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Sinopsis 
Pada malam kelahiran putra dari 
Miraz (paman Caspian) Caspian harus 
kabur dari kerajaan Telmarines karena ia 
akan dibunuh oleh pamannya yang 
sudah mendapatkan penerus. Caspian 
lari dengan dibekali terompet dari 
profesornya(doctor/guru) yang hanya 
boleh digunakan dalam keadaan 
terdesak. Caspian berkuda hingga ke 
hutan Narnia dan ia dikejar oleh anak 
buah Miraz, Jendral Glozelle. Caspian 

terjatuh dari kudanya, terkejut karna 
melihat ada orang Narnia dihadapannya 
dan sekaligus para pembunuh yang 
mengejarnya ia merasa terjepit dan 

meniup terompet tersebut tanpa tahu 
fungsinya. 
 
Pevensie bersaudara yang telah kembali 
ke kehidupan mereka di London secara 
tidak sengaja terpanggil kembali ke 
Narnia. Sesampainya di Narnia mereka 
heran karna Narnia telah penuh dengan 
bangunan-bangunan runtuh. Pangeran 
Caspian lah yang memanggil mereka 
dengan sebuah terompet peninggalan 
Narnia tanpa ia ketahui. Kembali ke 
Narnia memang adalah hal yang sudah 
mereka tunggu- tunggu selama setahun. 
Terompet Narnia adalah alat untuk 
memanggil para Raja dan Ratu Narnia 
terdahulu. 
 
Caspian behasil bergabung dengan 
penduduk Narnia untuk membantunya 
mengambil kembali posisinya yang telah 
diambil oleh pamannya dan berjanji 
untuk mengembalikan kerajaan Narnia 
kembali. Ditempat lain Lucy dan 



saudaranya bersama dengan Trumpkin 
berjalan dihutan. Lucy marah sekaligus 
sedih karena abang dan kakaknya tidak 
percaya bahwa ia telah melihat Aslan ( 
seekor singa yang merupakan penguasa 
Narnia). Dan mereka bertemu dengan 
Caspian beserta para rakyat Narnia. 
 
Di kerajaan Telamarines, Miraz 
mendapatkan kekuasaan sebagai Raja 
dan menuduh orang Narnia telah 
menculik Caspian di depan para petinggi 
Telmarines. Miraz yang mengetahui 
Caspian masih hidup dan bergabung 
dengan Narnia berencana untuk 
menghancurkan mereka dengan 
berperang. Miraz membangun jembatan 
yang menghubungkan Telmarines dan 
Narnia untuk mempermudah jalan bagi 
pasukannya. 

 
Peter berduel melawan Miraz untuk 
menghindari pertumpahan darah dengan 
taruhan, siapa yang kalah harus 
menyerah total dengan disaksikan secara 
langsung oleh kedua kubu (Narnia vs 
Telmarines).Disaat yang sama Lucy 
mencari Aslan ke hutan untuk meminta 
bantuannya.Miraz kalah dan saat ia akan 
kembali ke pasukannya ia dipapah oleh 
lord sopespian dan dibunuh, Lord 
sopespian berteriak bahwa Miraz telah 

dibunuh oleh Susan dengan panahnya. 
 
Perang dimulai, jumlah mereka tidak 
seimbang. Di tengah peperangan 
pasukan bantuan Aslan datang (pohon-
pohon), Lucy berhasil menemui Aslan. 
Telmarines mundur ke jembatan, di 
ujung jembatan mereka disambut Lucy 
dengan pisaunya didampingi oleh 
Aslan.Sebagian Telmarines termasuk Lord 
Sopespian hilang ditelan oleh air sungai 
yang dihidupkan oleh Aslan. Telmarines 
kalah dan senjata mereka dilucuti oleh 
pasukan Narnia. 
 
Caspian kembali ke kerajaan menjadi 
Raja selanjutnya. Jendral glozelle beserta 
istri dan putra Miraz pergi ketempat 
nenek moyang mereka berasal dengan 
pohon yang dibukakan Aslan menjadi 
pintu penghubungnya( seperti teleport). 
Dan cerita berakhir dengan kembalinya 
Pevensie bersaudara melewati pohon 
yang sama ke tempat asal mereka 
sebenarnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Skandar Amin Casper Keynes 

(lahir 5 September 1991) adalah 

seorang aktor Inggris terkenal 

dengan bintangi sebagai Edmund 

Pevensie dalam film adaptasi 2005 

The Chronicles of Narnia: Sang 

Singa, sang Penyihir, dan 

Lemari. Dia akan kembali dalam 

peran Edmund dalam sekuel film 

The Chronicles of Narnia: Prince 

Caspian, yang saat ini dijadwalkan 

untuk rilis pada musim panas 2008. 

Keynes lahir di London untuk 

penulis Randal Keynes dan Zelfa 

Cecil Hourani dan memiliki saudara 

bernama Soumaya. Melalui 

ayahnya, Keynes adalah cucu besar-

besar-besar ilmuwan terkenal 

Charles Darwin. Kakeknya besar 

Edgar Douglas Adrian, 1st Baron 

Adrian memenangkan Hadiah 

Nobel dalam Fisiologi atau 

Kedokteran pada tahun 1932. kakek 

ibu-Nya, Fadlo Cecil Hourani, 

adalah penulis terkenal keturunan 

Lebanon, dan saudara Albert 

Hourani, juga seorang penulis 

terkenal dan profesor.  
Nama Skandar adalah berasal 

dari Turki makna Alexander; 

anehnya karakter Edmund Pevensie 

dalam The Chronicles of Narnia: 

Sang Singa, sang Penyihir, dan 

Lemari (2005) adalah terobsesi 

dengan kelezatan yang disebut 

Turkish Delight. Ia mengikuti audisi 

untuk peran Simon di Nanny 

McPhee (2005), sebelum 

memerankan sebagai Edmund 

dalam The Chronicles of Narnia: 

Sang Singa, sang Penyihir, dan 

Lemari (2005).  Dia memiliki kakak 

bernama Soumaya Keynes. Ia adalah 

putra dari 'Zelfa Cecil Hourani' 

(yang adalah keturunan Lebanon) 

dan Randal Keynes. 

Dia dilatih untuk melawan 

pedang dengan pedang pelatih 

Allan Poppleton saat bekerja pada 

film Sang Singa, sang Penyihir, dan 

Lemari dan juga belajar 

menunggang kuda. Ayahnya adalah 

keponakan-besar ekonom terkenal 

John Maynard Keynes. Sepotong 

pada Juli isu 31 Desember 2006, 

dari majalah The New Yorker 

melaporkan bahwa Keynes dan 

keluarganya melarikan diri Beiruit 

tak lama setelah tiba di sana selama 

liburan musim panas tahunan 

mereka ketika Israel-Hizbullah 2006 

konflik dimulai. Keluarga 

memutuskan untuk pergi ketika 

kakek Skandar sudah laki-laki, 

mungkin militan Hizbullah, datang 

ke rumah dan bertanya tentang 

identitas pengunjung Inggris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahabat adalah seseorang 

yang sangat berperan dalam 

kehidupan kita. Sahabat selalu ada di 

saat kita membutuhkannya. Hal ini 

ditunjukkan oleh PT.Vission Movie 

dalam film “Kekuatan Persahabatan”, 

film ini disutradarai oleh Hanung 

Bramantio yang mengambil setting di 

SMPN 5 Malang. Dan mengambil 

pemain-pemain dari warga SMPN 5 

Malang. Untuk peran utamanya 

diperankan oleh Nindi anak SMPN 5 

Malang, kelas 8 Akselerasi sebagai 

anak yang malas belajar dan Adelia 

sebagai sahabat Nindi yang rajin 

belajar. Film ini terinspirasi dari 

kejadian 25 Tahun yang lalu tentang 

cerita persahabatan yang sudah lama 

terjalin sampai saat ini. 

Hanung akan memulai shooting 

pada bulan Juni 2011. Dengan 

pemain-pemain yang sudah 

ditentukan. Hanung memilih setting 

di SMPN 5 Malang karena tempatnya 

strategis dan cocok dengan tema 

film yang akan dibuat berupa 

kejadian masa lalu. Di Malang juga 

terdapat banyak bangunan Kuno. 

Selain di SMPN 5 Malang, Hanung 

akan mengambil setting di salah satu 

rumah di Jl. Ijen sebagai rumah 

Nindi dan salah satu rumah Jl. 

Rinjani sebagai Rumah Adelia. Penulis 

Naskah film ini bernama Salman 

Aristo. Ia membuat naskah ini 

selama 1 bulan sebelum pembuatan 

film.Film ini diproduseri oleh Mira 

Lesmana. Para crew film akan 

menginap di Hotel dekat Jl. Ijen dan 

juga mensurvey tempat-tempat 

tersebut. Rencananya film ini akan 

ditayangkan di bioskop Indonesia 

pada bulan Februari 2012. 

Diperkirakan film ini menghabiskan 

biaya sekitar Rp.2,5 Milliar. Pemain 

yang lain adalah Ibu Siti 

Rachmawati, seorang guru Bahasa 

Inggris di SMPN 5 Malang yang 

memerankan Ibu Rachma sebagai ibu 

dari Nindi, dan Ibu Sari seorang 

guru Bahasa Inggris yang akan 

menjadi Ibu dari Adelia. Dan Ibu 

Retno sebagai wali kelas Adelia dan 

Nindi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Berikut Sinopsisnya: 

Dua siswi SMPN 5 Malang yang telah 

bersahabat dari kecil bernama Nindi 

dan Adel. Mereka mempunyai sifat 

yang berbeda. Meskipun sifat 

mereka berbeda tapi mereka dapat 

saling 

mengisi 

kekurangannya. Nindi mempunyai 

sifat yang abstrak dan malas 

belajar, tetapi Adel mempunyai sifat 

yang terbuka dan rajin belajar. 

Pada suatu hari, tepatnya 

seminggu sebelum ujian nasional 

mereka jalan-jalan ke Gunung Ijen 

dengan tujuan untuk mengeluarkan 

semua uneg-uneg yang ada di dalam 

dirinya dengan cara berteriak-teriak 

di puncak gunung itu. Sepulang dari 

sana mereka belajar bersama di 

rumah Nindi. Meskipun begitu Nindi 

tidak pernah bersemangat untuk 

belajar. Adel sering memotivasi 

Nindi tetapi Ia tidak pernah 

termotivasi. Adel pun menanyai 

Nindi, kenapa ia tidak pernah 

bersemangat belajar? Ternyata hal 

itu disebabkan karena masalah 

keluarganya yang menurutnya tidak 

dapat diselesaikan, itulah yang 

menyebabkan Nindi tidak pernah 

semangat dalam belajar. Walaupun 

begitu, Adel tetap memotivasi Nindi. 

Namun, tetap saja Ia tak pernah 

termotivasi. 

Tiga hari sebelum ujian 

nasional dimulai Nindi terus 

memikirkan masalah 

keluarganya. Ia tidak pernah 

belajar walaupun waktu ujian 

semakin dekat, karena suasana di 

rumahnya tidak memungkinkan untuk 

belajar dengan maksimal. Sedangkan 

Adel terus belajar dengan maksimal 

di rumahnya dengan suasana yang 

tenang dan tentram. Tetapi Adel 

terus memotivasi Nindi dengan 

mengajari Nindi saat di sekolah, 

namun Nindi tetap saja memikirkan 

masalahnya. 

Pada saat ujian, Nindi terus 

melamunkan masalahnya. Tiba-tiba 

Ia tersadar dari lamunannya saat 

waktu kurang 15 menit. Dan saat itu 

Nindi  langsung saja mengerjakan 

soal-soal itu dengan ilmu pengawuran. 

Waktupun habis ketika Nindi sudah 

selesai mengerjakan soal-soal itu. 

Nindi pun pasrah dengan hasil 



ujiannya.  Setiap hari Nindi 

mengerjakan ujian dengan cara yang 

sama. 

Setelah satu bulan berlalu, 

pengumuman hasil ujian telah keluar. 

Ternyata hasil ujian Nindi sangat 

jelek sekali, sampai-sampai Ia tidak 

lulus. Bahkan ia tidak mau melihat 

hasil ujiannya. Adel sahabat Nindi 

mulai menghiburnya dan berkata 

“Jangan sedih... Masih ada ujian 

paket B!!”. Nindi hanya terdiam dan 

tidak menghiraukan kata-kata Adel. 

Ibu Nindi sangat kecewa dengan 

hasilnya, tapi mau bagaimana lagi, itu 

semua juga karena keegoisan orang 

tuanya yang membuat Nindi tidak 

dapat belajar dengan maksimal. 

Nindi pun tidak dapat berharap lagi 

untuk masuk ke SMA favorit. Nindi 

putus asa dengan semua hasilnya. 

Tetapi di hati kecilnya ia masih 

berharap untuk melanjutkan 

sekolahnya. Namun masalah demi 

masalah yang dihadapinya semakin 

berat. 

Pada suatu malam, Nindi ijin 

kepada ibunya untuk pergi ke 

sekolah untuk menghadiri suatu 

acara. Ibunya pun mengijinkannya. 

Padahal ia berbohong, sebenarnya 

tidak ada acara di sekolahnya namun 

ia tidak berbohong sepenuhnya, 

Nindi pergi ke sekolahnya. Pada saat 

yang sama Adel pergi ke rumah Nindi 

untuk menghibur Nindi. Namun 

ibunya berkata, “Nindi pergi ke 

sekolah untuk mengahadiri acara!”. 

Adel pun terkejut dan langsung 

menuju ke sekolahnya. Saat di 

sekolah, Adel mencari Nindi, dan 

akhirnya Adel menemukan Nindi di 

atas genting yang akan melompat ke 

bawah. 

Adel sangat terkejut saat melihat 

Nindi di atas genting, dia pun 

bertannya kepada Nindi ”Nin,kenapa 

kamu di atas genting?” dengan wajah 

kaget. Nindi pun menjawab “Aku 

disini mau mengakhiri hidupku, 

karena aku punya banyak masalah 

yang tidak dapat terselesaikan”. 

Adel pun berkata “ Jangan Nin! Kalau  

kamu loncat kamu juga akan 

membuat masalah lagi”. Nindi pun 

terdiam sejenak, dia berkata sendiri 

di hatinya, jika dia loncat, dia akan 

meninggalkan sahabat terbaiknya. 

Dan akhirnya ia tidak jadi loncat lalu 

ia turun dari atas genting dan pulang 

bersama sahabat terbaiknya. 

 

 

 

 
 
 
 



 Beberapa waktu yang lalu crew film 
“Bendera Sobek” yang disutradarai oleh 
Dwi Ilalang yang berkunjung ke SMPN 5 
Malang. Kunjungannya ini bertujuan untuk 
mencari pemain utama ataupun pemian 
pembantu untuk film tersebut. Beliau ingin 
mencari pemain yang masih duduk dikelas 
SMP dan SMA, salah satunya SMPN 5 
Malang. Film ini merupakan inpirasi dari 
kejadian penyobekan bendera Belanda di 
Hotel Yamato di Jl. Tunjungan yang 
dilakukan oleh rakyat Surabaya. Maka dari 
itu beliau ingin mengingatkan kembali 
tentang peristiwa ini.  
  Film "Bendera Sobek" yang digarap 
rumah produksi PT Rajawali Megah Vision 
bekerja sama dengan Telkom Flexi, akan 
memanfaatkan talenta-talenta lokal 
sebagai pemerannya. Direktur PT Rajawali 
Megah Vision (RMV) Puji Adi Andaya di 
Surabaya, Rabu, menjelaskan pihaknya 
akan menjaring calon pemeran film 
dokumenter tersebut, melalui audisi yang 
digelar di 31 kabupaten/kota di Jatim. 

 "Lokasi produksi film dilakukan di 
Jatim, khususnya Surabaya sehingga 
sebagian besar pemeran yang terlibat 
berasal dari talenta-talenta lokal Jatim," 
katanya usai penandatanganan nota 
kesepahaman dengan Telkom Flexi untuk 
pembuatan film tersebut. Untuk menjaring 
para calon pemeran, RMV dengan Telkom 
Flexi area Jatim, Bali dan Nusa Tenggara 
akan menggelar program "Kejar Bintang 
film Bendera Sobek".  

Adi Andaya berharap program ini 
akan mampu memberikan semangat 
kepada rekan sineas dari daerah, untuk bisa 
berkarya lebih baik dan menjadi bintang di 
industri perfilman nasional, tanpa harus 
tergantung dari pusat (Jakarta). 

"Dengan adanya program ini, maka 
sentralisasi akan terpecah dan semakin 
membuat kesempatan daerah lebih 
berkembang dan menjadi bintang," 
tambahnya. Sutradara film "Bendera 
Sobek", Dwi Ilalang, mengatakan dalam 

pembuatan film 
dokumenter dan kolosal ini, diperlukan 
pemeran dengan usia mulai lima tahun 
hingga 50 tahun. 
 Dwi Ilalang, mengatakan dalam 
pembuatan film dokumenter dan kolosal 
ini, diperlukan pemeran dengan usia mulai 
lima tahun hingga 50 tahun. Film berbiaya 
produksi sekitar Rp8 miliar ini berkisah 
tentang seorang kakek yang mendapat 
tugas memasang bendera Merah Putih di 
Hotel Oranje (sekarang menjadi Hotel 
Majapahit) Surabaya, saat pertempuran 10 
Nopember 1945. Namun, bendera itu tidak 
pernah terpasang dan justru bendera 
Merah Putih Biru milik penjajah Belanda 
yang berkibar di atas hotel, kemudian 
disobek birunya oleh pejuang Surabaya 
hingga tersisa Merah Putih. Seorang 
mahasiswa yang sedang menelusuri jejak 
sejarah itu, kemudian bertemu dengan 
salah satu cucu kakek tersebut.Dikisahkan 
bahwa cucu yang menderita kelainan 
semacam autis itu, ingin mewujudkan tugas 
kakeknya untuk memasang bendera Merah 
Putih di atas Hotel Majapahit, tapi ia justru 
dianggap ingin bunuh diri. 

"Selain Hotel Majapahit yang sangat 
bersejarah itu, kami juga akan melakukan 
pemgambilan gambar di lokasi lain di 
Surabaya, seperti Jembatan Merah, Tugu 
Pahlawan dan Jembatan Suramadu," 
tambah Dwi Ilalang 



Keanekaragaman itu sesuatu yang tidak 
bisa dihindari. Karena itulah, antar sesuatu yang 
berbeda itu, perlu ada upaya toleransi dan saling 
menghormati. Demikianlah yang ingin Hanung 
sampaikan dalam film terbaru garapannya, Film 
tanda tanya  yang berhasil menyedot penonton 
dalam 5 hari sebanyak 100 ribu orang. Fantastik 
bukan. 

Namun, gagasan yang Hanung 
sampaikan, dalam istilah orang Jawa, sudah 
kebablasan. Bukan lagi toleransi yang hendak 
dimunculkan, melainkan pencampuradukan 
agama dan pengambilan hukum yang 
dikhawatirkan semakin tumbuh dan 
merajalelanya kesesatan berpikir. 

Hanung mengemukakan ide perlunya 
dihilangkan klaim kebenaran (truth claim) dengan 
menganggap seluruh agama sama, mengajarkan 
jalan kepada Tuhan. Padahal, klaim inilah yang 
seharusnya dimiliki oleh masing-masing agama 
dan pemeluknya. Kenapa saya memilih Islam? Ya, 
karena saya yakin sebenar-benarnya bahwa 
hanya Islamlah yang akan membawa saya ke 
kebaikan dan surga. Kenapa Anda memilih 
Kristen, Katolik, Hindu, atau Budha? Pasti karena 
Anda percaya seyakin-yakinnya dengan agama 
yang Anda anut. 

Kalau benar pendapat Hanung, saya 
minta semua orang di luar Islam untuk masuk 
Islam. Toh, semua agama sama kan? Tapi, pasti 
Anda keberatan. Menolak mentah-mentah apa 
yang saya tawarkan. Mengapa? Karena ada klaim 
kebenaran tiap agama di sana. Dan itu mutlak 
harus dimiliki. 

Dalam film tersebut juga dikisahkan 
tentang seorang muslimah berjilbab yang bekerja 
sebagai pelayan di restoran yang menjual babi. 
Keharaman babi bagi umat Islam tidak sekedar 
memakannya. Sebagaimana khamr dan riba, 
ketidakbolehannya juga bukan hanya dalam 
meminumnya dan menjadi pelakunya. 

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar r.a, ia barkata, 
“Rasulullah saw. bersabda, “Allah telah melaknat 
khamr. Melaknat peminumnya, penuangnya, 
penjualnya, pembelinya, pemerasnya, yang 
meminta untuk diperaskan, pembawanya dan 
yang meminta untuk dibawakan kepadanya,” 
(Shahih, HR Abu Dawud [3674], Ibnu Majah 
[3380]) 
“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam 
melaknat orang yg memakan riba, memberi riba, 
juru tulis, dan dua saksinya. Beliau mengatakan: 
‘Mereka itu sama’.” (HR Muslim) 

“Sesungguhnya Allah telah mengharamkan 
khamr dan hasil penjualannya dan 
mengharamkan bangkai dan hasil penjualannya 
serta mengharamkan babi dan hasil 
penjualannya.” (HR. Abu Daud) 
“Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual 
beli khamr, bangkai, babi dan patung-patung.” 
Lalu ada yang bertanya: “Wahai Rasulullah 
Apakah boleh (menjual) lemak bangkai, karena ia 
dapat digunakan untuk mengecat perahu dan 
meminyaki kulit serta dipakai orang untuk bahan 

bakar lampu?” Maka beliau menjawab: “Tidak 
boleh, ia tetap haram.” Kemudian Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda lagi ketika 
itu: “Semoga Allah memusnahkan orang Yahudi, 
sungguh Allah telah mengharamkan lemaknya 
lalu mereka rubah bentuknya menjadi minyak 
kemudian menjualnya dan memakan hasil 
penjualannya.” (HR. Bukhari dan Muslim) 

Atas dasar keanekaragaman yang saya 
sebutkan di awal tulisan ini, saya tidak mengajak 
Anda sekalian untuk memboikot film “?” 
tersebut. Saya hanya ingin mengimbanginya, 
paling tidak, lewat tulisan ini. Supaya tidak 
muncul salah persepsi dan meluruskan kembali 
pemahaman yang keliru. Toleransi, menghargai, 
menghormati keyakinan agama yang berbeda 
bisa dilakukan tanpa kita menggadaikan 
keimanan dan aqidah agama masing-masing. 
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Film ini adalah sekuel dari film 

pertamannya yang berjudul Tron. 

Film ini adalah film yang disutradarai 

oleh sutradara hollywood bernama 

JOSEPH KOSINSKY. Actor utama (laki-

laki) yang berperan 

adalah Garret Hedlund 

berperan sebagai Sam 

Flynn dan aktor 

perempuanya adalah 

Olivia Wilde yang 

berperan sebagai 

Quorra. Peran 

pembantu laki-lakinya 

adalah Jeff Bridges yang 

berperan sebagai Kefin 

Flyinn/c l u. 

 

 

Sam Flynn 

(Garret Hedlund), 

seorang anak yang 

ditinggalkan ayahnya 

Kevin Flynn (Jeff 

Bridges) secara 

misterius, membuatnya 

terobsesi menemukan 

sang ayah hingga ia 

berumur 27 tahun. 

Kekecewaan terhadap 

ayahnya membuat Sam menghabiskan 

waktu seumur hidupnya berkutat 

dengan komputer dan teknologi dunia 

virtual canggih. Kevin Flynn dikenal 

sebagai perancang video game 

terkemuka di dunia yang memiliki 

perusahan game Encom. 

 

Saat ia mendapatkan sebuah sinyal dari 

pager lama milik ayahnya, ia berupaya 

mencari ayahnya sehingga tersedot ke 

dunia digital Tron yang dibuat ayah  

Sam. Di Tron,  

Sam dipaksa untuk bertarung seperti di 

dalam sebuah game melawan jagoan-

jagoan dunia digital. Tiba-

tiba wanita cantik bernama Quorra 

(Olivia Wilde) menyelamatkannya dan 

membawanya bertemu dengan sang 

ayah di tempat persembunyiannya 

yang sudah ia tinggali selama 20 

tahun. 

 

Saat bertemu dengan 

ayahnya, Kevin mengaku 

terjebak di dunia virtual 

buatannya dan harus 

bertarung dengan kembaran 

virtual ayahnya, Clu, yang 

awalnya diprogram untuk 

membantu mengembangkan 

dunia itu dan berubah 

menjadi jahat saat ia 

menginginkan untuk 

menguasai dunia luar. 

 

Namun, Clu semakin kuat 

dengan pasukan tentara 

virtual yang berhasil 

dibuatnya dan diprogram 

untuk melawan Kevin sang 

penemu dunia itu. Dengan 

dibantu Quorra, Sam, dan 

Kevin berusaha melawan 

Clu dan pasukannya untuk bisa lolos 

dari Tron dengan kendaraan dan 

senjata yang belum pernah diciptakan 

dengan teknologi canggih 

 

Akhirnnya ke 3 orang itu pergi ke 

markas clu, setelah tiba ke 3 orang itu 

bertemu clu, Kevin Flynn bertarung 

dengan pasukan virtual dengan Quorra 

sedangkan Sam bertarung dengan Clu. 

Pertarungan itu sangat seru 

diantarannya adalah saat mereka 

bertarung dengan motor canngih.  

 


