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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

A. Review Film Sebelum Pagi Terulang Kembali 

Korupsi menjadi momok di negeri ini. Era reformasi yang 

mengutamakan agenda pemberantasan korupsi, malah korupsinya semakin 

menjadi-menjadi. Padahal korupsi tidak membawa manfaat, justru dapat 

berakibat buruk yang tidak hanya bagi diri sendiri tapi juga orang-orang yang 

sekitarnya. Demikian pesan yang tersirat dari film “Sebelum Pagi Terulang 

Kembali”. Sebuah film tentang korupsi dan dampak kehancuran yang 

melakukannya. 

Film yang diproduksi oleh Cangkir Kopi Production ini merupakan 

film lanjutan dari film omnibus Kita vs Korupsi yang dirilis pada tahun 2012. 

Kisahnya tentang Yan (Alex Komang), salah satu dari sebagian pejabat 

pemerintah yang jujur. Dia hidup sederhana bersama dengan istrinya Ratna 

(Nungki Kusumastuti) yang bekerja sebagai dosen filsafat di UI. 

Pasangan penuh idealisme itu tinggal bersama tiga anaknya, yaitu 

Firman (Teuku Rifnu Wikana) putra tertua yang baru bercerai dan terpaksa 

kembali ke rumah orangtua, Satria (Fauzi Baadila) kontraktor yang berambisi 

mengembangkan bisnisnya, serta Dian (Adinia Wirasti) yang akan menikah 

dengan anggota DPR bernama Hasan (Ibnu Jamil). 

Keluarga yang hidup sederhana itu hidup tanpa riak sampai Satria 

tergoda memanfaatkan jabatan ayahnya atas bujuk rayu Hasan. Saat korupsi 

menguasai, yang datang adalah uang sekaligus kehancuran keluarga. 

Film ini sangat inspiratif. Sebuah penggambaran yang cukup baik 

tentang bagaimana korupsi yang berdampak sangat besar, tidak hanya bagi 

diri sendiri, tapi juga orang-orang yang sekitarnya. Sutradara Lasja F Susatyo 

berhasil menggarap film ini dengan cukup baik. Meski film ini sarat pesan 

berat tentang antikorupsi, tapi Lasja mencoba tidak ingin terjebak dengan 

segudang pesan moral. Seperti ada sesuatu yang ingin diucapkannya dengan 

media audi-visual. Lasja seperti mengkritik budaya korupsi yang semakin 
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menjadi-jadi secara pelan dan menukik. Masalah demi masalah dari keluarga 

pejabat pemerintah pelan-pelan dibedah untuk kemudian dijahit kembali 

dengan adegan-adegan penyadaran tanpa kesan menggurui. Orang-orang 

dewasa yang seperti asyik dengan dunianya melakukan tindak korupsi dan 

kemudian terkena dampaknya dalam bingkai kehancuran. Kepongahan orang-

orang dewasa itu dipatahkan dari ucapan anak kecil yang begitu polos dan 

lugu, bahwa kalau salah harus minta maaf. Kita bisa saja tergelak dengan 

penuturannya, tapi justru kritik yang tajam dan sangat menukik. 

Akting para pelakon yang aktor-aktris kawakan seperti di antaranya 

Alex Komang, Nungki Kusumastuti, Roy Marten, Maria Oentoe, memang 

bisa dibilang masih tetap prima aktingnya. Begitu juga aktor-aktris muda 

seperti tak mau kalah, mulai Teuku Rifnu Wikana yang aktingnya selalu 

menawan memang begitu fasih melakukan dialog. Karaknya sangat kuat. 

Rifnu melebur diri dengan karakter Firman yang dilakoninya. Begitu juga 

Adinia Wirasti, aktris terbaik FFI 2013 dengan film „Laura & Marsha‟ juga 

masih menawan mampu membawakan peran sebagai Dian dengan cukup 

baik. Juga yang patut diapresiasi akting Maryam Supraba yang mempesona. 

Putri penyair Rendra (almarhum) ini meski perannya kecil, tapi mencuri 

perhatian penonton. Adapun pemain utama lainnya, Fauzi Baadila, Ibnu 

Jamil, Ringgo Agus Rahman, terkesan datar, tidak bisa dibilang baik, tapi 

juga tidak buruk. Ketiganya seperti hadir dan mengalir saja. 

Film produksi Transparency International Indonesia bekerjasama 

dengan rumah produksi Cangkir Kopi, ini dibintangi Alex Komang, Nungki 

Kusumastuti, Teuku Rifnu Wikana, Fauzi Baadila, Adinia Wirasti, Ibnu 

Jamil, Maria Oentoe, Ringgo Agus Rahman, Roy Marten, dan Maryam 

Supraba. Film yang mulai tayang di bioskop mulai 8 Mei 2014 ini juga akan 

ditayangkan dengan disertai diskusi di sekolah, kampus dan lembaga 

pemerintah demi menyebarkan semangat antikorupsi
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Gambar 4.1 Cover Film Sebelum Pagi Terulang Kembali 

Film Sebelum Pagi Terulang Kembali ini meraih beberapa 

penghargaan diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Nominasi dalam Festival Film Indonesia pada tahun 2014 sebagai Film 

Bioskop Terbaik 

b. Nominasi dalam Festival Film Indonesia pada tahun 2014 sebagai 

Pemeran Pendukung Pria terbaik. 

c. Nominasi dalam Festival Film Indonesia pada tahun 2014 sebagai 

Penulis Skenario Asli terbaik 

d. Nominasi dalam Festival Film Indonesia pada tahun 2014 sebagai 

Penyunting Gambar terbaik 

e. Pemenang Piala Dewantara dalam Apresiasi Film Indonesia (AFI) tahun 

2014 sebagai Film Cerita Panjang Bioskop terbaik. 

f. Pemenang Piala Dewantara dalam Apresiasi Film Indonesia (AFI) tahun 

2014 sebagai Poster Film terbaik 

g. Pemenang Piala Citra dalam Festival Film Indonesia pada tahun 2014 

sebagai pengarah Sinamatografi terbaik. 

B. Tokoh-Tokoh dan Crew Dalam Film Sebelum Pagi Terulang Kembali 

Keberhasilan sebuah film ditentukan oleh performa pemain (cast) dan 

akting, keberhasilan film tentu juga tidak lepas dari orang-orang yang bekerja 

dibalik layar yang biasa dikenal sebagai crew film. Cast dan Crew dalam film 
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Sebelum Pagi Terulang Kembali di tampilkan pada tabel 4.1 dan tabel 4.2 

berikut ini: 

 

Tabel 4.1 Cast dalam Film Sebelum Pagi Terulang Kembali 

CAST 

Pemeran Tokoh 

Eyang Susi Soendari 

Yan 

Ratna 

Firman 

Satria 

Dian 

Budi 

Hasan 

Jaka 

Nisa 

Caca 

Luna (Anak Firman) 

Reihan (Anak Firman) 

Sigit 

Sasmito 

Himawan 

Sulaiman 

Tuti 

Isti 

Ramses (Anak Hasan) 

Dr. Faisal 

Suster Asih 

Maria Oenteo 

Alex Komang 

Nungki Kusumastuti 

Teuku Rifnu Wikana 

Fauzi Baadilla 

Adinia Wirasti 

Roy Marten 

Ibnu Jamil 

Ringgo Agus Rahman 

Maryam Supraba 

Sabai Morscheck 

Kawai Labiba 

Yukio Nidal Ahmad 

Joko Anwar 

Richard OH 

Arswendi Nasution 

Yayu A Wunru 

Erly Ahsya 

Nidya Ayu 

Dao 

Manahan Hutauruk 

Anneke Kartikasari 
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Tabel 4.2 Crew dalam Film Sebelum Pagi Terulang Kembali 

CREW 

Crew Nama 

Sutradara 

Produser Eksekutif 

 

 

Produser 

Co. Produser 

 

Produser Pelaksana 

Penulis Skenario 

Penata Musik 

 

Penata Sinematografi 

Penata Artistik 

Penyunting Gambar 

Penata Suara 

 

Studio 

Distributor 

 

: Lasja F. Susatyo 

: Natalia Soebagjo 

  Dadang Trisasongko 

  Juhani Grossmann 

: M. Abdul Aziz 

: Icang S. Tisnamiharja 

  Syaiful Akbar 

: Taufik Kusnandar 

: Sinar Ayu Massie 

: Riza Arshad 

  Mian Tiara 

: Nur Hidayat 

: Oscart Firdaus 

: Sastra Sunu 

: Khikmawan Santosa 

  Yusuf Pattawari 

: Cangkir Kopi Production 

: Cangkir Kopi Production 

  Transparancy International Indonesia 

 

C. Sinopsis Film Sebelum Pagi Terulang Kembali 

Film Sebelum Pagi Terulang Kembali ini dirilis pada tanggal 8 Mei 

2014 lalu dan memiliki durasi Film yaitu 100 menit. Judul film “Sebelum 

Pagi terulang Kembali” memiliki makna dan tujuan yaitu pembuat film ini 

mengiinginkan korupsi di Indonesia segera berakhir, dan berharap esok lusa 

tidak ada lagi kasus korupsi. Seperti yang diperankan oleh Yan yang tidak 

mau terlibat dalam kasus korupsi, dia lebih memilih mundur dari jabatannya.  
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Yan (55) adalah seorang pejabat pemerintah yang lurus; Isterinya, 

Ratna (55 tahun) adalah dosen filsafat di sebuah universitas terkemuka. 

Mereka berdua memiliki tiga anak yang sangat berbeda sifatnya satu sama 

lain. 

Yang tertua, Firman, paling lemah,  baru saja cerai dan dalam kondisi 

menganggur. Anak kedua, Satria, kontraktor muda, yang punya ambisi besar 

untuk mengembangkan bisnisnya. Satria tentu saja jadi anak emas keluarga. 

Dan yang terakhir adalah Dian, bungsu kesayangan seluruh anggota keluarga, 

telah bertunangan dengan Hasan, anggota DPR yang masih muda, haus 

kekekuasaan dan punya banyak koneksi para pejabat. 

Hidup bersama keluarga ini adalah sang Nenek (Soen), ibu dari Yan, 

yang menjaga, menemani, dan menjadi tempat mengadu dari seluruh anggota 

keluarga. 

Satria dibujuk Hasan untuk meminta “jatah” proyek pembangunan 

pelabuhan dari ayahnya. Sementara Hassan bersama-sama teman-temannya di 

DPR akan mengatur anggaran proyek tersebut dari dalam. Upaya ini 

membuahkan hasil: perusahaan Satria memenangkan tender tersebut. 

Sementara Yan mulai terganggu dengan bisik-bisik di kantornya: rumor 

beredar bahwa Yan yang dikenal selama ini sangat “lurus,” akhirnya sama 

saja dengan pejabat lainnya. 

Stress karena gunjingan kanan-kiri, Yan memutuskan mengundurkan 

diri. Sang Nenek, Soen, bukan tidak paham apa yang sedang dialami 

anaknya, ikut stress dan akhirnya masuk rumah sakit. Soen wafat. Kehidupan 

keluarga ini kemudian berubah drastis menjadi lebih suram dan tak sehangat 

dahulu. Uang mengubah semua dan nilai-nilai dalam keluarga mulai runtuh 

sejalan dengan terkuaknya kepalsuan di sekitar mereka
33
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