosa yud”. 

Yuda :  “nambah dosa sedikit apa salahnya” kilah Yuda.  
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 Erwin : “SALAH”.   

 “kamu tahu karma? Kalau kamu suka mencelakai orang, maka kamu akan dicelakai juga!” “Tuhan itu ga tidur Yud”.  

Yuda :  “ aku selalu kerja win, tapi ga ada hasil, orang ga mau terima aku, di sekolah ga ada yang berani deket sama aku, karena kita mantan narapidana” Yuda berkata 

dengan menggebu.   

Erwin : “kamu cuman perlu menunggu waktu yud,  kalo kamu berbuat Baik meski rejeki belum datang bencana sebenarnya menjauhimu. Kalau kamu berbuat jahat meski 

rejeki belum habis tapi bencana mendekatimu, percayalah yud”   

Erwin mengeluarkan amplop putih pak Heru 

Diletakan sebagian di meja mereka.  

Erwin : “ ini uangku yang halal”  

Erwin mrngambil tas kresek dan amplop coklat, pergi ke bagian informasi 

Erwin meninggalkan mereka. Wajahnya sedih. 

Erwin : “tadi saya nemu ini pas, tlg diumumkan” 

Begitu membalik badan, ia menabrak wanita. 

 

“BRAKK” 

Erwin menabrak seseorang wanita 

Membantu wanita itu berdiri dan meminta maaf 

Erwin : “ sorry” 

Lisa : “Erwin, sama siapa?”  

Erwin : “ .....” 

Lisa : “mau kemana?” 

Erwin : “pulang” 

Ada Tony, Aldo dan Jono, jono dan aldi terlihat kaget 

Berusaha mencegah tony mendekat dan menjaga jarak dengan erwin. 

Lisa :  “sendirian ya?”  

Erwin mengangguk.  

Erwin : Yaudah ikut kita aja, ke gereja” 

Erwin bingun tapi bingung, apakah aku harus berteman dengan mereka. Sedangkan sahabatku masih di dalam.  

Erwin  teringat kata-kata pak Heru. 

Erwin menengok Yuda dan ovin kembali 

Erwin : “ oh iya, ini ton, sorry, temen ku yang ambil, sorry ya” 

Tony : “ loh win, thankyou ya” 

Toni menutup mata dan bersyukur 

Erwin  memutuskan pergi Gereja bersama mereka 

Lisa : ” oh ya btw, makasi ya motornya kemarin” 

Erwin : “ahh..nggak, cuman gitu aja, kan cuman mencet tombol merah” 

 Kami tertawa. Perlahan kulihat ia begitu cantik.matanya lebar, kulitnya kuning langsat dan ia orang pertama yang tak takut padaku. Aku merasakan ketulusannya. 

*** 

 

MEMORI : erwin semakin hari semakin akrab dengan mereka,  aldi dan jono masih agak takut dengan erwin,  belajar bersama, sepak bola bersama, berdoa bersama. 

1. Erwin diajari Lisa berdoa, membuat tanda salbi saat masuk gereja, membagikan makanan pada  anak jalanan, erwin dan lisa terlihat bersama. Tony melihat dan 

menggoda mereka 

2. Di sekolah aldi dan jono pamer bisa matematika, mengejek anak lain yang tak bisa matematika,  erwin dan tony mengajari aldi dan jono matematika, jono dan aldi 

menurut, takut pada erwin, lisa tersenyum 

3. Mereka menjemput erwin kerja, erwin selesai berpamitan, pak heru terlihat senang dengan teman-teman erwin 

4. Erwin mulai sering ke gereja, memberikan rosario pada ibunya dan alkitab selalu di atas meja makan, mereka mulai makan dengan berdoa.  

*** 

 

SETTING: 

Restauran pak Heru 

 

Erwin melihat seorang pengemis anak yang kemarin 

Menghampirinya 

Memberi makanan kepada anak 

Mengambil dompet dan melihat uang 10ribuan 2, memberikan 10 ribu pada pengemis 

Dan uang 

Erwin : “ sekolah yang rajin dek, jangan lupa juga sama DIA” 

Pemilik warung melihat dan menggelengkan kepala, lalu membaca koran lagi 

*** 

 

SETTING: 

Rumah Erwin 

Ruang makan 

Memberikan uang 10 ribu di dompetnya pada ibunya 

Erwin : “ buat belanja besok bu, tapi ga banyak” 

Ibu : “ tersenyum, yang penting kan bisa makan, uangnya juga halah kan” 

Dan amplop dari pak heru untuk uang sekolah 

Erwin menaruh lauk, memilah untuk ibu dan ayahnya 

Hanya ada kuah disana, separuhnya telah diberikan pada pengemis kecil 

Hanya ada 2 daging 

Erwin mengambil sambil menelan ludah 

Akhirnya menaruh di mangkuk ibunya 

Mengambil 1 sendok kuah dengan nasi menggunung 

Setelah berdoa lalu memakannya 

Ayah melihat erwin, menghampirinya  

Memeluknya 

Ayah : “Selama ini bagaimana kamu bisa begitu pintar dengan memakan makanan seperti itu...kamu harusnya benci sama ayah yang suka menyiksa kamu dan ibumu..ayah 

minta maaf win..ayah minta maaf!” 

Ayah menangis. Erwin menangis 

Ibu melihat dari dapur. Menangis, kemudian memeluk ayah 

Erwin : “ terimakasih ya Tuhan” 

Ayah mendengar erwin, menutup mata dan berkata “ terimakasih ya Tuhan” 

 

*** 

 

SETTING : 

Rumah, ruang makan 

 

Erwin menuang minum di botol, lalu clingukan 

Erwin : “ ayah mana bu” 

Ibu : “ melamar kerja” 

Mereka berpandangan dan tersenyum 

Erwin : “Aku Berangkat” 

Erwim : “ pagi bu” 

Menyapa tetangga dan diremehkan 

 

*** 

SETTING : 

Ruang kelas 

 

Ibu guru membagikan ulangan 

Erwin mendapat nilai 96 

Tony mendapat 90 

Aldi: “ lihat toni dapet 90” 

Jono  : “ temen ku”  bangga 

Lisa : “ sori ya mengganggu kesenangan anda bapak-bapak...taraaaaa  (menunjukan nilai ualangan 96” 

Aldi : wuaaahhhh, Lisa emang jago, udah jago, cantik lagi, lisaaaa (akan menggenggam tangan Lisa) 

Erwin : “ tak ambil ya lis”  sambil melihat aldi 
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Aldi melihat erwin dengan muka takut yang lucu 

Tangan aldi masih kaku, hampir mengenai tangan lisa 

Tiba-tiba aldi berteriak bernyanyi 

Aldi : “  plok” bertepuk tangan....tangan maju kedepan, bisa megang...senam yang iya-iyalah teng tong” 

Ibu guru : “Aldi, kenapa kamu berisik, ayo sini maju ke depan, coba hapalkan rumus pytagoras  

Aldi : “ iya bu ampunnnn” 

b.sound happy 

*** 

B sound happy (sambungan) 

SETTING: 

Halaman rumah 

Erwin meminjamkan sapu pada tetangga 

Menyapu halaman tetangga yang emak-emak 

Mulai berdialog dengan tetangga 

 

SETTING: 

Resto pak Heru 

Erwin bekrja dengan ramah dan giat 

Mulai dapat mengatasi kemarahan pelanggan 

Bayaran erwin mulai naik 

Resto kian ramai 

Erwin pulang dan mencari pengemis tapi tidak ketemu 

Inginmemberi ikan pada pengemis tapi salah orang 

Back sound berhenti 

Pengemis : “ kakak” 

Pengemis menggunakan seragam SD 

Pemilik warung melihatnya, memajukan kacamatanya, seolah tak percaya pengemis bisa bersekolah. 

Erwin : “ wawww, sudah sekolah dek?” 

Pengemis : “ ini pulang sekolah kak” 

Erwin : “ ini buat kamu dek” memberikan makanan 

Pengemis menerimanya 

Erwin :” nah kali ini kakak dapet rejeki banyak, nih” 

Pengemis : “kakak pasti nanti mendapat balasan baik yang banyak, kakak  baik sekali” 

memeluk erwin, mendorong uang erwin sambil berbicara 

pengemis : “ terima kasih kak”  pergi 

Eewin  : “ oiii, uangnya dekk...dek” 

Pengemis berlari sambil melambaikan tangan 

erwin tersenyum  

Saat  berpaling, melihat pemilik warung ndlongop 

Pemilik warung sadar lalu jaim lagi dan kembali ke warungnya. 

Erwin tertawa geli 

 

*** 

SETTING : 

Di rumah 

Ruang makan 

 

Menyorot 3 mangkuk makan  

BS ( glodakan), ibu menaruh tas kerja ayah di meja. 

Erwin :”aku berangkat ibu, ayah”  sambil mencium Ibunya 

Ayah : “ Tuhan memberkati nak” mengusap kepala erwin 

 

SETTING: 

Di halaman rumah 

Ibu Endah : “brangkat sekolah ya win? Hati-hati lho” 

Erwin  bingung, tak biasanya bu endah menyapa  demikian 

disampingnya ada bu Hesti pemilik warung depan resto pak Heru, ia tersenyum. 

 

Erwin : “i..iya bu, trimakasih...mari bu Endah, bu Hesti” 

Erwin pergi ke sekolah 

# 

Endah: ” itu lho jeng katanya pinter di sekolah”  

Hesti:  “ kata siapa?” 

Endah : “bu guru Yani yang rumahnya di sana, dia bilang erwin bisa ngalahin ranking 1 di sekolahnya”  

Hesti : “erwin juga suka kasih uang ke pengemis kecil, ehh...terus kemarin saya kaget ternyata pengemisnya bisa sekolah lagi jeng, baik lho ternyata anaknya” 

Endah : “iya jeng, anak saya juga bilang erwin pinter sama baik” 

Hesti : “ooo, Tony bilang begitu?” 

Endah  : “iya jeng” 

*** 

b.s dubbing Erwin: kini aku tahu, bagaimana memulihkan nama baikku 

Tentu saja dengan selalu ingat pada-NYA baik saat senang ataupun susah 

Tulus dan giat dalam belajar dan bekerja 

Dan tetap menjaga hati kita yang baik, sopan, dan jangan mudah tergiur harta ataupun wanita..hehehe 

Nantinya mereka pasti lama-kelamaan akan merubah pandangan buruk tentang kita menjadi baik 

Nah..disitulah..kita pasti akan mendapat balasan baik daari kelakuan dan hati kita yang baik 

Jadi kita tak perlu cemas dijauhi teman-teman saat keluar LAPAS nanti 

Asalkan...ingat tips-tips yang tadi..hahaha 

*** 

 

7 tahun  kemudian... 

 

SETTING: 

Restoran HaHa 

E : “ selamat pagi pak, mau pesem nasi bungkus 200 bisa?” 

P.H sedang membelakangi erwin, sambil mengambil bon ia ngobrol 

PH :”bisa, untuk hari apa?dengan bapak siapa?” 

Memandang erwin sebentar, tak sadar itu erwin 

E : “Erwin” 

PH : “ Erwin...?’ erwinnnn!, kamu sekarang sudah sukses yaa, bapak sampe pangling 

E : “ahahahaha, amin pak jadi bos, tapi ysaya yang sekarang in ijuga berkat nasehat pak heru lho” 

PH : “ ahahahah, kan sudah dibilang kalo orang baik bla bla, tinggal kamu pilih yang mana? Ahahaha” 

E : “iya pak...lho kok pak heru tahu?” 

PH mengeluarkan  kertas putih tulisan tangan ibu erwin 

E :“Loh, ini kan....” 

Ph : “ ini punya kamu win, dan saya tahu kamu juga orang baik, kamu telah memilih sesuatu yang benar dalam hidupmu, kamu harus  jaga baik-baik ya win” 

E : Imengangguk   “ Yes Sir” 

Menyerahkan jam putih 

PH :” buat kamu win, anakku bilang putih artinya bersih(menyorot jam pak heru juga) 

Jam ini sama persis dengan jam anakku, biarkan semua itu menjadi pelajaran tersendiri bagi kita, bila jam ini kotor bersihkanlah, noda apapun bila dibersihkan tiap hari pasti akan 

pudar dan samar tak terlihat. “Besok bila kamu mengenakan jam ini, jadilah orang yang baru lagi”, itu kata-kata yang ingin kuucapkan 7 tahun silam . sekarang,  Jalan yang kamu 

pilih sudah benar. Sudah benar. 

Erwin tersenyum 

b.Sound : happy 

melambaikan tangan memakai jam, pak heru juga. 

Bs: ibuku benar orang yang baik pasti mendapat balasan baik, orang tidak baik akan mendapat balasan tak baik, masa lalu harus  dijadikan pelajaran untuk meniti masa 

depan yang lebih baik..semua orang pasti dapat berubah, termasuk.......”loh yuda” 

Erwin mengenakan helm dan memundurkan morotnya 

Lalu dibantu tukang parkir 
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Erwin melihat tukang parkir itu pincang 

(Bs & aktivitas erwin berlalu beriringan) 

Mengambil menukarkan uang 1000 yang dipegang dengan uang 5000 

Erwin : “ ga usah kemba.... Yuda!”  Erwin kaget 

Yuda : “ erwin” 

Erwin : “aku senang kita ketemu lagi yud” 

Yuda : ”kakiku rusak permanen win. Kecelakaan, Dia mengambil sesuatu yang sangat berharga bagiku” Yuda mengatakannya sedih. 

Erwin : “bukan Dia Yud, tapi kita..perbuatan kita” 

Yuda : “ iya, benar win”. Ia tersenyum 

Suara motor lain akan keluar 

Yuda bergegas pergi 

Erwin : “ tunggu yud”  

Melepas rosarionya dan memberikan pada yuda 

Yuda memperhatikan ssebetar 

Yuda : “thx win” 

“Priiittttt” 

Yuda : “ yooo kiri-kiri, hooopp” 

 

b.s dubbing erwin: 

Kini aku tahu, entah siapapun kita saat masuk lapas, setelah keluar kita harus jadi orang yang baru, yang lebih baik. Kalau kita baik, tulus, dan selalu ingat sama Dia 

maksudnya ga saat susah doank..hehe....kita pasti akan dapet balasan yang baik, itu tinggal masalah waktu.. 

Masyarakat nanti dengan sendirinya akan tahu kebaikan kita, asalkan kita rajin belajar, berdoa, dan berbuat kebaikan..aku yakin aku akan jadi orang yang suses, disini dan 

disana nantinya.. 

Inget kata ibuku, kalau kita berbuat baik, meski rejeki belum datang sebenarnya bencana menjauhimu, tapi jika kita berbuat jahat meski rejeki masih lancar tapi bencana 

mendekatimu... 

Dan aku memilih berbuat baik... 

 

SELESAI 

Kredit: 

Pak Amir memberikan erwin 1 koper besar 

Pak amir : “ini untuk anda, akan ditambah lagi sesuai keinginan anda”ia tersenyum.  

Erwin  membuka tas kopernya, 

 dilihat tumpukan uang tertata rapi. 

 Pak Amir : “ mohon dirubah jadi segini dana ajuan pembangunan jalannya, oh ya bulan depan anda juga bisa saya promosiin jadi caleg, kenalan partai saya kan banyak”  

Erwin  : “ terimakasih atas inisiatif bapak, tapi kami akan menulis nominal sesuai dengan....harga bangunan yang yang sesungguhnya” 

Erwin  mengatakannya sambil tersenyum. 

Erwin : ”pak tono tolong ke ruangan saya, bantu pak Amir bawa kopernya soalnya berat” 

 Erwin berdiri saat pak amir pergi, kopernya dibawa pulang juga 

Ternyata 1 gepok uang tertinggal disana 

( dari arah kamera  ada sebuah tangan menjulur, lalu erwin jongkok dan menampar pelan tangan itu)  

Menghadap kamera dan mendekatkan wajah 

Erwin : “ahahaha,  katanya tak mempan pada iming-imging? He   m?” 

Kamera  : “ emm,,ehehehehe” 

blank 

Aku Tamping, dan aku tak mempan pada iming-imging. ( kamera menyorot maya erwin, di depannya tangan tergenggam, erwin selesai berdoa, matanya terbuka. Blank. The 

end) 

 

Ternyata ada di dalam gereja, lisa berpacaran dengan erwin, jono, tony, aldi sudah bekerja..mereka akrab, saling bercanda. 

 

THE END 

 

 

 

 

IV.2.6 Strategi Program Aku Tamping 

   Seperti yang telah dijelaskan dalam strategi komunikasi, attention didapat dari karantina anak 

serta penempelan poster, standing banner dan penayangan media broadcast khsus anak yang 

dikarantina. interest didapat dari pembagian pin sebagai pengenalan identitas untuk melakukan aksi 

nyata setelah follow up. Desire  diperoleh saat napi memasuki ruang menonton yang gelap dan fokus, 

sharing manfaat film, serta pembagian dan pengisian buku follow up. Action dilanjutkan dari pengisian 

buku follow up dan diwujudkan dengan kegiatan nyata yang didampingi oleh para staff pengajar, 

kemudian pembagian merchandise sebagai pengingat. 

 

IV.2.6.1 Poster 

Poster digunakan sebagai media brain wash  menanamkan kata-kata bijak yang ada dalam film, 

segingga anak akan berada dalam keadaan mengingat kata-kata bijak secara tidak langsung, karena di 

lakukan terus menerus. Poster hanya berisi kata-kata bijak yang berkaitan dengan film (masalah yang 

dihadapi anak) poster ditempatkan pada ruangan pribadi anak, seperti kamar atau atap dengan 

menghadap tempat tidur dan kamar mandi. 

 

IV.2.6.2 Standing Banner 

Standing banner adalah media yang berfungsi sama seperti poster namun berbeda penempatannya. 

Ditempatkan pada tempat-tempat umum, seperti dapur, ruang menonton, namun berbeda kata-kata 

bijak yang ditanamkan. 

 

IV.2.6.3 Iklan Broadcast 

merupakan media pendukung metode Brain wash namun dalam bentuk Audio, merupakan bentuk 

pengulangan kata-kata bijak dari poster dan standing baner, untuk menyiasati beberapa anak yang buta 

huruf. Serta menyempurnakan metode brain wash , yaitu secara audio dan visual. 

 

IV.2.6.4 Pin 

Pin, digunakan sebagai tiket masuk menonton film, sekaligus sebagai identidas sehingga memudahkan 

petugas memantau saat melakukan aksi nyata. Sekaligus menanamkan rasa tanggung jawab pada 

anak. 

 

IV.2.6.5 Buku Follow Up 

Digunakan sebagai tempat menuangkan bahan yang di bahas sesudah menonton film, sehingga anak 

akan lebih mudah menerapkannya, sekaligus membantu psikologi anak dalam berbuat baik dan 

menerapkannya dalam aksi nyata. 

 

IV.2.6.6 Merchandise 

Diberikan tepat saat hari mereka bebas, berfungsi sebagai pengingat agar anak tak lupa pada program 

“aku tamping” dan selalu menerapkannya saat telah bebas nanti 
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IV.2.7 Detai Scene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.7 Detail Scene 2 
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IV.3 Visualisasi Desain 

IV.3.1 Storyboard 
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IV.8 Visualisasi Storyboard  
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IV.3.2 Standing Banner, Pin, Poster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     IV.9 Visualisasi Banner, PIN, dan Poster 

 

IV.3.3 Pengkondiasian ruangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     IV.10 Visualisasi Ruangan Menonton 

IV.3.4 Buku Follow Up  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                IV.11 Visualisasi Buku Follow Up 
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 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

V.1 Kesimpulan    

 Kita semua pasti pernah atau akan melewati masa remaja, saat remaja banyak tindakan yang tidak 

dapat terkontrol atau tak dapat ditolelir oleh diri sendiri dan orang lain, namun tindakan yang sangat 

merugikan orang lain inilah yang dapat menyebabkan para remaja menjadi penghuni LEMBAGA 

PEMASYARAKATAN ANAK. Hal ini semakin lama semakin memprihatinkan karena ternyata tingkat 

penghuni semakin meningkat, sedangkan tingkat staff pengajar di dalam LAPAS Anak cenderung 

kurang dari segi kuantitas maupun kualitas. Padahal tanpa kita sadari anak-anak merupakan tulang 

punggung dari bangsa ini. 

Dan setelah mewawancarai penghuni LAPAS, mantan penghuni LAPAS dan staff pengajar di LAPAS, 

diketahui bahwa anak-anak cenderung bertambah nakal, menurun semangat belajar, dan beberapa tak 

dapat bergaul/diterima dalam masyarakat saat keluar dari LAPAS. Akhirnya diperoleh suatu cara agar 

anak-anak LAPAS nantinya dapat bersemangat belajar, dan berfikir positif saat akan keluar dari lapas 

nantinya, sehingga akan mengurangi jumlah, residivis dan menciptakan anak dengan pribadi baru yang 

lebih positif. Oleh karena itu pembentukan program “Aku Tamping” merupakan salah satu terapi agar 

anak yang akan dibebaskan nantinya dapat memperoleh hal tersebut, melalui sistem brain wash 

dengan program unggulan yaitu penayangan film, dan tentunya didukung oleh sharing dan aksi nyata 

sehingga akan dapat menata tingkah laku anak dalam dunia nyata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.2 Saran 

Dalam proyek akhir ini ada beberapa saran yang perlu penulis berikan: 

V.2.1  LAPAS ANAK merupakan bagian terkecil yang jarang diperhatikan dan dijauhi, padahal semua 

itu tak seburuk pikiran kita. Diperlukan adanya kerjasama dan dukungan dari pemerintah dan 

masyarakat sekitar agar anak-anak dapat cepat pulih setelah dibebaskan. 

V.2.3  Pelaksanaan program Aku Tamping memang sangat mendukung dalam pembentukan sikap 

anak, namun peran guru pendamping sangan penting juga dalam mengawasi dan membimbing anak 

didik. 

V.2.4  Perlu adanya kerjasama antara desainer dan pihak pemerintah untuk menciptakan suatu ide-ide 

kreatif yang akan berguna untuk kemajuan program ini. 
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GAMBAR 

 

Gambar 1.1 Grafik penghuni lapas anak di Indonesia tahun 2010-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1.2 Diagram latar belakang tindak pidana dari 3.100 kasus tahun 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1.3 Grafik kriminalitas remaja tahun 2013, usia di bawah 18 tahun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar II.1 Kerangka berfikir 

 

 

II.2 The Aim 

 

II.3 The Power Of Give 

 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

IV.1 Typeface subway novella 

 

IV.2 Typeface Mryad Pro 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.1 Timeline 

 

 

 

 

 

 

 

IV.3 Bentuk Konsep Program 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

IV.4 Logo Program Aku Tamping 

 

 

 

 

 

IV.5 Grafik Cerita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.7 Detail Scene 2 
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IV.7 Detail Scene 2 
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IV.8 Visualisasi Storyboard  
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IV.9 Visualisasi Banner, PIN, dan Poster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.11 Visualisasi Buku Follow Up 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IV.10 Visualisasi Ruangan Menonton  
 


