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K. Preface

Transformers termasuk satu dari beberapa film kartun yang ditayangkan di TV ketika penulis 
masih kecil. Walau saat itu penulis tidak terlalu mengerti cerita dari Transformers, tetapi penulis sangat 
senang menonton film ini, kendaraan yang dapat berubah menjadi robot raksasa dan pertarungan antara 
robot baik (Autobots) dan robot jahat (Decepticons). Tahun 2007, film Transformers live action yang 
menggunakan  Computer  Generated  Imagery  (CGI)  untuk  para  robotnya  ditayangkan  di  bioskop-
bioskop di berbagai negara dengan judul Transformers: Prime Directive (Transformers 1), dan tentu 
saja beberapa bulan kemudian versi medianya (VCD, DVD, Blu-Ray) juga mulai dijual di berbagai 
toko entertainment.

Film Transformers 2007 inilah yang akan penulis bahas di tulisan ini.  Penulis akan menulis 
banyak hal tentang film ini, mulai dari cerita lengkap (banyak spoiler), misteri dan keanehan, FAQ, dan 
sebagainya.  Untuk orang yang belum menonton film ini  dan ingin mengetahui ceritanya tanpa ada 
spoiler/bocoran,  maka  penulis  sangat  tidak  menyarankan  Anda  untuk  membaca  tulisan  ini  karena 
tulisan ini mengandung banyak spoiler! Bagi orang yang seperti itu, penulis menyarankan supaya ia 
membaca review Transformers yang dibuat oleh orang lain yang dapat dicari melalui search engine.
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Ah, perlu diketahui bahwa penulis ini bukan fans Transformers sejati, jadi jika ada beberapa 
atau banyak kesalahan di tulisan ini mengenai Transformers, maka penulis mohon maaf dan penulis 
meminta supaya Anda mau mengoreksi kesalahan tersebut melalui e-mail penulis, entah Anda adalah 
fans Transformers maupun bukan.

OK, selamat membaca tulisan ini! Autobots....transform! Roll out!
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L. Transformers Story : The Beginning

Di  suatu  planet  bernama  Cybertron,  hiduplah  robot-robot  raksasa  berteknologi  tinggi  dan 
berakal.  Di planet  ini  terdapat  satu kubus raksasa yang merupakan sumber energi  bagi para robot. 
Kubus itu  bernama Allspark.  Apakah para robot  hidup dengan cinta  dan  damai?  Awalnya  ya,  tapi 
kemudian hidup mereka penuh dengan kerusuhan dan pertempuran,  pertempuran antara  robot  baik 
yang  disebut  Autobots  dengan  robot  jahat  yang  disebut  Decepticons.  Setelah  beberapa  lama 
pertempuran itu  terjadi,  planet  tempat  tinggal  mereka menjadi  hancur  akibat  ulah tangan dan kaki 
mereka sendiri. Planet Cybertron hancur, Allspark terlempar ke angkasa, dan para robot mengungsi ke 
planet lain. Apakah pertempuran antara Autobots dengan Decepticons telah berakhir? Ternyata tidak. 
Pertempuran  masih  berlanjut,  kali  ini  kelompok  Autobots  dan  Decepticons  berlomba-lomba  untuk 
mendapatkan  Allspark  kembali.  Decepticons  ingin  menggunakan  Allspark  untuk  menghancurkan, 
sedangkan Autobots ingin mencegah keinginan Decepticons yang jahat. Maka dimulailah pencarian 
Allspark oleh para robot.

Allspark terlempar ke planet biru yang bernama Bumi, pemimpin Decepticons yang bernama 
Megatron yang mengejar Allspark juga turun ke Bumi, tapi malang sekali, Allspark dan Megatron jatuh 
ke bawah bongkahan es di kutub utara, Arktik. Dan semenjak saat itu Allspark dan Megatron membeku 
di kutub. 

Beberapa puluh tahun kemudian....
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Empat  puluh  satu  pelaut  pemberani  yang  dipimpin  oleh  Captain  Archibald  Witwicky pergi 
menjelajah  Arktik.  Di  sana  mereka  menggali  sesuatu,  mengharapkan  suatu  penemuan  yang  besar. 
Seekor  anjing  milik  mereka  terjatuh  ke  dasar  es,  Captain  Witwicky  juga  ikut  terjatuh.  Keduanya 
selamat, tapi secara tidak sengaja Captain Witwicky menemukan sesuatu yang aneh. Dia menemukan 
robot raksasa yang membeku. Robot raksasa itu adalah Megatron. Lalu secara tidak sengaja Captain 
Witwicky  mengaktifkan  sistem  navigasi  Megatron,  lalu  mata  robot  itu  mengeluarkan  sinar  yang 
menerjang kacamata Captain Wiwticky. Maka di kacamata itu tersimpanlah suatu rahasia, yaitu lokasi 
Allspark.

Captain Witwicky berhasil selamat (atau diselamatkan), lalu ia menceritakan kejadian itu, tapi 
tidak ada yang mempercayainya, bahkan ia dihina sebagai orang gila dan dimasukkan ke Rumah Sakit 
Jiwa (RSJ). Tapi sebenarnya, suatu section rahasia divise riset pemerintah Amerika berusaha untuk 
menyelidiki kebenaran ucapan Captain Witwicky, dan ternyata ucapannya memang benar. Section itu 
adalah protokol Section-7 (S-7). Maka S-7 mengangkut Allspark dan Megatron ke suatu tempat rahasia 
di Hoover Dam di Nevada. Sejak saat itu S-7 melakukan penyelidikan terhadap Allspark dan Megatron 
secara rahasia. Keberadaan S-7 bisa dibilang hampir tidak ada karena keberadaan mereka yang sangat 
rahasia.

Kini tahun 2007...
Pusat  komando  operasi  khusus  pasukan Amerika  yang  berada  di  Qatar  didatangi  oleh  satu 

helikopter. Ketika helikopter itu mendarat, semua komunikasi di tempat itu menjadi rusak, termasuk 
radar dan Internet.  Helikopter itu berubah menjadi robot raksasa, dan robot itu sebenarnya bernama 
Blackout dari Decepticons. Lalu terjadilah baku tembak antara Blackout dan pasukan Amerika. Tujuan 
Blackout  adalah  mencuri  data  dari  tempat  tersebut,  tapi  tujuannya  belum  berhasil.  Sebuah  robot 
kalajengking bernama Scorponok keluar dari bagian tubuh Blackout, lalu Scorponok masuk ke dalam 
pasir. Lalu Blackout menghancurkan tempat tersebut bersama pasukan Amerika yang berada di sana.

Di suatu tempat yang lain...di suatu high school bernama Marshal high shcool.
Di suatu kelas, terdapatlah seorang laki-laki bernama Samuel James Witwicky, alias Sam, alias 

LadiesMan217 yang telah bertekad mengumpulkan nilai A sebanyak 3 mata pelajaran, karena jika ia 
berhasil  mengumpulkannya  dan  sudah  mengumpulkan  2000  USD,  ayahnya  (Ron  Witwicky)  akan 
menambah jumlah uangnya untuk membelikan mobil untuk Sam. Di kelas itu, Sam mempresentasikan 
laporan  Genealogi-nya,  yaitu  meneliti  kakeknya,  captain  Witwicky.  Sam  mulai  bercerita  sambil 
mempromosikan beberapa barang bekas Captain Witwicky yang ingin dijualnya dan dilelangnya di 
website e-bay. Lalu guru memberikan nilai B- kepada Sam, nilai B- masih tergolong bagus karena Sam 
berjualan ketika presentasi tugas. Tapi setelah merayu dan menjelaskan kenapa ia membutuhkan nilai 
A, maka guru itu memberikan nilai A-. What a trick! What a stupid teacher!

Sesuai janji, ayahnya akan membelikan mobil untuk Sam. Ayahnya membawa Sam ke tempat 
penjualan mobil bekas milik Bobby Bolivia. Lalu satu mobil Camaro klasik berwarna kuning datang 
sendiri ke tempat itu tanpa diketahui oleh seorangpun termasuk pemilik toko mobil bekas itu. Sam 
tertarik dengan mobil Camaro itu, Sam ingin membelinya. Ketika Bobby menawarkan harga 5000 USD 
kepada ayah Sam, ayah Sam mengatakan ia  tidak akan membeli  mobil  di  atas 4000 USD. Bobby 
menyuruh Sam untuk keluar dari mobil Camaro itu dan ia menawarkan mobil VW berwarna kuning. 
Ketika  Sam  keluar,  pintu  mobil  Camaro  menghancurkan  mobil  VW  itu.  Ketika  Bobby  ingin 
menawarkan mobil bekas lain, semua mobil bekas hancur akibat ulah mobil Camaro itu. Kenapa bisa 
terjadi hal  itu? Faktanya mobil  Camaro itu bernama Bumblebee,  satu-satunya robot Autobots yang 
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telah tiba di Bumi. Karena semua mobil bekas sudah hancur, maka Bobby mau menjual mobil Camaro 
itu dengan harga 4000 USD. 

Di  suatu  tempat  yang  lain...di  suatu  gedung  pemerintahan  Amerika  (Dephan).  Menteri 
Pertahanan  Amerika,  John  Keller,  menceritakan  kepada  orang-orang dalam bahwa Pusat  komando 
operasi khusus pasukan Amerika yang berada di Qatar telah hancur dan tidak ada berita dari mereka. 
Petunjuk yang berhasil  didapatkan hanya satu,  yaitu suara aneh.  Maka John Keller  memerintahkan 
mereka supaya menyelidiki hal ini dalam beberapa tim. Mereka ingin mengetahui siapakah yang telah 
menyerang pusat komando operasi khusus Amerika di Qatar.

Sam yang sudah memiliki mobil ingin mencari pacar. Maka Sam bersama temannya bernama 
Miles  pergi ke satu danau tempat  teman-teman mereka berkumpul.  Teman satu sekolah Sam yang 
berbadan atletis dan kekar bernama Trent melihat kedatangan Sam yang membawa mobil baru (yang 
bekas). Maka muncullah keinginan Trent untuk mengganggu Sam, lalu adegan konyol dilakukan oleh 
Miles (datang ke tempat itu hanya untuk memanjat pohon), lalu terjadilah perang mulut antara Sam dan 
Trent yang hampir membuat mereka berdua bertengkar. Pertengkaran mereka berhasil dicegah oleh 
Mikaela, seorang gadis yang relatif cantik, yang merupakan gadis yang diincar oleh Sam sejak Sam 
kelas 1 SMA.

Sam dan Miles hendak pulang, Sam sangat marah kepada Miles yang telah melakukan adegan 
konyol.  Trent  dan Mikaela  juga bertengkar,  penyebabnya adalah Trent  menolak keinginan Mikaela 
yang ingin mengendarai mobil Trent dengan alasan Trent tidak ingin mobilnya rusak, alasan lainnya 
adalah Trent merendahkan Mikaela serta memanggil Mikaela dengan sebutan "babe". Mikaela pergi 
berjalan kaki  meninggalkan Trent.  Sam yang melihat  Mikaela  pergi  berjalan kaki  ingin mengantar 
Mikaela. Maka Sam mengusir Miles dari mobilnya, lalu mulailah proses pendekatan Sam yang pertama 
terhadap Mikaela.

Ketika Sam mengajak Mikaela ke mobilnya untuk mengantar pulang, Mikaela menerima ajakan 
Sam, padahal Mikaela belum mengenal Sam sedikitpun (#&*@#@#@#$$!!). Lalu di dalam mobil, 
terjadi  percakapan bahwa Mikaela  tidak mengenal Sam, bahkan ia mengira  Sam adalah anak baru 
karena tidak pernah melihatnya di sekolah. Sam lalu menjelaskan bahwa  mereka berdua sudah satu 
sekolah bahkan satu kelas sejak kelas 1 (poor sam). Ketika Mikaela meminta maaf dan mengatakan 
bahwa Mikaela tidak mengenal Sam, tiba-tiba mobil Sam mogok di tengah jalan. Di sini terjadi adegan 
yang tidak kusuka yang seharusnya tidak perlu ditampilkan di film, yaitu ketika Mikaela berusaha 
membantu Sam dalam memeriksa keadaan mesin mobil Sam (lihat bagian Q). Ternyata usaha Mikaela 
tidak  membuat  mobil  itu  dapat  hidup kembali,  maka Mikaela  memutuskan pulang sendirian.  Sam 
marah  dan  frustasi  karena  mobilnya  mogok,  lalu  setelah  itu  Sam  dapat  menghidupkan  mobilnya 
kembali. Lalu Sam kembali mengajak Mikaela ke mobilnya. Sam tiba di rumah Mikaela pada malam 
hari,  sebelum  pulang  Mikaela  lagi-lagi  salah  menyebut  nama  keluarga  Sam.  Ketika  Mikaela 
menanyakan pendapat Sam tentang dirinya, Sam menjawab : "More than meets the eye". 

Itu baru permulaan. 

M. Transformers Story : Decepticons Strike!
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Di Qatar...beberapa pasukan Amerika yang berhasil selamat dari serangan Blackout berjalan di 
padang pasir di bawah naungan panas matahari di siang hari. Tujuan mereka adalah menginformasikan 
kepada Pentagon melalui  telepon tentang penyerangan yang telah terjadi  semalam. Karena mereka 
tidak memiliki telepon, mereka berusaha untuk mencarinya di tempat yang terdekat. Ketika mereka 
menemukan air dan memutuskan untuk beristirahat, mereka diserang oleh Scorponok. Mereka berlari 
menghindari  serangan Scorponok karena  peluru  mereka  tidak  mempan terhadapnya.  Sebagian  dari 
mereka terkena serangan Scorponok, dan sebagian lagi  berhasil  tiba di  suatu kampung Badui,  lalu 
Captain  Lennox  mendapatkan  ponsel  dari  ayah  seorang  anak  kecil  (anak  kecil  ini  sudah  bersama 
Captain  Lennox di  Pusat  komando operasi  khusus  pasukan Amerika).  Setelah  beberapa  gangguan, 
akhirnya  mereka  berhasil  menghubungi  Pentagon,  lalu  meminta  pesawat  tempur  untuk  menembak 
Scorponok.  Tidak  lama  kemudian  beberapa  pesawat  tempur  tiba  di  tempat  itu  dan  menembaki 
Scorponok.  Scorponok  yang  terluka  parah  berhasil  kabur  dengan  masuk  ke  dalam  pasir  serta 
menyisakan  ekornya  di  atas  pasir.  Nantinya  beberapa  pasukan  Amerika  itu  akan  membawa  ekor 
Scorponok itu untuk menelitinya.

Di gedung Dephan Amerika,  John Keller  kaget ketika melihat peristiwa itu (via satelit  atau 
kiriman broadcast  live dari  pesawat tempur).  Lalu ia memerintahkan supaya pasukan yang selamat 
segera kembali ke Amerika.

Di pesawat Air Force One...satu robot kecil Decepticons bernama Frenzy telah menyusup di 
pesawat tersebut. Frenzy ini bisa berubah menjadi stereo portabel. Frenzy berhasil masuk ke ruang 
kargo,  lalu  ia  mengakses  komputer  yang  ada  di  sana  yang  terhubung  ke  network  departemen 
pertahanan. Lalu Frenzy mulai mencari data yang ia inginkan sambil memberikan virus dengan cepat 
sekali.

Di  tempat  penyelidikan  suara  di  suatu  gedung  pemerintah  Amerika,  satu  tim  berhasil 
menemukan suara yang sama ketika Frenzy berhasil  mengakses jaringan dan mencari  data.  Cewek 
bernama Maggie yang merupakan tim tersebut memberitahukan kepada orang-orang di tempat itu, "kita 
diserang!"  Setelah  memberi  sedikit  penjelasan,  Maggie  menyarankan  supaya  jaringan  departemen 
pertahanan diputus/dimatikan. Karena tidak ada jalan lain, maka saran Maggie dijalankan. Lalu mereka 
memberitahu  kepada  Air  Force  One  bahwa  di  ruang  kargo  terdapat  penyusup,  dan  mereka 
menyarankan supaya pesawat itu mendarat untuk keselamatan presiden.

Akibat jaringan yang terputus itu Frenzy gagal mendapatkan apa yang ia cari.  Tapi ia tidak 
sepenuhnya  gagal,  karena  minimal  ia  berhasil  menemukan  petunjuk  yang  sangat  berguna,  yaitu 
"Iceman Project",  "Witwicky",  dan "Sector 7".  Beberapa orang yang diutus untuk mengecek ruang 
kargo berhasil dikalahkan oleh Frenzy. Lalu Frenzy melakukan penyamaran kembali menjadi stereo 
portabel. Ketika pesawat telah mendarat, Frenzy berhasil meloloskan diri dari pesawat dengan mudah, 
lalu ia masuk ke satu mobil polisi yang sudah menjemputnya dari tadi. Mobil polisi itu sebenarnya 
adalah Decepticons, namanya adalah Barricade, motto yang tertulis di sisinya adalah "To punish and 
enslave". Di dalam mobil polisi itu, Frenzy melakukan pencarian kata "Witwicky" di search engine, 
lalu ia berhasil menemukan kacamata Captain Wiwticky yang dijual oleh Ladiesman217 di website e-
bay.

Di suatu ruangan yang dijaga dengan ketat, John Keller sedang rapat dengan beberapa orang 
penting lain. Maggie yang ingin menyampaikan pendapatnya berhasil masuk ke ruangan itu. Penjaga 
yang  mengetahuinya  bersegera  untuk  mengeluarkannya,  tapi  John  Keller  memerintahkan  supaya 

5



Maggie dibiarkan berbicara karena Maggie merupakan orang dari  tim yang menemukan penemuan 
penyerangan  ke  jaringan  departemen  pertahanan.  Maggie  berpendapat  bahwa  pelakunya 
adalah........KAMU!? tentu bukan, pelakunya adalah sesuatu yang memiliki DNA berbasis komputer. 
Oh ya,  Maggie berpendapat seperti  itu tanpa mempertaruhkan nama kakeknya lho. Karena Maggie 
tidak memiliki bukti, John Keller menyuruhnya pergi bahkan mengancamnya jika Maggie berbicara 
sembarangan tanpa bukti lagi, maka Maggie akan dikeluarkan dari tim.

Maggie masih penasaran dengan apa yang diincar oleh penyerang itu, lalu ia teringat seorang 
teman dari beberapa temannya, teman yang bernama Glen, yaitu seorang hacker yang juga ahli suara. 
Karena ia yakin Glen dapat memecahkan kode suara itu, ia meng-copy suara dari komputer tempat 
kerjanya  ke  dalam Micro  SD Card.  Ia  segera  pergi  ke  tempat  Glen,  tapi  perbuatan  Maggie  telah 
diketahui oleh orang Departemen Pertahanan.

Ketika Maggie tiba di rumah Glen, Maggie menceritakan apa yang terjadi termasuk resiko ia 
akan  dipenjara  seumur  hidup  jika  ia  ketahuan  membocorkan  rahasia  itu.  Lalu  Glen  berhasil 
memecahkan kode suara itu, kodenya adalah "Iceman Project", "Witwicky", dan "Sector 7". Ketika 
mereka berdua berpikir tentang apa arti kata-kata tersebut, beberapa agen FBI datang ke tempat itu dan 
menangkap Maggie dan Glen. Keduanya akan diinterogasi oleh para agen FBI di ruang interogasi.

Di malam hari  di  rumah Witwicky.  Sam yang sedang tidur  terbangun ketika mendengarkan 
suara mobilnya yang menyala. Lalu ia melihat mobilnya pergi sendiri,  ia mengira bahwa mobilnya 
dicuri. Maka Sam mengejar mobilnya dengan sepeda sambil menelpon menceritakan apa yang terjadi 
ke polisi. Bumblebee tiba di suatu tempat, lalu ia berubah menjadi robot raksasa. Bumblebee berdiri 
sambil  memberikan  sinar  ke  langit  ala  batman  atau  thundercat,  bedanya  simbol  yang  dikirimkan 
Bumblebee adalah simbol Autobots. Sam yang baru pertama kali mengetahui hal itu menjadi sangat 
kaget  dan  ketakutan.  Akhirnya  Sam berbalik  menjadi  melarikan  diri  dari  mobilnya  sendiri.  Polisi 
datang dan mereka menangkap Sam karena salah paham. 

N. Transformers Story : Autobots Roll Out!

Pada pagi hari Sam bangun di kamarnya. Ia sudah berada di rumah setelah sebelumnya sempat 
diinterogasi oleh polisi, Sam dapat bebas karena ayahnya telah membayar tebusan/jaminan untuknya. 
Ketika Sam bangun, mobilnya sudah kembali di tempatnya semula. Sam yang ketakutan pergi dengan 
mengendarai  sepeda,  lalu  Bumblebee  mengejarnya.  Di  tengah  jalan  Sam terjatuh  dari  sepedanya, 
peristiwa itu disaksikan langsung oleh Mikaela dan teman-temannya. Teman-teman Mikaela tertawa, 
sedangkan Mikaela kebingungan dan menanyakan Sam apa yang terjadi. Sam hanya bisa menjawab 
bahwa ia sedang dikejar oleh mobilnya. Lalu Sam pergi. Tak disangka Mikaela berusaha mengejar Sam 
dengan naik motor, tapi pengejaran Mikaela terhalang beberapa saat oleh Barricade yang juga sedang 
mengejar Sam. 

Di suatu tempat, Bumblebee berhasil mengejar Sam, tapi Sam tidak mau bertemu Bumblebee, 
bahkan  Sam  memberikan  kunci  mobilnya  kepada  Bumblebee.  Barricade  tiba,  Sam  pergi  menuju 
Barricade yang dikiranya sebagai mobil polisi. Barricade manampakkan wujud aslinya, lalu Barricade 
bertanya apakah Sam adalah Ladiesman217. Sam membenarkannya. Barricade bertanya lagi tentang di 
mana Sam menyimpan kacamata. Barricade mencoba menyerang Sam, tapi Sam berhasil kabur. Sam 
bertemu Mikaela yang sedang mengendarai motor ke arahnya, maka Sam menjatuhkan Mikaela dari 
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motornya.  Ketika  Mikaela  bertanya  ada  apa,  Sam langsung menjawab bahwa ia  sedang di  serang 
monster. Mikaela melihat Barricade dan ia juga ketakutan. Di saat seperti itu Bumblebee datang, maka 
Sam dan  Mikaela  masuk  ke  dalam mobil.  Lalu  dimulailah  adegan  Bumblebee  yang  dikejar  oleh 
Barricade.

Malam hari  tiba  dan  pengejaran  Barricade  belumlah berakhir.  Bumblebee  bersembunyi  dan 
Barricade masih mencari Bumblebee. Bumblebee keluar dari persembunyiannya dan Barricade kembali 
mengejarnya. Akhirnya adegan pengejaran ini berakhir! Bumblebee mengeluarkan Sam dan Mikaela, 
lalu Bumblebee berubah menjadi robot raksasa. Barricade mengeluarkan Frenzy, lalu Barricade juga 
berubah menjadi robot raksasa. Bumblebee VS Barricade dimulai!

Sam dan Mikaela VS Frenzy
Sam kewalahan menghadapi Frenzy, di sisi lain Mikaela mencari sesuatu yang dapat menghajar 

Frenzy,  Mikaela  menemukan  gergaji  mesin.  Mikaela  datang  lalu  memotong  Frenzy,  lalu  Sam 
menendang potongan tubuh bagian atas Frenzy. Frenzy masih hidup, lalu ia berubah menjadi laba-laba, 
lalu ia menyamar menjadi ponsel milik Sam. Di sisi lain Bumblebee yang sudah berhasil mengalahkan 
Barricade memperkenalkan dirinya secara umum kepada Sam dan Mikaela. Bumblebee bersuara via 
gelombang radio karena prosesor suaranya masih rusak ketika pertempuan melawan Decepticons di 
Cybertron. Lalu Bumblebee mengajak Sam dan Mikaela masuk (bentuk mobil) jika mereka berdua 
ingin mengetahui lebih banyak lagi. Di dalam mobil Mikaela duduk di belakang dan tidak mau duduk 
di bangku supir. Lalu muncul ide aneh Sam, hal ini akan penulis bahas di bagian Q.

Mikaela lalu menyadari suatu keanehan, yaitu jika Bumblebee adalah robot yang super canggih 
kenapa ia berbentuk mobil Camaro klasik rongsokan? Mendengar hal itu, Bumblebee mengeluarkan 
mereka berdua dari mobil. Sam mengira Mikaela telah menyakiti perasaan Bumblebee yang sensitif 
(Sok tau banget Sam padahal dia baru kenal dengan Bumblebee!!). Bumblebee pergi berbalik arah, lalu 
ia berpapasan dengan mobil Camaro edisi terbaru, lalu ia meng-copy mobil tersebut. Beberapa menit 
kemudian Bumblebee tiba di tempat Sam dan Mikaela dalam bentuk Camaro edisi terbaru tersebut. 
Mereka berdua dengan senang hati masuk ke mobil tersebut.

Bumblebee membawa mereka ke  suatu  tempat.  Lalu mereka menyaksikan beberapa meteor 
yang jatuh ke Bumi. Meteor itu bukan meteor, melainkan para Autobots yang baru tiba di Bumi. Ada 
empat Autobots yang baru tiba di  Bumi,  lalu mereka berempat mencari  bentuk penyamaran dalam 
bentuk mobil, lalu mereka berempat datang ke tempat Bumblebee. Mobil truk, rescue car, GMC hitam, 
dan  mobil  sport  mendatangi  Bumblebee.  Mobil  truk  berubah  menjadi  robot  raksasa,  ia  adalah 
pemimpin Autobots, Optimus Prime. Optimus bertanya kepada Sam, "Apakah kamu adalah Samuel 
James Witwicky keturunan Archibald Witwicky?" Sam membenarkan sedangkan Mikaela merasa heran 
kenapa mereka bisa mengetahui hal itu. Ketika Optimus ditanya kenapa ia bisa berbahasa manusia, ia 
menjawab bahwa ia mempelajarinya melalui World Wide Web.

Optimus tidak lupa memperkenalkan para anak buahnya, yaitu :
- Bumblebee, mobil Camaro yang sudah menemani dan melindungi Sam dan Mikaela.
- Ironhide, mobil GMC hitam yang cukup besar.
- Jazz, mobil sport Pontiac Solstice.
- Ratchet, rescue car.
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Lalu Optimus menceritakan banyak hal kepada Sam dan Mikaela, menceritakan tentang planet 
Cybertron, Autobots, Decepticons dan pengkhianatan Decepticons, Megatron, tujuan Autobots, tujuan 
Decepticons, termasuk cerita penemuan Captain Witwicky. Optimus juga menjelaskan hal itu dengan 
gambaran yang jelas. Lalu Mikaela menduga bahwa kacamata Captain Witwicky yang dibicarakan itu 
ada pada Sam. Sam membenarkannya, ia juga bertanya dari mana Autobots mengetahui kacamata itu? 
Optimus  menjawab,  "Dari  e-bay".  Maka  Sam,  Mikaela,  dan  Autobots  pergi  ke  rumah  Sam untuk 
mengambil kacamata tersebut.

Sam menyuruh Autobots untuk menunggu 5 menit, tapi ternyata mereka tidak sabar menunggu, 
mereka membawa Mikaela ke kamar Sam untuk membantu Sam mencari kacamata. Lima Autobots 
menunggu dengan harap-harap cemas di pekarangan rumah Witwicky itu. Beberapa kejadian konyol 
dan aneh terjadi di bagian ini,  tapi akhirnya Sam berhasil menemukan kacamata Captain Witwicky 
setelah ia menanyakan ibunya tentang tasnya.

Ketika Sam berniat memberikan kacamata itu kepada Autobots, tiba-tiba banyak agen S-7 yang 
mendatangi rumah Witwicy. Agen itu memeriksa keadaan rumah Witwicky yang dicurigai telah terjadi 
kontak langsung dengan alien. Agen Simmons dari S-7 langsung menanyakan tentang Sam kepada 
Ron,  setelah itu  ia  memerintahkan anak buahnya supaya  semua yang ada di  rumah itu  ditangkap. 
Mikaela pun ditangkap karena dianggap penjahat plus karena ia sudah tahu tentang ayah Mikaela yang 
pernah mencuri mobil,  ini adalah penjelasan agen Simmons ketika mereka sedang berada di dalam 
mobil menuju markas S-7.

Di tengah perjalanan, Autobots menyelamatkan Sam dan Mikaela dari para agen S-7. Tetapi 
mereka tidak kaget melihat bentuk Autobots, ketika Optimus Prime menanyakan Simmons kenapa ia 
tidak kaget, ia menjawab bahwa wajar ia tidak kaget karena ada protokol S-7. Keadaan berbalik, para 
agen S-7  diikat,  bahkan khusus  Simmons,  ia  sempat  dikencingi  oleh  Bumblebee,  baju  dan celana 
luarnya pun disuruh oleh Mikaela untuk dilepas. Agen Simmons ditertawakan setelah Sam dan Mikaela 
melihat motif baju dan celana dalam Simmons. Tetapi percakapan mereka semua itu sudah diketahui 
oleh agen S-7 lain, karena seorang dari agen S-7 yang diikat sempat menelpon markas mereka dengan 
ponselnya.  Mikaela  juga sempat menceritakan Sam tentang alasan kejahatan ayahnya,  yaitu bahwa 
ayahnya sedang sangat membutuhkan uang saat itu, maka ayahnya mencuri (tetap saja salah!). Dan 
karena Mikaela tidak melaporkan kejahatan ayahnya, Mikaela pun dianggap sebagai penjahat.

Keadaan berbalik lagi, Autobots dikejar oleh para agen S-7. Pada akhirnya Bumblebee, Sam, 
dan Mikaela ditangkap kembali oleh para agen S-7. Autobots yang lain tidak mencegah kejadian itu 
karena  mereka  tidak  ingin  melukai  manusia.  Setelah  itu  Optimus  mengambil  kacamata  Captain 
Witwicky yang sempat terjatuh dari Sam ketika proses pengejaran sebelumnya. Optimus yang sudah 
mengetahui posisi Allspark setelah melihat peta lokasi dari kacamata itu, ia dan Autobots lainnya siap 
menuju lokasi Allspark.

Di gedung Departemen Pertahanan Amerika...  semua komputer pada jaringan Dephan rusak 
akibat virus yang telah disebarkan oleh Frenzy. Bukan hanya itu, virus menyebar ke komputer lain 
melalui jaringan (network secara umum), akibat hal itu mati listik global terjadi. Tidak ada komunikasi 
via satelit maupun darat. Setelah mengetahui hal itu, John Keller mencoba memakai ponsel maupun 
telepon biasa, dan ternyata memang tidak bisa dipakai. Akhirnya John Keller menemui seorang laki-
laki bernama Tom Banachek, agen dari S-7 yang telah menunggunya.
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Tom menjelaskan tentang S-7 dan fakta sebenarnya tentang NASA JPL Beagle Two Mars Rover 
bahwa itu mengirimkan suatu informasi yang sangat rahasia. Beagle Two berhasil menangkap gambar 
robot alien di planet Mars. Lalu ia membandingkan antara foto dari Mars dengan foto yang didapat dari 
pasukan komando khusus, ternyata terdapat banyak kesamaan. John Keller menanyakan kepada agen 
itu apakah semua ini tentang penjajahan alien.

Setelah itu John Keller memerintahkan supaya pasukan Lennox datang ke Hover Dam Nevada, 
ia juga mengajak Maggie dan Glen yang sedang berada di ruang interogasi. Sam, Mikaela, Maggie, dll 
bertemu di satu helikopter, mereka sempat bertegur sapa dan berkenalan. 

Sam, Mikaela, Maggie, dll tiba di Hover Dam, lalu agen Simmons menemui Sam dan meminta 
maaf atas kejadian sebelumnya. Agen S-7 meminta Sam untuk memberitahukan apa saja yang Sam 
ketahui tentang robot alien. Sam menyanggupinya dengan syarat orangtuanya dibebaskan, dan catatan 
kejahatan Mikaela dan ayah Mikaela dihapus. Sebelum mereka semua memasuki ke ruangan Hover 
Dam, Frenzy yang menyamar menjadi ponsel sejak dia dan Barricade kalah berhasil keluar dari tas 
Sam.

O. TRANSFORMERS : Save the Allspark, Save the World

Mereka masuk ke dalam Hover Dam, agen Simmons mulai menjelaskan tentang NBE (Non 
Biological Extraterrestrial). Ketika tiba di suatu hangar, agen Simmons menjelaskan tentang NBE-1 
yang berada di hangar itu. Sam meralat ucapan Simmons bahwa NBE-1 itu adalah Megatron. Agen 
Simmons tetap menyebutnya NBE-1, dan ia menceritakan tentang darimana ia mendapatkannya. 
Ketika Sam ditanya kenapa para alien robot itu menyerang Bumi, Sam menjawab bahwa mereka 
mengincar Allspark. Lalu Sam menjelaskan tentang Allspark dan tujuan Decepticons. Sam menduga 
bahwa S-7 mengetahui tentang Allspark, lalu Tom dan Simmons mengajak mereka semua ke suatu 
ruangan. Lalu dua agen S-7 itu menjelaskan semua tentang Allspark, termasuk kemampuan Allspark 
yang dapat memberikan energi DNA robot ke suatu mesin apa saja dan memberikan teknologi yang 
canggih. 

Di bagian lain di Hover Dam, Frenzy berhasil menemukan Allspark, lalu tubuhnya kembali ke 
semula. Lalu ia mencoba menyelamatkan Megatron dengan cara menghancurkan komputer yang ada di 
Hover Dam, dan ia juga memberitahukan kepada para Decepticons yang ada di Bumi tentang lokasi 
Allspark dan Megatron. Decepticons merespon hal itu dan siap berangkat ke lokasi. Decepticons yang 
siap berangkat adalah :

- Starscream, F22.
- Devastator, tank.
- Bonecrusher, mobil penyapu ranjau.
- Blackout.
- Barricade.

Starscream dengan cepat sampai di Hover Dam, ia langsung menyerang Hover Dam dengan 
tembakannya. Frenzy berhasil menyelamatkan Megatron, dan tinggal menunggu beberapa menit lagi 
saja  supaya  Megatron bisa  lepas.  Setelah mengetahui  Decepticons  telah menyerang,  Sam meminta 
supaya  Bumblebee  diselamatkan  karena  hanya  Bumblebee  yang  mengetahui  cara  menyelamatkan 
Allspark. Agen Simmons menolak permintaan itu, tapi Lennox segera mengancam Simmons dengan 
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senjata, Lennox mendukung pendapat Sam. Simmons akhirnya menyerah akibat ancaman Lennox dan 
permintaan John Keller.  Lalu S-7 membebaskan Bumblebee.  Sam mengajak Bumblebee ke tempat 
Allspark, setelah tiba di tempat Allspark, Bumblebee mengecilkan Allspark.

Captain Lennox menyarankan supaya Allspark di bawa ke suatu tempat yang aman. Pertama 
membawa Allspark ke kota terdekat, lalu dari kota itu dibawa lagi ke tempat yang lebih aman via 
pesawat. Maka mereka terbagi menjadi dua tim :

Tim 1 : Simmons, John Keller, Maggie,  Glen; Bertugas mengirimkan informasi kepada Air 
Force Amerika supaya beberapa pesawat dikirimkan ke kota itu via gelombang SW.

Tim 2 : Sam, Mikaela, Bumblebee, dan para tentara; Bertugas mengantarkan Allspark ke kota 
terdekat untuk dikirimkan lagi ke tempat yang lebih aman via helikopter.

Megatron berhasil lolos, lalu ia menanyakan Allspark kepada Starscream. Starscream menjawab 
bahwa Allspark sudah dibawa oleh manusia. Megatron memerintahkan supaya anak buahnya merebut 
Allspark.

Di  tengah  perjalanan,  Autobots  bertemu  dengan  Tim  Sam,  lalu  Autobots  berbalik  arah 
mengikuti  mereka.  Decepticons  pun mulai  dapat  mengejar  mereka  di  jalan tol.  Bonecrusher  mulai 
menghancurkan mobil lain yang mengganggu jalannya, Optimus Prime berubah menjadi robot untuk 
menghadapi Bonecrusher.

OPTIMUS PRIME VS BONECRUSHER
Pertempuran  mereka  berdua  cukup sengit  hingga  mereka  berdua  terjatuh  dari  jalan  atas  ke 

bawah. Tetapi pertarungan keduanya tidak seimbang, Optimus Prime terlalu kuat bagi Bonecrusher. 
Optimus Prime mengeluarkan pedangnya lalu menebas Bonecrusher. Bonecrusher tewas, pertempuran 
tersebut berlangsung kurang dari 1 menit. Setelah itu Optimus Prime melanjutkan perjalanannya.

Tim Simmons berusaha untuk mengirimkan informasi dengan radio SW dengan peralatan yang 
serba  kurang.  Dalam  usaha  tersebut,  Frenzy  menyerang  mereka.  Pada  akhirnya  mereka  berhasil 
mengalahkan Frenzy dan berhasil mengirimkan informasi kepada Air Force dengan kode morse via 
komputer + radio SW.

Tim Sam dan Autobots tiba di kota. Starscream dengan cepat menyusul mereka dan tiba di kota, 
lalu Starscream mulai menyerang Autobots. Serangan dahsyat Starscream membuat Bumblebee terluka, 
ia tidak bisa menggerakkan kakinya. Lalu Bumblebee memberikan Allspark kepada Sam. Devastator 
tiba di kota, ia pun siap menyerang. Ironhead dan Rachet siap menghadapi Devastator. Ironhead dan 
Rachet berhasil mengalahkan Devastator, tapi Devastator masih dapat bertahan hidup dan masih dapat 
menyerang.

MEGATRON VS JAZZ
Megatron  tiba  di  kota,  disusul  dengan  Blackout.  Jazz  menghadapi  pemimpin  Decepticons 

tersebut, tetapi pertempuran ini sangat tidak seimbang bagi Jazz. Megatron dengan cepat membelah 
tubuh Jazz menjadi dua.

Captain Lennox memerintahkan Sam supaya membawa Allspark ke puncak gedung warna putih 
yang  terdapat  patung,  dan  jika  Sam  sudah  tiba  di  puncak,  ia  harus  memberikan  sinyal  dengan 
menyalakan kembang api,  setelah  itu  ia  harus  memberikan  Allspark  kepada  helikopter  penjemput. 
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Awalnya Sam menolak, tapi Lennox berhasil memberikan motivasi tinggi kepada Sam bahwa sekarang 
Sam juga seorang tentara. Sam siap membawa Allspark ke puncak gedung putih, Ironhead dan Rachet 
siap melindungi Sam. Optimus Prime tiba di kota. Tidak lama kemudian ia menghadapi Megatron.

Dalam perjalanan Sam ke puncak gedung, Starscream dan Blackout siap menyerang mereka. 
Maka Jazz dan Rachet berusaha menghalangi serangan Starscream dan Blackout.

Di tempat lain tentara pimpinan captain Lennox sedang melawan Devastator yang masih hidup. 
Mereka  kesulitan  melawan  Devastator.  Di  tempat  lain  Mikaela  berhasil  membawa  Bumblebee  di 
belakang mobil, Mikaela yang menyetir, Bumblebee yang menyerang. Mobil yang dikendarai Mikaela 
menuju  tempat  pertempuran  tentara  melawan  Devastator,  lalu  Bumblebee  menyerang  Devastator 
dengan senjata andalan Bumblebee. Devastator pun akhirnya mati akibat serangan Bumblebee. Semua 
tentara senang karena akhirnya Devastator dapat dikalahkan, tentu saja Mikaela dan Bumblebee juga 
senang.

P. TRANSFORMERS : The Ending

Sam yang  sedang  menuju  gedung  sempat  jatuh,  dan  tiba-tiba  Allspark  memberikan  energi 
kepada beberapa mesin  yang ada di  dekatnya,  di  antaranya  mobil,  komputer,  dan mesin minuman 
kaleng  otomatis.  Sam bangkit  dan  terus  masuk  ke  gedung.  Megatron  yang  berhasil  mengalahkan 
Optimus Prime kini mengejar Sam. Walau dengan adanya gangguan Megatron, Sam berhasil tiba di 
puncak  gedung.  Megatron  pun  tiba  di  puncak  gedung.  Sam  memberikan  sinyal,  dan  helikopter 
penjemput  siap  mengambil  Allspark.  Ketika  Sam akan  menyerahkan  Allspark  kepada  orang  yang 
berada di helikopter penjemput itu, Megatron menghancurkan helikopter beserta isinya dengan senjata 
Megatron. Kini Megatron mulai mengancam Sam. Karena Sam tetap tidak mau memberikan Allspark 
kepada Megatron, Megatron pun menjatuhkan Sam dari puncak gedung.

Optimus Prime dapat menyelamatkan Sam. Optimus Prime merasa bangga kepada Sam karena 
Sam  berani  mempertaruhkan  nyawanya  untuk  Allspark.  Pertempuran  Optimus  Prime  melawan 
Megatron kembali terjadi. Ketika Optimus Prime sedang melawan Megatron, tiba-tiba Blackout datang 
dan ia siap menyerang Optimus Prime dari belakang.

Para tentara yang melihat  Blackout  bersiap untuk menyerangnya.  Jet  tempur juga dipanggil 
untuk menembak Blackout. Captain Lennox mengincar bagian dada Blackout, karena itulah kelamahan 
para  robot,  ia  mengendarai  motor  menuju  Blackout,  lalu  melewati  bagian  bawah Blackout  sambil 
menembak dada Blackout. Beberapa jet temput ikut menembak Blackout, dan akhirnya Blackout mati.

Starscream yang berada di angkasa mulai menembaki beberapa jet. Jet tempur yang lain juga 
ingin  menembak  Starscream.  Beberapa  jet  memang  hancur  oleh  Starscream,  tapi  Starscream juga 
sempat ditembak oleh jet tempur dibelakangnya, walau begitu Starscream masih dapat terbang bebas di 
angkasa.

Pertempuran Optimus Prime melawan Megatron dimenangkan oleh Megatron kembali.  Kini 
Megatron  kembali  mengincar  Allspark  dari  Sam.  Beberapa  jet  tempur  menembaki  Megatron  dari 
angkasa, lalu Optimus Prime memerintahkan Sam supaya Sam meletakkan Allspark ke dada Megatron. 
Sam melakukan hal itu, akibatnya Megatron menerima energi dari Allspark secara berlebihan hingga 
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akhirnya  Megatron  tewas.  Optimus  Prime  berterima  kasih  kepada  Sam  dan  mengatakan  bahwa 
Optimus Prime berhutang nyawa kepada Sam.

Autobots berkumpul, mereka sedih karena kehilangan prajut pemberani Jazz. Optimus Prime 
mengatakan  bahwa  Autobots  kehilangan  satu  prajurit  tetapi  mendapatkan  banyak  prajurit  baru 
(manusia). Lalu Bumblebee minta izin kepada Optimus Prime supaya ia dapat tinggal bersama Sam, 
kali ini Bumblebee dapat mengeluarkan suara aslinya. Optimus Prime mengizinkannya.
 

Protokol S-7 akhirnya dihentikan atas perintah presiden Amerika. Jasad Decepticons yang tewas 
dibuang ke dasar laut yang akan mendinginkan dan menghancurkan mereka.

Optimus Prime berdiri di suatu tempat, lalu ia memberikan pesan kepada para Autobots di luar 
angkasa : WE ARE HERE, WE ARE WAITING.

Tapi...pertempuran  ini  belum selesai,  karena  di  akhir  cerita,  Starscream yang  masih  hidup 
terbang tinggi ke luar angkasa menembus atmosfer Bumi.

Q. TRANSFORMERS : Weird Section

Di dalam film Transformers ini ada beberapa bagian yang menurutku aneh dan ada beberapa 
bagian  yang  menurutku  tidak  perlu  ditayangkan.  Pada  bagian  Q  ini  aku  akan  membahas  hal-hal 
tersebut. Hal yang perlu ditekankan adalah bahwa bagian ini adalah pendapatku pribadi, maka santai 
sajalah jika terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ini.

Q.K. Bagian yang seharusnya tidak perlu ditayangkan :

1. Mikaela yang sedang memeriksa mesin Bumblebee dan Sam memperhatikan perut Mikaela.
2. Sam dan Mikaela yang berciuman di akhir film Transformers.

Kedua adegan tersebut seharusnya tidak perlu ditayangkan! Adegan ini tidak ada gunanya untuk 
dilihat, terutama bagi anak-anak. Bukankah anak-anak juga merupakan target penonton Transformers!? 
Well, memang bagi film Barat "eksploitasi cewek" seperti adegan tersebut bukanlah hal yang aneh, 
mereka sudah biasa dan menganggapnya pemanis film bahkan kedua adegan itu masih belum ada apa-
apanya  karena  cukup  banyak  film  barat  yang  menyisipkan  adegan  making  love  di  film  mereka. 
Kebiasaan jelek yang tidak perlu ditiru oleh pembuat film dari negeri lain.

Q.L. Bagian yang aneh (bernilai negatif) :

1. Ide aneh Sam ketika Sam dan Mikaela berada di dalam mobil "Bumblebee"
   Sam : Maukah kamu duduk di pangkuanku?
   Mikaela : Kenapa?
   Sam : Hanya ada satu sabuk pengaman.
   Mikaela : (Setelah duduk di pangkuan Sam) taktik yang sangat cerdik.

Cerita yang aneh! Mikaela sudah mengetahui ide pervert Sam, tapi ia mau saja melaksanakan 
ide pervert tersebut!
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Q.M. Bagian yang aneh (???) :

1. Ketika Sam mengajak Mikaela ke mobilnya untuk mengantar  pulang,  Mikaela menerima 
ajakan Sam, padahal Mikaela belum mengenal Sam sedikitpun (#&*@#@#@#$$!!).

Aku ga ngerti,  kenapa  Mikaela  mau menerima ajakan itu  dari  seorang laki-laki  yang tidak 
dikenalnya? Apakah banyak cewek yang jika ditawari tumpangan oleh seorang laki-laki asing, mereka 
(cewek) akan menerima ajakan itu. Semoga saja cuma sedikit. I don't know, girls are weird.

2.  Mikaela  berusaha mengejar  Sam dengan naik motor  setelah ia melihat Sam terjatuh dari 
sepedanya.

Aku ga ngerti, kenapa Mikaela yang baru mengenal Sam bisa langsung mengambil keputusan 
untuk segera mengejar Sam setelah melihat kejadian itu? I don't know, girls are weird.

3.  Ketika  Optimus  ditanya  kenapa  ia  bisa  berbahasa  manusia,  ia  menjawab  bahwa  ia 
mempelajarinya  melalui  World  Wide  Web.  Begitu  juga  ketika  ia  ditanya  tentang  dari  mana  ia 
mengetahui tentang kacamata captain Witwicky, ia menjawab : "Dari e-bay".

Ara...apakah di  luar  angkasa  itu  mereka  bisa  mengakses  website  yang ada  di  Bumi?  Aneh 
sekali!!!! Wooi...ternyata website yang ada di Bumi ini bisa dilihat oleh alien di luar Bumi!!! 

4.  Decepticons berusaha susah payah untuk mendapatkan informasi kacamata captain Witwicky 
hingga mereka harus menyusup ke jaringan departemen pertahanan Amerika. Lalu kenapa Autobots 
dapat  mengetahui  semua  informasi  tentang  captain  Witwicky,  kacamata  Witwicky,  Megatron  dan 
Allspark yang jatuh ke kutub utara, dsb?

Jika  jawabannya  dari  website,  kenapa  Decepticons  harus  bersusah  payah seperti  itu?  Ingat, 
ketika banyak Decepticons sudah tiba di Bumi, hanya Bumblebee-lah robot Autobots yang sudah tiba 
di Bumi. Optimus Prime dan Autobots yang lain yang belum tiba di Bumi seharusnya tidak mengetahui 
informasi rahasia tentang captain Witwicky (dsb)! Kemungkinan yang paling masuk akal, Bumblebee 
menginformasikan semua hal kepada Autobots ketika ia mengirim sinar sinyal Autobots ke angkasat. 
Jika seperti itu kejadiannya, maka dari manakah Bumblebee mengetahui semua informasi itu? Sungguh 
aneh.
 

5.  Ketika  Megatron lepas  total  dari  es  di  hangar  Hover  Dam, ia  langsung berteriak,  "I  am 
Megatron!".

Megatron itu terperosok ke kutub Utara ketika mengejar Allspark, ia membeku, sama halnya 
seperti Allspark. Lalu kapan Megatron mempelajari bahasa manusia? Bukankah zaman dulu itu belum 
ada website!!?? Hah! Website yang bisa diakses dari luar Bumi oleh alien juga merupakan hal yang 
konyol!

6. Barricade ikut mengejar Autobots dalam pengejaran Allspark. Lalu kenapa Barricade tidak 
ikut bertempur sebagaimana teman-temannya yang lain?
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7. Ketika Sam terjatuh saat  membawa Allspark ke gedung,  Allspark memberikan energi  ke 
beberapa  mesin  yang  membuat  mereka  menjadi  robot.  Lalu  para  robot  itu  berbuat  kerusakan  di 
sekitarnya. Lalu bagaimana nasib mereka saat ini, apakah mereka masih selamat? Apakah mereka itu 
Decepticons?

Q.N. Bagian yang lucu :

1. Ketika S-7 akan mendemonstrasikan kemampuan Allspark di suatu ruangan, Epps melihat 
beberapa bekas cakaran di ruangan itu, lalu ia bertanya, "Apakah di sini pernah ada Freddy Krugger?" 
Glen menjawab, "Tidak. Freddy memiliki empat cakar. Itu adalah milik Wolverine!!! HAHAHA". 

HAHAHAHAHA!!

2. Baju dalam agen Simmons yang bertulisan "S-7", S yang seperti logo Superman, sedangkan 
celana dalamnya motifnya sangat meriah.

Pantas saja Sam dan Mikaela tertawa, mwahahahaha!!!

R. TRANSFORMERS : Two DVDs Special Edition

Karena  tulisan  ini  berdasarkan  Transformers  :  Two  DVDs  Special  Edition,  aku  akan 
menjelaskan tentang apa saja yang ada di dua discs tersebut :

- Disc 1 berisikan cerita Transformers. Special scenenya adalah komentar Michael Bay selama durasi 
Transformers. Aku malas mendengarkan Michael Bay selama durasi Transformers, jadi aku tidak tahu 
apa saja yang dikomentari Michael Bay.

- Disc 2 berisikan behind the scene of Transformers, ini adalah bagian yang menarik. Rincinannya 
adalah :

1] OUR WORLD

- The Story Sparks
Cerita awal tentang Transformers, alasan dibuat Transformers live action, dan sebagainya.

- Human Allies
Tokoh-tokoh manusia pada film Transformers.

- I fight Giant Robot
Penelitian ke pusat militer Amerika (darat, udara), latihan militer oleh beberapa aktor (tentara), bahkan 
banyak pemain figuran yang ternyata merupakan tentara asli.

- Battle Ground

2] THEIR WAR

- Rise of the Robot
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Cerita  awal  mula  tentang  Transformers  yang  merupakan  robot  mainan  produksi  Takara  Jepang. 
Transformers G1, Transformers Movie 1986, hingga cerita bahwa naskah Transformers pada komputer 
Michael Bay di-hack. Ah, di sini juga dijelaskan bahwa pada awalnya Arcee (satu-satunya robot cewek 
di  dunia Transformers) hampir akan ditampilkan di film Transformers.  Hal  itu tidak terjadi  karena 
mereka kesulitan membuat cerita yang pas untuk Arcee, tapi tidak menutup kemungkinan Arcee akan 
ditampilkan di film Transformers selanjutnya. Aku berpendapat : Sebaiknya Arcee memang tidak usah 
ada! Jika Arcee harus tampil, maka minimal harus ada satu robot cewek lagi di kelompok Decepticons.

Tokoh-tokoh yang tidak ditampilkan seperti Soundwave juga diceritakan di bagian ini. Lalu terdapat 
behind the scene of Peter  Cullen,  yaitu  ketika ia  mengisi  suara Optimus Prime.  Keberadaan Peter 
Cullen sebagai pengisi Optimus Prime saja sudah membuat film Transformers bernilai bagus.

- Autobots Roll Out
Penjelasan tentang tokoh Autobots yang ditampilkan di film ini. Termasuk alasan kenapa Bumblebee 
dapat berubah menjadi mobil Camero bukan mobil VW, dan sebagainya.

- Decepticons Strike
Penjelasan tentang tokoh Decepticons yang ditampilkan di film ini. Termasuk alasan kenapa Megatron 
dapat berubah menjadi pesawat alien bukan pistol. 

- Inside the Allspark

3] MORE THAN MEETS THE EYE
- From script to sand : The Scorponok Desert Attack
Behind the scene tentang pertempuran di pasir.

- Concepts
Gambar-gambar tentang ide Transformers.

- Trailers
Beberapa trailers Transformers.

S. TRANSFORMERS : NEXT MOVIE

Film Transformers ini belumlah berakhir, film Transformers 2 akan segera dirilis sebagai sequel 
dari  film  Transformers1.  Bagaimanakah  perkiraan  ceritanya?  Menurut  pendapatku  pribadi,  cerita 
Transformers 2 adalah tentang pertempuran baru antara Decepticons yang dipimpin oleh Starscream 
melawan  Autobots  yang  dipimpin  oleh  Optimus  Prime.  Pertempurannya  tentu  saja  di  Bumi,  dan 
beberapa  Decepticons  lain  akan  datang  ke  Bumi.  Tapi  setelah  aku melihat  trailer  Transformers  2, 
perkiraanku mungkin keliru,  karena pada film itu  Autobots akan melawan robot Decepticons yang 
super raksasa. Robot Decepticons itu sangat raksasa, bahkan ukuran Optimus Prime tidak ada apa-
apanya dibandingkan dengan ukuran robot itu. Siapakah robot Decepticons itu? Jawabannya ada pada 
film Transformers 2 alias Transformers : Revenge of the Fallen. 
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T. TRANSFORMERS : Original SoundTrack

CD : Transformers
Production : Warner Music Records Inc
Released in : 2007
Album Producers : Diarmuid Quinn and Jeff Aldrich
Mastered by : Ted Jensen at Sterling Sound
Art Design : Mathieu Bitton at Candy Tangerine
A&R Coordinator : Nick Haussling
Copyright : Warner Music Records, DreamWorks, Paramount Pictures, Hasbro.
Tracks : 12

Track Artist Title
-------------------------------------------------------------------------------
01 Linkin Park What I've Done
02 Smashing Pumkinks Doomsday Clock
03 Disturbed This Moment
04 Goo Goo Dolls Before It's Too Late (Sam and Mikaela's Theme)
05 The Used Pretty Handsome Awkward
06 Him Passion's Killing Floor
07 Taking Back Sunday What It Feel Like To Be A Ghost (*)
08 Styles of Beyond Second to None

[featuring Mike Shinoda]
09 Armor For Sleep End of The World (*)
10 Idiot Pilot Retina and The Sky (*)
11 Julien-K Technical Difficulties
12 Mutemath Transformers Theme (*)

* Not in Film

U. TRANSFORMERS CAST

Transformers 1 (Prime Directive)
Genres : Action/Adventure, Science Fiction/Fantasy and Adaptation
Running Time : 2 hrs. 20 min.
MPAA Rating : PG-13.
Production Co. : Angry Bulls Films, Hasbro, Inc.
Studios : DreamWorks, Paramount Pictures

Main Casts
Sam Witwicky : Shia LaBeouf
Mikaela Banes : Megan Fox
Maggie Madsen : Rachael Taylor
Glen Whitmann : Anthony Anderson
Captain Lennox : Josh Duhamel
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Captain Witwicky : W. Morgan Sheppard
Agent Simmons : John Turturro
John Keller : Jon Voight 
Sergeant Epps : Tyrese Gibson
Tom Banachek : Michael O'Neill

Autobots Voice Casts
Optimus Prime : Peter Cullen
Bumblebee : Mark Ryan
Jazz : Darius McCrary
Ratchet : Robert Foxworth
Ironhide : Jess Harnell

Decepticons Voice Casts
Megatron : Hugo Weaving
Starscream : Charlie Adler
Bonecrusher : Jim Wood
Frenzy : Reno Wilson
Barricade : Jess Harnell

Director : Michael Bay
Executive Producer :  Steven Spielberg, Brian Goldner, Michael Bay, Mark Vahradian
Producer :  Don Murphy, Tom De Santo, Lorenzo Di Bonaventura, Ian Bryce
Co-Producer : Allegra Clegg, Ken Bates
Associate Producer : Matthew Cohan, Michelle McGonagle
Writer : Roberto Orci, Alex Kurtzman, John Rogers

V. FAQ (Frequently Asked Questions)

Q : Kenapa kamu (penulis) baru membuat tulisan ini sekarang (Februari 2009)?
A :  Keinginan menulis  Transformers  sudah ada sejak aku selesai  menonton dua disc  DVD 

Transformers Special Edition, tapi sejak itu hingga bulan Februari 2009 aku tidak menemukan waktu 
luang yang cocok untuk menulis ini. Di bulan Februari 2009 inilah aku mendapatkan waktu luang yang 
cocok untuk menulis ini.

Q : Kamu menulis tentang Mikaela bahwa ia adalah relatif cantik. Apakah menurutmu Megan 
"Mikaela" Fox itu memang cantik?

A : Aku menyebut relatif cantik karena penilaian orang terhadap cewek cantik itu berbeda-beda. 
Saat aku melihat Megan Fox sebelum casting Transformers di disc 2, aku berpendapat bahwa Megan 
Fox sebelum casting masih lebih cantik daripada Megan Fox saat casting Transformers. Itu pendapatku.

Q : Saat Sam mengantarkan Mikaela, kenapa mereka berdua baru tiba di rumah Mikaela pada 
malam hari? Ngapain aja mereka berdua?
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A : Aku tidak tahu dengan pasti.  Mungkin rumah Mikaela memang jauh, atau Sam sempat 
nyasar, atau ada alasan aneh lainnya.

Q : Apakah nama Mikaela itu diambil dari nama malaikat Mikail?
A : Dilihat dari namanya sangat mungkin. Malaikat itu genderless, tapi bagi agama/kepercayaan 

lain malaikat itu cewek. Jadi begitulah.

Q : Kenapa Sam mempercayai Autobots?
A : Sam sudah bersama Bumblebee beberapa hari,  jika Autobots memang jahat, Bumblebee 

sudah menyerang Sam dari awal. Karena itulah Sam langsung mempercayai ucapan Optimus Prime, 
pemimpin Autobots. 

Q : Apakah Scorponok masih hidup?
A : Kemungkinan besar masih hidup, tapi ia hanya bisa bertahan dengan baik di padang pasir.

Q : Siapa karakter Transformers favoritmu?
A : Soundwave. Tapi dia tidak tampil di film Transformers ini hiks hiks hiks.

Q : Kenapa kamu memilih Decepticons! Bukankah Decepticons itu jahat!?
A : Aku suka Decepticons karena teknologinya yang di atas teknologi Autobots. Lalu, mungkin 

saja ada Decepticons yang baik hehehehe.

W. Version History

1. Februari 5, 2009. Baru mulai membuat tulisan ini. 
2. Februari 9, 2009. Yap! Akhirnya selesai juga! Hmm..karena tulisan ini dibuat terburu-buru 

(karena ada beberapa tulisan lain  yang harus kuselesaikan pada bulan ini),  mungkin akan terdapat 
sedikit banyak kekurangan di tulisan ini. Jika Anda melihat kekurangan, kesalahan, dan sebagainya, 
jangan ragu untuk mengomentarinya! Publikasi tanggal 10.

X. Credits

1. Transformers. Semua yang berhubungan dengan Transformers.
2. Aku sendiri, Kyosuke Kakikaku.
3. Review Aaron Wallace : http://www.dvdizzy.com/transformers.html  
   Walaupun aku dan dia memiliki pendapat dan kesimpulan yang berbeda tentang Transformers 

tapi tulisannya memang bagus dan cukup lengkap untuk suatu review.
4. http://movies.yahoo.com/movie/1808716430/info 
5. Pembaca tulisan Transformers Complete ini. Terima kasih atas waktu luangnya.
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