HASIL CATATAN / EVALUASI SWARA KENCANA 2016
KATAGORI : SANDIWARA RADIO
Juri 1 : Eddy Basrul Intan
Juri 2 : Ana Trikasih
Juri 3 : Lina Rossini
NO.
RRI
1. AMBON

JUDUL
Noda Kawin Gandong

2.

ATAMBUA

Cintaku Berakhir di Ujung Waktu

3.

BANDA ACEH

Mentari Baru Bersinar di Bumiku

4.

BANDAR LAMPUNG

Senja di Pekon Sebatin

CATATAN / EVALUASI
Mixing di awal kurang halus (antara musik dengan triller).
Pak Eman lemah dalam karakter dan penghayatan.
Sinopsis kurang rinci, seyogyanya dalam sinopsis diceritakan awal cerita dan akhir yang
ingin digambarkan.
Scene pak Eman dan bu Tina pada awal cerita terlalu panjang.
Banyak dialog terkesan membaca, lemah dalam penghayatan / penjiwaan.
Ide cerita kurang dikembangkan.
Ketika ada back ground siaran TV, keseimbangan volume kurang terjaga.
Tanpa Sinopsis
Modulasi awal agak lemah.
Ilustrasi Musik banyak yang kurang mendukung.
Sajian terkesan monoton.
Klimaks tidak jelas.
Lemah dalam penghayatan dan karakter.
Pergerakan cerita lamban dan mellow.
Penulisan synopsis kurang rinci, terkesan hanya kalimat narasi.
Ide cerita kurang dikembangkan.
Modulasi sedikit over.
Gaya baca Narator kurang bercerita.
Pelakon-pelakon lemah dalam karakter lakonan, banyak terkesan membaca.
Ilustrasi musik kurang mendukung suasana.
Konflik-konflik sampai pertengahan cerita agak lemah.
Ide cerita sederhana kurang dikembangkan.
Berdasarkan karakter cerita lebih tepat untuk Pro2.
Banyak menggunakan Narator, padahal lebih baik di dialogkan.
Sajian monoton, lemah dalam karakter dan penghayatan.

5.

BANDUNG (4)

Asa di Ujung Dilema

6.

BANJARMASIN (7)

Kasih Tak Bertepi

7.

BATAM

Palsunya Sebuah Cinta

8.

BENGKULU

Tangan-tangan Setan

Klimaks tidak jelas.
Dialog-dialog mendekati akhir banyak yang panjang-panjang.
Kelebihan:
+Penulisan gaya cerita bagus, lengkap sayang lagu ntema kepanjangan
+Dialog antar pemain baik tidak terkesan membaca
+Ada edukasi gambaran keseharian masyarakat
+pesan moral tentang kepedulian menolong sesame
Kekurangan:
Triler di awal cerita kurang memberi gigitan.
Scene 1 tulisan agak panjang dan agak monoton.
Suasana menggiring kompor meledak dan kebakaran kurang terkesan.
Gaya lakonan agak melemahkan dramatik cerita.
Baru terasa dramatik cerita setelah pertengahan.
Klimaks kurang berkesan.
Kelebihan:
+Pemaparan narasi bagus dari awal sampai akhir
+rangkaian music, SFX, smooth
Kekurangan:
Suara burung melatar belakangi dialog ibu dan Marwah agak mengganggu.
Modulasi kurang stabil.
Suara pembekal besar dan berat, terlalu pada posisi on mike, sehigga terkesan over
modulasi.
Sound effect suara burung suasana makan (61) dan melatar belakangi kurang logis.
Ada yang kurang lojik, anak (Marwah) beberapa kalimatnya dan terlalu ketus ketika dialog
dengan Ibu.
Monolog Ibu (74) lemah dalam penghayatan lebih terkesan membaca.
Ide cerita sederhana dan kurang dikembangkan.
Lokus kedaerahan, cerita tidak jelas.
Lebih cenderung untuk segment Pro-2.
Lemah dalam dramatic cerita.
Ide cerita sederhana, kurang dikembangkan.
Monolog (20) diberi Echo tidak jelas fungsinya.
Dialog Bu Karta dan Pak Karta, lemah dalam penghayatan.

9.

BIAK

Sepasang Malaikat Tak Bersayap

10.

BOGOR

Kampung Janda

11.
12.

BOVENDIGUL
BUKIT TINGGI

Tiga Rasa Tiga Warna

13.

CIREBON

Mak Siti

14.

DENPASAR (5)

Anak Tuhan

Ilustrasi Musik banyak kurang mendukung.
Durasi pendek (20 menit).
Tanpa sinopsis.
Sajian terkesan agak monoton, dramatik cerita lemah.
Dialog banyak yang panjang-panjang.
Kurang jelas maksud monolog Ria (80) diberi echo.
Lagu (81) terlalu panjang / satu lagu.
Musik (24) terlambat naik.
Musik melatarbelakangi dialog Yani dan Ipah modulasi agak besar, dan terkesan
mengganggu dialog.
Dialog Aziz dan Nazar agak panjang karena improvisasi yang agak lebih.
Ide cerita kurang dikembangkan, begitu juga setting lokasi dialog.
Musik (32) kurang menyatu dengan setting cerita.
Beberapa bagian, modulasi agak over.
Dialog Pak Dhe dan Saripah diberi back ground Sfx burung membuat tidak jelas setting
cerita di mana.
Musik (51) juga kurang menyatu dengan cerita (seyogyanya tidak genre pop).
Saripah lemah dalam penghayatan.
Klimaks cerita tidak jelas.
Banyak music tidak mendukung cerita.
Sinopsis tidak dilanjutkan.
Banyak dialog panjang-panjang.
Fade out music (06) kurang halus.
Scene II seperti tidak berfungsi sebagai alur cerita.
Bagas dan Menik lemah dalam penghayatan, banyak terkesan membaca.
Mak Siti sebagai pelakon utama lemah dalam karakter.
Kelebihan:
+alur cerita cukup menarik, namun judul perlu dicari yang lebih pantas
+SFX dan music bagus
+Pelakon punya karakter dramatisasi
Kekurangan:
Judul terkesan negative.
Seyogyanya dialog-dialog dimainkan dengan gaya local.

15.

ENDE

Saya Indonesia

16.

ENTIKONG

Hari Untuk Salina

17.
18.

FAK FAK
GORONTALO

Bayangan di Malam Takbiran

19.

GUNUNG SITOLI

Jujuran Membawa Sengsara

20.

JAKARTA

Merenda Hari Esok

21.

JAMBI

Menggapai Awan

Musik yang melatar belakangi dialog Sudiatmika dengan Rusmini tidak jelas fungsinya dan
tidak menguatkan dialog.
Karakter suara Rusmini dan Setyawati hampir sama.
Peran Rusmini kurang bisa memainkan ritme dialog.
Karakter suara Sudyatmika dan Bratawasa hamper sama, pendengar agak susah
membedakan untuk adegan-adegan normal tanpa emosi.
Theme song syairnya tidak ditranskript ke dalam naskah.
Ada gaung dalam rekaman.
Banyak dialog panjang-panjang.
Ilustrasi banyak kurang mendukung, tidak terjaga konsistensi theme song.
Klimaks kurang jelas.
Kalimat akhir sinopsis adalah kalimat narasi bukan sinopsis.
Menggunakan theme song terkesan panjang.
Rekaman ada gaung.
Banyak dialog panjang-panjang.
Mare terkesan membaca begitu juga Pak Heru.
Tidak mengirim
Modulasi agak over.
Musik setelah triller agak panjang.
Sfx burung yang terus-menerus pada scene awal mengganggu kejelasan dialog.
Pak Burhan dan Bu Burhanlemah dalam karakter, keduanya terkesan terburu-buru.
Banyak dialog yang panjang-panjang.
Kalimat akhir dari synopsis tidak menjelaskan akhir cerita, seakan kalimat narasi saja.
Banyak dialog panjang-panjang.
Casting antara Ina dan Futi terkesan terbalik.
Banyak menggunakan narrator yang fungsinya kurang jelas.
Banyak kalimat-kalimat yang terkesan klasik formal “Bagaikan”.
Musik (25) kurang larut dengan setting cerita.
Tanpa lampiran synopsis.
Pada 44 tertera di naskah sfx langkah menjauh, yang muncul suara piring, gleas dan
sendok.
Pemilihan rama (77) kurang menyatu dengan cerita.
Pada umumnya ilustrasi music kurang mendukung cerita.
Tanpa synopsis.

22.
23.

JAYAPURA
JEMBER

Kambing Untuk Bejo

24.

KENDARI

Cinta Dunia Maya

25.

KUPANG

Cendana Masih Mengharum
Episode 1-4

26.

LHOKSEUMAWE

Jangan Panggil Aku Bodoh

27.

MADIUN

Imah

28.

MAKASSAR (6)

Manene

Sfx burung-burung di awal terlalu panjang dan tidak sesuai dengan setting cerita pada 03.
Banyak dialog panjang-panjang.
Lemah dalam penghayatan/penjiwaan, terkesan membaca.
Klimaks tidak jelas.
Lemah dalam sisi ramatic cerita.
Tidak mengirim
Ketika opening penyebutan pelakon bagian akhir volume suara agak turun drastis/fade out
kurang halus.
Penggalan-penggalan kalimat oleh Pelakon terutama Bapak, ada beberapa yang salah,
contoh (no.35).
Mulai 41 s/d 45 kalimat-kalimat terkesan formal, dipaksakan, bukan kalimat dialog.
Beberapa dialog terkesan kaku, lemah penghayatan/penjiwaan pelakon.
Pergerakan cerita lamban.
Klimaks tidak jelas.
Dialog Edi dengan Maya terkesan kaku, terutama Edi lemah dalam penghayatan.
Segment lebih ke Pro 2.
Banyak dialog panjang-panjang terutama pada bagian-bagian mendekati akhir.
Lemah dalam karakter lakonan.
Sajian terkesan monoton.
Durasi 12 menit, tidak sesuai dengan ketentuan panitia.
Tanpa sinopsis.
Aspek penyutradaraan lemah, ada kesalahan pengucapan pelakon dibiarkan.
Banyak dialog yang panjang-panjang.
Pada 04 dinaskah tertulis Narator, yang ada adalah gaya pelaku.
Tidak tergambar latar belakang kedaerahan, dialog banyak menggunakan aksen Jakarta.
Sisi dramatik lemah.
Lemah dalam karakter, penghayatan, lakon.
Scene panjang-panjang.
Dialog dilator belakangi musik tidak jelas tujuannya.
Terasa kurang logis, Imah setelah nangis-nangis di awal sampai no.27, Imah langsung
berobah drastis dengan semangat.
Penomoran dialog tidak berurutan.
Tujuan yang mau dicapai kurang jelas.
Kelebihan:

29.

MALANG

Revolusi Mental

30.

MANADO

Diantara Tradisi dan Gengsi

31.

MANOKWARI

Asa di kaki Langit Bremi

32.

MATARAM

Membalut Ranting Retak

33.

MEDAN

Sampan Si Alang

+Penulisan naskah lengkap sesuai format
+Isi cerita menarik kearifan local tentang budaya Toraja
+ada pesan moral dalam cerita
Kekurangan:
Kalimat akhir sinopsis adalah kalimat narasi.
Crossing music 23 dengan sound effect 24 kurang halus.
Victor sebagai pelakon utama agak lemah dalam karakter dan terkesan terburu-buru
terutama pada scene-scene awal.
Sfx (41) kurang halus cutting / mixing.
Klimaks kurang jelas.
Beberapa ilustrasi musik kurang mendukung.
Sfx kurang konsisten.
Menjaja korang terkesan dalam ruangan.
Dialog-dialog pada scene I, suara latar belakang terlalu dominan, sehingga menyulitkan
menangkap isi dialog dan agak panjang.
80 % lebih dialog-dialog menggunakan bahasa jawa, lebih terkesan seni ludrug gaya
dialognya.
Durasi over (40 menit).
Banyak dialog panjang-panjang.
Dramatik cerita lemah.
Banyak menggunakan bahasa daerah.
Klimaks tidak jelas.
Konflik-konflik lemah.
Sajian monoton.
Sajian monoton.
Lemah dalam karakter lakonan.
Banyak dialog panjang-panjang.
Kalimat akhir sinopsis tidak tuntas, lebih terkesan sebagai kalimat narasi.
Copyan pada naskah ada yang hilang.
Ilustrasi musik kurang konsisten sebagai pendukung latar belakang cerita.
Lemah dalam dukungan suasana/latar belakang setting cerita.
Tune acara terkesan sudah lama kurang inovasi.
Sfx suasana laut sebagai latar belakang dialog scene I, modulasinya kurang diturunkan,
sehingga agak mengganggu dialog.

34.

MERAUKE

Dua Jadi Satu

35.

MEULABOH

Sinta

36.
37.

NABIRE
NUNUKAN

Jeritan anak Bangsa

38.

PADANG

Pengorbanan Berbuah Manis

Scene I dialog ayah dan Alang panjang dan agak monoton.
Pemilihan musik melayu kurang jeli.
Alang sebagai pelaku utama (anak) agak lemah dalam penghayatan, ada bagian-bagian
yang terkesan membaca.
Sampai mendekati setengah bagian cerita, lemah dalam dramatik.
Klimaks kurang berkesan.
Sfx laut monoton, kurang kreatif mencari port-port yang lain.
Ide cerita kurang dikembangkan.
Format penulisan kurang rapi.
Apa hubungan lagu kemesraan dengan cerita?
Suara kicau burung terlalu pada no.03 yang tidak ada hubungannya dengan cerita dan tibatiba hilang.
Pelakon-pelakon terkesan membaca, lemah dalam penghayatan/penjiwaan.
Ada yang tidak logis, ibu kandung tidak bisa membedakan Sasha dan Santi.
Dialog-dialog yang dimainkan dengan gaya Jakarta, tidak mewakili latar belakang
kedaerahan.
Klimaks tidak jelas.
Sinopsis terlalu panjang.
Gaya baca narrator kurang bercerita.
Lemah dalam karakter, penghayatan/penjiwaan.
Musik awal setelah pengantar narrator terlalu panjang.
Sinta, Padi terkesan membaca.
Apa tujuan dialog ustadz Burhan dan Sinta di background music.
Klimaks tidak jelas.
Tidak mengirim
Tanpa sinopsis.
Narator awal terlalu panjang, dan posisi di depan mikropon terasa terlalu dekat. Gaya baca
kurang bercerita.
Klimaks tidak jelas.
Banyak menggunakan narasi yang tidak jelas tujuannya.
Lemah dalam penghayatan.
Dialog panjang-panjang.
Tidak ada sinopsis.
Dialog kenek dan Dini di dalam bus, tidak terkesan di dalam bus.

39.

PALANGKARAYA

Milikku Bukan Milikku

40.

PALEMBANG

Kutunggu Kau Di Balik Tembok

41.

PALU

Penantian

42.

PEKANBARU

Kembang di Kelam Bayang

43.

PONTIANAK

Tempayan Penantian

44.

PURWOKERTO (9)

Bukan Pelayan Biasa

Lemah dalam suasana.
Ilustrasi music banyak yang tidak mendukung suasana / cerita.
Lemah dalam karakter lakonan.
Logika cerita tentang donor ginjal agak lemah dalam analisa.
Tidak muncul warna local dalam dialog-dialog.
Pada naskah setelah dialog no.20 tidak tertera musik, dan terlambat masuk.
Dialog Lulu dan Gading terkesan kaku, lemah dalam penjiwaan.
Banyak dialog panjang-panjang.
Dialog di background music kurang jelas tujuannya, bahkan ada yang terasa mengganggu
kejelasan dialog.
Format penulisan naskah tidak menggunakan penomoran yang lazim.
Banyak menggunakan narasi yang kurang jelas tujuannya.
Pelakon-pelakon lemah dalam penghayatan dan penjiwaan.
Sajian monoton.
Ilustrasi music kurang mendukung cerita.
Siapa-siapa yang berdialog kurang jelas pada produksi.
Tanpa sinopsis.
Musik pembuka agak panjang.
Triler tidak ditranskript ke naskah.
Monolog Ibu terkesan baca narasi.
Ada kesalahan pengetikan nama di 03, pada naskah tertera Ibu, yang muncul Dino.
Pemeran-pemeran kaku tidak berkarakter.
Banyak dialog panjang-panjang.
Ada sfx yang tidak jelas fungsi dan tujuannya.
Ide cerita sederhana kurang dikembangkan.
Klimaks cerita tidak jelas.
Pesan moral cerita yang ingin dicapai agak kabur.
Ilustrasi music banyak yang kurang mendukung cerita.
Ide cerita kurang dikembangkan.
Pergerakan cerita lamban.
Suasana yang terbangun terkesan dingin, lemah dalam dramatic.
Banyak menggunakan narator yang kurang jelas tujuannya.
kelebihan:
+penulisan naskah lumayan

45.

RANAI (10)

Menembus Rona di Ujung Utara

46.

SAMARINDA

Lubang di Hati

47.

SEMARANG

Mantri Penebar Penyakit

48.
49.

SERUI
SIBOLGA

Mangokal Holi

+ide cerita nyata, diangkat dalam drama menarik
+Audio jernih
Kekurangan:
Beberapa dialog panjang-panjang.
Lemah dalam dramatik cerita.
Sajian agak monoton.
Klimaks kurang berkesan, karena tidak diciptakan dalam suasana yang terbangun dari
konflik.
Beberapa ilustrasi kurang mendukung cerita.
Banyak dialog panjang-panjang.
Lemah dalam karakter lakonan.
Suasana di dermaga tidak muncul sebagai latar belakang dialog Narmi dan Bahrun.
Musik banyak yang kurang mendukung.
Dialog banyak yang panjang-panjang.
Lemah dalam penghayatan dan karakter lakonan
Sajian terkesan monoton.
Pada Scene I ketika Taslimah membawa anaknya sakit ke pak Carik suara anak terkesan
jauh, padahal logikanya ia dalam gendongan Taslimah, dan suara anak sakit tidak
konsisten.
Pada naskah tertulis “Jingle Opening” setelah dialog no:17, diproduksi tidak ada.
Seyogyanya bukan kata “Jingle” tapi “Musik Tema” untuk drama.
Pergerakan cerita lamban, sampai pertengahan cerita.
Ada yang kurang logis, terkesan mengada-ada, Kades tidak tahu flu burung (kalimatnya :”flu
burung? Opo iku?).
Ketidak logisan lagi, seorang pemuda Harto (27 th) sudah jadi Mantri.
Yang tidak logis lagi, setting dan alur cerita banyak meyangkut Puskesmas dan membahas
penyakit, tapi peran dokter sebagai pimpinan Puskesmas tidak disinggung/disertakan.
Sajian monoton.
Tidak mengirim
Kelebihan:
+Ide cerita baik, karakter local msyarakat setempat muncul kuat
+ada unsur kritikan/satir yang positif
+Inti cerita kearifan local tentang adat menggali local suatu kelebihan

+karakter lakon (Togar) membangun suasana dramatis
+point cerita gregetnya pada perselihan pendapat tentang makam leluhur
+jalan cerita mengalir mulai pemaparan, klimaks saat kuburan ditunda
Kekurangan:
Ada masuk suara-suara lain/studio bocor pada dialog pak Uda dan Togar (halaman 04)
pada naskah.
Posisi mikropon untuk Pak Uda hendaknya lebih dekat, agar kedengaran jelas bahwa Pak
Uda lebih tua dari Togar.
50.

SINGARAJA

Gegendong

51.

SINTANG

Sebatang Korek Api

52.

SORONG

Kain Timor Untuk Maria

Kelebihan:
+Pengembangan ide cerita baik
+benang merah antar scene terjaga tergambar realita kehiupan masyarakat
+Moral cerita tentang pemaksaan eksploitasi anak menjadi kuat dramanya
+pelakon Echa kecil sangat kuat mendukung jalannya cerita
+editing dan mixing lumayan
Kekurangan:
Pengambilan nada, pemenggalan, karakter Gede Teja pada 72 ada yang kurang tepat
“sekarang mau apa kamu......
Seyogyanya Echa kecil dicarikan dialog pendek menutup cerita.
Flash back mulai 136 hendaknya diawali dengan flash back musik.
Seyogyanya dialog-dialog pada bagian akhir di cut saja setelah klimaks.
Durasi 27”
Dialog panjang-panjang.
Lemah dalam drmatik cerita.
Lagu di awal terlalu panjang.
Klimaks tidak jelas.
Kelebihan:
+Ide cerita bagus dari kearifan local sesuai pedoman
+logat sebagai karakter lakon sesuai/pas
+musik illustrasi dan SFX mendukung cerita
+dialog cukup dramatis
Kekurangan:
Crossing Music 07 kurang halus.
Musik flash back kurang terasa, karena dicross dengan musik lain. Seyogyanya jangan

53.

SUMENEP

Tradisi Berujung Maut

54.

SUNGAI LIAT

Surga Yang Kurindukan

55.

SURABAYA

Oase

56.

SURAKARTA (8)

Mengais Suara

57.

TAHUNA

Bintang Dari Surga

dicross.
Musik 43 kurang menyatu dengan cerita.
Dramatik cerita lemah memasuki pertengahan cerita sampai ¾ cerita.
Sinopsis kependekan
Pelakon “mama” terlalu dekat MIC sehingga peran terlalu menonjol
Dialog-dialog dalam bahasa daerah agak panjang, seyogyanya dijadikan backgroud saja
dialog Siti – Marwa.
Banyak dialog-dialog panjang.
Sampai dengan pertengahan lemah dalam dramatik dan konflik.
Penyebutan nama perusahaan terkesan Vulgar.
Suara angin melatar belakangi dialog scene I, terasa tidak menyatu dengan cerita dan
mengganggu.
Monolog-monolog diberi revarb/echo tidak jelas tujuannya.
Dialog-dialog lebih banyak mengangkat dialog Jakarta.
Banyak dialog panjang-panjang.
Ada suara-suara speed cepat rol pita yang tidak jelas fungsi dan tujuannya dengan cerita.
Banyak monolog-monolog panjang.
Menggunakan banyak Narator, yang kurang jelas tujuannya, padahal banyak monolog
pelaku.
Sebagian pada sinopsis, tidak tergambar dalam cerita.
Sampai pertengahan cerita, sifatnya melo drama.
Lebih baik untuk segmen Pro2.
Kelebihan:
+Dialog pelakon menarik dramanya dapat
+Audio keseluruhan baik
Kekurangan:
Musik (65) kurang menyatu dengan alur cerita, begitu juga 70, lebih baik musik etnik Jawa.
Monolog Sulastri (71) diberi revarb/echo, tujuannya kurang jelas.
Rekaman terkadang ada gaung.
Scene mulai 71 sampai 135 terlalu panjang, dan isi lebih banyak bersifat ngobrol.
Kurang kuat kaitan judul dengan cerita.
Musik setelah 07 kurang larut dengan cerita.
Pelakon-pelakon lemah dalam karakter dan penghayatan.
Sajian terkesan monoton sampai pertengahan cerita.

58.

TAKENGON

Menata Hati Meniti Hari

59.

TANJUNG PINANG

Pangkal Bala

60.

TARAKAN

Rintihan di Lembah Krayan

61.

TERNATE

Taranoate

62.

TOLI-TOLI

Penyesalan

63.

TUAL

Kemilau Hati (Ear Catcher)

64.
65.

WAMENA
YOGYAKARTA

Anak Lelakiku

Lemah dalam dramatik cerita.
Pelakon lemah dalam karakter, terkesan membaca.
Konflik-konflik kurang terangkat.
Klimaks tidak jelas.
Suara anak nangis (31) terasa jauh.
Pelaku-pelaku rata-rata lemah dalam karakter, penjiwaan lakon.
Dramatik cerita dari awal sampai pertengahan lemah.
Narkoba seyogyanya agak lebih diberi ciri, jenis apa?(lihat naskah no:200) mungkin lebih
baik kalimatnya : “Ha..? apa ini...ada serbuk...ada seperti pil...apa ini? Eh...jangan-jangan ini
barang haram itu....
Penguraian Cecep selaku Sutradara agak panjang dan kurang bercerita.
Seyogyanya selesai kata “Indonesia” dari Cecep bisa dimasukkan musik atau lagu.
Musik 16 terlalu pendek.
Julas agak lemah dalam karakter padahal pelakon utama.
Mada lemah penghayatan.
Suara mobil mendekat (42) kurang terasa.
Pelaku-pelaku lemah dalam karakter dan penghayatan.
Karakter suara NOA sebagai Walikota terkesan kurang dewasa dan wibawa.
Ada hal yang kurang logis, apakah dengan ijazah palsu dapat dengan mudah jadi bahan
siaran? Walaupun ada kalimat counter (183) tapi kurang kuat.
Tanpa sinopsis.
Menggunakan beberapa narasi, yang kurang jelas tujuannya.
Klimaks kurang menimbulkan kesan.
Setting cerita kurang jelas yang diinginkan.
Tanpa sinopsis.
Format penulisan tanpa nomor.
Ide cerita sederhana kurang dikembangkan.
Klimaks tidak jelas.
Lemah dalam dramatik cerita.
Tidak mengirim
Benang merah antar scene kurang terjaga.
Lemah dalam karakter lakonan.
Tidak tergambar pencapaian tujuan penyembuhan LGBT.
Sisi dramatik kurang terasa karena lemah penghayatan/penjiwaan/pelakonan.

66.

SP NIAS

Di Tepi Pantai Sorake

Gaya baca, narasi kurang bercerita.
Ide cerita kurang dikembangkan.
Klimaks tidak jelas.
Bapak kurang kental dengan karakter.

