
 

 

Patah Hati Lagi, Bayu Skak Akan Rilis Film Terbaru 

Berjudul Lara Ati 

 

Awal kolaborasi BASE Entertainment dan Bayu Skak 

 

(Jakarta, 5 Maret 2021) BASE Entertainment bekerja sama dengan Bayu Skak pada hari ini 

mengumumkan sebuah projek film terbaru yang akan segera diproduksi, “Lara Ati”. Film ini akan 

menjadi awal dari kolaborasi BASE Entertainment bersama Bayu Skak; sekaligus debut Bayu 

Skak sebagai penulis cerita dan sutradara penuh. “Lara Ati” akan menjadi film kelima BASE 

Entertainment dan film keempat Bayu Skak. 

BASE Entertainment, yang berkomitmen untuk bekerja sama dengan kreator muda dan sineas 

terbaik Indonesia, sebelumnya telah bekerja sama dengan Joko Anwar, Dian Sastrowardoyo, Ifa 

Isfansyah, Jason Iskandar, serta Aco Tenri dan Sidharta Tata. Kini, di awal tahun 2021, BASE 

Entertainment akan berkolaborasi dengan salah satu kreator konten Indonesia asal Malang, Jawa 

Timur, Bayu Skak.  

Bayu akan membawa unsur lokal dan gaya tutur dalam Bahasa Jawa untuk film “Lara Ati”. Ciri 

khas lokal ini adalah yang menjadi keunikan dan kekuatan dari karya-karya Bayu Skak. “BASE 

sangat tertarik dengan storytelling Bayu terutama semangatnya untuk mengangkat budaya lokal 

dari tempat dia berasal”, ujar Shanty Harmayn. “Ini sejalan dengan BASE yang percaya bahwa 

unsur lokal dan keberagaman sangat penting untuk kemajuan perfilman Indonesia”, tambahnya. 

Bayu sendiri melalui film “Lara Ati” mengangkat berbagai kisah tentang sakit hati yang menjadi 

bagian dari perjalanan hidup semua orang. “Film Lara Ati adalah bagian dari proses saya sebagai 

kreator yang terus berusaha membuat karya baru”, ujar Bayu. “Lara Ati artinya sakit hati; dan 

semua orang pasti pernah merasakan momen sakit hati dalam hidupnya.” 

“Lara Ati” adalah kisah tentang sepasang sahabat, Joko dan Ayu yang sama-sama tengah lara ati. 

Joko, seorang akuntan muda yang ditinggal kekasihnya; dan Ayu yang ‘digantung’ dan diacuhkan 

oleh sang pacar karena kepindahannya ke Surabaya.  Saling membantu, Joko dan Ayu bekerjasama 

untuk bisa kembali mendapatkan hati sang kekasih masing-masing. Tapi, apakah usaha mereka 

akan berhasil? 

Selain Bayu Skak sebagai pemain dan sutradara, film “Lara Ati” juga dibintangi oleh banyak 

bintang muda seperti Tatjana Saphira, Sahila Hisyam, Keisya Levronka, Dono Pradana, Ciccio 



 

 

Manassero, Benidictus Siregar, dan Indra Pramujito. Indra berhasil masuk ke dalam film “Lara 

Ati” melalui proses Online Casting #LaraAti yang diadakan melalui media sosial Bayu Skak. Total 

peserta yang ikut Online Casting Batch 1 dan 2 mencapai lebih dari 1000 video. 

Selain itu, Bayu juga mengajak pemain dan seniman dari Jawa Timur, seperti para pelawak 

sekaligus pemain ludruk populer, yaitu Cak Kartolo, Cak Sapari, Ning Tini, dan Eko Londo. Selain 

itu, Timo Scheunemann atau sering dikenal dengan Coach Timo, juga akan meramaikan jajaran 

pemain di film ini. 

Produksi “Lara Ati” akan dilakukan di pertengahan bulan Maret ini, sepenuhnya di Surabaya dan 

sekitarnya, tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan sesuai arahan pemerintah. Film 

diharapkan dapat tayang di Bioskop di akhir 2021. 

Nantikan dan pantau perkembangan film “Lara Ati” di akun Instagram BASE Entertainment 

@base.id dan akun @laraati. 

 

 
Project Poster film “Lara Ati” 

Kiri ke kanan: Tatjana Saphira, Bayu Skak, dan Sahila Hisyam 

 



 

 

 

BASE Entertainment 

BASE Entertainment adalah studio film Indonesia yang fokus pada pengembangan cerita dan IP 

(Intellectual Property) untuk berbagai platform, pendanaan, serta distribusi film di Indonesia. Dua film yang 

mendapat pengakuan nasional dan internasional telah dibuat, yaitu “Perempuan Tanah Jahanam” dan 

“Guru-Guru Gokil”. “Perempuan Tanah Jahanam” merupakan pemenang Piala Citra 2020 yang 

sebelumnya sempat diputar di Sundance Film Festival 2020. Pada tahun 2020 juga, BASE Entertainment 

memulai produksi film ketiga berjudul “Akhirat: A Love Story” dan merilis film keempat berupa omnibus 

berjudul “Quarantine Tales”. 

 

Bayu Skak 

Bayu Eko Moektito yang biasa dikenal dengan Bayu Skak lahir di Malang, 13 November 1993. Bayu Skak 

terjun di dunia digital dan sekarang merambah ke film dengan genre komedi dimulai ketika Bayu dan 

teman-temannya yang masih duduk di bangku SMK merasa suntuk dan capek lalu mereka membuat konten-

konten komedi untuk di upload di kanal Youtube. Seiring berjalannya waktu, Bayu mulai menekuni dunia 

digital sebagai kreator konten berbahasa Jawa atau Malangan. Saat ini channel Bayu Skak mempunyai 3,02 

juta subscribers dengan konten komedi monolog tentang kehidupan sehari-hari remaja, anak kost, anak 

kuliah dan parodi-parodi komedi lainnya yang tentunya dengan ke-khas an Bayu, yaitu bahasa Jawa. Bayu 

juga mempunyai channel vlog (Bayu Skak Daily Life) yang merangkum beberapa kegiatan Bayu mulai dari 

jalan-jalan sampai ke luar negeri menghadiri sebuah acara atau untuk keperluan shooting. Bayu merambah 

dunia perfilman dimulai tahun 2015 dengan film “Check in Bangkok”, dan berlanjut di tahun selanjutnya 

dengan “Relationshit, Hangout, Insha Allah Sah, Belok Kanan Barcelona, Yowis Ben, Yowis Ben 2, Yowis 

Ben 3”, dan “Yowis Ben The Series”.  
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