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LAMPIRAN 

 Visualisasi, Dialog, dan Deskripsi Film 

[ Opening ] 

Waktu   Gambar Dialog Deskripsi 

00:00:00 

 

 

(suara latar belakang orang-orang 

berbicara) 

Opening film 

00:00:41 

 

 

(suara baling-baling helikopter) Beberapa orang naik 

ke helikopter 

00:00:54 

 

 

(suara tembakan diiringi suara helikopter) Beberapa orang turun 

dari heli kopter dan 

mulai menembak 
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00:00:57 

 

 

(suara ledakan) Bangunan meledak 

00:01:01 

 

 

(suara- suara orang) Adegan dibalik layar 

00:01:05 

 

 

Nabwana : Komando tidak takut loncat loh 

Seseorang: tapi dia bukan komando 

Nabwana memberi 

pengarahan 

00:01:10 

 

 

(suara suara orang) Anak-anak berlatih 

beladiri 

00:01:16 

 

 

(suara suara orang) Latihan beladiri di 

ikuti tulisan  

00:01:23 

 

 

VJ: ya ya oke, ini VJ Emmie , langsung 

dari studio di Wakaliwood , Uganda 

Kencangkan sabuk kalian 

Logo perusahaan  



282 
 

00:01:57  

- 

00:02:04 

 

VJ: Who Killed Captai Alex Judul Film 

 

 

[ Scene 1 ] 

Waktu   Gambar Dialog Deskripsi 

00:02:05 

- 

00:02:34 

 

VJ: ini Kapten Alex, prajurit terhebat 

Uganda 

Wartawan 1 : Kapten Alex, apakah benar 

anda akan memimpin perburuan Tiger 

Mafia ? 

Wartawan 2 : kapan anda akan menangkap 

mereka ? 

Alex : segera, saat ini sedang pengejaran 

Presiden telah menunjuk orang terbaik 

untuk pekerjaan ini, aku 

(kapten Alex meninggalkan para 

wartawan) 

Kapten alex sedang 

diwawancarai 

 

[ Scene 2 ] 

Waktu   Gambar Dialog Deskripsi 

00:02:35 

 

 

(seorang petugas diikuti kapten Alex dan 

pasukannya) 

Petugas : ini tempat terbaik yang dapat ku 

sediakan 

maaf, tapi Wakaliga hanya sebuah desa 

kecil 

aku akan kembali ke kantorku, beritahu 

aku jika kalian butuh sesuatu 

(petugas itu pergi) 

Kapten alex dengan 

pasukannya ke lokasi 

perkemahan mereka 
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00:03:00 

 

 

Alex: Sersan, siapkan perkemahan dalam 

20 menit 

Sersan : Siap, Robert kesini kau 

(sersan memberi instruksi tentang 

pendirian kemah) 

Kapten Alex 

memberi perintah 

mendirikan tenda 

00:03:31 

 

 

(para prajurit mulai sibuk mendirikan 

kemah) 

Mulai mendirikan 

perkemahan 

 00:03:52 

 

 

(seorang prajurit mengerjakan masak) 

 

 

Memasak setelah 

mendirikan 

perkemahan 

00:04:12 

- 

00:04:25 

 

Prajurit : mencari Tiger Mafia sepertinya 

akan sulit 

Alex : mereka dekat, aku bisa 

merasakannya 

Tapi kita harus berhati hati, harimau yang 

terdesak adalah harimau yang paling 

berbahaya 

Kapten Alex ber-

bincangan dengan 

bawahannya 

 

[ Scene 3 ] 

Waktu   Gambar Dialog Deskripsi 
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00:04:26 

 

 

(suara oarang mengobrol)  

 

Prajurit: hey mana musiknya, kita butuh 

musik 

Pasukan bersantai di 

cafe lokal 

00:05:05 

 

 

Host : Ladies dan Gentleman, 

mempersembahkan spesial malam ini, 

Natasha 

Hiburan musik 

dimulai 

00:05:15 

 

 

(lagu dimulai dan semua berjoget) Para pasukan berjoget 

menikmati musik 

00:05:41 

 

 

(suara nyanyian) 

VJ: ah, ini musiknya enak 

Ada yang memberi 

saweran ke  

penyanyi, dan si 

penyanyi 

menerimanya sambil 

menyanyi 

00:06:01 

 

 

(suara lagu yang berbeda) Menyanyikan lagu 

kedua 
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00:06:31 

 

 

(suara nyanyian diikuti sorak-sorak) Salah seorang prajurit 

yang menikmati 

mendekati penyanyi 

dan menggodanya 

00:06:50 

 

 

(seorang pria menghampiri si prajurit 

sambil marah) 

Suami si penyanyi 

tidak terima istrinya 

dipegang-pegang 

00:06:58  

 

 

(baku hantam terjadi) Si suami yang marah 

memukul si prajurit 

00:07:01 

 

 

(perkelahian meluas) Prajurit lain tidak 

terima dan ter-jadilah 

perkelahian dengan 

para warga di cafe itu 

00:07:10 

 

 

(suara tembakan peringatan) 

Alex : mana disiplin kalian(marah) 

Warga sudah menyambut kalian, 

beginikah cara kalian berperilaku ? 

Prajurit: penduduk yang memulainya 

Alex: kalau kalian saja sudah seperti ini, 

bagaimana kalian di medan perang 

Lihat kalian sekarang, kalian sebut diri 

kalian prajurit ? ( mengangkat prajurit 

yang tergeletak) 

Kapten Alex yang 

baru  saja datang 

langsung meng-

hentikan perkelahian 

dan memarahi para 

bawahannya 
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00:08:07 

 

 

Alex : kembali ke markas Kapten  Alex meme-

rintahkan pasukannya 

kembali ke Camp 

00:08:11 

- 

00:08:14 

 

Pengunjung: (berteriak) aaaaaaa 

(lempar botol) 

Salah seorang pe-

ngunjung  yang ter-

libat perkelahian 

masih sebal lalu 

melempar botol yg 

dipegangnya ke 

tembok 

 

[ Scene 4 ] 

Waktu   Gambar Dialog Deskripsi 

00:08:15 

 

 

(pasukan berlari sambil bersembunyi di 

sebuah padang rumput) 

 

VJ: sekarang kalian akan melihat, 

beginilah kami melakukan aksi di Uganda 

Operasi dimulai 

Memulai penyerbuan 

00:08:36 

 

 

(suara tembakan disertai jeritan) Melumpukan 

pengawas 
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00:08:40 

 

 

(pasukan menyelinap) 

 

VJ: Komando Uganda 

Melanjutkan operasi 

00:09:06 

 

 

(suara tembakan disertai jeritan) bersembunyi di-

bawah jembatan lalu 

melumpuhkan 

penjaga 

00:09:15 

 

 

VJ: Tiger Mafia, genk paling mematikan 

di Uganda 

Anggota Tiger Mafia 

tiba 

00:09:47 

 

 

- Pasukan memulai 

penyusupan 

00:09:56 

 

 

Mafia 1 : kamu bawa barangnya ? 

Mafia 2: tentu saja 

Mafia 1: kulihat dulu (mengambil koper) 

Anggota Tiger Mafia 

melakukan transaksi 
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00:10:24 

 

 

(Vj terus menerus menyebutkan Komando Melakukan 

penyususpan 

00:10:40 

 

 

Penjaga 1: aman ? 

Penjaga 2: aman 

Penjaga 1: mau kemana ? 

Penjaga 2: buang air (pergi) 

Dua penjaga sedang  

berjaga 

00:10:58 

 

 

(pasukan memberi aba-aba) Pasukan mengkoor-

dinir penyergapan 

penjaga 

00:11 :25 

 

 

(terjadi perkelahian) Satu penjaga yang 

disergap memberi 

perlawanan dan 

terjadi perkelahian 

00:11 :36 

 

 

- Pasukan Melakukan 

penyusupan 
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00:12 :21 

 

 

- Satu penjaga terakhir 

sedang berjaga 

00:12 :40 

 

 

( penjaga disergap dari belakang) Si penjaga dilum-

puhkan 

00:12 :50 

 

 

 

- Si penjaga dising-

kirkan 

00:12 :54 

 

 

- Pasukan memindah-

kan mobil milik 

mafia 

00:13 :06 

 

Mafia 1 : sampai jumpa lagi (pergi) Mafia menyelesaikan 

transaksi 
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00:13 :16 

 

(si penjaga terlihat sangat mengantuk) Menyusup melewati 

penjaga yang 

mengantuk 

00:13 :56 

 

VJ: Musik mulai Mafia berjalan pulang 

00:14 :35 

 

- Mafia berjalan me-

lewati pasukan yang 

bersembunyi 

00:14 :56 

 

Sersan : waktunya beraksi Memberikan aba-aba 

penyerangan 

00:15 :05 

 

(suara tembakan) Pasukan memulai 

serangan 
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00:15 :10 

 

(banyak adegan mati) Mafia menembak 

balik  

00:15 :30 

 

(terjadi baku hantam) 

 

(Vj mengucapkan catchprase terkenal Film 

ini) 

VJ: Semua orang bisa Kung fu di Uganda 

Terjadi baku hantam 

antara Komando 

dengan mafia 

00:15 :40 

 

(banyak baku tembak) Mafia mencoba me-

larikan diri sambil 

memberi perlawanan, 

terjadi adu tembak 

00:17 :06 

 

Pasukan 1 : halo ? kami butuh back-up, 

over 

Salah seorang ang-

gota komando mem-

beri pertolongan ke 

rekannya  

00:17 :09 

 

Mafia 1 : ku tolong kau (memangul 

temannya) 

Salah satu mafia 

menolong temannya 
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00:17 :19 

 

(kejar-kejaran disertai baku tembak) Komando melanjut-

kan pengejaran 

00:17 :28 

 

Mafia 1 : jangan khawatir, akan kuurus 

(pergi) 

Mafia yang terluka 

diamankan temannya 

00:17 :39 

 

(suara tembakan) Baku tembak terus 

terjadi 

00:18 :32 

 

- Kapten alex yang 

lengah ditodong dari 

belakang  

00:18 :42 

 

( suara tendangan)  Kapten alex mem-

beri perlawanan balik 
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00:19 :00 

- 

00:19:08 

 

Prajurit 1: sini kau (menyeret salah satu 

mafia) 

Komando berhasil 

meringkus salah se-

orang mafia 

 

[ Scene 5 ] 

Waktu   Gambar Dialog Deskripsi 

00:19 :09 

 

VJ: Richrad, sang Tiger mafia 

 

(Richard jalan ke sofa) 

Richard, bos Tiger 

Mafia sedang di-

rumahnya 

00:19 :26 

 

- Richard menyalakan 

TV 

00:19 :43 

 

- Saat menonton acara 

musik di TV tiba-tiba 

muncul Breaking 

News 
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00:19 :59 

 

Reporter : saya Catalina dari ramon TV, 

Wakaliga, Nateete me nyampaikan berita 

penting 

Dalam operasi berbahaya, Kapten Alex 

dan komandonya menangkap adik dari 

Richard, pria paling dicari di Uganda dan 

pemimpin dari Tiger Mafia 

 

(Richard terkejut) 

Diberitakan bahwa 

dalam operasinya, 

kapten Alex berhasil 

menangkap adik 

Richard 

00:20 :27 

 

(Richard menghancurkan Tvnya) Richard mengetahui 

adiknya ditangkap, 

menghancurkan 

TVnya 

00:20 :40 

 

(istrinya datang) 

Richard : adikku tertangkap ? 

Istri: tertangkap ? 

Richard : apa yang terjadi ! 

Istri : adikmu bertarung dengan payah, 

makanya dia tertangkap 

Richard : kemana Puff ? 

Istri : Puff menolongku, selain itu dia juga 

mendapat kopernya 

Richard marah-marah 

ke istrinya yang tadi 

menemani adik 

Richard 

00:21 :07 

 

Richard : aku punya lusinan istri, tapi 

adikku hanya satu 

Dan kenapa kau tak memberi tahuku, aku 

tau dari TV (tampar istrinya) 

Panggil semuanya ! (menangis) 

Richard menampar 

istrinya 

00:21 :34 

 

Istri : halo Puff, Richard tahu 

Puff : dia tahu ! bagaimana ? 

Istri: dia tahu dari TV 

Puff : Oh tuhan 

Istri : kami akan datang 

Sambil menangis, 

istri Richard me-

nelpon Puff kalau 

Richard tau adiknya 

tertangkap 
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00:21 :51 

- 

00:22 :19 

 

Puff : Dia akan membunuh kita semua 

Dengar, saat Richard datang jangan 

katakan apapun 

Dia benar-benar gila 

Puff takut meng- 

hadapi kemarahan 

bosnya 

 

[ Scene 6 ] 

Waktu   Gambar Dialog Deskripsi 

00:22 :20 

 

VJ: markas Tiger Mafia 

Puff: itu adalah serangan tiba-tiba 

Richard: mana barangnya 

Puff: kopernya aman 

Richard: sebagai pemimpin markas ini, ada 

yang mau kau katakan ? 

Puff: pasukan Alex sangat terlatih, tidak 

ada yang dapat kami lakukan 

Richard: lalu bagaimana dengan adikku ! 

Puff : aku berhasil menyelamatkan koper 

berikut dengan istri cantik anda 

Suasana di Markas 

Tiger Mafia 

00:23 :15 

 

Richard : apa kau bilang ?, daripada 

menyelamatkan adikku kau malah 

menyelamatkan wanita jalang ini !  

 

Richard marah ka-

rena bukan adiknya 

yang selamat 

00:23 :20 

 

Istri : apa kau bilang ? 

 

 (Richard langsung menembak istrinya ) 

Istri Richard ter-

kapar 
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00:23 :30 

 

Richard : aku mau kalian semua tangkap 

Kapten alex (mulai memukuli Puff) 

Dan aku mau adikku, Keluar !(marah) 

Richard meme-

rintahkan anak 

buahnya menang-

kap Kapten alex 

dan mulai memu-

kuli anak buahnya 

00:23 :46 

 

Puff: (terbatuk-batuk) sudah kubilang kan Anak buah Richard 

lari tunggang lang-

gang 

00:24 :30 

 

(suara langkah kaki) Richard mengejar 

sambil membawa 

senjata 

00:25 :05 

 

Richard : mana mata-mata kita ? 

Puff : sebentar lagi sampai disini 

Richard: aku sangat khawatir, semoga 

tidak terlambat 

Richard menanya-

kan tentang mata-

mata mereka 

00:25 :25 

 

(mata-mata tiba) 

Mata-mata: berita buruk tuan, adik anda 

sudah dipindahkan ke markas pusat 

kepolisian di kota 

Mata-mata mereka 

menginformasikan, 

bahwa adik Richard 

sudah dipindahkan 



297 
 

00:25 :50 

- 

00:26 :04 

 

Richard : aku mau kalian bawakan alex 

kesini, aku mau dia disini malam ini 

Dan kau Puff, jangan sampai kau kacaukan 

ini 

Sudah, kenapa masih disini, pergi ! 

Richard meme-

rintahkan penang-

kapan Kapten alex 

 

 

 

[ Scene 7 ] 

Waktu   Gambar Dialog Deskripsi 

00:26 :05 

 

(suara kursi ditendang) 

Polisi: Richard, kenapa kau disini ? 

Richard: aku mau adikku kembali (sambil 

berteriak) 

Richard mendatangi 

komplotannya di 

kepolisian 

00:26 :15 

 

Polisi : kau tidak mengerti, aku sudah tidak 

ada kuasa lagi sejak alex kesini 

Richard : kau pikir aku akan diam saja ! 

Polisi : percayalah, alex sudah mendapat 

kendali terhadap kepolisian 

Richard : bodo 

Polisi : keluar ! 

Richard : kau tidak bisa mengancamku, 

aku akan dapatkan adikku kembali 

Richard minta 

adiknya dibebaskan 

, tetapi temannya 

tidak ada kuasa 

00:26 :50 

- 

00:26 :59 

 

Richard: ngomong-ngomong kami sedang 

kekurangan senjata 

Polisi : itu bukan senjata milikku 

Richard : aku akan berikan mereka rumah 

baru 

Setelah disuruh ke-

luar, Richard me-

ngambil kotak sen-

jata yang disimpan 

disana 
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[ Scene 8 ] 

Waktu   Gambar Dialog Deskripsi 

00:27 :00 

 

(suasana malam di perkemahan) Base Camp Kapten 

Alex 

00:27 :05 

 

Mata-mata: apakah kapten disini ? 

Penjaga : mau ketemu kapten ? 

Mata-mata mafia 

datang dan mencari 

kapten alex 

00:27 :18 

 

Alex : oh hay Vicki,  senang 

melihatmu 

 

(mereka mengobrol) 

Mata-mata mene-

mui kapten alex di 

tendanya 

00:28 :15 

 

Vicki : aku ada kejutan , tapi mandi 

dulu sana 

Alex : ok, tolong ambilkan handukku 

(bersiap mandi) 

Kapten alex bersiap 

hendak pergi  man-

di 
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00:28 :40 

 

Mafia : merunduk ! ( menodongkan 

senjata) 

Mafia menerobos 

untuk menyergap 

kapten alex 

00:28 :55 

 

Vicki : (menelfon) halo, dia sedang 

dijalan 

Mata-mata menel-

pon, memberitahu 

kalau kapten alex 

sedang pergi mandi 

00:29  :09 

 

( suara tembakan ) Tiba-tiba terdengar 

suara tembakan 

00:29  :19 

 

( Vicki lari ) 

Vicki : Alex mati, ada yang 

menembaknya 

Puff : apa ? 

Mata-mata yang 

panik memberitahu 

temannya, ada yang 

menembak kapten 

alex 
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00:29  :30 

 

(membawa sandera) 

Puff: hey, siapa mereka 

Mafia 1 : kami mendengar tembakan, 

mana Alex ? 

Mafia yang panik 

menyandra dua 

orang penjaga 

00:29  :50 

- 

00:30 :19 

 

( para prajurit memanggil manggil 

Kapten alex yang sudah tergeletak) 

Sersan : apa yang terjadi  

Prajurit : sersan, kapten alex tewas 

Sersan : pelakunya pasti masih disini, 

cari ! 

Anggota komando 

panik setelah me-

lihat kapten alex 

tewas 

 

[ Scene 9 ] 

Waktu   Gambar Dialog Deskripsi 

00:30 :20 

 

Prajurit 1: menurutmu siapa yang 

membunuh Kapten Alex ? 

Aku pikir ini pasti mafia, sebagai balas 

dendam atas serangan kita tempo hari 

Prajurit 2: lalu bagaimana mereka 

masuk ke markas kita, dan kemana 

perginya prajurit yang hilang ? 

Esok paginya, pa-

sukan komando ma-

sih bertanya-tanya 

tentang kematian 

kapten alex 

00:30 :59 

 

VJ: mereka disandera 

(suara berbisik-bisik) 

Prajurit 1 : (ke alat) halo, ada yang 

mendengarku ?  

Mereka tidak menjawab 

Prajurit 2 : sial 

Prajurit 1 : apa kau dengar sesuatu ? 

Prajurit 2 : mungkin mereka kembali 

Prajurit yang ter-

tangkap mencoba 

memanggil bantuan 



301 
 

00:31 :26 

 

Prajurit 1 : dia adalah adik Kapten 

Alex, dia punya beberapa pertanyaan 

tentang pembunuhan kakaknya 

Si adik : senang bertemu dengan anda 

sersan, apakah sudah ada informasi 

siapa  pelakunya ? 

Sersan : sulit dikatakan, ini masih 

dilakukan penyelidikan 

Si adik : bolehkah aku bergabung 

dalam penyelidikan ? 

Adik kapten alex 

muncul 

00:32 :00 

 

Richard : Puff !, kau sudah gagal dua 

kali, kau tau bagaimana perasaanku ? 

Puff : seseorang mendahului kita dan 

membunuh Alex, tapi paling tidak 

kami menangkap dua bawahannya 

Richard : hey Mercenary, apa yang 

terjadi ? (tampar) 

Kau membunuhnya ? 

Mercenary : ampun boss, bukan aku 

Richard : bawa kesini sanderanya 

 

Dimarkas mafia, 

Richard mengamuk 

karena tidak ber-

hasil menangkap 

Alex 

00:32 :39  

 

(suara pintu ditendang) 

 

(para sandera dibawa keluar) 

Prajurit yang disan-

dra dibawa ke 

Richard 

00:32 :50 

 

Si adik : boleh aku memeriksa 

tendanya ? 

Sersan : silahkan 

Si adik : yang ini ? 

Sersan : ya 

Si adik : ( berjalan) 

Adik Alex minta 

ijin untuk me-

meriksa tenda 

kakaknya 
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00:33 :19 

 

 Sersan : kau lihat itu ?, orang biasa 

tapi sok-sok detektif 

Prajurit 1 : dia pikir perang itu mudah  

Prajurit mem-

bicarakan adik 

kapten alex 

00:33 :29 

 

( memeriksa barang-barang Kapten 

Alex) 

Adik kapten alex 

menyelidiki tenda 

kakaknya 

00:33 :40 

 

(para sandera dibawa ke Richard) 

Richard : siapa yang membunuh kapten 

Alex ! 

Prajurit : saya tidak tahu 

Richard : apa para badut ini yang 

melakukannya ? 

Prajurit 1: tidak, bukan mereka. Suara 

tembakannya dari arah lain, orang lain 

pasti yang membunuhnya 

Richard bertanya ke 

prajurit 

00:34 :00 

 

(suara tamparan) Richard menampar 

si prajurit 
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00:34 :09 

 

(tiba-tiba muncul suara dari alat) 

Alat : siapa yang membunuh ? beritahu 

atau mati ! siapa ? 

Si adik : (menemukan alat itu) hey hey, 

aku menemukan sesuatu 

Adik alex mene-

mukan sebuah alat 

komunikasi 

00:34 :20 

 

(suara marah-marah dari alat) 

Prajurit 1: ini alat pelacak 

Sersan : ini dari alat pelacak milik 

siapa ? 

Prajurit 2 : ini milik Ken 

Sersan : ini berarti mereka tertangkap 

Alat : terus siapa ini yang membunuh 

kapten Alex, Siapa ? 

Si adik : ya itu juga yang mau kutahu 

Adik alex me- 

nunjukkan alat itu 

00:34 :54 

- 

00:35 :09 

 

Sersan : kami sudah cukup bersabar 

denganmu 

Prajurit 1 : kau itu orang biasa 

Sersan : ini masalah militer 

Adik kapten alex 

diminta pergi 

 

[ Scene 10 ] 

Waktu   Gambar Dialog Deskripsi 
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00:35 :10 

 

(suara orang sedang berlatih) 

 

Si adik : master ? master ? (mencari 

master) 

Adik kapten alex 

mendatangi sebuah 

perguruan bela diri 

00:35 :16 

 

Murid 1 : hey, mau kemana kau ? 

Si adik : siapa kau 

Murid 1: kau ada urusan apa 

Si adik: aku mau bertemu master 

Murid 1 : master siapa ? 

Si adik : tak usah bertingkah bodoh ! ( 

ditendang) 

Saat ingin bertemu 

guru, ia dihalangi 

00:35 :20 

 

(adegan pertarungan) Terjadi pertarungan 

00:35 :50 

 

Master : Hei hentikan ! 

(pertarungan berakhir) 

Sang guru datang 

dan menghentikan 

pertarungan 



305 
 

00:36 :00 

 

Master : kenapa kau kesini ? 

Si adik: master, aku butuh 

pertolonganmu 

Master: pertolongan apa ? 

Si adik: aku ingin membalaskan 

kematian kakakku 

Adik kapten alex 

minta tolong untuk 

dibantu balas 

dendam 

00:36 :10 

 

Master : kamu ini, Bela diri itu bukan 

untuk balas dendam. 

Bela diri itu untuk melindungi diri juga 

untuk olah raga 

Aku tidak bisa menolong 

(si adik terus memohon namun tetep 

ditolak, akhirnya dia pergi) 

Sang guru menolak 

00:36 :35  

- 

00:37 :19 

 

Sersan : apakah Richard berbohong 

tentang  membunuh Kapten Alex ? 

Prajurit: entah, tapi jika Richard tak 

bersalah, berarti pembunuhnya ada 

diantara orang-orang kita 

Prajurit sedang me-

ngobrol 

 

[ Scene 11 ] 

Waktu   Gambar Dialog Deskripsi 
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00:37 :20 

 

(di atas pohon, si adik baru bangun 

tidur) 

 

(turun dari pohon) 

 

VJ: ngomong-ngomong dia namanya 

Bruce U, Bruce Lee Uganda 

Adik kapten alex 

bangun setelah tidur 

diatas pohon 

00:38 :20 

 

( Bruce U membuat api unggun lalu 

mengeluarkan ikan yang dibawanya) 

Menyiapkan bahan 

makan 

00:38 :40 

 

(menyadari ada sesuatu didekatnya, 

Bruce U memeriksa semak-semak 

didekatnya) 

 

(seorang wanita tergeletak) 

Bruce menemukan 

seorang wanita 

tergeletak 

00:38 :59 

 

( Bruce U memberi wanita itu air) 

 

(Bruce U melanjutkan membakar ikan) 

Bruce memberikan 

wanita itu air lalu 

melanjutkan masak 
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00:38 :20 

 

Bruce : apa yang terjadi padamu ? 

 

Sambil membakar 

ikan, ia bertanya ke 

wanita tersebut 

00:39 :23 

 

Wanita : aku tidak ingat 

Bruce : lukamu itu luka tembak 

Wanita itu tidak 

ingat mengapa ia 

terluka 

00:39 :36 

 

Bruce : (memberi baju) pakai ini, 

jangan dikotori 

 

Ia meminjamkan 

bajunya ke wanita 

tersebut 

00:40 :00 

 

(Bruce mencabut beberapa daun obat) 

Bruce : (memberi daun) taruh ini 

dilukamu, ini akanmenghentikan 

pendarahannya 

 

(si wanita mengerang sakit) 

Brucememberi wa-

nita itu tanaman 

obat untuk menutup 

luka 
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00:40 :22 

 

Prajurit 1 : kita semua marah karena 

pembunuhan kapten Alex, dan kita 

akan membalas dendam 

Prajurit 2 : aku kenal seorang 

komandan yang sempurna, dia 

pemimpin yang hebat dan spesialis 

menghadapi pengedar narkoba 

Prajurit 1 : apa saja pengalamannya ? 

Prajurit 2 : banyak, contohnya di 

Kolombia dimana dia pernah 

memenggal seorang bandar narkoba 

besar, juga di Rusia dan Pakistan 

Saat ini ia sedang di Uganda untuk 

liburan 

Prajurit 3 : kalau dia sehebat itu tentu 

kita bisa meminta dia 

Prajurit 2 : aku yakin sih dia bisa 

membantu kita menghabisi Tiger Mafia 

Di markas, Anak 

buah kapten alex 

merencanakan balas 

dendam 

00:41 :29 

 

( Bruce U melakukan push up) Bruce sedang 

latihan fisik 

00:41 :47 

 

(berlatih diatas bukit) Berlatih bela diri 
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00:42 :30 

 

(Bruce mencari tempat memancing) Selesai berlatih, 

hendak memancing 

00:42 :38 

 

(suara ombak air danau) Si wanita sedang 

membersihkan diri 

00:42 :50 

 

(suara ombak air danau) Berhasil mendapat 

ikan 

00:43 :04 

- 

00:43 :09 

 

Wanita : boleh kumakan ikan ini ? Si wanita meminta 

ikan tersebut 
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[ Scene 12 ] 

Waktu   Gambar Dialog Deskripsi 

00:43 :10 

 

(sebuah mobil datang) 

 

(mafia menyeret penumpang keluar 

dari mobil) 

Dimarkas mafia, 

datang  sebuah mo-

bil 

00:43 :20 

 

Richard : kalian tahu kenapa kalian 

dibawa kesini ? 

Reporter : tidak tahu tuan 

Richard : kalian disisni untuk 

memberitahu dunia siapa aku, Richard 

sang Tiger Mafia 

Richard memerin-

tahkan anak buah-

nya untuk  mem-

bawa paksa seorang 

reporter berita 

00:43 :49 

 

Bapak-bapak : nak 

Anak : ya ? 

Bapak-bapak : tolong ganti saluran ke 

Ramon TV, ini waktunya berita 

 

Seseorang menon-

ton TV di suatu 

rumah 
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00:44 :00 

 

Richard : bawa keluar dua idiot itu 

(sandera dibawa keluar) 

Richard menyuruh 

mengeluarkan san-

dera 

00:44 :10 

 

Richard : (ke reporter) sambungkan 

aku ke ramon TV  

 

(reporter mengeluarkan telpon) 

Reporter : halo ? studio 8, sambungkan 

aku  Live 

Richard : mulai siarannya ! 

Reporter : kami Live dari markas Tiger 

Mafia, ini adalah laporan spesial 

 

Richard menyuruh 

reporter menghu-

bungkannya ke 

stasiun TV 

00:44 :34 

 

Richard : ini Richard sang Tiger Mafia 

Aku mau adikku, aku mau dia 

dibebaskan sekarang ! 

Aku punya sandera dan aku akan mulai 

membunuhi mereka  

 

Saat siaran Live, 

Richard mengambil 

paksa siaran 

00:44 :53 

 

(suara tembakan) 

Richard : aku mau adikku ! 

(Richard mulai menembak lagi) 

Richard menembak 

sandera dan mem-

beri ultimatum 
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00:45  :07 

 

(suara tembakan ) 

Bapak-bapak : Oof 

Menonton TV 

00:45 :14 

 

Reporter : ini adalah siaran spesial, dari 

Ramon TV , saya Kyaaka Sophie di 

Markas Tiger 

Siaran berakhir 

00:45 :24 

- 

00:45 :33 

 

(menelpon) 

Bapak-bapak : halo ? letnan ? 

Aku mau reporter itu yang baru saja 

muncul di Ramon TV 

Setelah siaran, 

bapak itu meng-

hubungi seorang 

letnan 

 

[ Scene 13 ] 

Waktu   Gambar Dialog Deskripsi 
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00:45 :34 

 

( Bruce sedang berjalan mendekat) Di hutan, si wanita 

sedang tidur 

00:45 :37 

 

(Bruce melihat tato si wanita lalu 

membakar ikan) 

Bruce menyadari 

tato T.M di perut si 

wanita 

00:45 :53 

 

Reporter : kecuali dihentikan sekarang, 

aku yakin Tiger Mafia akan membunuh 

lebih banyak lagi 

Reporter yang kem-

bali memberikan 

informasi 

00:46 :10 

 

Bapak-bapak : panggil para komando, 

kita akan menyerang secepat mungkin 

Prajurit 1: siap 

Seorang bapak 

memberi perintah 

komando untuk 

menyerang 
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00:46 :20 

 

Wanita : kau habis dari mana ? 

Bruce : kenapa Tiger Mafia mencoba 

membunuhmu ? 

Wanita : Tiger mafia ? 

Kenapa kau mengatakan itu 

Sambil membakar 

ikan, Bruce mena-

nyai wanita itu  

00:46 :42 

 

Bruce : aku melihat tatomu, apa kau 

adalah anggotanya ? 

Wanita : enggak 

Bruce : kenapa mereka mencoba 

membunuhmu ? 

Wanita : entahlah  

(seketika ingatan si wanita kembali) 

Dia tau si wanita 

anggota Tiger 

Mafia dari tatonya 

00:46 :55 

 

(flashback mulai) 

 

Richard : sekarang kau pilih, nikahi 

aku atau mati 

(ke bawahannya) buat dia bicara 

Bawahan : apa jawabanmu 

Wanita : aku tidak tahu 

Bawahan : tidak tau hah ? 

Flashback ingatan 

si wanita 

00:47 :20 

 

(si wanita disiksa, disiram dan 

ditampar) 

Dalam ingatannya, 

ia dipaksa Richard 

untuk menikahinya 
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00:47 :50 

 

(si wanita menjerit) Si wanita terus 

disiksa fisik 

00:48 :20 

 

(flashbak berhenti) 

Bruce : siapa suamimu ? 

Wanita : Richard sang Tiger Mafia 

Bruce : Richard sang Tiger Mafia ? 

(Bruce berfikir) 

Bruce bertanya 

siapa suami si 

wanita 

00:48 :24 

- 

00:48 :30 

 

Bruce : kau harus bawa aku ke markas 

mereka 

Wanita : baiklah, tapi aku tidak 

menjamin keselamatanmu, disana , 

penjagaannya sangatketat 

Adik kapten alex 

meminta diantar ke 

markas Tiger Mafia 

 

[ Scene 14 ] 

Waktu   Gambar Dialog Deskripsi 

00:48 :31 

 

VJ: Komandan yang baru 

 

(salah satu prajurit sedang bicara) 

Polisi : maaf, aku butuh menelpon 

Dengan komandan 

baru, komando me-

rencanakan penye-

rangan 
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00:48 :50 

 

Polisi : Richard, aku akan tetap 

menyalakan teleponku 

Mata-mata Richard 

menghubungi 

Richard 

00:49 :00 

 

Komandan : berapa banyak prajurit 

yang kita punya ? 

Prajurit 1 : 50 orang pak 

Rapat strategi 

00:49 :07 

 

(Richard mendengarkan rapat yang 

sedang disadap) 

Richard mende-

ngarkan sambungan 

yang disadap 

00:49 :10 

 

Komandan : kita butuh helikopter 

Bandar narkoba, aku tau cara pikir 

mereka 

Kita perlu menyerang seawal mungkin, 

karena aku sebenarnya sedang berlibur 

, kalian tidak masalah kan ? 

(Komandan yang baru memaparkan 

strateginya ) 

Rapat strategi 
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00:50 :10 

 

(Richard keluar dari gedung dan masuk 

ke mobilnya) 

Richard pergi untuk  

menemui anak 

buahnya 

00:50 :30 

- 

00:50 :32 

 

( mobil Richard pergi ) Mobil Richard be-

rangkat 

 

 

 

 

 

[ Scene 15 ] 

Waktu   Gambar Dialog Deskripsi 

00:50 :33 

 

Bruce : aku bilang jangan ikuti aku 

(Bruce menendang seorang penjaga) 

Bruce Menyerang 

markas mafia 
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00:50 :36 

 

Wanita : tunggu aku 

Bruce : gak usah 

Bruce menyuruh si 

wanita untuk jangan 

mengikutinya 

00:50 :40 

 

Komandan : aku tidak tau bagaimana 

kalian membiarkan kapten terbunuh 

Ini waktunya serius, kapten terbunuh 

dalam keadaan memalukan 

Ingat semua latihan kalian dan jangan 

sampai salah tembak 

Kalian mengerti ? 

Semua pasukan : ya Sir 

Komandan : para mafia mungkin 

terlihat bodoh, tapi mereka membunuh 

orang lebih banyak dari kalian 

Komando memper-

siapkan serangan 

00:51 :30 

 

Komandan : sekarang dengarkan ini 

(komandan memaparkan strategi) 

Komandan mem-

berikan pengarahan 

00:51 :54 

 

Komandan : Ok ? sekarang saatnya 

beraksi 

 

(komando berangkat) 

 

VJ : sekarang saatnya melihat aksi 

sesungguhnya 

Komando berang-

kat 
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00:52 :09 

 

( Mafia berjalan beriringan) Tiger Mafia bersiap 

menyerang koman-

do yang akan da-

tang 

00:52 :17 

- 

00:52 :39 

 

Richard : hey kau ( ke bawahannya) 

Curi helikopter dari polisi 

Mafia : siap  

Richard : aku ingin kau bomb kota dan 

buatlah kekacauan 

Mereka lebih mencintai Uganda 

daripada mereka membenciku 

Mengerti ? 

Mafia : ya pak 

Richard : sekarang sana berangkat 

Kalian lihat apa ? sekarang cepat ke 

posisi ! 

Richard menyuruh 

anak buahnya untuk  

mencuri helikopter 

polisi 

 

[ Scene 16 ] 

Waktu   Gambar Dialog Deskripsi 

00:52 :40 

 

( mafia mengendarai motor ) Anak buah Richard 

berangkat mencuri 

helikopter 
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00:53 :10 

 

(memotong pagar kawat) Menerobos ke da-

lam pangkalan heli-

kopter 

00:53 :33 

 

(mafia menyerang penjaga dari 

belakang) 

Melumpuhkan pen-

jaga 

00:53 :49 

 

(mafia menyerang penjaga dari 

belakang) 

Melumpuhkan pen-

jaga kedua 

00:54 :18 

- 

00:54 :21 

 

(helikopter mulai terbang) Berhasil mencuri 

sebuah helikopter 
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[ Scene 17 ] 

Waktu   Gambar Dialog Deskripsi 

00:54 :22 

 

Richard : (menunjuk beberapa 

bawahan) mereka mereka ini siapa 

Mafia 1 : mereka anggota baru kita 

Richard : kau mempercayai mereka ?  

Mafia 1 : ya 

Richard : (tampar) jangan gampang 

percaya sama orang 

Richard memarahi 

bawahannya 

00:54 :42 

 

Richard : kalian takut ? 

Mafia : tidak Sir 

Richard : jangan main-main, apa 

keahlian kalian 

Mafia : bertarung 

Richard meng-

gembleng bawa-

hannya 

00:54 :49 

 

(Bruce dilempar ke dekat Richard ) 

Richard : siapa ini ? 

Mercenary : penyusup 

Richard : kalian, tunjukkan 

kemampuan kalian 

Bawahan Richard 

membawa Bruce U 

yang tertangkap 
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00:55 :00 

 

(suara perkelahian ) Richard menyuruh 

anak buahnya un-

tuk menghajar 

Bruce U 

00:55 :15 

 

(suara pukulan dan tendangan) Terjadi baku han-

tam  

00:55 :20 

 

( suara helikopter dan bomb) pemboman di kota 

dimulai 

00:55 :40 

 

(suara bangunan runtuh) Bom menghancur-

kan pabrik dan 

gereja 
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00:55 :55 

 

Mercenary : ada apa ? 

Mafia : Komando sudah datang 

Mafia sudah me-

ngetahui kedata-

ngan pasukan ko-

mando 

00:56 :00 

 

- Komando menye-

linap 

00:56 :40 

 

(suara percikan air) Menyelinap melalui 

parit 

00:57 :00 

 

(suara orang tercekik) Menyergap mafia 

yang berjaga 
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00:57 :15 

 

Komando : jatuhkan senjata kalian 

kalau tidak kutembak mereka 

Richard : kau berani sekali 

Komando : aku serius 

Richard : aku suka gayamu 

Seorang komando 

menyandera dua 

istri Richard 

00:57 :34 

 

(suara tembakan) Richard menembak 

si komando dan dua 

istrinya 

00:57 :40 

 

Richard : Puff , begini saja kemampuan 

petarung terbaikmu ? 

 

(suara perkelahian) 

Bruce U masih 

sibuk bertarung 

00:57 :55 

 

(suara perkelahian) Bruce U akhirnya 

kewalahan 
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00:58 :04 

 

(suara helikopter dan senjata) Komando memulai 

serangan dengan 

helikopter 

00:58 :14 

 

( suara ledakan dan helikopter) Bangunan markas 

diserang helikopter 

00:58 :30 

 

( suara panik orang orang melarikan 

diri ) 

Mafia lari dari heli-

kopter 

00:58 :33 

 

( suara markas yang hancur ) Helikopter mem-

bombardir markas 

Tiger Mafia 
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00:58 :35 

 

(suara helikopter, ledakan, dan senjata 

api) 

Perang  pun pecah 

00:58 :47 

 

( suara senjata api ) Baku tembak dan 

mengejar Richard 

di hutan 

00:59 :30 

 

( suara senjata api tanpa henti ) Richard memberi 

perlawanan 

01:02 :20 

 

(suara helikopter dan ledakan) Bom dijatuhakan ke 

hutan 
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01:02 :40 

 

(suara helikopter dan ledakan) Helikopter koman-

do dan helikopter 

curian mafia ber-

tabrakan dan mele-

dak 

01:02 :50 

- 

01:03 :21 

 

(suara erangan Richard selah 

tertembak) 

Richard akhirnya 

berhasil diringkus 

 

[ Scene 18 ] 

Waktu   Gambar Dialog Deskripsi 

01:03 :22 

 

TV : pada siang ini helikopter polisi 

membomb bangunan di kota Kampala, 

polisi dan militer telah digerakkan 

Pemerintah masih belum membuat 

pernyatan resmi 

Berita pemboman 

di kota 
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01:03 :55 

- 

01:04 :14 

 

(suara handphone) 

Handphone : halo ? apa kau lihat yang 

di TV ? 

Bapak-bapak : ya pak Mentri 

Handphone : bagaimana situasi 

keamanan di Kampala 

Bapak-bapak : keadaan aman 

terkendali, percaya saya 

Perwira yang se-

dang menonton be-

rita menerima tele-

fon 

 

[ Closing ] 

Waktu   Gambar Dialog Deskripsi 

01:04 :15  

 

VJ : aku harap kalian menikmati “ Who 

Killed Captain Alex”, dan pastikan 

kalian beritahu semua orang  

( suara ledakan ) 

Kalau Uganda itu gila 

Penutup 

01:04 :30 

 

(suara musik) Salam penutup 



329 
 

01:04:40 

 

(suara musik) Daftar nama pe-

main, dengan cupli-

kan dokumentasi 

01:05:40 

 

(suara musik) Mini dokumentasi 

di wakaliwood 

01:07:03 

- 

01:07:41 

 

Nabwana : Hay, saya Isaac Nabwana 

Godfrey, direktur dan produser dari 

Ramon Film Production.  

Aku harap kalian menikmati film ini 

Ini gratis untuk seluruh dunia, kami 

ingin semua orang bisa menonton ini 

Untuk melihat kreativitas dan seni 

disini 

Jika kalian suka, mohon dukungannya 

Kami juga memiliki Kickstarter, kalian 

bisa mensuport lewat Kickstarter 

Saya mendedikasikan film ini untuk 

kalian semua 

Ucapan terima 

kasih dari Nabwana 

IGG, sekaligus per-

mintaan dukungan 

 

 


