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BAB II

A. Sutradara Film Alangkah Lucunya Negri Ini

1. Deddy Mizwar

Deddy Mizwar adalah seorang aktor, sutradara, dan produser film. Ia banyak

terjun dalam perfilm-an Indonesia baik secara langsung sebagai aktor ataupun

tidak langsung sebagai sutradara dan produser. Film-film yang ia garap banyak

bernuansa da'wah dengan pesan moral dan agama yang ringan dan menghibur.

Deddy Mizwar, lahir di Jakarta, 5 Maret 1955. Ia pertama kali terjun ke dunia film

pada 1976, dengan membintangi film Cinta Abadi arahan sutradara Wahyu

Sihombing.

Aktor senior pemenang 4 piala Citra (untuk film) dan 2 piala Vidya (untuk

sinetron) ini sudah berpengalaman membuat sejumlah sinetron bermuatan dakwah

dari serial Pengembara, Mat Angin sampai Lorong Waktu. Kecintaan aktor asli

Betawi ini pada dunia seni tidak terbantahkan lagi. Buktinya, selepas sekolah, ia

sempat berstatus pegawai negeri pada Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Namun ayah

dari 2 anak ini hanya betah 2 tahun saja sebagai pegawai, karena ia lebih gandrung

main teater. Ia bergabung di Teater Remaja Jakarta. Selebihnya, jalan hidupnya

banyak ia baktikan pada dunia seni, lebih tepatnya seni peran.

Darah seni itu rupanya mengalir deras dari ibunya, Ny. Sun'ah yang pernah

memimpin sangar seni Betawi. Akhirnya, ia dan ibunya kerap mengadakan

kegiatan seni di kampung sekitarnya.
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Kecintaannya pada dunia teater telah mengubah jalan hidupnya. Beranjak

dewasa, sekitar tahun 1973, Deddy mulai aktif di Teater Remaja Jakarta. Dan

lewat teater inilah bakat akting Deddy mulai terasah. Deddy pernah terpilih

sebagai Aktor Terbaik Festival Teater Remaja di Taman Ismail Marzuki. Tidak

sekedar mengandalkan bakat alam, Deddy kemudian kuliah di LPKJ, tapi cuma

dua tahun.

Memulai karier di film pada 1976, Deddy bekerja keras dan mencurahkan

kemampuan aktingnya, di berbagai film yang dibintangi. Pertama kali main film,

dalam Cinta Abadi (1976) yang disutradarai Wahyu Sihombing, dosennya di

LPKJ, dia langsung mendapat peran utama. Puncaknya, perannya di film Naga

Bonar kian mendekatkannya pada popularitas. Kepiawaiannya berakting

membuahkan hasil dengan meraih 4 Piala Citra sekaligus dalam FFI 1986 dan

1987 diantaranya: Aktor Terbaik FFI dalam Arie Hanggara (1986), Pemeran

Pembantu Terbaik FFI dalam Opera Jakarta (1986), Aktor Terbaik FFI dalam

Naga Bonar (1987), dan Pemeran Pembantu Terbaik FFI dalam Kuberikan

Segalanya (1987).

Di awal tahun 90-an, karir Deddy Mizwar mencapai puncak. Melalui

kekuatan aktingnya yang mengagumkan, popularitas ada dalam genggamannya.

Meski namanya semakin populer, Deddy merasa hampa. Di tengah rasa hampa,

pikirannya membawanya kembali pada masa kecilnya. Lahir di Jakarta 5 Maret

1955, ia tumbuh di tengah nuansa religius etnis Betawi. Ia terkenang suasana

pengajian di surau yang tenang dan sejuk. Jiwanya ingin kembali mencicipi

suasana teduh di masa kecil itu. Pergolakan batinnya akhirnya berakhir setelah ia
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meyakini bahwa hidup ini semata-mata beribadah kepada Allah. Sejak itu, Deddy

belajar agama secara intens. Kini segala hal harus bernilai ibadah bagi Deddy.

Termasuk pada bidang yang digelutinya yakni dunia perfilman dan sinetron.

Suami dari Giselawati ini kemudian memutuskan untuk terjun langsung

memproduksi sinetron dan film bertemakan religius sebagai wujud ibadahnya

kepada Allah. Didirikanlah PT Demi Gisela Citra Sinema tahun 1996. Tekadnya

sudah bulat kendati pada perkembangan berikutnya banyak rintangan dan

hambatan ditemui. Ketika itu sinetron religius Islam masih menjadi barang langka

dan kurang bisa diterima pihak stasiun televisi. Kondisi ini tidak menyurutkan

langkahnya. Maka dibuatlah sinetron Hikayat Pengembara yang tayang di bulan

Ramadhan. Usahanya berbuah hasil. Rating sinetron ini cukup menggembirakan.

Setelah itu hampir semua stasiun televisi menayangkan sinetron religius bulan

Ramadhan. Hingga akhirnya berbagai produksi lainnya diciptakan dari tangan

seorang Deddy wizwar serta dalam setiap kesempatan sering juga merangkap

menjadi pemain, produser dan sutradara dalam pembuatan film lainnya.

Adapun catatan sinematografi Deddy Mizwar adalah sebagai berikut:

Film

1) Cinta Abadi (1976)

2) Ach Yang Benerrr... (1979)

3) Bukan Impian Semusim (1982)

4) Sunan Kalijaga (1984) – Raden Mas Sahid/ Sunan Kalijaga

5) Hati yang Perawan (1984)
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6) Hatiku Bukan Pualam (1985)

7) Sunan Kalijaga & Syech Siti Jenar (1985) - Sunan Kalijaga

8) Saat-Saat Kau Berbaring Di Dadaku (1985)

9) Menumpas Teroris (1986)

10) Opera Jakarta (1986)

11) Arie Hanggara (1986)

12) Kejarlah Daku Kau Kutangkap (1986)

13) Kuberikan Segalanya (1987)

14) Naga Bonar (1987) - Jenderal Naga Bonar

15) Kerikil-Kerikil Tajam (1987)

16) Cintaku di Rumah Susun (1987)

17) Bilur-Bilur Penyesalan (1987)

18) Ayahku (1987)

19) Irisan-Irisan Hati (1988)

20) Bayi Tabung (1988)

21) Putihnya Duka Kelabunya Bahagia (1989)

22) Jangan Renggut Cintaku (1990)

23) Satu Mawar Tiga Duri (1990)

24) Jual Tampang (1990)

25) Gema Kampus 66 (1991)

26) Nada dan Dakwah (1991) - KH. Murad
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27) Ketika (2005)* - Tajir Saldono

28) Kiamat Sudah Dekat (2003)* - H. Romli

29) Naga Bonar (Jadi) 2 (2007)* - Nagar Bonar

30) Ketika Cinta Bertasbih (2009) - KH. Luthfi Hakim

31) Ketika Cinta Bertasbih 2 (2009) - KH. Luthfi Hakim

32) Cinta 2 Hati (2010)

33) Bebek Belur (2010)

34) Alangkah Lucunya (Negeri Ini) (2010)*

35) Pengantin Cinta (2010)

36) Fana : The Forbidden Love (2010) - Teuku Uzman

Catatan : * juga sebagai sutradara

Sinetron

1) Hikayat Pengembara (serial TV setiap sahur pada Bulan Ramadhan)

2) Lorong Waktu 1-6 (H. Husain)

3) Demi Masa

4) Kiamat Sudah Dekat (H. Romli)

5) Para Pencari Tuhan seri 1-4 (2007-2010) * - Bang Jack (H. Ahmad Zakaria)

Catatan : * juga sebagai sutradara

Iklan

1) Yamaha

2) Warta Kota
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3) Antangin JRG

4) Promag

5) Air Minum Club

6) Atlas

7) Sozziz

Prestasi

Juara :

1) Pemeran Pria Terbaik FFI dalam Arie Hanggara (1986)

2) Pemeran Pembantu Pria Terbaik FFI dalam Opera Jakarta (1986)

3) Pemeran Pria Terbaik FFI dalam Naga Bonar (1987)

4) Pemeran Pembantu Pria Terbaik FFI dalam Kuberikan Segalanya (1987)

5) Pemeran Pembantu Pria Piala Terbaik Piala Vidia FSI dalam Vonis

Kepagian (1996)

6) Pemeran Pria Terbaik dan Sutradara Terbaik sekaligus Sinetron Terbaik FSI

dalam Mat Angin (1999)

7) Pemeran Pria Terbaik FFI dalam Naga Bonar Jadi 2 (2007)

Nominasi FFI :

1) Bukan Impian Semusim FFI 1982

2) Sunan Kalijaga FFI 1984

3) Saat-saat Kau Berbaring Di dadaku FFI 1985

4) Kerikil-kerikil Tajam FFI 1985
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5) Kejarlah Daku Kau Kutangkap FFI 1986

6) Ayahku FFI 1988

7) Putihnya Duka Kelabunya Bahagia FFI 1989

8) Dua Dari Tiga Lelaki FFI 1990

9) Jangan Renggut Cintaku FFI 1990

Penampilan lain

1. Adzan Subuh di SCTV (2010)

2. Adzan Maghrib di SCTV (khusus untuk penayangan SCTV di wilayah

Jakarta dan sekitarnya) (2010).

B. Latar Belakang Produksi Film

Beredarnya film Alangkah Lucunya (Negeri Ini) (untuk selanjutnya disebut

ALNI) menandai 12 tahun kerjasama duo Deddy Mizwar-Musfar Yasin sebagai

sutradara-penulis skenario, yang sekaligus menjadi film ke-4 dari kolaborasi

mereka setelah Kiamat Sudah Dekat, Ketika, dan Nagabonar Jadi 2.

ALNI berpusat pada satu fragmen kehidupan Muluk (Reza Rahadian),

seorang sarjana manajemen yang sejak lulus dari kampusnya dua tahun silam

masih belum mendapatkan pekerjaan. Satu ketika di sebuah pasar yang padat,

Muluk melihat seorang pencopet cilik beraksi. Muluk mengikuti copet itu, dan

membekuknya di sebuah tempat. Peristiwa ini mengantarkan Muluk ke komunitas

pencopet anak-anak dan remaja yang bekerja untuk bos copet Bang Jarot (Tio

Pakusadewo), serta lahirnya sebuah ide unik: penerapan manajemen copet.
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Dalam kerjasama ini, Muluk menjadi ”konsultan” yang mendapatkan 10 %

“management fee” dari penghasilan para copet cilik itu. Sisa pendapatan bersih

dikelola Muluk dalam bentuk tabungan dan usaha lain yang lebih halal. Namun

alih-alih hanya sebuah kerjasama ekonomi, interaksi Muluk dengan para begundal

cilik itu juga berubah menjadi sebuah upaya meretas kondisi illiteracy (buta huruf)

yang dialami para copet. Muluk mengajak serta kawan-kawannya seperti Samsul

(Asrul Dahlan), seorang sarjana pendidikan yang juga masih menganggur dan

lebih suka menghabiskan waktunya di gardu hansip untuk bermain gaple, serta

Pipit (Tika Bravani) yang kerjaannya mengikuti kuis-kuis TV untuk dapat hadiah,

sebagai guru agama bagi anak-anak itu.

Awalnya, proses pendidikan ”indie” ala Muluk dan kawan-kawan berjalan

lancar. Para copet cilik itu pun terlihat menikmati interaksi mereka dengan trio

pendidik mereka. Tapi ayah Muluk, Pak Makbul (Deddy Mizwar), yang

merupakan sahabat Haji Rahmat (Slamet Raharjo)/Abahnya Pipit dan Haji Sarbini

(Jaja Miharja)/Calon mertua Muluk, merasa ada sesuatu yang ”kurang beres”

dengan profesi ”pengembangan sumber daya manusia” yang dijalani Muluk.

Ketiganya memaksa Pipit untuk mengantarkan mereka ke tempat komunitas copet

cilik itu.

Ending film ini menjadi klimaks yang sangat layak ditonton, karena

merupakan potret kontemporer dari kondisi bangsa Indonesia. Gagasan awal

ALNI mulai berkelebat di kepala Musfar Yasin sejak 9 tahun silam. Selain

menyeimbangkan proporsi kisah sebagai sebuah cerita, yang sesungguhnya serius,

karena merupakan mimesis dari kondisi bangsa, takaran unsur pendidikan dan
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hiburan yang renyah, membuat film ini memiliki pesan moral yang sangat

menyentuh bagi setiap warga Indonesia yang masih memiliki kepedulian terhadap

kondisi masyarakat akar rumput, khususnya anak-anak dan pemuda, yang

terpinggirkan dalam sistem pembangunan Indonesia yang bertumpu pada

pertumbuhan ekonomi.

Film ini juga menandai fase baru cara kerja Deddy Mizwar yang lebih

mengoptimalkan sutradara pendamping (co-director) yang kali ini dipercayakan

kepada Aria Kusumadewa (Sutradara terbaik FFI 2009 – Identitas).

Ada beberapa screnshot yang menceritakan perjuangan muluk untuk

menggubah pencopen menjadi anak yang berjualan asongan.

Gambar 1
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Gambar 2
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C. Sinopsis Film

Muluk, seorang sarjana manajemen tak pernah putus asa mencari kerja

meski selalu gagal untuk mendapatkannya. Muluk tak pernah bosan masuk

kantor/perusahaan untuk melamar dengan semangatnya, meski keluar dengan

membawah kekecewaan. Kekecewaan itu menjadi kekesalan si Muluk ketika

memergoki seorang anak remaja tanggung yang seenaknya mencopet seorang

laki-laki tua. Muluk menyergap pencopet itu sambil mengancam akan

melaporkannya kepolisi.

Akan tetapi pertemuan dengan pencopet bernama Komet itu, ternyata

membuka peluang pekerjaan bagi Muluk. Komet membawah Muluk ke

markasnya, dan berkenalan dengan bos pencopet yang bernama Jarot. Di sana

ternyata berkumpul anak-anak seusia Komet, yang kerjanya hanya mencopet.

Mereka terbagi atas tiga kelompok; copet mall, copet pasar, copet angkot.

Karena Muluk lulusan sarjana managemen, maka Muluk memutar otak

untuk menjadikan peluang tersebut sebagai bentuk pedulinya terhadap nasib

pencopet agar mereka tidak menjadi pencopet untuk selamaanya. Muluk

menawarkan ilmu menejemen yang dikuasainya untuk mengelola keuangan para

pencopet, dan meminta imbalan 10% dari hasil nyopet anak-anak itu. Dengan

uang yang dikelolanya, Muluk membuat program untuk mendidik para pencopet

agar kelak tidak lagi mencopet.

Muluk pun meminta bantuan kepada dua rekannya yang juga memilki nasib

yang sama sebagai pengangguran, yaitu Samsul (sarjana pendidikan) yang
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kerjanya cuma main gaple di pos ronda dan Pipit (juga sarjana/D3) yang kerjanya

cuma mengikuti kuis di stasiun TV yang tidak pernah membuahkan hasil. Mereka

memberikan pelajaran tentang agama, budi pekerti, dan kewarganegaraan kepada

para pencopet dengan imbalan uang hasil 10% dari yang Muluk dapatkan dari

para pencopet itu.

Ayah Muluk, Pak Makbul senang melihat anaknya sudah mendapatkan

pekerjaan. Apalagi, seperti pengakuan Muluk kepadanya, bekerja dibagian SDM

(Sumber Daya Manusia) untuk urusan pengentasan kemiskinan. Saking

senangnya, Pak Makbul memberitahukan kepada Haji Sarbini, ayah Rahma calon

besannya. Demikian juga yang dialami Haji Rahmat, ayah Pipit, senang pula

melihat anaknya sudah dapat pekerjaan dan tidak lagi hanya mengharapkan

imbalan dari kuis di TV yang tidak jelas.

Suatu saat, Pak Makbul, Haji Sarbini dan Haji Rahmat ingin sekali melihat

tempat anak-anaknya bekerja dengan memaksa Pipit untuk bisa mengajak mereka

ketempat kerjanya bersama Muluk dan Samsul, alangkah terkejutnya ketika

mereka mengetahui bahwa anak-anaknya selama ini telah mendapat gaji dari hasil

mencopet buka dari hasil kerja di bagian SDM yang diutarakan Muluk pada saat

itu. Mereka sangat kecewa, serta sedih dengan apa yang telah dilakukan oleh

anak-anaknya selama ini, mereka menangis di mushola tempat mereka berkumpul

dengan memohon ampun kepada Tuhan atas kesalahan yang di perbuat oleh anak-

anaknya.
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Akhirnya sejak kejadian itu, Muluk, Pipit dan Samsul memutuskan untuk

menghentikan pekerjaan yang sudah dilakukannya tersebut, dengan menyerahkan

sepenuhnya kepada para pencopet untuk memilih nasib kehidupan mana yang

mereka semua akan jalani, tetap menjadi pencopet seperti dulu atau menjadi

pengasong dari modal yang kini sudah ada, untuk merubah kehidupan mereka

agar lebih baik dari sebelumnya. Para penncopet pun terbagi menjadi dua bagian

yakni, ada yang tetap memilih menjadi pencopet seperti sebelumnya, dan ada juga

yang menjadi pengasong sesuai dengan yang diharapkan oleh Muluk, Pipit dan

Samsul. Semua kepribadian dan masa depan pencopet ada di tangan mereka

sendiri, namun karena pengaruh dari lingkunggan dan faktor dari pemerintah

(penertiban oleh satpol PP) sehingga dalam film ini ada yang berjualan asongan

dan ada juga melanjutkan kembali mencopet.

1. Data Film Alangkah Lucunya (Negeri Ini)

Judul : Alangkah Lucunya (Negeri Ini)

Pemain : - Muluk diperankan oleh Reza Rahardian

- Pipit diperankan oleh Tika Bravani

- Samsul diperankan oleh Asrul Dahlan

- Bang Jarot diperankan oleh Tio Pakusadewo

- Haji Sarbini diperankan oleh Jaja Mihardja

- Istri Haji Rahmat diperankan oleh Rina Hassim
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- Pak Makbul diperankan oleh Deddy Mizwar

- Ribut diperankan oleh Sakura Ginting

- Haji rahmat diperankan oleh Slamet Raharjo

- Glen dipernkan oleh Moh. Irfan Siagian.

Sutradara : Deddy Mizwar

Sutradara pendamping : Aria Kusumadewa

Produser Eksekutif : Giselawati Wiranegara

Produser : Zairin Zain

Penulis Naskah : Musfar yasin

Tahun : 2010 (April)

Genre : Drama komedi

Rumah Produksi : Citra Sinema


