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Rincian Drama Temu Lawak 2016 

 

ADEGAN 1: PERKENALAN BUDAYA BETAWI 

LATAR 

Tempat:   Pasar Betawi dengan latar belakang Rumah Kebaya 

 

 
 

 

Waktu:   Pagi, 10:00 a.m. 

 

Aktor/aktris:   Aisyah 

    Karno 

    Aisyah Kecil 

    Nenek 

    Penjual kerak telor 

      kue ape 

      bir pletok 

      soto betawi 

    Ondel-ondel (2) 

    Pesilat (1 aktor dan Karno atau 2 aktor) 

    Penari "Sirih Kuning" (4 aktris) 
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Pratinjau Aktor/aktris: 

 

Aisyah 

 
Pelajar Indonesia yang kebarat-baratan (Nikita Willy <3) 

 

 

Karno 

 
Boleh pakai tongkat juga dan jalannya agak bungkuk 
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Aisyah Kecil 

 
Gak pakai baju adat Betawi juga gapapa sih, cuma unyu ya <3 

 

 

 

Nenek 
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Penjual Makanan Tradisional Betawi 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boleh abang-abang atau mbak-mbak 

 

 

 

Ondel-ondel 
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Pesilat 

 
Bisa 1 aktor dan Karno atau 2 aktor 

 

Penari "Sirih Kuning" 
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ALUR CERITA 

1. Aisyah Kecil dan Karno (tanpa kumis) mengunjungi pasar Betawi. Mereka 

bercakap-cakap tentang budaya Betawi (mungkin Aisyah ingin makan kerak 

telor/kue ape, atau mungkin ingin dibelikan mainan tradisional Betawi) 

sembari berjalan dari backstage ke tengah-tengah panggung. Awalnya, 

panggung gelap: hanya spotlight hanya menyinari mereka. Lalu,  lampu 

panggung menyala dan memperlihatkan latar belakang rumah kebaya, serta 

penjual-penjual makanan tradisional Betawi dan pembeli (Nenek). Musik theme 

song Temu Lawak 2016 dimainkan. 

2. Ketika Aisyah Kecil dan Karno mendekati salah satu penjual (misal: kerak 

telor), mereka berbicara sebentar kemudian dilanjutkan dengan bernyanyi 

(entah tawar menawar antara Karno dan penjual atau penjual menjelaskan 

dagangannya, seperti bahan makanan/bagaimana membuatnya, dll. atau 

penjual saling berlomba-lomba supaya Aisyah Kecil dan Karno membeli 

dagangannya, bukan membeli dagangan kompetitornya). 

3. Datang 4 penari "Sirih Kuning" meramaikan pasar (menari) dengan theme song 

Temu Lawak 2016. Aisyah Kecil dan Karno mencoba untuk mengikuti gerakan 

mereka. Para penjual dan Nenek bisa bernyanyi dan menari atau melakukan 

gerak memasak makanan di belakang penari. 

4. Datang ondel-ondel yang menarik perhatian Aisyah Kecil. Di sini Aisyah Kecil 

bisa mengatakan bahwa dia ingin menaiki ondel-ondel tersebut (berbicara 

biasa) kemudian mungkin Karno menjawabnya dengan bernyanyi bersama 

para penjual. 

5. Datang laki-laki teman Karno yang mengajak Karno bersilat. Karno ingin 

menunjukkan kehebatan silatnya kepada Aisyah. Karno dan 1 aktor bersilat. 

6. Dilanjutkan dengan menyanyi dan menari seluruh aktor dan aktris sampai 

berhenti pada final pose yang dasyat (trigger penonton untuk tepuk tangan). 

7. Setelah itu, Karno menarik Nenek dan mereka berpantun. Aisyah Kecil, para 

penjual, penari, pesilat, dan ondel-ondel pelan-pelan keluar panggung ketika 

mereka berdua berpantun. 

8. Aisyah dewasa datang, mengajak Karno untuk berangkat ke bandara karena 

pesawatnya sebentar lagi akan berangkat menuju Melbourne. Karno memasang 

kumis kemudian menjawab Aisyah dewasa. 
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Pratinjau Alur Cerita: 

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=yH_uDrf3hPU&app=desktop 

Tolong dilihat menit 24:35. Dalam potongan video drama musikal tersebut, mereka 

menampilkan orang kampung yang pertama kali ke Jakarta. Dalam drama musikal 

Temu Lawak, kita ingin memperlihatkan budaya Betawi kepada penonton. 

 

KHUSUS TIM MUSIK: 

Musik yang kami bayangkan adalah seperti (bukan sama dengan) lagu "Sirih Kuning" 

yang dimainkan oleh gambang kromong. 

Dengan kata lain, perbauran antara lagu tradisional dan modern yang memiliki 

warna/mirip dengan lagu "Sirih Kuning", i.e. "Sirih Kuning" yang dibikin modern. 

Liriknya akan kami (scriptwriters) buat. Stay tuned guys <3. 

Gambang kromong "Sirih Kuning" 

https://www.youtube.com/watch?v=50KhmriqPPM 
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ADEGAN 2: AISYAH MEMBANGGAKAN MELBOURNE DAN MERENDAHKAN 

INDONESIA 

LATAR 

Tempat:   Melbourne: panggung dibagi menjadi 2 (setengah Indonesia 

    dan setengah Melbourne) 

 

    Pembagian panggung menjadi setengah dapat dilakukan  

    dengan efek lighting panggung 

 

Misal:   Hijau melambangkan Indonesia dan biru melambangkan Melbourne.  

  Aisyah dan Karno berada di depan-tengah panggung. 

  Baca alur cerita hlm. 13 untuk lebih jelasnya. 

 

Waktu:   Pagi, 9:00 a.m. 

 

Aktor/aktris:   Aisyah 

    Karno 

    Pengamen Melbourne (2) 

    Pengamen Indonesia: Banci bawa radio (dangdut kocak) 

        Pengemis (pura-pura buntung) 

        Boneka kepala besar 

    Pelajar Melbourne (2 atau 3) 

    Pelajar Indonesia (2 atau 3) 

    Pantomim cuaca Melbourne (4) 

    Aktor yang memberi Karno handuk 
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Pratinjau Aktor/aktris: 

 

Pengamen Melbourne 

 
Mungkin bisa pakai galon atau barang bekas pas ngamen, tapi dibikin yang bagus 

 

Pengamen Indonesia: Bencong bawa radio dangdutan: Ayo Goyang Dumang 

 

Bisa ke penonton bercanda ngamen 
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Pengamen Indonesia: Pura-pura Buntung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengamen Indonesia: Boneka Kepala Besar 

  

Please banget ditonton: https://www.youtube.com/watch?v=W1BsNwYpZV4 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W1BsNwYpZV4
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Pelajar Melbourne 

 

Ceritanya pelajar Melbourne menggunakan taman sebagai tempat belajar 

 

Pelajar Indonesia: MOS (orientasi sekolah); lulus pilox baju; tawuran 
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Cuaca di Melbourne 

 

Nanti ada 4 orang pakai baju dan celana hitam (mungkin mukanya juga dihitamkan). 

 Panas: heater 

 Hujan: siram water gun 

 Berangin: hair dryer 

 Dingin: siram air es (tapi ga disiram) 
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ALUR CERITA 

1. Sesampainya di Melbourne, Aisyah memperkenalkan Melbourne kepada Karno. 

Mereka berjalan dari belakang-tengah panggung ke depan-tengah panggung. 

Ada musik yang dimainkan. 

2. Aisyah membanggakan pengamen Melbourne yang kreatif dan berbakat 

meskipun kurang berpendidikan kepada Karno, lalu lighting warna (mungkin 

biru) menyala di sebelah kanan mereka. Aktor Pengamen Melbourne masuk ke 

panggung dan tampil. 

3. Kemudian Aisyah membandingkannya dengan pengamen Indonesia yang 

sangat memprihatinkan kemudian lighting warna (mungkin merah) menyala di 

sebalah kiri mereka. Aktor bencong datang bawa radio sambil dangdutan ke 

lampu merah, lalu mungkin ke penonton jika suasana mendukung. Setelah itu, 

pengamen Indo pura-pura buntung datang, dan terakhir pengamen boneka 

kepala besar datang. Bisa mendatangi penonton juga. Musik jenaka pelan 

dimainkan. 

4. Setelah Pengamen Melbourne dan Pengamen Indonesia pergi, Aisyah 

membanggakan pelajar Melbourne yang serius belajar, menggunakan taman 

sebagai tempat menimba ilmu. Pelajar Melbourne masuk ke panggung yang 

diberi lighting warna biru. 

5. Lalu, Aisyah merendahkan pelajar Indonesia yang tidak serius belajarnya. 

Bisa dipertunjukkan adegan senior kakak kelas yang bully adik kelasnya saat 

MOS (orientasi sekolah) dengan kostum yang terlihat seperti odong-odong 

rongsokan (you know what I mean lah ya) di bagian panggung yang diberi 

warna merah. Lalu, mungkin adegan kakak kelas labrak adik kelas karena 

gangguin pacarnya. Terakhir, pertunjukkan adegan tawuran dengan baju 

pelajar yang penuh pilox. Mungkin ada aktor dari penonton lari ke panggung 

sambil teriak kayak mau berantem. Pelajar Melbourne yang lagi belajar tenang-

tenang lari ketakutan dikejar pelajar Indonesia yang lagi tawuran. Warna biru 

dan merah menyatu menjadi satu warna (tidak ada pemisah panggung lagi). 

6. Selanjutnya, Aisyah keliling panggung bersama Karno sembari 

"membanggakan" cuaca Melbourne yang unik karena memiliki 4 musim dalam 

1 hari. Dia "merendahkan" cuaca Indonesia yang terlalu membosankan karena 

hanya ada musim panas atau dingin (ironis karena cuaca Melbourne kan 
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sebenarnya aneh dibandingkan Indonesia, tapi Aisyah terlalu buta dan 

kebarat-baratan). Saat Aisyah mengatakan Melbourne punya cuaca hujan, 

datang aktor pantomim 1 bawa water gun semprot Karno. Ketika Aisyah 

mengatakan cuaca berangin, datang aktor pantomim 2 hair dryer Karno. Ketika 

Aisyah mengatakan panas, datang aktor pantomim 3 heater Karno. Ketika 

Aisyah mengatakan dingin, datang aktor pantomim 4 bawa ember berisi air 

dingin ingin menyiram Karno, tetapi Karno menantangnya "Ape lu?! Berani 

lu?? Hah? Berani lu?!" Lalu aktor pantomim tersebut tidak jadi menyiram 

Karno dan lari ketakutan. 

7. Saat Karno kedinginan karena disiram water gun, Aisyah tidak 

memedulikannya. Tiba-tiba datang seseorang dari Indo yang menanyai 

Karno "Kakek kok basah begini? Enggak apa-apa kek? Ini pakai jaketku. Hati-

hati, nanti masuk angin lho." Lalu, Karno berterima kasih dan berkata bahwa 

orang Melbourne terlalu individualistis (tidak peduli): si Aisyah yang kebarat-

baratan; berbeda dengan orang Indonesia peduli dan membantu sesama. 

Transisi ke adegan 3 di restoran. Mungkin tidak perlu blackout (bisa langsung 

dimainkan: Aisyah dan Karno tidak perlu ke backstage. 
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ADEGAN 3: MENGENAL LEBIH JAUH PELAJAR INDONESIA YANG 

KEBARAT-BARATAN 

LATAR 

Tempat:   Tempat bruch di Melbourne 

 

Waktu:   Pagi, 11:00 a.m. 

 

Aktor/aktris:   Aisyah 

    Karno 

    Teman-teman Aisyah (3-4): ada bencong 1 

    Pejuang Indonesia: aksen Betawi, Jawa, Sunda, dan Batak 

    Penjajah Jepang (2) 

 

Pratinjau Aktor/aktris: 

 

Teman-teman Aisyah 
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Pejuang Indonesia: Betawi, Jawa, Sunda, dan Batak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjajah Jepang 
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ALUR CERITA 

Note: transisi adegan 2 ke adegan 3 dapat dilakukan secara berkesinambungan (tidak 

terputus-putus). Misal, saat adegan 2 alur cerita no.7 terjadi, aktor pantomim dapat 

menyiapkan props adegan 3: meja dan kursi untuk brunch Karno, Aisyah, dan Teman-

teman Aisyah. 

1. Aisyah dan Karno duduk di kursi yang sudah disiapkan, lalu teman-teman 

Aisyah datang menghampiri mereka. Mereka berbicara tentang shopping yang 

lagi sale, dll., yang menunjukkan bahwa mereka adalah anak yang manja, 

kebarat-baratan, dan bodoh. 

2. Setelah itu, makanan mereka datang (brunch). Karno berkomentar bahwa 

makanannya terlihat biasa saja "ini mah, almarhum bini aye juga bisa 

bikinnye" (makanan brunch: roti panggang, telor rebus dan daun hijau). 

3. Ketika Karno ingin makan, salah satu dari teman Aisyah mencegat dan 

memarahinya karena belum difoto (baca naskah audisi "Teman Aisyah") 

4. Teman-teman Aisyah meminta Karno untuk menceritakan kisah perjuangan 

Karna dulu. Karno menceritakannya sambil diperagakan oleh Pejuang 

Indonesia dan Penjajah Jepang. Awalya, ada musik yang menegangkan, 

menggambarkan perang yang mendebarkan. Lampu panggung seperti petir. 

Pejuang Indonesia dan Penjajah Jepang masuk ke panggung dari sisi yang 

berlawanan, mereka berjalan secara slow motion. Ada pejuang Indonesia yang 

tertembak dan terjatuh. Tiba-tiba salah satu Penjajah Jepang (Ajie) datang 

merusak atmosfer yang menegangkan dengan ciri khasnya "derededet 

derededett. CIIIIUUUUUUNG... DUAR!!!!!" - kalau bingung, nonton video audisi 

Ajie Sejati. Lalu, terjadi perang mulut antara Pejuang Indonesia dan Penjajah 

Jepang dengan bahasa mereka masing-masing: baca naskah audisi "Pejuang 

Indonesia" dan "Penjajah Jepang". 

5. Di tengah-tengah perang mulut antara Pejuang Indonesia dan Penjajah Jepang, 

mungkin salah satu dari Pejuang Indonesia kesal dengan temannya kemudian 

berantem: perang aksen antara Betawi, Jawa, Sunda, dan Batak. Lalu, Karno 

menegur mereka: lawan adalah Penjajah Jepang, jangan berantem dengan 

sesama teman. Ketika Pejuang Indonesia ingin menyerang Penjajah Jepang, 
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Teman-teman Aisyah menghentikan mereka dan mengajak mereka untuk 

selfie. 

6. Pejuang Indonesia dan Penjajah Jepang merasa risi dengan kelakuan Teman-

teman Aisyah kemudian mereka bersepakat bahwa perangnya dilanjutkan 

besok saja. Mereka pun meninggalkan panggung. 

7. Karno menanyai Teman-teman Aisyah kapan kembali ke Indonesia. Teman-

teman Aisyah menjawab bahwa mereka tidak akan kembali ke Indonesia. 
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ADEGAN 4: KARNO INGIN KEMBALI KE INDONESIA, AISYAH INGIN TETAP 

DI MELBOURNE 

LATAR 

Tempat:   Apartemen Aisyah di Melbourne 

 

Waktu:   Malam, 07:00 p.m. 

 

Aktor/aktris:   Aisyah 

    Karno 

    Aisyah Kecil 

 

ALUR CERITA 

1. Karno mengatakan bahwa dia ingin pulang ke Indonesia karena tidak betah di 

Melbourne. Aisyah mengatakan bahwa dia tidak ingin kembali ke Indonesia 

dan kembali merendahkan negaranya sendiri. 

2. Karno marah dan menegur Aisyah: baca naskah audisi "Karno" dan "Aisyah".  

 A.  Menunjukkan Aisyah bahwa Indonesia juga kaya akan seni  

  (meskipun pengamennya adegan 2 memprihatinkan), seperti  

  angklung, saman,  batik, jaipong, berbagai rumah adat, dll., yang 

  tidak dimiliki oleh  Melbourne. Karno menunjukkan bahwa  

  pelajar Indonesia bersahabat dengan alam (meskipun tidak  

  pandai dalam bidang akademik): anak  kampung pandai   

  membajak sawah dan merawat binatang, yang tidak  dapat   

  dilakukan oleh bocah Melbourne. 

 B. Karno kecewa dengan Aisyah karena Karno telah berjuang   

  memerdekakan Indonesia agar Aisyah dapat hidup di tanah air,  

  bukan biar Aisyah menjelek-jelekkan Indonesia dan    

  membanggakan negara lain. 

3. Karno memaksa Aisyah untuk membelikannya tiket pesawat pulang ke 

Indonesia secepatnya kemudian pergi meninggalkan apartemen Aisyah. Aisyah 

duduk tersungkur merasa sedih. Dia teringat akan masa kecilnya kemudian 

lampu lighting berwarna sephia (kuning keemasan/vintage color) menyala dari 

ujung panggung yang berlawanan. Datang Aisyah Kecil dan Karno (tanpa 

kumis) bermanja-manjaan. Karno mengajari Aisyah Kecil bernyanyi lagu theme 
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song Temu Lawak 2016: relate dengan adegan 1 alur cerita no. 1. Aisyah Kecil 

menari sambil bernyanyi. Aisyah perlahan-lahan mendekati Aisyah Kecil dan 

mencoba untuk mengikuti tarian Aisyah Kecil. Mereka pun bernyanyi bersama 

sembari bagi suara (suara 1 dan suara 2) lagu theme song Temu Lawak 2016. 

Apabila di adegan 1 no. 1 lagu tersebut dibuat ekstravagan (chord major ceria), 

di adegan ini dibuat melankolis (chord minor sendu). 

4. Aisyah mengatakan bahwa dia menyanyangi Karno dan ingin menghargai 

Indonesia dengan memberikan kontribusi kepada negaranya. 
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ADEGAN 5: AISYAH MENGAKUI KEHEBATAN INDONESIA DAN MULAI 

MENCINTAI NEGARANYA SENDIRI 

LATAR 

Tempat:   Part A 

    Kuburan Nenek Aisyah  

 

    Part B 

    Panggung Temu Lawak 

 

Waktu:   Siang, 03:00 p.m. 

 

Aktor/aktris:   Part A 

    Aisyah 

    Karno 

     

    Part B 

    Nenek (Eva dengan kostum Pengamen: Boneka Kepala Besar) 

    ALL CASTS OF TEMU LAWAK 

 

ALUR CERITA 

PART 1 

1. Karno monolog dengan kuburan Nenek, mencurahkan perasaan kecewanya 

terhadap Aisyah yang terlalu kebarat-baratan dan merendahkan negaranya 

sendiri. Di sini, ditunjukkan karakter Karno yang polos (unyu menggemaskan) 

saat dia "berbicara" dengan Nenek di kuburannya. 

2. Tiba-tiba datang Aisyah membawa koper dan memeluk Karno. Dia mengatakan 

(dengan bernyanyi musikal) bahwa dia tersadar bahwa Indonesia adalah 

negara yang hebat dan tidak dapat dibandingkan dengan negara apa pun. 

Aisyah pun mengatakan bahwa ia ingin berkontribusi untuk negaranya sebagai 

wujud syukur menjadi warga negara Indonesia. Adegan haru. 

Note: Aisyah tidak dikisahkan apakah dia forgood Indonesia atau menetap di 

Melbourne, i.e. dengan bertemunya Aisyah dan Karno di adegan ini tidak berarti 

Aisyah forgood. Scriptwriters memberikan kebebasan kepada penonton untuk 

menginterpretasikan sendiri. 
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PART 2 

3. Di tengah-tengah adegan yang mengharukan, Eva datang dari backstage 

dengan kostum Boneka Kepala Besar yang unyu itu. Kemudian dia 

menghancurkan kuburan Nenek, membuka kepala Boneka Kepala Besar, lalu 

berkata "Et daaah, sedih amet. Ini Temu Lawak coy, bukan drama Korea!" Lalu 

berpantun beberapa bait dari lagu "Hujan Gerimis Aje" kemudian bernyanyi 

"Hujan Gerimis Aje". 

4. Lagu "Hujan Gerimis Aje" transisi menjadi theme song Temu Lawak 2016 

(adegan 1). Satu persatu all cast datang ke panggung sambil bernyanyi dan 

menari. 

5. Curtain call dan final pose. 


