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Pemain: 

N : Narator   – Ratna 

TY : Tuhan Yesus   – Sugeng 

Ce :    – Hana 

Co :    – Andre 

TR : Tukang Rambutan – Daniel 

S : Siswa    – Pipin 

PTR1 : Asisten TR   – Nyoto 

PTR2  : Asisten TR   – Gredian 

PK : Pegawai kantor  – Steven 

Istri  : Istri PK   – Pungky 

CP  : Ce Penggoda   – Yellen 

P : Polisi   - Sugeng 

 

 

--- Scene 1 --- 

 

…. Musik …. (lagu "Pretty Woman"…. Ce masuk ke panggung….) 

N : Tuhan kita begitu hebat… Ia menciptakan berbagai macam musim… 

Ada musim panas…  

 

(Lagu "Panas - Gigi" Cw bergaya kepanasan.. diiringi musik..) 

 

N : Ada musim hujan..  

 

(Lagu  Cinta Laura) 

(memakai payung n aksesoris tambahan … musiknya ganti… ada suara petir juga…) 

 

N : Ada musim salju… 

 

(pake baju anget super duper tebel … musik ganti lagi…salju2 bertaburan di sekitar si ce) 

 

N : Selain musim-musim tadi… masih banyak musim-musim yang lainnya      seperti… 

Musim rambutan… 
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(tukang rambutan masuk….sambil mulai menjajakan dagangannya) 

 

TR : Rambutan… rambutan… rambutannya bu… pak… murah banget…  rambutan si akang mah 

dijamin pangmurahna lah… ayo neng… rambutannya…  

N : Ada juga musim pacaran… 

 

(Lagu "Pandangan Pertama") 

(co masuk ke panggung… diiringi musik…) 

(co ama ce saling liat2an… mule suka… kayak adegan india2an… masi pake musik… Lagu "Kau 

gadisku yang cantik") 

 

N : Musim kawin… 

 

(ce m co pake aksesoris nikah… diiringi m musik kawinan…) 
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--- Scene 2 --- 

 

N : Namun… selain musim-musin yang baik… ternyata ada juga musim-musim yang kita anggap 

kurang baik… seperti… 

 Musim ujian… 

 

(siswa masuk…. dengan bawa buku2 gede lumayan banyak…) 

 

S : Aaarrrggghhh… gw belom siap nehh… gila ajah… masa besok ujian 4 biji… emangnya gw 

robot apa… mana sanggup ngapalin segini banyak Cuma semalem doang… aarrhgghhh… 

mana ada matematika segala lagi besok… mati deh gw… gimana neh… gw g ngerti 

banget….!!! 
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--- Scene 3 --- 

 

N : Musim Krismon 

 

(TR masuk…) 

 

PTR1 : bos… gawat bos… cabang kitah yang di medan bangkrut bos…!! 

PTR2 : bos…. celaka bos… si paijo di jawa kirim email bos… dia lapor katanya jualan rambutan 

disana udah ampir sebulan ini sepi banget bos… malah dia nombok terus katanya… 

TR : apa…??!! gawat ini mah… gawat… celaka 12 ini sih… masa dimana-mana jualan sepi… 

gimana ini? kalo gini terus bisa bangkrut jualan sayah…. aarrggghhh….!! 

PTR1 : lah… bos… jangan bangkrut atuh… nanti kalo si bos bangkrut kitah pigimanah yah…?? 

TR : yeee… si onyon mah… emangnya sayah mau apa bangkrut… dodol kamuh mah…!! 

PTR2 : terus bos gajih kitah gimanah..?? 

TR : Yaelah… ini lagi satu…udah tau sayah bangkrut… gimana bisa bayar gajih… orang sayah 

udah ngga punya uang lagi…. udah abis… ludes tau ngga… boro-boro buat gajih kamu… buat 

saya makan besok aja sayah ga tau gimana… (sambil ngeloyor pergi) 

PTR1 : Bos.. kok gitu sih bos…!!  

PTR2 : Bos…!!! 

 

(PTR1 dan 2 ngejar si bos keluar panggung sambil tetep protes..) 
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--- Scene 4 --- 

 

(masuk pegawai kantoran yang kena PHK diiringi instrument..sambil bawa tas kantor…) 

 

PK : Ini ga adil… ga adiilllll….!!! Kenapa harus aku yang kena PHK… mereka ga mikir apa… aku 

udah kerja bertahun-tahun buat mereka… dan sekarang… dengan seenaknya mereka main 

PHK… pengabdianku selama ini sama sekali ngga berarti… aku harus bilang apa nanti sama 

keluargaku… ??! 

Istri : loh mas… jam segini ko udah pulang…?? Tumben-tumbenan… ga kayak biasanya… 

PK : iyah… mas mau ngomong… sebenernya…. mas kena PHK…. 

Istri  : apah….!!! Ga salah mas…?? Ko bisa… ??  

PK  : perusahaan tempat mas kerja bangkrut… 

Istri  : aduhhhh… terus nasib kita gimana dong mas… gimana caranya kita hidup kalo mas kena 

PHK gini… kita dapet duit darimana…?? Mana sekarang jamannya lagi susah gini mas… terus 

saya belanja gimana…. Beli minyak…beli beras… buat makan kita?? Buat sekolah si ujang 

gimana?? 

PK : aku juga nda tau….  

 

(PK dan Istri keluar…) 
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--- Scene 5 --- 

 

N : Musim Perceraian…  

 

(Lagu "Full House" CP dan Co masuk panggung) 

 

CP : sayang… kamu sayang ngga sih sebenernya sama aku..??  

Co : yah sayang dong… ko kamu tiba-tiba nanya gitu sih..?? 

CP : abis… slama ini kamu ngga pernah kasih aku apapun… ngga pernah beliin aku apa kek 

gitu… yah minimal rumah…mobil…padahal… katanya cinta…gimana sih… 

Co : loh… aku emang cinta ama kamu… masa kamu ngga percaya sih… 

CP  : aaahhh… boong… kamu ngga sayang sama aku… 

Co : ya ampun sayang… aku tuh bener2 sayang sama kamu… percaya deh ama aku… masa aku 

harus belah dada aku dulu biar kamu percaya kalo di hati aku cuma ada kamu seorang… 

 

(Lagu "I love you Beibeh") 

 

CP : bener? 

Co : bener! Masa kamu ga percaya sih sama aku.. aku ngga mungkin boongin kamu dong… 

percaya dong sama aku… yah..?? 

CP : hmmm.. trus.. lebih sayang mana kamu ke aku atau ke istri kamu yang udah peot itu…?? 

Co : tentu aja sama kamu dong sayang… 

 

(Lagu "Oo..kamu ketauan") 

(tiba-tiba Ce masuk dan memergoki Co dan CP) 

 

Ce : papih…!!!! Apa-apaan kamu…?? Siapa ce itu…?? 

Co : a.. a.. dia.. dia.. 

CP : ahhh… sayang… kamu ko ngomongnya gelagapan gitu sih.. aku pacarnya… kenapa…?? 

Ce : apa…!!! Papih.. apa bener yang dia omongin…?? 

Co : mamih… dengerin papih dulu yah… 

CP : iiihhh… sayang… udah deh.. bilang aja… kasih tau kalo aku tuh pacar kamu… kasih tau ke 

dia noh… kalo kamu tuh udah ga sayang lagi sama dia… udah deh… ngomong aja…lagian 

ngapain juga kamu pertahanin dia…. Udah keriput gitu… ga ada cantik-cantiknya lagi… 

mendingan gw kemana mana….  

Ce : dasar kurang ajar…!!! Perusak rumah tangga orang…!!!  

Co : mamih… mamih.. tenang…  

Ce : aahhh…. Lepasin aku….. dasar suami ga tau diri… tega-teganya kamu khianatin aku… 
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(Lagu "Lelaki buaya darat") 

 

Co : mamih… dengerin dulu penjelasan papih… 

Ce : ngga… aku udah ngga mau denger apa2 lagi dari kamu… aku udah ngga percaya lagi sama 

kamu… lebih baik sekarang ceraikan aku sekarang juga… 

Co : tapi mamih… 

Ce : aku ngga mau denger lagi… pergi…!!! 

CP : okay… ayo sayang kita pergi… udah deh sayang kamu ceraikan aja dia.. toh kamu kan 

masih punya aku… udah… kamu toh udah ngga butuh lagi perempuan kayak dia sih…udah.. 

ayoo.. 

 

(CP dan Co kluar …) 

 



Naskah Drama Umum 2008 

GPdGPdGPdGPdIIII    Haleluya CimahiHaleluya CimahiHaleluya CimahiHaleluya Cimahi    
    

--- Scene 6 --- 

 

(Ce menangis) 

(tiba-tiba suara telepon berbunyi) 

 

Ce : ya haloo…  

P : bisa bicara dengan ibu Kasih 

Ce : ya Bu saya sendiri… maaf ini siapa ya…? Ada perlu apa sama saya..? 

P : maaf bu.. kami hanya ingin memberitahukan bahwa keluarga ibu mengalami kecelakaan dan 

nyawa mereka tidak dapat diselamatkan… 

Ce : apa…!!! Ngga mungkin… pasti ada kesalahan Bu… keluarga saya ngga mungkin mati… 

P : kami turut menyesal bu…  

Ce : ngga.. ngga mungkin….!!!tidaaaakkkk…!!! 

 

(Ce menangis histeris… dan mulai marah sama Tuhan… ) 

(Lagu "Dia Mengerti") 

 

Ce : Tuhan… kenapa…?? Kenapa aku harus kehilangan semua orang yang aku sayang…?? 

Kenapa Tuhan…?? Ini ngga adil…!!!! Kenapa Engkau membiarkan mereka pergi…?? Kenapa 

Engkau ngga mencegahnya…?? Kenapa ini harus terjadi padaku…?? Kenapa Tuhan…?? 

Kenapa???? Kalau begini bagaimana dengan hidupku Tuhan…?? 

TY : AnakKu… kalau masalah apapun masih terus melekat dalam kehidupanmu, berarti memang 

engkau sedang membutuhkannya… Allah sedang memurnikan pribadimu… Allah sedang 

memperbaiki karaktermu dan menyelaraskannya sesuai dengan kehendak Allah… 

TY : Nak… Aku tahu ini adalah masa tergelap dalam kehidupanmu… Akupun ikut bersedih… Aku 

bisa merasakannya.. Aku mengetahui semua ketakutan-ketakutanmu… tapi satu yang harus 

kamu ketahui Nak…masa depanmu ada di tanganKu dan itu semua tidak tergantung pada 

masa lalumu… Aku mengetahui segala sesuatu tentang dirimu dari awal sampai akhir…yang 

perlu engkau lakukan hanya berserah dan percaya…masa depan itu sungguh ada. Masa 

depan yang penuh rancangan kebaikan. 

Ce : Tapi Tuhan aku ngga tau gimana caranya aku bisa bangkit dari kesedihan ini… ini terlalu 

berat Tuhan… aku ngga sanggup… 

TY : Dengar anakKu… jangan menyerah dan terus menerus tenggelam dalam lubang hitam 

depresi… berhentilah berkabung dan jangan biarkan kesedihanmu menghancurkan harapan 

dan impianmu di masa depan. Aku tau kau pasti bisa melewati ini semua.. Aku tidak akan 

mungkin membiarkanmu menanggung sesuatu yang tidak akan mampu kau pikul… Sekarang 

buka hatimu dan terimalah kemurahan dan kasih yang dari padaKu… kamu harus memenuhi 

tujuan Tuhan dalam hidupmu… jadilah seorang pemenang… 
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Ce : tapi Tuhan apa mungkin masih ada sesuatu yang baik untukku…?? 

TY : Nak… semua sangat tergantung padamu..masa-masa sukar ini mengajarkan kamu untuk 

bisa memilih apakah menjadi manusia yang tegar atau lemah… jika kamu memilih untuk 

menjadi manusia tegar…maka kamu akan bertemu Tuhan di setiap situasi. Ini kesempatan 

besar bagimu unuk mengalami kasih Bapa yang sejati yang akan memampukanmu untuk 

melepaskan masa lalu.. melepaskan segala putus asa…  

TY : jangan biarkan semua rasa sakit… penderitaan… dan kesedihan membusuk dalam dirimu… 

meracuni masa depanmu.. lepaskan itu… lihat Aku mempunyai sesuatu yang baru tersimpan 

bagimu… Aku ingin mengembalikan semua hal yang baik kepadamu dengan berkelimpahan… 

jika kau mau memusatkan perhatian pada hal-hal yang baik… Aku berjanji akan mengambil 

alih semuanya dan mengubahnya menjadi berkat… 

 

(Ce menarik nafas dalam2 dan membuangnya…ia mulai tersenyum…) 

 

TY : AnakKu saat aku mengijinkan satu pintu tertutup, maka Aku akan membuka pintu lain 

bagimu… Aku tidak akan pernah membiarkanmu menanggungnya seorang diri… Aku tidak 

akan pernah meninggalkanmu…  

Ce : terima kasih Tuhan apa jadinya aku tanpa Engkau…?? Tolong aku ya Tuhan aku mau 

melupakan kesedihanku… dan mengarahkan pandanganku pada tujuan yang telah Engkau 

tetapkan… Aku mau jadi seorang pemenang ya Bapa… 

TY : Percayalah anakKu…Aku akan memulihkan luka-luka hatimu dan membalikkannya menjadi 

bintang-bintang untuk kemuliaan Tuhan. 

Ce : Tuhan bantu aku melupakan masa lalu dan kesedihan-kesedihanku… Ajarku berharap 

padaMu karena aku tau rancanganMu yang terbaik bagiku… Bimbing aku ya Tuhan.. Aku 

bersyukur mempunyai Allah yang begitu mengasihiku… 

 

 


