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PRESS RELEASE  
GENTAYANGAN 

 

Jakarta, 23 Februari 2018 – Horor adalah genre yang selalu menarik perhatian 
pemirsa film. Bersamaan dengan geliat perkembangan film Indonesia yang terus 
bergerak menggembirakan dan bertambah penonton dari tahun ke tahun, MVP 
Pictures pimpinan Raam Punjabi pun  memberi suguhan horor yang seram, unik dan 
tak terlupakan dalam film GENTAYANGAN.  

Garapan sutradara Witra Asliga, Gentayangan hadir memberikan wahana emosi 
sinematis, membuat penonton terbawa perjalanan mencekam dari awal hingga 
akhir. Kisah horor yang disajikan dalam Gentayangan, tidak semata-mata membuat 
takut dan mencekam, tapi juga  haru dan emosional.  

Tampil beda dari film-film horor pada umumnya, Gentayangan menawarkan 
spektrum karakter yang luas. Selain tokoh pasangan suami istri yang diperankan 
pemain-pemain handal Baim Wong dan Nadine Alexandra, ada pula pasangan 
kekasih diperankan Chris Laurent dan Jelita Callebout.  Pemain-pemain anak penuh 
ekspresif, Bima Azriel dan Marsha Aurelia sebagai kakak-adik. Serta turut 
meramaikan, Brianna Simorangkir, Haydar Saliszh, Windy Hapsari, dan pemain-
pemain senior Fuad Idris, Arswendi, Joshua Pandelaki dan Ronny P. Tjandra.  
Lebarnya lapisan para pemain ini selain tuntutan cerita, juga untuk memberi  
representasi penonton seluas-luasanya.  

Pengemasan dan eksekusi film ini juga akan memberi daya tarik tersendiri. Tidak 
hanya mengandalkan jump scares, Gentayangan didisain memberi keseraman lewat 
atmosfer, tata gambar dan suara, make up,  serta disain set  yang membentuk rasa 
cekam yang merayap pasti.  Ditambah lagi dengan penekanan khusus  ke karakter 
dan hubungan personal antar tokoh, membuat mereka lekat di hati penonton.  

Dengan waktu pengambilan gambar 25 hari di lokasi Jakarta, Depok dan Puncak, 
Gentayangan akan menjadi andalan MVP Pictures, membawa penonton bagai 
menikmati roller coaster dalam bioskop. Perampungan film dilakukan seteliti dan 
sedetail mungkin, hingga film ini siap dinikmati penonton dan “bergentayangan” di 
bioskop-bioskop seluruh Indonesia di tahun 2018 ini.  
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SINOPSIS 

Keluarga  KARINDRA yang terdiri atas suami istri, ABIMANYU, istri SOFIA, serta 
anak-anak BONDI dan AMIRA mengalami kesulitan finansial. Apartemen  mereka 
disita, sehingga  Abimanyu  terpaksa  tinggal sementara di satu-satunya 
peninggalan ayahnya, Hotel Kaki Langit di daerah Puncak.  Keluarga Karindra pergi, 
ditemani SHEILA, adik Abimanyu dan ZAINAB, asisten rumah tangga merangkap 
pengasuh anak-anak.   

Setiba di  hotel dan disambut ARMAND,  partner Abimanyu di Hotel Kaki Langit, hal-
hal aneh mulai mengusik mereka. Zainab di malam hari dicekik sprei di kamarnya. 
Sheila dihampiri sosok misterius di kamarnya.  Bondi dan Amira saat bermain-main 
di halaman hotel juga dihampiri lelaki tua menakutkan.  

Kedatangan NICO,  tunangan Sheila,  di hotel untuk merayakan ulang tahun Sheila,  
sempat menurunkan ketegangan. Apalagi Armand berhasil mendapat pembeli, 
RONNY, yang siap membeli Hotel Kaki Langit  dengan harga yang cukup bagus.  

Lega bahwa masalah mereka akan sirna, Abimanyu sekeluarga malah dirundung 
kejadian-kejadian aneh dan mengerikan lainnya. Abimanyu mulai kerasukan di 
malam hari.  Sheila nyaris tenggelam di bath-tub.  Ronny yang menginap diteror.  
Puncaknya adalah ketika  Amira dan Bondi  diserang kekuatan tak terlihat, hingga 
Amira raib di antara dinding hotel Kaki Langit.  

Sofia penasaran mencari anaknya yang hilang hingga ia jatuh sakit, mendorong 
Abimanyu mengajak Nico membongkar tiap dinding hotel, mencari Amira.  Dinding 
hotel mulai hancur di saat pencarian, bukannya jejak Amira yang ditemukan, tapi 
malah makin banyak korban tumbang, mulai dari Armand dan juga pacarnya, 
KANIA. KI ABDUL, ahli spiritual yang didatangkan pun tak mampu berbuat banyak.  

Nico  makin intens membantu menyelidiki masa lalu hotel dan menemukan jejak dari 
masa lalu, di saat hotel baru didirikan.  Sejarah kelam hotel itu semua akhirnya 
mengacu ke arwah-arwah penasaran, dosa yang diturunkan dan dendam kesumat 
para setan yang mengancam nyawa mereka yang berada di hotel terkutuk itu.   
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GENTAYANGAN 

 

Produser    Raam Punjabi 

Sutradara    Witra Asliga 

 

Pemain 

Baim Wong    Abimanyu  

Nadine Alexandra   Sofia  

Jelita Callebout   Sheila  

Chris Laurent    Nico  

Haydar Saliszh   Armand  

Bima Azriel    Bondi 

Marsha Aurelia   Amira 

Windy Hapsari   Zaenab 

Brianna Simorangkir  Kania 

Fuad Idris    Yaser 

Arswendi    Ki Abdul 

Ronny P. Tjandra   Ronny 

Joshua Pandelaki   Himawan 

Joseph Kara    Irwandi 

 

 

  


