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BAB II 

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

 

 

2.1 Crew Dan Cast “Slank Nggak Ada Matinya” 

 

Produser Chand Parwez Servia  

Fiaz Servia  

 

Sutradara Fajar Bustomi  

 

Penulis Naskah Cassandra Massardi  

 

Pemain: 

Pemeran Utama Aaron Shahab  Sebagai  Ivanca 

http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/profile/profile.php?pid=a76c2a594623
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/profile/profile.php?pid=2c3d5a31e23c
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/profile/profile.php?pid=085bd823f9bc
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/profile/profile.php?pid=330ae036d7d9
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/profile/profile.php?pid=e74097dc631a
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Adipati Koesmadji  Sebagai  Bimbim 

Ajun Perwira  Sebagai  Ridho 

Deva Mahendra  Sebagai  Abdee 

Ricky Harun  Sebagai  Kaka 

 

Pemeran 

Pembantu 

Alisia Rininta Sebagai  Reny 

Chika Jessica Sebagai  Penny 

Jessica Mila Sebagai  Nita 

Kirana Larasati  Sebagai  April 

Meriam Bellina Sebagai  Bunda Iffet 

Mikha Tambayong Sebagai  Ony 

Olivia Jensen Sebagai  Tascha 

Sahila Hisyam  Sebagai  Putri 

 

Pemain Abdee Negara    

Bimbim Slank   

Ivanka Slank    

Kaka Slank    

Ridho Slank   

 

Crew: 

Tim Produksi 

Produser Eksekutif Mithu Nisar, Reza Servia, Riza 

 

Produser Pelaksana Raymond Handaya 

 

Tim Penyutradaraan 

http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/profile/profile.php?pid=b587ad178a5d
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/profile/profile.php?pid=4f5c1ce70a42
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/profile/profile.php?pid=5660a19a4185
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/profile/profile.php?pid=4a37d5d4a70e
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/profile/profile.php?pid=e5146598ea73
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/profile/profile.php?pid=2e1d94a4163e
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/profile/profile.php?pid=534d2d2e49c2
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/profile/profile.php?pid=c7395979bef6
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/profile/profile.php?pid=fdf3187e8d19
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/profile/profile.php?pid=867dadcb7b7b
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/profile/profile.php?pid=ffeb9d15174e
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/profile/profile.php?pid=1a1bb21cf495
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/profile/profile.php?pid=0a1eac43c08c
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/profile/profile.php?pid=ab8a2b307166
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/profile/profile.php?pid=2b56ace8a6d5
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/profile/profile.php?pid=d2cac040f526
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/profile/profile.php?pid=35ee11bf5391
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/profile/profile.php?pid=b59e643cad01
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/profile/profile.php?pid=b59e643cad01
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/profile/profile.php?pid=bdab5f473c2f
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/profile/profile.php?pid=e2fd17724714
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Pemilih Peran Juandini Liesmita 

 

Tim Tata Kamera 

Penata Kamera Roby Herbi 

 

Tim Tata Suara 

Perekam Suara M. Ichsan Rachmaditra 

 

Tim Tata Kostum 

Penata Kostum Poeti Fatimah 

 

Tim Tata Rias 

Penata Rias Joko Idris 

 

Tim Pasca Produksi 

Penyunting Adegan Cesa David Luckmansyah 

 

Penata Musik Aek Bewava 

 

Penata Suara Khikmawan Santosa 

 

Produksi: 

Production Companies PT Kharisma Starvision Plus 

2.2 Sinopsis “slank Nggak Ada Matinya” 

Merupakan film drama Indonesia yang dirilis pada tanggal 24 Desember 2013 

diperankan oleh Adipati Dolken, Ricky Harun, Ajun Perwira, Aaron Ashab dan 

Deva Mahendra kelima pemain itu memerankan sebagai Bimbim, Kaka, Ridho, 

Ivanka dan Abdee. Dalam pembuatannya fim ini melibatkan ribuan slankers dari 

seluruh penjuru tanah air. 

http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/profile/profile.php?pid=052df6ee1ae5
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/profile/profile.php?pid=8beafbd7f428
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/profile/profile.php?pid=83352ffeb733
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/profile/profile.php?pid=926f301034e7
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/profile/profile.php?pid=e591090a820b
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/profile/profile.php?pid=97402924c41e
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/profile/profile.php?pid=d6f749b7994b
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/profile/profile.php?pid=9754e4088b6c
http://www.indonesianfilmcenter.com/film/production.php?comid=665
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Singkat cerita setelah slank lama berdiri, yaitu pada tahun 1997 Slank telah 

kehilangan gitaris andalan mereka, yang kebetulan saat itu adalah jadwal 

rangkaian tour ke berbagai Kota. Akhirnya dipanggillah Abdee dan Ridho untuk 

datang ke Potlot dan latihan bersama. Melihat keahlian dan keseriusan mereka 

dalam bergabung dengan Slank, akhirnya diajaklah Abdee dan Ridho untuk 

bergabung dengan Slank selama tour berlangsung. Bergabungnya 2 personil ini 

sekaligus menepis rumor akan bubarnya Slank akibat kehilangan gitaris. Tour 

berikutnya Slank tampil dengan gaya baru oleh pengarah gaya Nadine (Nadine 

Alexandra). 

Satu hal yang sulit dihilangkan pada kehidupan Slank pada saat itu adalah 

kecanduan terhadap narkoba, hingga istri Kaka yang merupakan vokalis Slank 

juga ikut tenggelam dalam dunia narkoba. Disisi lain Penny (Chika Jessica) yang 

sudah tau Kaka mempunyai istri masih saja mengharap mendapatkan hati Kaka 

dengan tingkah kekonyolannya. 

Hadirnya formasi baru itu, membuat slank kembali merilis album yang mereka 

sebut album “tujuh’ dengan pilihan lagu utama Balikin. Dengan munculnya album 

ini slank kembali mengibarkan bendera kehormatan dengan diraihnya berbagai 

penghargaan dari beberapa kategori musik. Sedangkan Abdee dan Ridho yang 

mulanya hanya pemain tambahan kini resmi menjadi personil Slank. 

Beberapa konflik pun mulai bermunculan, seperti ketika slank tampil dalam 

sebuah acara dan uang tampil dibawa kabur oleh panitia (Desta), begitu juga 

ketika Kaka membuat olah di hotel dan dikejar satpam (Kaka) hingga akhirnya 
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bertemu dengan manager hotel (Ridho), kemudian dibersihkan oleh cleaning 

service hotel (Ivanka). 

Ketika era reformasi berlangsung, Slank mengeluarkan album baru dengan title 

“Mata Hati Reformasi” pada tahun 1998, Slank mempersembahkan album ini 

sebagai bentuk apresiasi terhadap pemerintahan saat itu. 

Ketika para personil Slank semakin terjerat oleh narkona, Bunda Iffet (Meriam 

Belina) yang berperan sebagai Ibu dari Bimbim sekaligus ibu dari seluruh personil 

Slank merasa khawatir terhadap perkembangan mereka, Bunda Iffet pun 

berinisiatif untuk membawa mereka ke seorang rehabilitator bernama Pak Teguh 

(Hanung Bramantyo) dengan harapan bisa sembuh dari canduan narkoba. 

Konflik pun mulai muncul kembali saat Abdee dan Ridho juga berusaha 

membantu personil Slank yang lain dari kecanduan narkoba, usaha itu disikapi 

oleh Bimbin dengan sikap negatif, dengan menyangka Abdee dan Ridho 

membenci Bimbim. Pada saat itu Ridho memutuskan untuk keluar dari Slank, 

disaat yang sama Slank mendapat undangan untuk tampil di jepang sehingga 

pembubaran Slank pun dibatalkan. 

Bimbim menikah dengan Reny (Alisia Rininta) yang pada saat itu fans bimbim. 

Reny bersama Bunda Iffet berjuang bersama dalam menyembuhkan personil 

Slank dari narkoba. Perjuangan mereka tidak mudah, muncul penolakan dari 

Slank yang bertubi-tubi. Seiring berjalannya waktu akhirnya mereka bisa sembuh 

dari jeratan narkoba. 
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Kaka memutuskan untuk berpisah dengan April kemudian menikahi Natascha 

Oking (Olivia Jensen). Abdee yang sudah berumah tangga dengan Nita (Jessica 

Mila) bercita-cita menjadikan putri mereka menjadi musisi yang terkenal seperti 

ayahnya. Ridho juga mehikahi Ony (Mikha Tambayong) yang baru berpacaran 3 

hari, keinginan itu sempat membuat Ibu Ony (Inggrid Widjanarko) kaget. Ivanka 

juga memutuskan untuk menikahi Putri (Sahila Hisyam) dengan syarat bisa 

menghatamkan Al Qur’an. 

Diakhir cerita Slank berkomitmen untuk menjadi Band tanpa embel-embel 

narkoba dan sebagai bukti kesereiusan, Slank membangun panti rehabilitasi untuk 

korban ketergantungan narkoba. 

2.3 Profil Sutradara 

Akrab dipanggil Fajar BGT, mungkin karena kelihaiannya dalam mengatur alur 

cerita. Pemilik nama lengkap Fajar Bustomi ini lahir di Jakarta pada 6 Juli 1982. 

Sejak remaja sangat menyukai dunia perfilman, keseriusannya terbukti saat dia 

masuk Institut Kesenian Jakarta pada tahun 2001 sampai 2015. Saat kuliah adalah 

masa dimana Fajar banyak sekali menimba ilmu mengenai perfilman. 

Fajar menganggap mempunyai feeling yang tajam. Ketika masih berseragam putih 

abu-abu dia mempunyai feeling yang kuat bahwa Astri Octavia teman sekolahnya 

akan menjadi istrinya kelak, dan hal itupun terjadi. Kini fajar memanfaatkan 

feeling itu sebagai modal dia untuk mendapatkan talent-talent berbakat dalam 

memerankan film garapannya. Karena sentuhan-sentuhan yang diberikan Fajar 

dalam memilih talent dia juga dikenal sebagai sutradara muda bertangan dingin. 
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Menikah dengan Astri Octavia dan kini sudah dikaruniai 2 orang anak. Meskipun 

tak menuntut anaknya untuk mahir dalam pekerjaan yang dia geluti, rupanya Faris 

putra sulung Fajar memiliki bakat dalam berakting. Fatis sempat bermain dalam 

film Hijrah Cinta yang bercerita tentang kisah hidup ustadz Jefri Al Bukhori. 

Sedangkan adiknya Keysa Queen Bustomi juga tak dituntuk ayahnya untuk mahir 

dalam bermain film. 

Fajar memiliki motto bahwa hidup cukup sederhana saja, tak perlu berlebihan. 

Baginya amanah yang di emban sebagai kepala keluarga harus di emban dengan 

baik. Pendapatan yang dia dapat sudah lebih dari cukup untuk menghidupi dia dan 

keluarganya. 

Fajar sangat mengidolakan Slank, dia sangat senang sekali ketika dapat 

kesempatan bisa menggarap film bersama sang idola. Fajar memang menyukai 

Slank sejak masih remaja apalagi dengan Bimbim, menurut Fajar gaya hidup 

Bimbing yang sederhana sangat patut dicontoh. 

Fajar sudah menyutradari 8 film layar lebar dan karya-karyanya selalu mendapat 

respon baik dimasyarakat. Saat menggarap film “Kukejar Cinta ke Negeri Cina” 

Fajar mendapat pujian yang menarik dari produsernya, “Dia pribadi yang militan” 

kata Chand yang emrujuk pada Fajar Bustomi. Selain film layar lebar Fajar juga 

banyak menggarap video klip dan juga iklan televisi. 

Berikut karya-karya Fajar Bustomi : 
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2.3.1  Film 

 Romeo+Rinjani (2015) ... Sutradara

 Youtubers (2015) ... Manajer Produksi

 99% Muhrim: Get Married 5 (2015) ... Sutradara

 Tak Kemal Maka Tak Sayang (2014) ... Disain Produksi

 Aku Cinta Kamu (2014) ... Sutradara

 Tak Kemal Maka Tak Sayang (2014) ... Sutradara

 Remember When: Ketika Kau dan Aku Jatuh Cinta (2014) ... Sutradara

 Kukejar Cinta ke Negeri Cina (2014) ... Sutradara

 Slank Nggak Ada Matinya (2013) ... Sutradara

 Best Friend? (2008) ... Sutradara

2.3.2  Video klip 

 Padi Band – Sakit Hati

 Vidi Aldiano – Cemburu Menguras Hati

 Krisdayanti - Amarah

 Armada Band – Mabuk Cinta

 Marcell Siahaan – Peri Cintaku

 Anji – Kekasih Terhebat

2.3.3  Iklan Televisi 

 Fren duo

 Livebuoy

 Merpati

 SGM




