PETUNJUK AUDISI
TEATER MUSIKAL CEK TOKO SEBELAH
2022

Teater Musikal Cek Toko Sebelah adalah sebuah produksi teater musikal adaptasi dari film Cek Toko
Sebelah karya Ernest Prakasa yang produksi oleh Jakarta Movin dengan dukungan dari Starvision.
A. Kriteria Umum
1. Berumur 15-30 tahun pada 2 September 2022
2. Berdomisili di Jabodetabek dan bersedia untuk berkomitmen pada jadwal produksi
sampai dengan Desember 2022 di Jakarta
3. Tidak sedang mengikuti produksi pertunjukan lain hingga bulan Desember 2022
4. Bisa bernyanyi, menari, dan bermain peran
5. Mengikuti akun instagram dan tiktok @jakartamovin

B. Teknis Audisi Online
1.

Buat sebuah video remix/duet dengan video #AudisiMusikalCTS yang ada di Instagram
Reels atau Tiktok @jakartamovin

2.

Upload video remix/duet tersebut di Instagram Reels saja atau Instagram Reels dan
Tiktok milik peserta

3.

Terdapat 2 video audisi yang tersedia:
i. Video duet bernyanyi dengan lagu Berlari Tanpa Kaki - GAC
ii. Video duet menari dengan lagu Shine The Light - Jakarta Movin

4.

Peserta dapat memilih untuk membuat video remix/duet dengan salah satu video audisi
atau disarankan keduanya (upload 2 video: bernyanyi dan menari)

5.

Wajah harus terlihat jelas pada video

6.

Dilarang menggunakan filter suara apapun, filter visual apapun, ataupun fitur voice over

7.

Dalam caption, tuliskan nama, usia, peran yang diinginkan, dan hashtag
#AudisiMusikalCTS

8.

Batas waktu upload video audisi selambat-lambatnya adalah Rabu, 14 September 2022
pukul 18.00 WIB. Video yang diupload setelah batas waktu tersebut tidak akan
dipertimbangkan

9.

Pastikan akun Instagram dan Tiktok peserta tidak di-private dan bisa di-DM oleh tim
audisi

10. Untuk mengetahui ketersediaan peran dan kriteria khusus, silakan baca characters brief
terlampir pada dokumen ini
11. Tidak semua peran yang tertulis dalam characters brief akan dipilih melalui audisi
terbuka
12. Tim Jakarta Movin dapat melakukan pencarian bakat bentuk lainnya jika tidak
menemukan pemeran yang sesuai kebutuhan pada audisi terbuka

C. Rangkaian Audisi
1.

Peserta audisi online yang terpilih untuk mengikuti tahap berikutnya yaitu Walk-In
Audition akan kami umumkan paling lambat pada 16 September 2022 melalui direct
message dari akun Instagram atau Tiktok @jakartamovin

2.

Walk-In Audition akan dilaksanakan pada 17-18 September 2022

3.

Peserta yang lolos tahap walk-in audition namun masih ingin kami lihat untuk
penempatan peran lebih lanjut akan dipanggil lagi pada sesi callbacks tanggal 19-20
September 2022 (peserta hanya akan diminta hadir pada salah satu hari)

4.

Peserta audisi yang lolos menjadi pemain Teater Musikal Cek Toko Sebelah wajib
mengikuti acara Welcoming Cast pada hari Minggu, 25 September 2022 untuk
menerima naskah, partitur lagu, dan briefing awal.

D.

Rencana Produksi
1.

Pertunjukan akan dilaksanakan secara offline pada awal atau pertengahan Desember
2022 di Jakarta

2.

Latihan akan dilaksanakan pada hari Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu
(sore-malam hari untuk latihan weekday dan pagi-siang hari untuk latihan weekend)
mulai tanggal 27 September 2022. Tidak semua hari latihan harus dihadiri seluruh
pemain. Pemain akan hadir sesuai kebutuhan adegan/koreo/lagu yang sedang dilatih
pada hari latihan tertentu. Rincian jadwal latihan per-hari akan diberitahu pada saat
Welcoming Cast.

E.

Syarat dan Ketentuan
1.

Pemain yang tersaring dari audisi terbuka akan mendapatkan honor pemula yang tidak
dapat dinegosiasikan (Jakarta Movin mencari talenta muda yang berkomitmen untuk
mengembangkan diri bersama kami)

2.

Seluruh pemain Teater Musikal Cek Toko Sebelah secara otomatis akan menjadi bagian
dari komunitas Jakarta Movin Batch 5 dan berhak mengikuti kegiatan Jakarta Movin
lainnya di kemudian hari

3.

Keputusan tim audisi tidak dapat diganggu gugat

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Jakarta Movin:
www.jakartamovin.com atau instagram @jakartamovin
Jika ada pertanyaan, silakan hubungi:
WA: +62 877 8877 2215 (WA chat only)
Email: info@jakartamovin.com

SINOPSIS
TEATER MUSIKAL CEK TOKO SEBELAH
Koh Afuk, pemilik toko Jaya Baru, menyadari kondisi fisiknya sudah tak lagi prima karena usianya
yang menua. Ia merasa sudah saatnya untuk mewariskan tokonya kepada anaknya. Namun Erwin,
anak bungsu yang ia percayai, tengah sibuk mengejar promosi jabatan ke Singapura. Sementara itu,
Koh Afuk tak pernah mempercayai Yohan sang anak sulung. Masa lalu Yohan dulu berantakan akibat
tercandu narkoba. Kini pekerjaan Yohan sebagai freelance photographer pun tak menentu dan
membuatnya sering meminjam uang pada Koh Afuk. Di tengah dilema tersebut, Robert sang
developer terus merayu Koh Afuk untuk menjual lahan toko demi proyek apartemen. Koh Afuk tidak
rela dan meminta Erwin untuk mencoba mengelola toko satu bulan saja dengan harapan dapat
membujuk Erwin sebagai penerus toko. Rencana tersebut disetujui oleh Bu Sonya, bos Erwin di
kantor, namun ditentang oleh Natalie, pacar Erwin.
Dalam kurun waktu satu bulan, Erwin menghadapi pegawai toko yang unik dan jenaka, juga
persaingan dengan pemilik toko sebelah. Namun semuanya terhenti ketika Erwin memilih mengambil
promosi di Singapura. Karena kecewa, Koh Afuk merelakan tokonya untuk dijual ke Robert meskipun
berat hati. Ternyata Erwin dan Yohan tidak rela. Keduanya mengerti bahwa toko Jaya Baru adalah
semangat yang selalu mengisi hari-hari Koh Afuk. Dengan bantuan para pegawai toko, kakak beradik
itu pun berjuang melawan Robert dan merebut kembali Jaya Baru.

CHARACTERS BRIEF
TEATER MUSIKAL CEK TOKO SEBELAH

KOH AFUK
Pemilik toko Jaya Baru. Mendirikan toko bersama mendiang istrinya, Ci
Lili, sebagai warisan turun temurun untuk anak cucunya kelak. Tegas,
lugas, dan pekerja keras. Sejak Ci Lili meninggal, Koh Afuk merasa
kehilangan arah. Apalagi Yohan, anak sulungnya diusirnya dari rumah
karena ketahuan memakai narkoba. Sementara Erwin, anak bungsunya
pergi dari rumah demi mengejar beasiswa ke Sydney. Di tengah rasa
sepinya, semangat Koh Afuk kembali karena ia memiliki pegawai-pegawai
toko yang unik dan jenaka. Sementara itu, Robert sang bos developer selalu merayunya untuk
melepas lahan toko menjadi proyek apartemen. Koh Afuk jelas menolak karena keinginan
terbesarnya adalah mewariskan toko pada Erwin, anak yang paling dipercayainya. Tapi Erwin ternyata
punya mimpi dan arah karir yang berbeda. Sepanjang cerita ini, Koh Afuk menyadari bahwa yang
dibutuhkannya adalah memahami perasaan anak-anaknya. Juga rasa percaya pada Yohan dan Ayu,
anak dan menantu yang selalu ia anggap remeh.
Laki-Laki/ 60 tahunan / Cina Medan (Hokkien)

CI LILLI
Mendiang istri Koh Afuk sekaligus ibu yang penyayang bagi Erwin dan
Yohan. Jika Koh Afuk adalah nahkoda, Ci Lili adalah seorang navigator
yang menentukan arah berlayarnya kapal Jaya Baru. Bagi keluarganya, Ci
Lili adalah lem yang menyatukan semuanya dan menjadi voice of reason.
Maka ketika ia wafat, anak dan suaminya hancur dan kehilangan arah.
Kedua anaknya berpencar mencari arah hidupnya masing-masing.
Sementara Koh Afuk tetap mengurus toko karena begitu banyak
kenangan Ci Lili yang tersimpan di Jaya Baru.
Perempuan/ 60 tahunan / Cina Medan (Hokkien)

YOHAN
Anak sulung Koh Afuk dan Ci Lili. Seorang fotografer freelance yang cuek,
keras kepala, dan mudah tersinggung. Pada awal Jaya Baru berdiri, Koh
Afuk terlilit utang dan tanpa sadar Yohan kecil selalu jadi pelampiasan
amarah Koh Afuk. Maka hubungan Yohan dan Koh Afuk tak dekat sejak
awal. Hanya Ci Lili yang mampu menghargainya dengan baik. Maka
ketika Ci Lili tiada, Yohan begitu hancur. Ia bahkan sampai menggunakan
narkoba dan kuliahnya jadi berantakan. Hal itu tentu membuat Koh Afuk
mengusirnya dari rumah. Saat itu, hanya Ayu yang menjadi sumber kekuatannya. Tanpa restu Koh

Afuk, Yohan nekat menikahi Ayu. Akibatnya, hubungan Yohan dan Koh Afuk semakin dingin. Meski
begitu, tersisa ruang di hatinya agar suatu hari Papanya meminta maaf dan menghargainya. Namun
Koh Afuk lebih memperhatikan Erwin. Ketika Koh Afuk mewariskan toko pada Erwin, Yohan
benar-benar kecewa. Bukan karena ia iri pada Erwin, tapi karena toko Jaya Baru selalu mengingatkan
Yohan akan kedekatannya dengan Ci Lili. Sepanjang cerita, Yohan berusaha untuk membenahi
hidupnya dan membuktikan diri di hadapan Koh Afuk. Namun ternyata yang dibutuhkannya adalah
mengendalikan emosi dan memaafkan.
Laki-Laki/ 32 tahun / Cina Medan (Hokkien)

ERWIN
Anak bungsu Koh Afuk dan Ci Lili yang bekerja di perusahaan
multinasional dengan posisi karier yang tinggi. Anak yang penurut,
berprestasi, dan bisa diandalkan. Ketika ia lahir, keuangan toko Jaya Baru
sudah membaik sehingga Erwin dibesarkan dengan kasih sayang dan
perhatian yang cukup. Selepas Ci Lili meninggal, Erwin mendapatkan
beasiswa ke Sydney dan meninggalkan Koh Afuk. Pola pikirnya yang
modern sedikit bertentangan dengan cara Koh Afuk yang old school.
Ketika Koh Afuk mewariskan toko Jaya Baru padanya, Erwin tengah mengejar promosi jabatan
sebagai Brand Director South East Asia di Singapura. Tapi Erwin tidak tega mengecewakan Koh Afuk
sebagai orangtua satu-satunya. Apalagi ia juga tahu bahwa hubungan Papanya dan Yohan kurang baik
dan tak mungkin Papanya mempercayakan Jaya Baru kepada Yohan. Sementara itu, Natalie, pacar
sekaligus teman kantornya ikut khawatir kalau Erwin harus menjaga toko dan melepas karier yang
telah dibangunnya sejauh ini.
Laki-Laki/ 28 tahun / Cina Medan (Hokkien)

NATALIE
Pacar sekaligus teman kantor Erwin. Pekerja keras dan career oriented
seperti Erwin. Jujur, lugas, dan mudah panik. Sebagai support system
Erwin, Natalie selalu membantu Erwin untuk fokus pada karirnya,
termasuk promosi jabatan Erwin. Namun, Natalie yang dibesarkan di
keluarga yang privileged dan mandiri, kurang memahami hubungan yang
rumit di keluarga Erwin.
Perempuan/ 27 tahun / Cina Surabaya

AYU
Istri Yohan yang tidak direstui oleh Koh Afuk. Baker yang telaten dan
passionate. Sabar, pengertian, dan pendengar yang baik. Support system
terbesar Yohan dalam kondisi suka duka, jatuh bangun, dan sehat
maupun sakit. Walaupun Koh Afuk sering memandang remeh dirinya,
Ayu selalu berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan Koh Afuk,

termasuk membuatkannya kue-kue kering. Dalam hatinya, ia ingin sekali Koh Afuk mengakuinya
sebagai menantu dan menganggapnya seperti anak sendiri.
Perempuan/ 28 tahun / Jawa-Maluku

PAK NANDAR
Pemilik toko kelontong Sinar Maju yang berada tepat di sebelah toko Koh
Afuk. Sebelum Koh Afuk datang, hanya dirinya yang memiliki toko di area
itu. Wajar bila Pak Nandar selalu menganggap Koh Afuk sebagai pesaing
abadi. Sebaliknya, Koh Afuk sering menggunakan kata “Cek Toko
Sebelah” sebagai pembanding harga tokonya yang (menurutnya) lebih
murah dibanding Sinar Maju. Sama dengan Koh Afuk, Pak Nandar juga
dirayu Robert untuk melepas lahan tokonya demi proyek apartemen.
Namun karena Koh Afuk masih bersikeras mempertahankan toko, Pak
Nandar juga ikut semangat menjaga toko Sinar Maju.
Laki-laki/ 50 tahunan / Sunda

ROBERT
Realtor yang tertarik untuk membeli lahan toko Koh Afuk demi
membangun proyek apartemen. Seringkali pamer kekayaan tapi terlalu
berlebihan sehingga terlihat seperti orang kaya baru. Diam-diam,
melakukan cara licik agar Koh Afuk merelakan tanahnya pada Robert.
Selalu merayu Koh Afuk dengan uang. Padahal tidak semua hal bisa
dibeli dengan uang.
Laki-laki/ 35 tahun / Batak

BU SONYA
Mentor Erwin di kantor. Manajer yang berwibawa tapi nyentrik.
Pengamat yang solutif. Senang memikirkan hal-hal random dan bisa
sangat jujur ketika dimintai pendapat. Walau sibuk kerja tetap cinta
keluarga karena baginya pekerjaan bisa menanti, tapi keluarga takkan
terganti. Maka ketika Erwin meminta cuti untuk membantu Koh Afuk, Bu
Sonya langsung menyetujuinya. Ia tidak ingin Erwin menyesal seperti
dirinya dulu yang meninggalkan keluarga demi balap liar.
Perempuan/ 50 tahunan / Jawa

PEGAWAI JAYA BARU

OJAK (The Hitman)
Atlet angkat beras di toko kelontong Jaya Baru. Berotot dan kuat. Mudah
tersinggung. Tampilan boleh mirip security, tapi hatinya hello kitty. Selalu
membela sahabat-sahabat dan orang-orang terdekat. Bersama Ojak, ia
bagaikan dynamic duo tapi keduanya hobi berdebat dan berbalas pantun.
Laki-laki/ 20 tahunan / Betawi

YADI (The Ninja)
Tandeman Yadi di Jaya Baru. Gerak geriknya gesit bagai ninja. Setiap ditanya,
hobinya ngeles. Tapi dibanding Aci, dia tidak suka fafifuwasweswos karena
lebih memilih sedikit bicara, banyak bekerja. Setiap tanggal tua ia punya
kerjaan sambilan sebagai ojek Ojak. Kadang juga ia suka antar delivery,
karena baginya “kurir is my career.”
Laki-Laki/ 20 tahunan / Betawi

KUNCORO (The Lobbyist)
Tatapannya sering kosong apalagi setiap memperhatikan Tini di toko
sebelah. Tampilannya gembel, tapi jago gombal. Sering merayu dan
membuat orang tersipu-sipu. Wajar bila ia jago melobi dan persuasi.
Cita-citanya ingin jadi penyair, role modelnya Rangga. Sambil bekerja di toko
seringkali menulis puisi untuk ‘Dek Tin’, tapi sayang hubungannya tidak
disetujui karena beda toko.
Laki-laki/ 20 tahunan / Jawa

NARYO (The Spy)
Walau gayanya gemulai bin gemay, jati diri Naryo adalah spy. Ia selalu jadi
mata-mata tanpa kata-kata. Diam-diam Naryo punya mata batin dan jago
meramal nasib. Hati-hati, di balik tampang kawaiinya, ia bisa jadi cepu dan
mahir tipu-tipu.
Laki-laki queer/ 20 tahunan / Jawa

IPEH (The Debater)
Suaranya yang memecahkan gendang telinga membuat orang malas
berdebat dengannya. Tapi nalurinya adalah pendebat ulung. Siapapun yang
silat lidah dengannya, sudah pasti kalah. Argumennya seringkali didasari
berita hoax. Walaupun ia salah, tapi ia tetap ngotot dan membuat lawan
bicaranya merasa bersalah. Hati-hati, dia bisa ngegas sekaligus gaslighting.
Perempuan/ 20 tahunan / Betawi

PEGAWAI MAKMUR ABADI

TINI
Pegawai Pak Nandar yang imut dan berjilbab. Telaten dan rajin. Sosok idaman
sekaligus inspirasi puisi Kuncoro. Murah senyum dan mudah terhibur. Tapi
jangan buat ia tertawa, karena tawanya yang khas benar-benar meresahkan.
Perempuan/ 20 tahunan / Sunda

ROHMAN
Pegawai Pak Nandar. Aksennya cadel. Seringkali sinis pada pegawai toko Jaya
Baru. Sok berani padahal pengecut. Diam-diam naksir juga sama Tini. Selalu
risih setiap Kuncoro mendekati Tini.
Laki-laki/ 20 tahunan / Sunda

ENSEMBLE
Karyawan toko, pelanggan toko, teman kantor Erwin,
dan staff kantor Robert.
Laki-laki & Perempuan / 15-30 tahun

