
6. EXT. JALAN RAYA---MALAM 

 

Jalan raya di malam hari yang lengang. 

 

JUMP CUT TO : 

 

Suasana halte yang sepi. 

Hanya ada dua orang gadis di situ. Aida 

dan Rita. 

Mereka sedang mengobrol sambil menunggu 

bus.  

 

HANNA (V.O) 

Tapi separuh yang lain, tidak berdasar 

dari harapan dan keinginan seseorang. 

Melainkan keinginan Yang Berkuasa. 

Tuhan. Manusia tidak akan mungkin 

menghindar sedikitpun dari 

ketentuanNya. 

 

JUMP CUT TO : 

 

Sebuah Bus berhenti di Halte itu. 

Rita berdiri hendak menaiki Bus. 

 

RITA 

Gue duluan ya. Hati-hati lho. 

 

AIDA 



(Tersenyum) 

Ok. Loe juga ya… 

 

Keduanya saling melambai. 

Rita menaiki Bus. 

Bus  perlahan meninggalkan Halte. 

Aida memandang kepergian Bus. 

Kemudian ia duduk sendirian sambil 

sesekali menengok ke kanan, berharap 

Bus yang ditunggunya datang. 

Ia kembali menunduk memandang lantai 

Halte seraya menghela nafas. 

 

CONTINUITY TO : 

 

7. EXT.GANG---MALAM 

 

Suasana gang yang sempit. 

Gang tersebut terletak persis di 

samping halte. 

Gang penuh sesak dengan pemukim dan 

orang-orang yang lalu-lalang. 

 

JUMP CUT TO : 

 

Lima orang preman yang sedang mabuk 

saling berteriak dan tertawa terbahak-

bahak. 



Di tangan mereka masing-masing terdapat 

satu botol besar Bir.  

Beberapa diantara mereka 

menyenandungkan lagu dengan nada yang 

berantakan. 

 

CONTINUITY TO : 

 

8. EXT. HALTE---MALAM 

 

Aida berdiri seraya melipat dadanya. 

Pandangannya cemas melihat ke arah 

kanan jalan, karena Bus yang 

ditunggunya tidak kunjung datang. 

Kemudian Aida kembali duduk di kursi 

Halte. 

 

CONTINUITY TO : 

 

9. EXT. JALAN RAYA---MALAM 

 

Preman-preman itu tiba di jalan raya di 

depan gang. 

Mereka berjalan ke arah kiri, menuju 

Halte Bus, tempat mereka biasa 

nongkrong. 

 

CONTINUITY TO : 

 



10. EXT.HALTE---MALAM 

 

Aida masih menunggu Bus. 

(SFX) : Deru knalpot mobil-mobil di 

jalan raya. 

Sesekali Aida melirik arlojinya dengan 

cemas. 

 

JUMP CUT TO : 

 

Suasana jalan raya yang lengang. 

Halte Bus terlihat dari kejauhan. 

Sekelompok Preman mabuk tiba di halte 

itu. 

Terdengar tertawaan dan senandung 

mereka dari kejauhan. 

 

PREMAN I 

(Sayup-sayup dari Kejauhan) 

Woi!! Liat tuh ada cewek cakep! 

 

Ketiga preman menoleh ke arah yang 

ditunjuk oleh preman I. 

Tidak lagi terdengar tertawaan preman 

itu. 

Keempat preman langsung menggendong 

tubuh Aida dan membawanya pergi. 

 

AIDA 



(Sayup-sayup/Berteriak) 

Jangan!!!!! Tolong!!!!! Jangan!!!!! 

 

Dari kejauhan terlihat Aida memukul-

mukul punggung salah satu preman yang 

memanggulnya. 

Kemudian mereka semua menghilang dari 

pandangan. 

(LS)Suasana Halte yang sepi. 

Sesaat kemudian sebuah Bus besar 

berhenti di halte tersebut, namun 

langsung pergi karena tidak ada 

penumpang yang menunggu di halte. 

 

CONTINUITY TO : 

 

11. INT.KAMAR HANNA---MALAM 

 

Close Up tangan Hanna sedang menulis. 

Tiba-tiba tangan itu berhenti menulis 

dan bergetar. 

Spontan pulpennya terjatuh. 

(SFX) : Suara pulpen terjatuh. 

Slow-Motion tampak belakang Hanna 

terjatuh dari duduknya. 

 

HANNA 

(Sayup-sayup) 

Aaaaarrrgggghhhhh….. 



 

CONTINUITY TO : 

 

12. EXT. HALTE---MALAM 

 


