
(POTONGAN) SKENARIO 
VIDEO TAHUNAN KOLESE GONZAGA 

ANGKATAN 16 TAHUN 2005 
SCN. VISUAL AUDIO/NAR/MUSIC KET DUR. 

1. OPENING    

1.a. 

Matahari terbit. Tampak Potongan-potongan 

gambar sekolah. Kamera still-still aja. 

 

 

Sampai terakhir sesi ini diperjelas, bahwa 

ada tangan lagi nulis : maksudnya njelasin 

bahwa video ini adalah tulisannya. Orangnya 

jangan dikasih tau dulu. 

 

Setelah itu masuk ke video yang ada Gonz, 

gua jalan masuk dari gerbang depan. 

 

FADE TO- 

SFX : 
Bunyi suara pagi. Burung-burung, dsb. 

 
Musik : 
Mendayu. Piano only (mungkin Eka. Nanti gua 

kontak Eka dulu)  belom fix 

 

Narasi: 
Rasa baru kemarin, aku masuki dunia baru// 

Dunia itu adalah salah satu tempat kita 

menjalani waktu kita// Salah satu waktu 

terbaik/ yang pernah kita miliki// Saat-saat kita 

bergembira/ kita sedih/ tertawa/ dan 

menangis// Waktu dimana semua perasaan dan 

harapan datang yang lalu pergi// Yang seiring 

dengan berjalannya waktu pula, semua itu akan 

tersis menjadi sebuah kenangan// Salah satu 

kenangan yang mengisi rangkaian kehidupan 

kita// Tetapi/ yang namanya kenangan/ akan 

selalu ada bersama dengan kita// Ya/ itulah 

Gonzaga/ sekolah kita// Sekolah dimana kita 

Cut to cut aja. Gak usah 

aneh-aneh. Gak usah ada 

transisi, gak usah pake 

efek2 macem2. 

 

Catatan : Efek sih jangan 

macem2. Tapi color 

gradingnya diatur. Dibuat 

sehingga penonton sejuk. 

Agak kehijauan 
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menjalani semua itu//// 

1.b. 

Gambar footages MOS. 

Gambar tukul di gampar. Lalu gambar pause 

(still). Setelah narasi kalimat pertama 

selesai, gambar dijalanin lagi. 

 

FADE TO- 

Musik : 
Mendayu (rekomendasi : Hisaishi Joe – Ano Hi No 

Kawa He) 

 

Narasi : 
Saat itu MOS. Inget gak// Memang, saat itu kita 

capek// Tapi bukan kita aja yang capek// 

Semua juga ngeasain hal yang sama// Yang 

pasti/ kita tidak pernah sendiri walau kita lagi 

susah// 

Mungkin/ saat itu bukan kenangan terbaik// 

Tapi hal itu adalah kenangan yang terindah saat 

ini// 

Gambar yang kita punya 

Cuma format VCD! Jelek 

banget. Ati-ati ngeditnya. 

Diusahakan. Mau ditambah 

diancurin juga boleh deh 

ah! Atau ada usul lain? 
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1.c. 

Gambar footages Jambore. 

Gambar ngaipngip di gampar cheppy. Lalu 

gambar pause (still). Setelah narasi kalimat 

pertama selesai, gambar dijalanin lagi. 

Masukin dulu adegan2 ‘kesalahan’ waktu 

jambore. 

 

Kemudian gabung ke gambar-gambar yang 

ceria setelah kata “tapi” di narasi. 

 

Musik : 
Yang serem. Terkesan mencekam 

 

Narasi 
Gonoharjo/ 2002/ ya/ Jambore// 

Sama-sama capek// Kadang kita merasa panik/ 

takut// 

 

Musik: 
(transisi) Melodi 

 

Narasi : 
Tapi/ 

Perhatikan caranya 

bertransisi, beda emosi. 

Beda tujuan, beda 

penyampaian juga. 
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Kita tidak bisa menyangkal kalau kita juga 

tersenyum bersama// Kita ada bagi teman kita 

baik dalam keadaan apapun selalu// 

1.d. 

 

Tiap kalimat narasi, beri gambar yang hot, 

menarik. Dan “melihat, tersenyum dan 

terbuka” diberi efek transisi “blitz” 

 

Source : shooting + dokumentasi 

Musik : 

(transisi) Makin seru 

 

Narasi : 
Dari saat itu/ 

Mata kita melihat// 

Bibir kita tersenyum// 

Dan tangan kita terbuka// 

GAMBAR INI BUAT TRANSISI 

MASUK KE OPENING TITLE 

-YANG SERU! 

MATI IDUPNYA FILM INI 

DARI SINI! 
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1.e. 

OPENING TITLE: 

- logo produksi 

- opening credits 

- video title “Kaleidoskop 16” 

Musik : 
Yang seru aja! Awal dari segalanya. 

Menggambarkan permulaan gitu. Awal video 

tahunan dari sini! 

Pemilihan lagu 

diperhatikan! 
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