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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

A. Sinopsis Film Daun di Atas Bantal 

 

        Gambar 4.1 

       Cover Film Daun di Atas Bantal 

                    
           Sumber: filmindonesia.or.id 

Kancil, Heru dan Sugeng tiga orang anak kecil yang tinggal bersama dan 

di asuh oleh seorang ibu angkat yang bernama Asih. Mereka tinggal di sebuah 

rumah kecil dekat dengan pasar dan stasiun kereta api. Dalam keseharian, Asih 

melakukan berbagai jenis pekerjaan untuk biaya hidup mereka. Sedangkan 

Kancil, Heru dan Sugeng menghabiskan waktu mereka di jalanan sepanjang 

stasiun kereta api dan pasar dengan melakukan berbagai kegiatan seperti 

menyemir sepatu, mengamen, mengompas, dan lain-lain. 

Kebersamaan mereka sudah terjalin lama. Mereka bertiga sering 

mengintimidasi anak-anak yang hidup di jalanan sekitar stasiun dan pasar. 

Heru sering memerintah dan bersikap kasar kepada ke dua saudaranya, seperti 

memukul kepala dan berkelahi. Kancil yang kalem dan  biasanya melakukan 

pekerjaan menyemir sepatu  lebih sering mengikuti perintah Heru.  
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Suatu ketika saat kancil sedang menyemir sepatu pelanggannya, ia 

melihat seorang pegamen yang menyelipkan uang hasil ngamennya ke dalam 

sebuah bantal yang selalu di bawanya. Sepontan Kancil merampas bantal 

tersebut dan membawanya kabur. Saat Kancil bertemu Heru, Heru memaksa 

untuk melihat dan mengambil bantal tersebut. Namun Kancil berusaha untuk 

mempertahankan bantal tersebut dan lari k atas kereta api yang sedang berjalan 

hingga sampai di atap kereta. Heru pun terus mengajarnya. Kancil yang 

tergesa-gesa tidak melihat terowongan yang akan dilalui kereta api. Tubuh 

Kancil menabrak terowonh dan terpental dari atap kereta api dan tidak ada 

kabar berita lagi tentang Kancil. 

Heru yang melihat darah Kancil yang berserakan diatap kereta api, 

menangis, kesal dan merasa bersalah. Rasa bersalahnya dilampiskannya kepada 

Asih dengan berkata kasar kepada ibu angkatnya itu. Sugeng yang ikut 

bersedih mencoba menjelaskan sikap kasar Heru kepada Asih. 

Heru dan Sugeng sering pergi bersama. Mereka sering makan di tempat 

jualan seorang nenek-nenek dengan ngutang. Meskipun marah-marah mau tak 

mau nenek itu tetap membiarkan kedua anak tersebut ngutang. Heru yang lelah 

dan kalut hidup tanpa uang berjuma dengan agen asuransi. Dengan 

memberikan kekayaan, identitas palsu  dan disuruh melakukan perjalanan 

akhirnya Heru tergoda dengan asuransi tersebut.  

Heru menerima tawaran asuransi tersebut  lalu meninggalkan rumah 

Amsi dan memberikan uang kepada Sugeng. Asih marah terhadap Heru dan 

tidak mau berbicara dengannya.  Heru yang sudah terikat perjanjian dengan 

pihak asuransi tidak  bisa plang ke rumah Amsi dan memutuskan berkeliaran di 

sekitar pasar. 

Saat Heru berkeliaran dan bersembunyi dari Asih yang mencarinya iya 

dibekuk oleh tiga orang preman. Kemudian langsung membunuh dan 

membuangnya. Jasad Heru ditemukan oleh pihak kepolisian. Asih 

mengetahuinya lewat pemberitaan di televisi bahwa Heru telah dibunuh oleh 

sindikat asuransi tersebut untuk mendapatkan dana asuransi miliaran rupiah 

dari nama identitas palsu yang diberikan pihak asuransi kepadanya. Dan 



40 
 

 
 

kematian-kematian anak jalanan yang menjadi korban sindikat berkedok 

asuransi ini sering tidak terdeteksi. 

Tinggalah Asih dan Sugeng di rumahnya. Suami Asih yang jarang pulang 

pun, pulang ke rumah untuk mengambil uang yang diberikan Heru kepada 

Sugeng. Sugeng dipukul oleh suami Asih dan Asih pun memukul balik 

suaminya.  

Rutinitas Asih dan Sugeng berjalan seperti biasanya. Ketika Asih pulang 

bekerja, ia bertenu dengan beberapa orang preman di warung yang sedang 

mencari dan dan ingin membunuh  seseorang yang menggunakan jaket 

bewarna coklat. Asih mengenal sosok yang ingin dibunuh preman tersebut. 

Kemudian ia bergegas pulang dan memberitahu Sugeng agar mengingatkan 

lelaki yang berjaket coklat agar membuang jaket tersebut. Namun, lelaki itu 

tidak mendengarkan Sugeng di jalanan pasat. Ditengah keramain pasar di 

malam hari preman itu pun beraksi, dengan membawa sebuah pisau preman itu 

siap membunuh lelaki berjaket coklat. Tetapi, serangan preman itu meleset dan 

mengenai Sugeng yang sedang memberitahu lelaki tersebut agar melepaskan 

jaketnya. Sugeng meregang nyawa d jalanan pasar tersebut, setelah tiga hari 

kematian Sugeng, jasadnya tidak dapat dikuburkan karena tidak ada tempat 

pemakaman yang menerima jasadnya lantaran tidak terdaftar sebagai warga 

atau penduduk di salah satu kampung yang ada disekitar pasar dan stasiun 

tersebut. 
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B. Produksi dan Karakter dalam Film Daun di Atas Bantal 

Film Daun di Atas Bantal yang diproduksi oleh Christine Hakim 

merupakan salah satu karya dari sutradara ternama, Garin Nugroho. Di dalam 

Film Daun di Atas Bantal, Garin Nugroho sebenarnya ingin menceritakan 

kehidupan anak jalanan dan masyarakat kalangan bawah dengan mengambil 

setting pada tahun 1997 di Yogyakarta. Sebagian dari pemeran merupakan 

anak-anak jalanan. Di dalam film, para pemeran menggunakan bahasa daerah 

Yogyakarta.
1
 

Film ini berawal dari sebuah project film dokumenter yang dibuat oleh 

Garin Nugroho dengan judul Dongeng Kancil untuk Kemerdekan. Sebuah 

dokumenter yang bercerita tentang kehidupan empat anak jalanan di 

Jogjakarta, yaitu Kancil, Topo, Sugeng dan Hatta disekitaran jalan Malioboro. 

Kehidupan anak jalanan ini kemudian membawa Garin Nugroho untuk 

membuat versi fiksinya. Bersama penulis skenarionya Armantono, mereka 

akhirnya berhasil membuat sebuah skenario film fiksi yang menampilkan 

realitas kehidupan anak jalanan di kota Jogjakarta. Film berdurasi 83 menit ini 

dibalut dengan sentuhan dokumenter yang terlihat apa adanya. Daun di Atas 

Bantal bercerita tentang kehidupan Kancil, Heru dan Sugeng, tiga anak jalanan 

yang hidup di Yogyakarta tahun 1997. Sehari-hari, mereka tinggal bersama 

Asih (Christine Hakim) yang bekerja menjual kembang dan batik untuk 

menutupi kebutuhan sehari-hari. Asih seperti Ibu asuh bagi ketiga anak 

tersebut.
2
 

Film Daun di Atas Bantal kurang diminati di negeri sendiri tapi mendapat 

apresiasi tinggi di luar negeri. Film karya sutradara Garin Nugroho yang 

diproduksi tahun 1998 ini seharusnya selesai pada bulan Oktober 1997, namun 

sempat terhenti pembuatannya akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia. 

                                                             
1
http://top-best-scienceandgames.blogspot.co.id/2009/03/daun-di-atas-bantal.html/ 

diakses pada tanggal 02/02/2017/15:10. 
2
 http://asasi.elsam.or.id/daun-di-atas-bantal-menangkap-realitas-hak-atas-kota-di-kota-

yogyakarta/diakses pada tanggal 02/02/2017/13:46. 

http://www.wikiwand.com/id/Oktober
http://www.wikiwand.com/id/1997
http://top-best-scienceandgames.blogspot.co.id/2009/03/daun-di-atas-bantal.html/%20diakses
http://top-best-scienceandgames.blogspot.co.id/2009/03/daun-di-atas-bantal.html/%20diakses
http://asasi.elsam.or.id/daun-di-atas-bantal-menangkap-realitas-hak-atas-kota-di-kota-yogyakarta/diakses
http://asasi.elsam.or.id/daun-di-atas-bantal-menangkap-realitas-hak-atas-kota-di-kota-yogyakarta/diakses
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Film yang di produksi oleh Christine Hakim tersebut akhirnya 

diselesaikan di Australia berkat adanya bantuan dari pihak ketiga, seperti 

Hubert Bals Fund, NHK dan RCTI.
3
 

Berikut crew-crew yang terlibat dalam pembuatan Film Daun di Atas 

Bantal: 

 

Tabel 4.1 

 Crew-crew Film Daun di Atas Bantal 

No. Crew Posisi 

1. 

2. 

3 

4. 

5. 

 

6. 

8. 

9. 

10. 

Garin Nugroho 

Christine Hakim 

Garin Nugroho dan Armantono 

Desiree Harahap 

Reodjito, Ong Heri Wahyu, Tonny 

Trimarsanto 

Phil Judd 

Djaduk Ferianto  

Sentot Sahid 

Nurhidayat 

Sutradara 

Produser 

Skenario 

Produser Pelaksana 

Pengarah Artistik 

 

Pengarah Suara 

Pengarah Musik 

Penyunting Gambar 

Pengarah Fotografi 

     Sumber: Film Daun di Atas Bantal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3
https://id.wikipedia.org/wiki/Daun_di_Atas_Bantal/diakses pada tanggal 

02/02/2017/15:30. 

http://www.wikiwand.com/id/NHK
http://www.wikiwand.com/id/RCTI
https://id.wikipedia.org/wiki/Daun_di_Atas_Bantal/
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Berikut karakter dan tokoh yang terlibat dalam Film Daun di Atas Bantal. 

 

Tabel 4.2 

Casting pemeran Film Daun di Atas Bantal 

No Cast Peran 

1.  

2.  

3. 

4. 

5.  

6.  

7. 

8.  

9.  

10. 

11. 

12.  

Kancil 

Heru 

Sugeng 

Christine Hakim 

Kabri Wali 

Denny Christantra 

Sarah Azhari 

Fajar Suharno 

Landung Simatupang 

Frenny Soemarsono 

Simbolon 

M. Yusuf 

Kancil 

Heru 

Sugeng 

Asih 

Penyanyi Didong 

Denny 

Penyanyi Keroncong 

Suami Asih 

Pacar Asih 

Reporter TV 

Pembunuh 

Pemilik Hotel 

     Sumber: Film Daun di Atas Bantal 

 

C. Penghargaan Yang Diraih Film Daun di Atas Bantal 

 

Tabel 4.3 

Penghargaan yang Diraih Film Daun di Atas Bantal 

Penghargaan Film Daun di Atas Bantal 

Tokyo 

International 

Film Festival 

Tokyo, 

Jepang 

1998 Special Jury 

Prize 

Christine 

Hakim 

Menang 

Festival Film 

Asia Pasifik 

Taipei, 

Taiwan 

1998 Film Terbaik Christine 

Hakim 

Menang 

Festival Film 

Asia Pasifik 

Taipei, 

Taiwan 

1998 Tata Musik 

Terbaik 

Djaduk 

Ferianto 

Nominasi 

Festival Film 

Asia Pasifik 

Taipei, 

Taiwan 

1998 Aktris 

Terbaik 

Christine 

Hakim 

Menang 

Festival Film Taipei, 1998 Sutradara Garin Nominasi 
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Asia Pasifik Taiwan Terbaik Nugroho 

Festival Film 

Asia Pasifik 

Taipei, 

Taiwan 

1998 Skenario 

Terbaik 

Armantono Nominasi 

Festival Film 

Asia Pasifik 

Taipei, 

Taiwan 

1998 Skenario 

Terbaik 

Garin 

Nugroho 

Nominasi 

Festival Film 

Bandung 

Bandung, 

Indonesia 

1999 Sutradara 

Terpuji 

Garin 

Nugroho 

Nominasi 

Festival Film 

Bandung 

Bandung, 

Indonesia 

1999 Penghargaan 

Khusus 

Christine 

Hakim 

Menang 

Festival Film 

Bandung 

Bandung, 

Indonesia 

1999 Penghargaan 

Khusus 

Garin 

Nugroho 

Menang 

Sumber: filmindonesia.or.id 

 

D. Sutradara Film Daun di Atas Bantal  

Film Daun di Atas Bantal disutradarai oleh Garin Nugroho Riyanto. 

Garin Nugroho Riyanto atau yang lebih dikenal dengan Garin Nugroho 

merupakan salah satu produser dan sutradara Indonesia yang populer. Garin 

lahir pada tangal 6 Juni 1961 di Yogyakarta. Garin adalah lulusan dari fakultas 

Sinematografi Universitas Kesenian Jakarta (IKJ).  

Garin memulai karir sebagai sutradara lewat produksi film dokumenter. 

Namanya mulai ‘beredar’ setelah film cerita panjang pertamanya, Cinta dalam 

Sepotong Roti (1990), langsung mendapat penghargaan Film Terbaik di 

Festival Film Indonesia 1991. Film keduanya, Surat untuk Bidadari (1992), 

membawa Garin ke dunia panggung film internasional. Sejak itu, namanya 

melejit dan merambah ke berbagai festival film internasional. Pada Perayaan 

250 tahun Mozart (2006), Garin terpilih menjadi salah satu dari enam 

‘innovative directors’ dunia untuk membuat film, yang kemudian melahirkan 

Opera Jawa. Di akhir tahun 2006, ia ikut mendirikan Jogja NETPAC Asian 

Film Festival.
4
 

Selain aktif sebagai sutradara, Garin juga aktif mengamati masalah sosial 

budaya, sehingga dia pantas disebut sebagai seorang pengamat komunikasi 

sosial budaya. Dia juga kerap menulis kolom di berbagai media. 

                                                             
4
http://filmindonesia.or.id/movie/name/nmp4b9bad590d221_garin-

nugroho#.WJK5WDh_SPc/diakses pada tanggal 02/02/2017/14:45. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Produser
https://id.wikipedia.org/wiki/Sutradara
http://filmindonesia.or.id/movie/name/nmp4b9bad590d221_garin-nugroho#.WJK5WDh_SPc/diakses
http://filmindonesia.or.id/movie/name/nmp4b9bad590d221_garin-nugroho#.WJK5WDh_SPc/diakses
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Garin tidak hanya memproduksi film-film yang kemudian mencatat 

berbagai kemenangan dalam sejumlah festival film internasional. Garin sudah 

membuat video musik Januari Christy pada 1991, ketika video musik belum 

dikenal luas di televisi Indonesia. Kemudian menyusul Bintang-Bintang yang 

dinyanyikan Titi DJ, video musik dari Krakatau, Katon Bagaskara, Paquita 

Wijaya, Edo Kondologit serta Gong 2000. 

Sutradara ini telah banyak menerima penghargaan dari dalam dan luar 

negeri. Penghargaan-penghargaan tersebut antara lain adalah  Film terbaik Asia 

di Osian’s Cinefan Festival ke-7 lewat Rindu Kami Padamu  pada 2006, 

Penulis Skenario Cerita Adaptasi Terbaik Festival Film Indonesia pada tahun 

2006 pula, Silver Leopard Video di Festival Film Internasional Locarno untuk 

Puisi Tak Terkuburkan pada tahun 2000, dan banyak lagi lainnya. 

Garin juga peduli dengan permasalahan lingkungan hidup. Hal tersebut 

tercermin dalam filmnya yang ke-10, bertemakan lingkungan, Under The Tree. 

Dia juga suka mengumpulkan benda-benda seni yang unik dan antik dari 

berbagai tempat di Indonesia dan luar negeri. Dia menyimpan barang-barang 

seni berupa lukisan-lukisan dan pajangan-pajangan unik dan antik dari 

Indonesia dan luar negeri.
5
 

 

                                                             
5
 http://profil.merdeka.com/indonesia/g/garin-nugroho-riyanto/diakses pada tanggal 

02/02/2017/14:46. 

http://profil.merdeka.com/indonesia/g/garin-nugroho-riyanto/diakses

