
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

 



 

  Anak-anak dari umur 3-15 tahun, terutama laki laki. 

Menurut saya mereka adalah target yang cocok untuk mendapatkan edukasi yang indirect 

(mungkin yang tidak terlalu teoritis – hal yang jarang diajarkan disekolah seperti arti dari 

pertemanan, penting nya kekeluargaan dan spirit pantang putus asa). Intinya anak-anak di 

umur segitu otak nya masih lunak dan gampang dibentuk, terutama apabila di ajarkan 

melalui hal hal yang mereka suka. Dalam konotasi ini, superhero Indonesia, BIMA Satria 

Garuda. 



  

Semangat untuk membela apa yang benar. 

Kekeluargaan, pertemanan dan unsur solidaritas lainnya. 

Pantang menyerah. 

Memberi impian, idealisme, dan kreatifitas kepada penonton. 

Sama seperti jawaban di pertanyaan 1&2 



 

  Kebanyakan secara tidak langsung, beralur dengan cerita karena aksi itu lebih bermakna 

daripada kata-kata. 

Terutama anak-anak kalau sudah menyukai sesuatu, mereka cenderung untuk meniru hal 

hal apa yang diperbuat. 

Adapun di setiap episode nya kata-kata yang bermakna tetapi kita lebih menekankan 

indirect message. 



 

  Agar berlangsung lebih lama, apabila layar lebar umur nya relatif lebih pendek. 



 

  Karakter BIMA dari Pandawa Lima adalah sosok pahlawan yang sangat kuat, dan bijaksana. 

Nama yang gampang disebut oleh banyak orang dan mudah di ingat. Di Negara manapun 

apabila menyebut BIMA tidak akan berbunyi beda. 

Garuda adalah binatang mitos, dan menjadi salah satu symbol Negara Indonesia. 

Satria adalah nama yang akan ditekankan selama adanya serial superhero dengan aliran 

seperti ini.  

Rencana saya untuk melanjutkan serial ini, yang akhirnya akan ditekankan sebagai Serial 

Satria. 



 

 

  

Pada dasarnya kebanyakan pahlawan itu kelamin nya laki laki. 

Lebih mempunyai kekuatan dan dedikasi. 

Dari segi komersial pun, program superhero yang pemeran nya laki laki lebih laku 

disbanding yang perempuan (contoh Superman > Super Woman). 



 

  Hanya ilustrasi saja bahwa Dunia Paralel adalah dunia yang sudah mau hancur karena 

keborosan penduduknya dengan kekayaan alam. Ini juga dalam arti tidak langsung kita 

harus menjaga apa yang sudah ada di bumi ini. Dampak nya sudah terlihat seperti Global 

Warming. Aksi seperti Greengas emission di Amerika Serikat adalah sesuatu yang harus di 

tiru di Indonesia, dengan polusi yang eksesif terutama di kota kota besar. 



 

 

  

Ini adalah format partner kita IshimoriProduction. 

Sama hal nya dengan serial Kamen Rider. 



 

  Nama dan karakter memang lahir dari saya sendiri. 

Rasputin: paranormal yang dikenal dengan Grigori Rasputin adalah “penyihir” di zaman 

revolusi Rusia di atas pimpinan Nicholas Tsar. Rasputin memakai keahlian nya untuk 

sesuatu yang tidak baik. Sama perihal nya dengan pimpinan VUDO Rasputin. Dengan 

teknologi yang canggih dan tenaga power stone, seharusnya digunakan untuk sesuatu 

yang baik. 

 

Azazel: Lebih sering dikenal sebagai Fallen Angel atau iblis (demon). Sosok 

manusia/mahluk VUDO yang seharusnya membela Bumi, ia di cuci otak oleh VUDO lalu 

menjadi tokoh jahat. Walaupun akhirnya dia menjadi protagonist di serial ini. Nama Azazel 

cocok karena sebagai manusia dia adalah seorang yang baik tetapi karena VUDO 

melakukan hal yang tidak ia inginkan secara paksa.  



 

  

Tentunya ada tetapi di serial ini yang ditekankan adalah Ray  sebagai BIMA dan 

Reza/Mikhail sebagai Azazel.  



 

 

  

Azazel adalah sidekick nya BIMA. 

Dari segi story akan lebih menarik apabila dibuat demikian. 

 



 

 

  Karena program TV yang tujuan nya mendidik, saya ingin bahasa yang digunakan adalah 

bahasa formal. 

Di pertelevisian Indonesia terlalu banyak program yang tidak bagus/mendidik dengan 

menggunakan kata kata yang hampir tidak ada di kamus. Ini makin melencengkan budaya 

karena bahasa adalah salah satu budaya yang paling penting. 

 



 

  Tentunya sebagai superhero mereka di haruskan untuk memiliki kriteria tertentu. 

Kehidupan sehari hari menjadi salah satu factor karena sebagai sosok pahlawan terutama 

kepada anak-anak, mereka harus memberi contoh tidak hanya di TV tetapi di kehidupan 

sehari hari mereka juga. Pada dasarnya disiplin, tegas dan berperilaku bijaksana. 



 

  Dari episode 1 sampai 26 lancar dan hasilnya sangat memuaskan. 



 

  

Agar bisa dicontohkan kedalam kehidupan mereka masing masing, dan menjadi bekal 

untuk masa depan. 

Iya, sudah berhasil tetapi belum mencapai harapan saya. Insya Allah akan jauh lebih baik 

kedepannya. 



 

Saya sengaja memilih IshimoriProduction (pembuat Kamen Rider) sebagai partner karena 

mereka yang paling mengerti visi saya dari pembuatan BIMA Satria Garuda. Kamen Rider, 

dan judul lain yang dibuat oleh almarhum Mr.Shotaro Ishimori  (nama asli: Shotaro 

Onodera) adalah judul yang intinya mendidik. Sama persis dengan apa yang saya mau.  


