
Moviegoers 

Liputan khusus Screening Demi Ucok JAFF Jogja 

Hello moviegoers Jogja, di edisi perdana ZAS mendapat kesempatan berharga mengikuti 

pemutaran film Demi Ucok di Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) 2012. Sobat muda 

pasti sering mendengar JAFF yang merupakan annual event perfilman bertaraf internasional. 

Berdasar rilis resminya Demi Ucok adalah film komedi menyentuh tentang perjuangan Mak 

Gondut, yang divonis dokter umurnya tinggal 1 tahun dan bertekad mencarikan jodoh pilihan 

untuk anaknya. Tetapi Glo menolak dijodohkan karena mau mengejar mimpinya: bikin film. 

Mak Gondut rela memberikan uang 1 milyar asal Glo mau kawin dengan pilihannya, tetapi Glo 

memilih mencari 1 milyar dengan mengumpulkan dana dari 10.000 orang. Bertempat di Studio 1 

XXI Jogja, ZAS bersama 200an orang menikmati nonton bersama jajaran cast dan crew, 

screening di Jogja diikuti hampir semua crew yang ada dan paling berkesan ketika sesi Q&A 

bersama Sammaria Simanjuntak dkk.  

   

      



Recommended banget buat awal tahun.  

Demi Ucok (DU) akan naik tayang di bioskop nasional tanggal 3 Januari 2012, film ini 

mengalir memenuhi ruang visual para penonton dengan bumbu kelucuan yang sangat pas, aura 

energi untuk meraih mimpi yang ingin disampaikan sutradara kepada para penonton tersalurkan 

dengan baik. It’s very cool, colorfull movie buat menutup manis tahun 2012. Film ini berhasil 

meraih 8 nominasi buat Festival Film Indonesia 2012 yang diadakan di Benteng Vrederburg. 

(Mak Gondut akhirnya berhasil membawa pulang penghargaan Aktris terbaik) 

 

Simak wawancara ZAS dengan mbak sutradara dan mak gondut peraih piala Citra 2012. 

 

Mak Gondut yang mencuri perhatian dan berhasil meraih Piala Citra 2012 

nominasi aktris pendukung terbaik. 

ZAS: Bagaimana kesan mami main di film pertama ini? 

MG: Kesan pertama, bagaimana membantu anak. (sebagai ortu) Apa saja akan dilakukan 

untuk membantu anak. Seandainya orang bilang film ini bagus, berhasil itu bukan tujuan utama. 

nggak muluk-muluk, hanya membantu dia. Dia pindah dari kerjanya di Singapore, kalo ini 

kehidupannya kenapa nggak dibantu. Kalo supaya berhasil nggak kepikiran tadinya, Tapi 

berhasil ini Karunia Tuhan banget ya. (sambil tersenyum) 

ZAS: Pesan buat anak muda sehingga bisa seperti mbak Sammaria Simanjutak? 

MG: Saya pikir, ya dikerjakan lah apa yang dia suka. Ortangtua, harus mengusahakan 

(anak) lebih dari dirinya sendiri, kalo anak itu sama seperti ibunya berarti enggak maju maka 

gitu-gitu aja, anak muda harus diberi tahu (agar) lebih dari ibunya, apalagi harus lebih juga dari 

bapaknya. (sambil ketawa) 

 

Film kedua bagi Sammaria Simanjuntak dan kunci kesuksesannya. 

ZAS: It’s very cool, fantastic and colorfull movie. Gimana sih reaksi penonton buat mbak 

sendiri? 

SS: ya reaksinya tentu beragam ya, ada yang nyolot tapi rata-rata ga berani nyolot takut 

sama aku haha. Tapi udah ga masalah lagi buat gue apa tanggapan penonton yang penting 

kayaknya krunya senang, mak gondut juga kayaknya seneng, happy banget itu yg penting buat 

kita. 



ZAS: Minta Pesan mbak Sammaria sebagai seorang sineas sukses buat pembaca yang 

ingin buat film skala nasional, what to do? 

SS: Be nice to your parent. Ya Itu, kata sutradara favorit gue (Yasmin Ahmad, red) itu 

kuncinya be nice to your parent dan so far kayaknya bener ya, dengan terbukti  yang nyari co 

pro terbanyak ternyata adalah bapak gue, dan yang mencuri perhatian di film ini ternyata emak 

gue. Dan ini memang bener kuncinya. 

ZAS: it’s nice to see you and I hope u enjoy make next film and be success in next movie. 

SS: Makasih ya. 


