
 

 

Sinopsis Cerita Film “Langit Biru” 

Biru, Amanda, dan Tomtim tiga sahabat dari kecil yang sama-sama duduk di kelas 1 SMP 
dan tinggal berdekatan dalam satu kompleks perumahan. 

Biru, anak tunggal dari Daniel, yang berprofesi sebagai pilot.  Biru adalah anak yang mandiri, 
aktif, cantik, agak tomboy, pintar, namun agak emosional.  Sang mama meninggal ketika 
Biru berusia 7 tahun. Jadwal terbang yang padat menyebabkan hubungan dan komunikasi 
antara Daniel dan Biru menjadi tidak mulus, ditambah lagi Daniel agak clueless mengenai 
cara menghadapi anaknya yang beranjak remaja.  

Amanda, adalah anak pertama dari pasangan Henry dan Julie, dengan seorang adik 
bernama Brandon.  Keluarga ini harmonis dan bahagia dengan keunikannya masing-masing.  
Julie, sang mama, sangat involve dengan kehidupan kedua anaknya, sehingga kadang-
kadang bisa terkesan cerewet namun lucu.  Amanda adalah anak yang cantik, manis, lembut 
tapi juga aktif.  Adiknya Brandon sangat jago nge-dance meskipun masih kecil.  Rumah 
mereka adalah tempat berkumpulnya anak-anak untuk belajar dan bermain bersama karena 
suasana yang selalu hangat dan hidup ada di rumah ini. 

Tomtim, yang badannya paling besar di antara mereka bertiga karena secara usia 
sebenarnya Tomtim lebih tua (pernah tinggal kelas) adalah anak tunggal dari Mama Rita 
yang memiliki keterbatasan atau learning difficulties. Keadaan Tomtim yang istimewa ini 
membuatnya seringkali menjadi target sasaran beberapa anak nakal di sekolah. 

Bruno, adalah salah satu anak yang suka nge-bully Tomtim di sekolah bersama dengan 
ganknya yaitu Jason, Samuel, dan Erlangga.  

Konflik memuncak karena kekesalan Biru cs atas prilaku bully Bruno cs yang tidak pernah 
tertangkap basah oleh guru. Akhirnya mereka merancang sebuah misi khusus untuk 
mengungkap kenakalan Bruno cs. Tetapi ternyata fakta yang mereka kumpulkan 
mengarahkan mereka kepada suatu kenyataan yang lain. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 
Catatan Produksi 
 
Executive Producer : Irene Hartono 
     Michael Wanandi 
 
Producer  :  Nia Dinata 
      Hanna Carol 
 
Director  :  Lasja F. Susatyo 
 
Script Writer  :  Melissa Karim 
 
Music Director :  Pongky Prasetyo 
 
Song Writer  :  Yosi Mokalu  
                                       Saykoji 
                                       Jflow  
                                       Bella Prasetyo 
 
Singer talent  :  All cast  

   Saykoji 
   Jflow 
 

Pemeran  Film Musikal Langit Biru 

TOKOH    PEMERAN 

Biru      : Kanya 
Tomtim     : Jeje Soekarno 
Amanda     : Baby Natalie 
Bruno      : Cody McClendon 
Jason      : Patton Ottlivio Idola Cilik 
Erlangga     : Jonathan Prasetyo 
Samuel     : Samuel Nathanael Carol 
Daniel (Ayah Biru)    : Ari Wibowo 
Mama Rita (Ibu Tomtim)   : Donna Harun 
Julie (Ibu Amanda & Brandon)   : Ary Kirana 
Brandon     : Brandon IMB 
Miss Dewi     : Becky Tumewu 
Hendry (Ayah Amanda & Brandon)  : Alim Sudibyo 

Dewi Shinta (Ibu Biru)    : Allie Callista 
Mama Bruno     : Ira Duati 
Monik      : Ayu Sita 
Mr. Tiko (Kepala Sekolah)   : Joko Anwar 
Saykoji      : Saykoji 


