
 
‘Guru Guru Gokil’ Tayang di Netflix bagi Penonton Global 

Film ini akan tayang secara eksklusif di Netflix melalui kerja sama dengan BASE Entertainment 

 

 

 
 

Jakarta, 15 Juli 2020 – ‘Guru-Guru Gokil’, film terbaru produksi BASE Entertainment, akan 

tayang secara eksklusif di Netflix. Film Netflix Original kedua dari Indonesia ini dapat disaksikan 

oleh anggota Netflix di 190 negara, lengkap dengan subtitle dalam 17 bahasa, termasuk Bahasa 

Inggris, Thai, Jepang, Korea, Spanyol, dan Prancis. 

 

Film yang mengambil sudut pandang guru ini merupakan debut Dian Sastrowardoyo sebagai 

produser setelah lama berkecimpung di dalam industri film Indonesia. Di bawah arahan sutradara 

kenamaan dan peraih Piala Citra untuk Skenario Asli Terbaik 2009, Sammaria Sari Simanjuntak, 

‘Guru-Guru Gokil’  bercerita tentang kisah pencurian yang dipenuhi romansa dan komedi. 
Mengisahkan tentang Taat Pribadi (Gading Marten) seorang guru baru, dan rekan-rekannya yang 

bekerja sama demi mendapatkan kembali gaji mereka yang dicuri oleh penjahat berbahaya. Taat 

yang semula sangat tidak ingin menjadi seorang guru, dalam perjalanan ini malah menemukan 

persahabatan, cinta, dan perdamaian dengan masa lalunya.  

 

Film ini dibintangi oleh aktor dan aktris pemenang penghargaan, termasuk Dian Sastrowardoyo, 

dan Gading Marten, serta bintang-bintang berbakat lain, seperti Asri Welas, Faradina Mufti, Boris 

Bokir, Ibnu Jamil, Kevin Ardilova, dan Shakira Jasmine. 

 

Myleeta Aga, Director of Content SEA and New Zealand Netflix  mengatakan, “Kami sangat 
senang dapat bermitra dengan BASE Entertainment untuk menghadirkan ‘Guru-Guru Gokil’ bagi 
penonton global. Dengan tayang eksklusif di Netflix, film drama komedi ini akan mendekatkan 

anggota kami di seluruh dunia dengan Indonesia melalui cerita yang ditulis, direkam, dan 

diproduksi sepenuhnya di Indonesia serta menampilkan sineas-sineas lokal terbaik.”  
 

Myleeta menambahkan, “Cerita-cerita hebat bisa datang dari mana saja, dan kami akan terus 

bekerja sama dengan para pembuat film Indonesia serta menyaksikan lebih banyak cerita 

berkualitas dari Indonesia.” 



 
  

Produser dan Aktris Dian Sastrowardoyo mengatakan, “Saya sangat bangga. Merupakan 
suatu kehormatan bagi ‘Guru-Guru Gokil’ untuk menjadi film Original Netflix. Saya juga senang 
melihat bagaimana cerita para guru dari Indonesia akan menyentuh hati para penonton di seluruh 

dunia dan penggemar kami di Indonesia.” 
  

Mewakili BASE Entertainment, Shanty Harmayn menambahkan, “Kami percaya Netflix adalah 
mitra tepat untuk membawa cerita kami ke penonton global. Semoga film ini bisa menghibur 

seluruh pecinta film sekaligus membuka kesempatan bagi lebih banyak pembuat film Indonesia. 

 

*** 

 

Tentang Netflix 
Netflix adalah penyedia layanan hiburan terkemuka di dunia dengan lebih dari 183 juta 
keanggotaan berbayar di lebih dari 190 negara, menyuguhkan serial TV, dokumenter, dan film 
panjang dalam berbagai genre dan bahasa. Anggota dapat menonton sepuasnya, kapanpun, 
dimanapun, melalui layar apapun yang terhubung ke Internet. Anggota dapat memutar, menjeda, 
dan melanjutkan tayangan tanpa iklan atau komitmen. 
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