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BAB IV 

GAMBARAN UMUM FILM “MARLINA SI PEMBUNUH DALAM 

EMPAT BABAK” 

 

4.1 Film Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak 

Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak merupakan salah satu film 

Indonesia yang membahas mengenai perempuan, dengan genre baru yang 

tidak seperti biasanya yaitu genre Satay Western. Film Marlina Si Pembunuh 

dalam Empat Babak disutradarai oleh Mouly Surya  yang digarap sejak tahun 

2014 bersama Garin Nugroho dan diproduseri oleh Rama Adi serta Fauzan 

Zidni dengan beberapa pemain seperti Marsha Timothy, Yoga Pratama, Egi 

Fedly, Haydar Salishz, dan masih banyak lagi. Kesan western dalam 

presentasi Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak semakin kental berkat 

garapan departemen produksi film ini. Berbekal keindahan alam wilayah 

Sumba yang gersang namun begitu membius penampilannya, Yunus 

Pasolang berhasil menangkap deretan gambar yang begitu mampu 

menangkap kekeringan moral dan kesulitan hidup yang harus dihadapi 

sekaligus dilawan oleh sang karakter utama. Begitu pula dengan tatanan 

musik garapan Zeke Khaseli dan Yudhi Arfani yang mampu menangkap 

esensi garapan musik western seperti yang dihasilkan Ennio Morricone 

namun secara cerdas membaurnya dengan lapisan suara-suara khas Sumba 

dan mengisi setiap adegan dengan dorongan emosional yang memikat. 

Bersama dengan penataan gambar yang dihasilkan oleh Kelvin Nugroho, 

Surya mampu mendapatkan dukungan teknikal yang mendukung setiap 

bagian konsep penceritaannya yang tegas1. Film Marlina si Pembunuh dalam 

Empat Babak ini memiliki jalan cerita yang sangat padat, dengan keindahan 

alam Sumba sebagai latar belakang tempat, sinematografi apik, backsound 

yang mendukung, dan akting para pemain yang penuh emosi. Film ini 

merupakan hasil kolaborasi dengan empat negara, yakni Perancis, Malaysia, 

                                                           
1 https://amiratthemovies.com/2017/11/20/review-marlina-si-pembunuh-dalam-empat-babak-
2017 
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Singapura, dan Thailand yang disponsori oleh Yayasan Cinemas du Monde, 

Kementrian Komunikasi dan Kebudayaan, dan Kementrian Luar Negeri 

Perancis.  

Sebelum film Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak resmi 

ditayangkan di Indonesia, film ini terlebih dahulu sudah ditayangkan secara 

internasional dan masuk nominasi bergengsi di Festival Film Cannes 2017. 

Selain itu Marlina yang diperankan Marsha Timothy juga masuk dalam 

nominasi aktris terbaik di Asian Film Award. Film ini dikemas dengan apik 

oleh Mouly Surya dengan cerita yang intens dan tanpa banyak drama dan 

dialog, bahkan para pemain yang berbicara dengan logat Sunda menambah 

keunikan film ini dan patut untuk ditonton. 

Film Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak merupakan film 

Indonesia yang terbilang mendapat antusias tinggi dari para penonton, hal ini 

terbukti film ini mendapat rating 6.7/10 di IMDB dan Rotten Tomatoes 

memberi nilai 86%. Jumlah tersebut tentu akan terus berubah seiring dengan 

banyaknya kritik yang masuk. 

Meraih rating tinggi tentunya didukung dengan akting para pemain 

tidak perlu diragukan lagi. Marsha berhasil mencuri perhatian dengan 

aktingnya yang ekspresif dan emosional sehingga tidak terlihat 

membosankan. Egi Fedli juga dapat menampilkan sisi jahatnya sebagai 

perampok tanpa banyak aksi. Didukung juga oleh Dea Panendra yang kental 

dengan logat Sumba-nya. Kawanan perampok bernama Franz yang 

diperankan Yoga Pratama juga menambah nilai keindahan film ketika ia 

sedang bernyanyi dengan logat Sumba.  

Ibarat empat bait sajak yang kemudian digambarkan dalam sebuah 

film, begitulah cara Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak bercerita. 

Ritmis dan miris, tapi juga menegangkan dan menghibur. Lewat empat babak 

yang ritmis, sutradara Mouly Surya membagi kisah Marlina. Si wanita 

pembunuh yang diperankan Marsha Timothy. Dia janda yang tinggal seorang 

diri di puncak perbukitan sabana di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Babak-



24 
 

babak itu perlahan mengungkap jati diri Marlina, sosok yang diam-diam 

menyimpan misteri.  

Meski transisi tiap babak tak begitu mulus, hal itu tertutupi lantaran 

cerita yang kuat sehingga membuat penonton tetap mengikuti jalan cerita. 

Kisah Marlina juga menyuguhkan potret cerita yang miris di pelosok 

Indonesia. Himpitan kemiskinan membuat Marlina tak bisa membiayai 

pemakaman suaminya. Sang suami terpaksa jadi mumi yang berbungkus kain 

di sudut rumahnya. Ia menjadi saksi kebiadaban para perompak. Belum lagi 

soal akses dan moda transportasi yang sulit di Sumba tergambar lewat 

pengambilan gambar dengan angle lebar. Marlina mesti menunggu bus truk 

demi menjangkau aparat kepolisian. Ketika bus tak bisa diandalkan, Marlina 

berkawan dengan kuda yang ditungganginya sampai ke kantor polisi. Tiba di 

sana, aparat pun tak bisa diharapkan menuntaskan kasus Marlina. Sebuah 

kritik sosial yang cerdas. Di sisi lain, Marlina merupakan tontonan yang 

menghibur. Lewat dialek, dialog, pengambilan gambar, dan musik pengiring 

yang memanjakan mata dan telinga.  

Dialek khas Sumba berhasil dimainkan para lakon itu dengan dialog 

yang banyak mengandung komedi gelap. Sebuah lelucon hidup yang patut 

ditertawai.  Ditambah tanah Sumba dengan pengambilan wide angle yang 

ekstrem, diiringi musik yang manis. Membuat penoton betah berlama-lama 

menyaksikan Marlina selama 1 jam 30 menit. Para pemain dalam Marlina Si 

Pembunuh Empat Babak benar-benar tampak seperti orang Sumba.  

Dari segi cerita, film ini tidak membosankan walau minim musik, 

bahkan menegangkan sejak babak pertama "perampokan" dimana ada 7 

kawanan perampok mendatangi rumah Marlina, seorang janda yang tinggal 

dengan suaminya yang telah menjadi mummy. Mereka merampok hewan 

ternak dan akan bermalam untuk mensetubuhi Marlina. Ancaman secara 

verbal membuat Marlina tak kuasa melawan karena rumahnya yang jauh dari 

tetangga. Tokoh Marlina digambarkan sosok yang tenang namun cerdas dan 

mandiri. Saat makan malam dia meracuni 4 perampok hingga tewas. 2 

kawanan perampok pergi menggiring semua hewan ternak. Terakhir Markus 

dengan cerdik memilih menyantap tubuh Marlina. Marlina tak mampu 
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melawan namun dengan tangan dinginnya ia membalas dengan memenggal 

kepala Markus. 

Babak kedua "Perjalanan" dimana Marlina dengan santainya 

menjinjing kepala Markus saat bertemu temannya Novi yang sedang hamil 10 

bulan. Mereka menaiki truk yang membuat penumpang lain bergidik dan 

kabur melihat tentengan Marlina. 

Babak ketiga "Pengakuan Dosa" Marlina menceritakan kisahnya 

kepada Novi namun menolak disebut melakukan dosa. 2 kawanan perampok 

berhasil menyita truk ketika mereka sedang buang air kecil. Novi kembali ke 

truk namun Marlina bersembunyi. Supir pun dibunuh dan ketika hendak 

dikubur oleh perampok, penumpang membawa kabur truk. Suasana 

merinding ketika Marlina dihantui tubuh Markus tanpa kepala dengan 

memainkan gitar selama perjalanan. Dengan menunggangi kuda Marlina 

sampai di kantor polisi, namun ia tidak ditanggapi serius bahkan cenderung 

disalahkan karena tidak melawan. Marlina pun pasrah dan menangis. 

Babak keempat "Kelahiran" ini diggambarkan Novi yang sampai di 

rumah dan bertemu suaminya Umbu. Fitnah selingkuh dari salah seorang 

perampok membuat Novi dipukuli hingga jatuh dan ditinggal oleh Umbu. Si 

perampok melihatnya dan mengancam Novi agar menyuruh Marlina pulang 

membawa kepala Markus. Sesampainya di rumah, Marlina hendak diperkosa 

lagi, namun Novi berhasil memenggal kepala sang perampok. Seketika Novi 

merasa ingin melahirkan dan Marlina membantu persalinan. Mereka pun 

menangis terharu melihat bayi yang baru dilahirkan. 

Nilai feminisme dari film ini digambarkan dari sosok Marlina dan 

Novi sebagai korban kekerasan laki-laki yang tetap  kuat dan tegar berjuang 

sendiri. Perasaan tertindas dan senasib membuat ikatan persahabatan mereka 

semakin kuat. Saling support sesama wanita menjadi pemandangan yang 

mengharukan diakhir cerita. 
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4.2 Audio Visual Film Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak 

SCE

NE 

VISUAL AUDIO 

1 BABAK 1 : PERAMPOKAN 

Pemandangan padang savanna di Sumba dan 

Markus melintasinya dengan mengendarai 

motor  

- Suara motor 

- Backsound 

2 Markus tiba di depan rumah dan meletakkan 

motornya 

- Backsound  

- Suara hembusan angin 

- Suara binatang (kicauan 

burung dan binatang ternak) 

3 Markus berjalan kemudian mengusap batu 

yang bertuliskan Topan 

- Suara kicauan burung 

4 Markus membuka pintu dan dihadapannya 

berdiri seorang wanita yaitu Marlina, 

kemudian Markus masuk ke dalam rumah 

- Suara pintu terbuka 

- Markus : “Selamat Siang” 

- Suara kicauan burung 

5 Di dalam rumah Markus berjalan diikuti 

Marlina terlihat juga ada seseorang duduk di 

sudut ruangan dan Markus kemudian 

mengeluarkan dan meletakkan  golok yang 

ada di pinggangnya lalu duduk sambil 

bermain musik 

- Suara kicauan burung dan 

suara binatang ternak 

- Suara kaki berjalan 

- Markus : “Bapak ada 

keluar?” 

- Marlina : “Ho, sedikit lagi da 

orang su pulang” 

- Markus : “Lalu bapak ini 

siapa? Ada sirih? Kopi? Sa ni 

tamu” 

6 Marlina meninggalkan Markus untuk 

membuatkan minum kemudian markus 

berhenti bermain musik dan kemudian 

mengikat rambutnya. Saat Markus mengikat 

rambutnya dari belakang Marlina melihat 

- Suara kicauan burung 

- Suara gelas yang sedang 

diaduk menggunakan sendok 
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Markus dari jauh sambil mengaduk 

minuman 

7 Markus menoleh kebelakang namun Marlina 

menghindar agar tidak terlihat, kemudian 

Markus menoleh ke samping kiri melihat 

handphone 

- Suara binatang ternak 

- Suara handphone bergetar 

8 Markus berdiri mengambil handphone dan 

Marlina mengamatinya dari belakang 

- Suara binatang ternak 

- Suara langkah kaki 

9 Markus membaca pesan yang ada di 

handphone  dan kemudian duduk kembali 

- Suara binatang ternak 

10  Di dalam dapur Marlina selalu mengamati 

Markus dan kemudian meletakan minuman 

sambil menyiapkan makanan dan minuman 

yang akan diberikan ke Markus lalu Marlina 

berjalan menuju Markus 

- Suara binatang ternak 

- Suara babi 

- Suara langkah kaki 

11 Markus dan Marlina duduk berdua sambil 

Markus mengambil minumannya 

- Suara binatang ternak 

- Suara langkah kaki 

- Markus : “Kau duduk” 

- Markus : “Batu Topan itu 

siapa?” 

- Malina : “Bukan ko urusan 

to” 

- Markus : “Gagah sangar 

sekali” 

- Markus : ‘kau bilang bapak 

sedang keluar, dari tadi su 

duduk manis disitu. Hutang 

penguburan yang lalu belum 

selesai, sekarang su tambah 

lagi, pasti belum lama” 

- Marlina : “bukan  ko 

purusan” 
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- Markus : “kasian sekali kau” 

- Marlina : “sa urusan bukan 

ko urusan” 

12 Close up wajah Markus dan Marlina - Suara binatang ternak 

- Markus : “Supaya kalo masih 

ada laki-laki yang mau, 

jangan terlalu bapilih” 

- Marlina : “jadi kau datang 

kesini mau bilang suka sa 

saya?” 

- Markus : “ahh, saya tidak 

sendiri, sebentar lagi tamu 

yang lain datang” 

- Malina : “sapa?” 

- Markus : “sa pu kawan” 

- Marlina : “lu orang mau apa 

kesini?” 

- Markus : “ehmm, mau ambil 

kau uang semua kau ternak, 

kalau masih ada waktu tidur 

dengan kau kita bertujuh” 

13 Close up wajah Marlina dan terlihat Marlina 

mengambil nafas panjang 

- Suara binatang ternak 

- Suara hembusan angin 

- Markus : “sa su sering liat 

kau, gagah tapi sering sendiri.  

14 Close up wajah Markus - Suara binatang ternak 

- Markus : “Malam ini kau 

dapat bonus, tujuh laki-laki 

memang” 

- Markus : “heh, seberapa laki-

laki yang kau tiduri?” 

15 Close up wajah Marlina dan Mumi - Suara binatang ternak 
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suaminya yang terdapat disudut ruangan. 

Pandangan Marlina tidak tertuju ke satu arah 

tapi berpindah-pindah. 

- Markus : “hanya dia? Malam 

ini kau adalah perempuan 

yang paling beruntung” 

- Marlina : “sa perempuan 

paling sial sudah malam ini” 

- Markus : “haa, kau ini suka 

sekali menjadi korban. Masih 

setengah jam, sebentar lagi 

tamu-tamu lain datang kau 

masak makan malam untuk 

semua tamu” 

16 Marlina meninggalkan Markus, kemudian 

menoleh kearah Markus. Setelah itu Ia ke 

dapur dan menutup tirai dapur 

- Marlina : “kau mau makan 

apa?” 

markus : “soto, eh sup ayam” 

17 Di dalam dapur ekspresi Marlina sangat 

cemas 

- Suara binatang ternak 

18 Mobil truk dan motor datang ke rumah 

Marlina dan Markus sudah menyambut 

didepan rumah 

- Suara binatang ternak 

- Suara mobil dan motor 

- Markus : “selamat datang” 

- Teman-teman Markus : 

“markus. Maaf e tunggu 

lama” 

- Markus : “ya, yang penting 

kau bawa minum saja, ayo 

masuk” 

- Markus : “Frans kadang 

hewan ada dibelakang itu” 

- Teman Markus : “ini babi 

besar-besar, hebat sekali kau” 

- Markus : “aaah tidak perlu 

banyak puji” 

19 Teman-teman Markus membawa binatang - Suara binatang ternak 
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ternak dan mengangkutnya - Backsound 

- Teman Markus : “wah 8juta 

ini hewan nah” 

20 Marlina berada dibalik pintu dan mendengar 

pembicaraan Markus dan teman-temannya 

yang sedang minum-minum. Saat Markus 

meninggalkan teman-temannya mereka 

sedang asik tertawa-tawa 

- Teman Markus : “Kemarin 

kau sudah pu giliran, 

sekarang giliran sayalah” 

- Teman Markus : “aduh yang 

terakhir jangan su cepat-cepat 

sedang enak” 

- Markus : “ah kau atur saja sa 

mau tidur” 

21 Di dalam dapur Marlina semakin panik dan 

takut sambil memegang tangannya sendiri 

- Suara percikan api 

- Suara tertawa teman-teman 

Markus 

- Backsound lagu 

- Hembusan nafas Marlina 

- Teman Markus :  “ko ingat? 

Sapa sudah melamar? Da 

mau kasih nikah ni anak 

kemari, dia mengeluh terus. 

Dia bilang tidak usah 

kencang lagi hahaha terus sa 

bilang tidak mungkin begitu. 

Kalau tidak suka tidak 

mungkin longgar, berarti dia 

suka to hahahaha” 

22 Close up wajah Marlina dengan mata 

kosong dan dengan senyum yang sinis 

- Backsound  

23 Marlina menghampiri teman-teman Markus 

yang sedang mengobrol kemudain salah satu 

orang berdiri dan menghampiri Marlina.  

- Backsound 

- Suara langkah kaki 

24 Laki-laki itu bersalaman dengan Marlina, - Backsound 
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dan teman-teman yang lainnya ikut berdiri 

menyambut Marlina  

- Teman Markus : “selamat 

malam” 

- Marlina : “selamat malam” 

25 Setelah berjabat tangan Marlina pun 

meninggalkan semua laki-laki itu dan pergi 

masuk ke dalam kamar 

- Backsound 

- Suara langkah kaki 

- Suara pintu dibuka dan 

ditutup 

26 Didalam kamar terdapat Markus yang 

sedang tidur di atas ranjang, Marlina duduk 

diatas meja rias sambil melihat Markus 

dengan ketakutan. Disaat yang sama pula 

Marlina membuka laci meja rias dan 

mengambil sesuatu didalam laci itu sambil 

berpura-pura menyisir rambut 

- Backsound 

- Suara binatang ternak 

- Markus bernyanyi 

27 Marlina keluar kamar dan didepan kamar 

teman-teman Markus sedang duduk menanti 

Marlina, disitu juga terdapat mumi sang 

suami. Kemudian Marlina meninggalkan 

mereka menuju ke dapur 

- Suara jangkrik 

- Suara Markus sedang 

bernyanyi 

- Suara langkah kaki 

28 Marlina mulai memasak untuk para lelaki 

yang ada dirumahnya 

- Suara percikan api 

- Suara Markus bernyanyi 

- Suara teman-teman Markus 

sedang berbincang 

29 Saat Marlina sedang memasak tiba-tiba 

Frans (teman Markus) membuka pintu dapur 

sambil merokok. 

- Suara percikan api 

- Suara perbincangan teman-

teman Markus 

- Suara Markus bernyanyi 

- Frans : “ko masak apa?” 

- Marlina : “sup ayam” 

30 Frans berjalan dan mendekati Marlina yang 

sedang duduk. Frans berada dibelakang 

Marlina dan berbicara dekat ditelinganya. 

- Suara percikan api  

- Suara perbincangan teman-

teman Markus 
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Marlina semakin ketakutan dan tidak tenang. - Marlina : “Markus yang 

suruh” 

31 Frans mengambil sebuah mangkok - Suara percikan api  

- Suara perbincangan teman-

teman Markus 

- Frans :”sini sa mau coba” 

- Marlina : “belum masak” 

- Frans : “tara papa” 

- Marlina : “pakai nasi?” 

- Frans : “ho” 

32 Marlina mengambilkan nasi di mangkok 

tersebut dan saat itupula laki-laki yang lain 

masuk ke dapur 

- Suara percikan api  

- Teman Markus A : “su jadi 

pa belum?” 

- Marlina : “sudah” 

- Teman Markus A : “kenapa 

lama? Ko tunggu apa?” 

- Marlina : “de mo coba” 

- Teman Markus A : “sapa?” 

33 Teman Markus melihat ke arah Fras - Suara percikan api  

- Teman Markus A : “anak 

kecil mau makan duluan. Su 

kumpul semua?” 

- Frans : “sudah” 

- Teman Markus A : “kerbau 

berapa?” 

- Frans : “sepuluh. Babi, 

kambing masing-masing 

sepuluh, ayam tujuh” 

- Teman Markus A : “langsung 

bawa saja. Ko pu tuggu apa?” 

- Frans : “mana Markus?” 

- Teman Markus A : “lha kau 
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ini banyak kali lama pisan” 

34 Frans pergi meninggalkan dapur - Suara percikan api  

- Teman Markus A : “laho, 

besok ko baru kembali saja” 

- Suara tertawa teman yang 

lainnya  

35 Marlina mengantar makanan yang telah 

dimasaknya ke teman-teman Markus, dan 

mengambilkan makanan di pring mereka. 

- Suara percikan api 

- Teman Markus B : “wah 

makan besar kita” 

- Teman Markus C : 

“terimakasih kaka” 

- Teman Markus A : “ko pintar 

sekali masak hahaha” 

- Teman markus B : “Nona, ini 

lebih enak dari sang bini 

masakan, tapi dari sang 

mama kau kalah sedikit. Tapi 

sa su mati, jadi kau juaranya” 

36 Marlina duduk dan tak alam teman-teman 

Markus yang sedang memakan masakan 

marlina terjatuh dan tak sadarkan diri karena 

makan itu sudah diberi racun. Marlina 

tersenyum. 

- Suara percikan api 

- Suara orang jatuh ke latar 

- Suara piring 

37 Marlina mengantarkan makanan ke kamar 

dimana Markus sedang tertidur dan 

kemudian  Ia duduk diranjang 

- Suara pintu 

- Suara langkah kaki 

- Suara hembusan nafas 

Markus 

- Marlina : “makan” 

- Marlina : “makan malam” 

38 Marlina ingin pergi meninggalkan Markus 

tapi Markus menahannya hingga piring dan 

makanannya jatuh. Namun Markus 

- Markus : “ehh tunggu” 

- Marlina : “sa ambil yang 

baru” 
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menyuruh Marlina untuk duduk 

disebelahnya  

- Markus : “tunggu, ko duduk” 

39 Saat marlina duduk bersebelahan dengan 

Markus, Markus menyuruh Marlina untuk 

membuka pakaian kemudian menyuruh 

Marlina untuk memegang alat kelamin 

Markus 

- Markus : “buka buka buka” 

40 Marlina mulai membuka pakaiannya dan 

Markus mulai menyentuh Marlina dan ingin 

menciumnya 

- Marlina : “sa su lama tidak” 

41 Markus mengarahkan tangan Marlina untuk 

memegang alat kelaminnya 

- Suara hembusan nafas 

42 Markus membanting Marlina ke ranjang 

kemudian membuka rok Marlina dan Ia 

mulai melepas celananya dan memperkosa 

Marlina 

- Suara hembusan nafas 

Marlina 

- Suara tamparan 

- Suara tangisan Marlina 

43 Marlina pun melawan Markus dan dia mulai 

mengambil golok yang ada di dekatnya, 

kemudian ia memenggal kepala Markus 

- Suara desahan Markus 

- Suara teriakan Marlina 

44 Marlina menelfon seseorang namun tidak 

ada jawaban 

- Suara nafas Marlina 

- Suara operator telfon 

- Suara anjing menggonggong  

- Backsound musik 

45 Di dapur Marlina menyalakan perapian dan 

kemudian membakar alat musik yang sering 

dimainkan oleh Markus 

- Suara percikan api 

- Backsound musik 

46 Marlin menuju ruang tengah dan duduk 

disebelah mumi suaminya, dan meletakkan 

kepalanya di bahu suaminya sambil 

bersandar 

- Backsound 

47 BABAK 2 : PERJALANAN 

Marlina berjalan di padang sabana yang luas 

- Backsound  
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sambil membawa tas, golok, serta potongan 

kepala Markus 

48 Dari kejauhan teman Marlina datang sambil 

memanggilnya. Marlina melihatnya 

kemudian berjalan meninggalkan Novi 

dengan muka lesunya. Novi pun berlari 

menghampiri Marlina 

- Suara hembusan angin 

- Novi : “Marlina” 

- Novi : “oy marlina tunggu” 

49 Novi menatap marlina yang sedang 

membawa kepala manusia 

- Suara hembusan angin 

- Marlina : “sa mau bawa ke 

kantor polisi. Ko mo pe 

mana?” 

- Novi : “kodi, cari umbu” 

- Marlina : “hmmm” 

50 Novi dan Marlina saling menatap  - Suara hembusan angin 

- Marlina : “sedikit lagi?” 

- Novi : “ho’o harusnya si 2 

minggu lalu, tapi untung 

sudah. Ini umbu dari 2 bulan 

lalu tak bisa pulang. Kalau 

sesuai jadwal lahir, lewat su 

dia. Panen di waktu kemarau 

gini susah sekali kasih sa 

jadwal dengan perempuan 

hamil. Sa tunggu dikampus 

saja ketemu disana. Sa coba 

telfon tapi susah sekali dapat 

jawaban. Sa belakang sakit 

sekali, tidur tidak enak. 

Miring ka salah talentang ka 

salah su hampir 10 sudah ini. 

Heh, ko mau keluar ka tidak? 

Mana ini umbu cerewet 
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sekali batanya-tanya ni anak 

sungsang atau tidak. Dia pikir 

sa ini perempuan apa 

bukannya mengerti kita pung 

sengsara malah pikir yang 

aneh-aneh. Ko mengerti 

kan?” 

- Marlina : “tidak, sa tidak 

mengerti. Topan hanya 

sampai 7 bulan saja” 

- Novi : “ho, iya” 

51 Marlina dan Novi menunggu datangnya 

transportasi 

- Suara hembusan angin 

- Novi : “minta maaf Marlina, 

sa tidak ada maksud singgung 

ko punya perasaan” 

- Suara mobil truk 

- Suara musik didalam mobil 

52 Mobil truk datang Marlina dan Novi  

kemudian naik ke atas mobil tersebut.  

- Suara hembusan angin 

- Suara mobil 

- Suara musik dalam mobil 

- Suara binatang ternak 

- Penumpang A: “mo 

kemana?” 

- Novi : “kodi” 

- Marlina : “sa mo ke kantor 

polisi” 

53 Supir truk melihat Marlina dan turun dari 

mobil kemudian menyuruh Marlina untuk 

turun 

- Suara hembusan angin 

- Suara mobil 

- Suara musik dalam mobil 

- Supir truk : “he turun turun 

turun. Ko tidak bisa, turun” 

54 Marlina tidak terima dan kemudian - Suara hembusan angin 
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mengeluarkan goloknya mengarahkan ke 

leher supir tersebut. Supir truk kemudian 

naik kedalam mobil dan para penumpang 

lainnya turun 

- Suara mobil 

- Suara musik dalam mobil 

- Marlina : “sa mo ke kantor 

polisi, masuk sudah” 

- Penumpang A : “kao ini bikin 

sial saja” 

- Penumpang B : “tidak merasa 

berdosa saja” 

- Penumpang C : “He mamak 

ko telfon polisi saja biar 

jemput kau disini!” 

55 Selama perjalanan, didalam mobil Marlina 

selalu memegang goloknya ke arah leher 

supir truk, dan Novi duduk dibelakang 

sendiri. Marlina sesekali melihat supir truk 

tersebut 

- Suara mobil 

- Suara musik dalam mobil 

- Novi : “Marlina, Marlina. 

Kenapa ko ini?” 

56 Dalam perjalanan terdapat seorang ibu 

memberhentikan mobil ingin ikut dengan 

mereka  

- Suara hembusan angin 

- Suara mobil 

- Suara musik dalam mobil 

- Suara binatang ternak 

- Supir : “saya harus anter dia 

ke kantor polisi” 

- Ibu : “sa su tau, sa su liat” 

- Supir : “satu jam lagi akan 

ada mobil yang datang” 

- Ibu : “Kita su tunggu 1 jam, 

kalo ko suruh tunggu 1 jam 

lagi sa keponakan jodoh lari. 

Kasian sa keponakan dia bisa 

mati berdiri. Mengerti dulu 

na?” 

57 Mobil tersebut melanjutkan perjalanan - Suara mobil 



38 
 

- Suara musik dalam mobil 

58 Di dalam mobil si ibu mengajak bicara 

Marlina. Si ibu duduk dibelakang bersama 

Novi. Sedangkan Marlina didepan bersama 

supir. 

Tak lama Marlina pindah ke belakang duduk 

bersama Ibu dan Novi 

- Suara mobil 

- Suara musik dalam mobil 

- Ibu : “tidak capek tanganmu 

nona? Kita 2 tara mungkin 

turun sebelum sampai, kau 

juga to? Jadi tidak mungkin 

dia main tangan” 

59 Ibu melihat Marlina membawa kepala, dan 

menutup hidungnya karena aroma yang 

tidak sedap 

- Suara mobil 

- Suara musik dalam mobil 

- Ibu : “sa bukannya tidak mau 

duduk di samping ko” 

- Penumpang : “kenapa kau 

bawa itu?” 

- Marlina : “ini sam tahanan” 

- Backsound  

60 Pemandangan padang sabana dan mobil 

transportasi jalan melewati jalanan tersebut 

- Suara hembusan angin 

- Suara mobil 

- Backsound 

61 Di lain arah terdapat mobil yang ditunggangi 

Frans dan temannya, Marlina melihat 

mereka dan kemudian ia bersembunyi di 

bawah, penumpang yang lain yang bersama 

Marlina memberikan ekspresi bingung 

- Suara mobil 

- Backsound 

62 Pemandangan padang savana - Suara hembusan angin 

- Suara mobil 

- Teman Frans : “Markus su 

angkat telfon belum?” 

- Frans : “belum” 

- Teman Frans : “Raja? Ling?” 

- Frans : “tidak ada yang 

jawab” 
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63 Mobil yang ditunggangi Frans dan temannya 

tiba di rumah Marlina, mereka masuk dan 

kemudian keluar dari rumah sambil muntah-

muntah karena melihat Markus yang mati 

tanpa kepala 

- Suara hembusan angin 

- Suara orang muntah-muntah 

64  Frans dan temannya berada didepan rumah, 

Frans masih tetap muntah-muntah 

- Suara hembusan angin 

- Teman Frans : “Frans Frans” 

- Frans : “kunci mana?” 

- Teman Frans : “ehmm” 

65 Frans dan temannya pergi dengan menaiki 

motor masing-masing 

- Suara hembusan angin 

- Suara motor 

66 Close up muka Maria - Novi : “itu Umbu sudah 1 

bulan tak sentuh-sentuh saya, 

nanti tak tahan dong bilang. 

Tapi takut. Sa po mantu 

justru takut na, dia bilang 1 

bulan pertama tak boleh tidur 

sama-sama. Hiii so tau to 

nafsu perempuan hamil tu 

kayak apa, sa tidak minum 

apa-apa Marlina sa cuma 

ngidam umbu saja. Sampe sa 

kasih lingkar itu kalender kau 

tau, bulan 2 dia datang ee 

langsung serbu memang 

67 Marlina dan Novi sedang jongkok 

membuang air kecil 

- Suara hembusan angin 

- Novi : “sa tau gitu dia malah 

pikir macam-macam, ya 

kalau tidak percaya kenapa 

tidak sama-sama dengan saya 

24 jam saja. Dia so tau 

banyak yang suka dengan 
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saya. Nah ini mama mantu 

juga tidak bisa tolong juga 

dia isi kepala tidak jelas 

semua mama bilang kalau 

bayi itu sungsang berarti kao 

tukang selingkuh ko dia 

perempuan jangan terlalu 

banyak bernafsu” 

68 Di saat Novi sedang asik bercerita Marlina 

melihat sosok Markus yang tidak memiliki 

kepala sambil memainkan alat musik yang 

sering kali ia mainkan. Marlina terkejut 

kemjudian berdiri dan meninggalkan Novi 

- Suara hembusan angin 

- Suara petikan alat musik 

- Novi : “Marlina, mau kemana 

ko?”  

- Novi : “ko tidak percaya 

dengan saya? Ko tidak mau 

cerita?” 

- Marlina : “sa diperkosa Novi, 

terus sa bunuh do orang” 

- Novi : “ha? do orang? Dong 

rame-rame perkosa ko? 

Anjing mati do rang. Ko mau 

lapor do rang pi polisi?” 

- Marlina : “sa su bunuh do 

rang semua” 

- Novi : “kalo begitu kenapa ko 

tetap mo lapor? Polisi dong 

bisa apa? Nanti dong 

salahkan ko lagi karena ko 

bunuh itu penjahat padaha 

kan ko bela diri” 

- Marlina : “terus sa harus pe 

mana?” 

- Novi : “ko bisa ikut dengan 
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sa saja, ko bisa ke gereja 

mengaku berdosa” 

- Marlina : “sa tidak rasa 

berdosa” 

- Novi : “ikut dengan saya 

ketemu suami e” 

- Marlina ; “sa tidak mau 

ketemu su suami” 

69 Datanglah Frans dan temannya menghampiri 

supir truk dan ibu penumpang, dari jauh 

Marlina dan Novi melihat mereka kemudian 

bersembunyi dibalik semak 

- Suara motor 

- Marlina : “itu do rang” 

- Novi : “ko bilang ko su 

bunuh semua” 

- Marlina : ‘tinggal 2 lagi” 

- Novi : “ko tunggu sini e, 

tunggu sa mau telfon” 

70 Novi menghampiri Frans dan temannya - Frans : “mana tu perempuan? 

Ko mau kasih sembunyi tu 

pembunuh? Sa Cuma mau dia 

kepala kembali” 

- Novi : “Marlina kah? Sa tidak 

liat dia, dia sudah pergi” 

71 Frans dan temannya menyuruh mereka 

semua masuk kedalam mobil kemudian 

Frans dan temannya kembali menaiki 

motornya dan mereka semua pergi kearah 

yang sama. Dilain sisi Marlina melihat 

seekor kuda dan ia mulai menaiki kuda itu 

membawa dia ke tempat tujuannya 

- Suara hembusan angin 

- Suara petikan musik 

- Backsound 

- Suara langkah kaki 

72 BABAK 3 : PENGAKUAN DOSA 

Marlina tiba disuatu tempat yang ramai. 

Banyak anak kecil yang sedang bermain, 

dan Ia mengikat kuda di dekat pohon. 1 anak 

- Suara anak-anak 

- Topan : “mama. Ma mau 

makan? Mari masuk mama” 

- Marlina : “apa yang enak?” 
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kecil perempuan memanggil Marlina - Topan : “sup ayam” 

- Marlina: “tidak jangan sup 

ayam lagi, tadi malam sa su 

makan yang sama” 

- Topan : “sate kambing juga 

terkenal disini. Mari masuk 

mama” 

73 Di dalam warung Marlina duduk dan 

meletakkan semua barang bawaannya, anak 

kecil datang menghampirinya 

- Marlina : “sapa ko nama?” 

- Topan : “sa nama topan” 

- Marlina : “sama dengan nama 

anka mama, tapi anak po 

mama laki-laki” 

- Topan : “sa dikasih nama 

Topan supaya sa kuat kayak 

anak laki-laki, mama mau 

pesan apa?” 

- Marlina : “ko bau sate ayam 

yang enak to? Ko kelas 

berapa Topan?  

- Topan : “kelas 2, 

minumannya apa mama?” 

- Marlina : “teh manis saja” 

74 Topan mengantarkan makanan dan 

minuman ke Marlina 

- Suara langkah kaki 

- Marlina : “enak, enak sekali 

ini” 

- Topan : “kan sa su bilang 

kalo ini sate enak to mama” 

75 Marlina dan Topan duduk berhadapan, 

Marlina sambiil melihat suasana anak-anak 

bermain 

- Suara anak-anak 

- Marlina : “Topan” 

- Topan : “kenapa mama?” 

- Marlina : “boleh mama titip 

ini disini sebentar?” 
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- Topan : “apa de isi?” 

- Marlina : “ko tidak boleh 

buka, kalo ko buka itu sarang 

setan keluar dari situ” 

- Topan : “ah mama tipu” 

- Marlina : “isinya rahasia, 

bukan tuk anak kecil nanti ko 

bapak marah” 

- Topan : “kapan mau ambil?” 

- Marlina : ”sedikit lagi” 

- Topan : “kenapa tidak mama 

bawa saja?” 

- Marlina : “berat seklai, eeh 

Topan sekalian mama mau 

bayar” 

76 Marlina sedang duduk terdiam menunggu, 

dan 2 orang laki-laki disekitarnya yang 

sedang bermain ping-pong. 

Marlina terdiam dan para lelaki (polisi) tetap 

asik bermain 

- Suara bola ping-pong 

- Suara musik 

- Laki-laki 1 : “hahahah siap 

ya” 

- Laki-laki 2 : “ganti dululah, 

sa mo main” 

- Laki-laki 3 : “aaah ko ini” 

77 Marlina duduk dihadapan seorang polisi, 

dan polisi itu mengetik di mesin ketik apa 

saja yang dilaporkan oleh Marlina 

- Suara mesin ketik 

- Suara bola pingpong 

- Polisi : “jadi pria bertama 

deng nama Markus. Yang 6 

lagi siapa?” 

- Marlina : “7 atau 8 sa ridak 

yakin, yang 2 atau 3 supir 

truk” 

pa saja yang dong bawa 

dalam truk? 
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- Marlina : “semua sa pu 

hewan, 10 babi kambing 

masing-masing 10 ayam 7” 

- Polisi : “ko pu hewan di 

cap?” 

- Marlina : “2 orang mo 

perkosa saya” 

- Polisi : “tapi tidak jadi to?” 

- Marlina : “jadi, Markus” 

- Polisi : “ciri-cirinya?” 

- Marlina : “dia naik motor 

umur 50 su bisa jadi kakek 

rambut panjang beruban 

kerempeng” 

- Polisi : “kawan-kawannya?” 

- Marlina : “lebih muda, 

Markus yang paling tua” 

- Polisi : “kalo dia tua dan 

kurus kenapa kau diamkan 

dia perkosa kau?” 

- Marlina : “dia kawan” 

- Polisi : “mereka membantu 

Markus?” 

- Marlina : “ho” 

- Polisi : “berapa orang?” 

- Marlina : “lima” 

- Polisi : “he, yang 2 lagi?” 

- Marlina : “iya salah 7, maaf” 

- Polisi : “Untuk proses lapora 

kau, kita perlu olah TKP”  

- Marlina : “Bisa begitu? 

Kapan?” 
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- Polisi : “Hari ini belum ada 

kendaraan, mungkin besok 

atau lusa, atau ko bisa tinggal 

nomer telefon”  

- Marlina : “Terus memana 

yang 2 lai?” 

- Polisi : “Ee nona, untuk 

laporan pemerkosaan kita 

prlu lakukan fisum” 

- Marlina : “Fisum?” 

- Polisi : “Ya tapi belum ada 

dananya, tunggu dari 

pemerintahan. Kecuali nona 

ada dana sendiri, dan polisi 

biar bisa bergerak cepat kuta 

perlu bukti. Eeh sudah nanti 

sa proses dulu e” 

- Marlina : “makasih” 

78 Marlina kembali ke tempat pertama kali dia 

beristirahat yaitu warung. Dan kemudian 

Marlina duduk berbicara dengan Topan. Dan 

topan mengambilkan barangnya, kemudian 

Topan memeluknya. 

 

Marlina sedang mandi dipinggir danau, dan 

Topan menunggunya sambil mengajak 

berbicara  

- Suara anak-anak 

- Suara langkah kaki 

- Marlina : “mama mau ambil 

titipan” 

- Topan : “mama jangan 

menangis” 

- Suara tangis Marlina 

- Suara air 

- Suara angin 

- Marlina ; “makasih e. Kamu 

mau liat mama mandi?” 

- Topan : “sa mama pasti 

seperti mama” 

- Marlina : “mama ko ana juga 
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pasti pintar kaya ko” 

79 Di satu ruang Topan sudah tertidur dan 

Marlina menyiapkan barang-barangnya. 

Marlina membuka kotaknya dan 

memindahkan kepala Markus kedalam 

karung dan meninggalkan kotak tersebut. 

Marlina mencium Topan dan pergi 

meninggalkannya. 

- Suara hembusan angin 

- Suara pintu 

80 Marlina melanjutkan perjalanannya dengan 

menunggangi kuda 

- Suara langkah kaki kuda 

- Backsound 

- Suara nafas kuda 

81 Marlina berhenti untuk membuang air kecil, 

kemudian ia mengambil handphone  

- Suara hembusan angin 

- Backsound 

82 BABAK 4 : KELAHIRAN 

Frans, Novi, Ibu dan Supir menunggu teman 

Frans yang sedang mengubur seseorang 

yang meninggal yang terdapat luka bekas 

golok di lehernya 

- Suara langkah kaki 

- Frans bernyanyi 

83 Frans duduk di pinggiran mobil truk sambil 

mengeluarkan goloknya dan melihat golok 

itu 

- Frans bernyanyi 

- Suara handphone berbunyi 

84 Frans turun dan menghampiri Novi - Suara handphone berbunyi 

- Frans : “ko angkat” 

- Novi : “umbu umbu” 

85 Novi menangis kemudia Frans merebut 

handphone dari tangan Novi. Novi berusaha 

merebutnya 

- Frans : “hee umbu ko masih 

bisa omong lagi? Ko telfon se 

nanti e, masa Novi tak pernah 

cerita? Ini Frans da kawan 

baik. Dia datang sa rumah 

siang tadi dia tidak ijin 

dengan ko? Hahahaha” 

86 Supir truk menendang Frans dan kemudian - Suara mobil 
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Novi, Ibu dan supir pergi meninggalkan 

Frans dan temannya 

87 Teman Frans menghampiri Frans lalu 

memukulinya. Dan meninggalkan Frans 

- Suara pukulan 

- Suara teriakan Frans 

- Suara motor 

88 Dilain tempat Novi, Ibu dan Supir 

melanjutkan perjalanan mereka. Novi 

membersihkan kaca bekas darah yang ada di 

bagian depan 

- Suara mobil 

- Suara nafas terengah-engah 

89 Mereka tiba disuatu tempat dan berhenti 

turun dari mobil. Ibu dan Novi menghampiri 

seseorang 

- Suara mobil 

- Suara kicauan burung 

- Ibu : “sore e rambu sa pinjam 

telfon” 

90 Novi kemudian mencoba menelfon 

suaminya Umbu. Kemudian Novi menutup 

telfon 

- Novi : “umbu, umbu ko 

dimana? Ko percaya? Dia itu, 

sumpah demi Tuhan Umbu. 

Heeei oanjang sekali sa 

cerita, ho bisa, tidak tidak 

jauh tunggu saya ya”  

91 Mereka bertiga kembali melanjutkan 

perjalanan 

- Suara mobil 

92 Novi tiba di tempat Umbu dan bertemu 

suaminya.  

- Suara mobil 

- Novi : “makasih mama, 

semoga ko sampai dengan 

selamat” 

93 Novi menghampiri suaminya. Dan terjadi 

perkelahian antara Novi dan Umbu hingga 

Umbu menggampar Novi sampai terjatuh 

- Suara mobil 

- Novi : “umbu sa rindu sekali” 

- Umbu : “gimana si kecil?” 

- Novi : “ja baik-baik saja. He 

Umbu kau ingat Marlina 

tidak? Yang janda, kasian 

sekali” 
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- Umbu : “kenapa tidak lahir 

juga?” 

- Novi : “sa bukan dokter, 

bukan bidan ko pikir tu anak 

bisa kasih kabar sms kasih 

tau jam berapa dia lahir? Ko 

berhenti sa to cerita. Ini lebih 

penting Umbu” 

- Umbu : “anak ko sungsang 

makannya tidak mau lahir 

dia” 

- Novi : “tidak sungsang 

jangan ko pikir begitu” 

- Umbu : “sa capek cari uang 

Novi, ko tidak tau jika kau 

nafsa. Pikir kau tidur dengan 

orang lain” 

- Novi : “ko masih pikir 

begitu? Ko masih percaya 

Umbu? Jangan bodoh umbu” 

- Suara tamparan 

- Umbu : “ko berani he? Berani 

ko?” 

- Novi : “he Umbu sumpah 

demi Tuhan sa tidak tidur 

dengan laki-laki lain” 

- Umbu : “kalo begitu ko kasih 

lahir tu anak sekarang. 

Sekarang” 

- Novi : “bodoh, mati kau” 

- Suara tamparan 

94 Umbu meninggalkan Novi dan dari - Suara motor  
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kejauhan Frans melihat mereka sedang 

berkelahi, kemudian Frans menghampiri 

Novi dan mendorongnya. Kemudian 

mengeluarkan handphone Novi yang 

berbunyi dan Novi mengangkat telfon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frans merebut telfon dari Novi 

- Novi : “persetan dengan ko, 

sial ko!” 

- Frans : “he yang salah itu ko 

sendiri, ko tolong orang tapi 

ttak pikir diri sendiri 

- Suara handphone berbunyi 

- Frans : “ko angkat” 

- Novi : “ko yang sibuk cari 

dia ko yang omong to” 

- Frans : “he bilang kko pe 

ketemu suruh ko balas jasa 

to. Bilang ko ditahan didalam 

rumah. Suruh dia pulang, ko 

angkat. He ko mau mati ko 

mana? Ha ko angkat” 

- Novi : “marlina, se jalan mo 

pi rumah. Ho, sa su pulang 

marlina. Sa mo minta tolong 

ko bisa satang tidak? Ko 

sudah dari kantor polisi 

belum? Sa bisa minta uang 

dari umbu betuk tidak apa-

apa. Tapi sa harus cari umbu 

dulu, ko bisa bantu saya 

tidak? Bisa to? Iya ada 

Marlina, ko datang dulu 

tolong. Dia ancam saya 

Marlina” 

- Frans : “he, kasih Markus da 

kepala pulang 

- Backsound  

95 Frans dan Novi diperjalanan hampir tiba di - Backsound 
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rumah Marlina - Suara motor 

96 Di depan rumah Marlina, Novi berdiri 

sambil memegang perutnya dan kemudian 

air ketuban Novi pecah namun ia tetap 

berjalan sambil mengambil jemuran 

- Backsound  

- Frans : “masuk cepat” 

97 Didalam dapur Novi sedang duduk dan 

menemukan buah kecil (racun yang 

digunakan Marlina membunuh para lelaki 

yang makan malam dirumahnya kala itu) 

kemudian Ia berjalan menuju ruang tengah 

dan membuka 1 ruangan yang isinya mayat-

mayat dari para lelaki tersebut dan 

mengambil golok kemudian kembali ke 

dapur 

- Backsound 

- Suara Novi muntah-muntah 

98 Novi merasa kesakitan dan duduk diam 

sambil melihat golok dan mengeluarkannya. 

Novi mendengar suara tangisan Frans dan 

pelan-pelan menghampirinya sambil 

membawa golok itu. Dia melihat diluar 

jendela kamar dan tiba-tiba menurunkan 

goloknya lalu kembali ke dapur 

- Backsound 

- Suara hembusan nafas 

- Suara tangisan Frans 

-  

99 Novi mengganti pakaiannya didapur - Suara gonggongan anjing 

- Suara hembusan angin 

100 Malam harinya Novi keluar dari dapur dan 

duduk diruang tengah, Frans pun keluar dari 

kamarnya kemudian membuka kain yang 

ada di tubuh mumi suami Marlina. Lalu 

Frans mengeluarkan tubuh Markus tanpa 

kepala dan diletakkan disamping mumi 

suami Marlina dan diselimuti dengan kain 

tersebut, setelah itu Frans duduk di sebelah 

Novi 

- Suara jangkrik 

- Suara langkah kaki 



51 
 

101 Marlina datang dan membuka pintu rumah 

melihat Frans dan Novi, Frans menghampiri 

Marlina dan mengambil potongan kepala 

Markus dan golok 

- Suara gonggongan anjing 

- Suara pintu 

- Suara langkah kaki 

- Frans : “makasih” 

- Marlina : “ko tidak apa-apa?” 

102 Frans memasangkan kepala Markus tepat 

dengan tubuh Markus yang sudah disiapkan 

- Marlina : “kita su boleh 

pergi?” 

- Frans : “ko masak makan 

malam dulu. Yang bunting, 

sa mo coba kau masakan. 

Dan ko Marlina ko temani 

saya saja” 

- Novi : “mo masak apa?” 

- Frans : “sup. Sup ayam” 

- Novi : “ho” 

103 Novi pergi ke dapur dan mulai memasak, 

saat sedang memasak Ia merasa kesakitan 

diperutnya 

- Suara Frans bernyanyi 

- Suara Marlina berteriak-

teriak 

- Suara hembusan nafas Novi 

- Suara tangisan Marlina 

- Frans : “ko suka kan? Ha? 

104 Novi mendobrak pintu kamar yang 

didalamnya terdapat Marlina dan Frans, dan 

ternyata Marlina sedang diperkosa Frans. 

Sampai didalam kamar dengan cepat Novi 

memukul Frans dan memotong kepalanya 

- Suara tangisan Marlina 

- Suara pintu 

- Suara langkah kaki 

105 Setelah Novi memotong kepala Frans, Ia 

mengalami kontraksi diperutnya dan ia 

duduk dilantai menahan sakit. Marlina pun 

membantu Novi untuk melahirkan anaknya 

- Teriakan Novi 

- Suara nafas Novi 

- Suara tangisan Novi 

106 Marlina lari keluar kamar untuk mengambil 

air di baskom 

- Suara langkah kaki 

- Suara tangisan Novi 
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- Suara nafas Novi 

- Marlina : “nafas nafas” 

- Novi : “sakit” 

- Marlina : “dorong terus terus, 

dia po kepala su keliatan 

dorong dorong, lagi lagi 

sekali lagi dorong” 

- Suara tangisan bayi 

107 Marlina menggendong bayi Novi dan 

tersenyum dan Novi pun menggendong 

anaknya sambil menangis. Marlina dan Novi 

pun berpelukan 

- Suara tangisan 

108 Marlina dan Novi pergi meninggalkan 

rumah dengan mengendarai motor 

- Backsound  

 END  

 


