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BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Sutradara Film Surat Kecil Untuk Tuhan

Muhammad Harris Zulkarnain Nizam atau yang akrab dipanggil Harris

Nizam adalah sutradara muda yang berprestasi. Film yang melejitkan namanya

adalah dari film Surat Kecil Untuk Tuhan yang dirilis pada tahun 2011. Dia lahir

di Bali, tepatnya di Kota Denpasar pada tanggal 16 Desember 1983. Harris Nizam

lahir dari pasangan alm. Nizam Burhan(ayah) dan Nurzulaicha (ibu).Alm. Nizam

Burhan merupakan keturunan Padang-Belanda-Arab yang bekerja dibidang

export-import. Sedangkan ibunya Nurzulaicha keturunan Pakistan-Jawa.

Dari remaja Harris Nizam telah jatuh cinta dengan dunia fotografi dan

film. Berangkat dari ketertarikannya itu, kemudian ia belajar film di Institut

Kesenian Jakarta tahun 2001 dan selesai pada tahun 2006. Harris Nizam

mengambil mayor penjurusan editing film. Harris Nizam merupakan mahasiswa

pertama yang mendapat nilai A mata kuliah editing di IKJ. Pada masa kuliah

Harris Nizam sudah diajak kerjasama oleh dosen mata kuliah editing untuk

mengerjakan beberapa proyek non komersil sebagai editor video. Pada saat kuliah

Harris Nizam juga pernah menjadi asisten sutradara dan menjadi asisten editor

untuk film ungu violet.
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GAMBAR 1

Hasil karya Harris Nizam sebagai Sutradara

1. Video Klip Band Indie

2. Sutradara Fim Surat Kecil Untuk Tuhan yang diangkat dari novel dengan

judul yang sama dan ditulis oleh Agnes Davonar, kisah nyata tentang seorang

gadis yang berjuang melawan kanker ganas.
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3. Sutradara Film Hasduk Berpola yang diangkat dari cerpen dengan judul yang

sama, ditulis oleh Bagas D. Bawono yang juga menjadi penulis skenarionya.

Prestasi yang diraih Harris Nizam

1. Fim Surat Kecil Untuk Tuhan menjadi film terlaris di tahu 2011

2. Masuk 3 kategori nominasi Festival Film Indonesia untuk Aktris Terbaik,

Aktor Terbaik dan Musik Film Terbaik

3. Indonesia Movie Award kategori untuk nominasi Artis Terbaik dan peraih

penghargaan kategori Artis Pendatang Baru Terbaik

4. Most Inspiring Movie 2011 di Be Indonesian Smart and Active 2011 di

Hongkong, pilihan TKW

5. Surat Kecil Untuk Tuhan meraih Best Actress dan Best Script Bali

International Film Festival, piala Swadhesi

B. Latar Belakang Film Surat Kecil Untuk Tuhan

Film Surat Kecil Untuk Tuhan yang disutradarai oleh Harris Nizam

diproduksi pada tahun 2010, film ini merupakan film pertamanya yang berlokasi

di Jakarta dan Bandung. Film ini tayang pada tahun 2011, dibuat berdasarkan

novel Surat Kecil Untuk Tuhan yang ditulis oleh Agnes Davonar. Novel tersebut

diadaptasikan menjadi sebuah naskah film oleh Bebby Hasibuan. Film ini

menceritakan tentang seorang gadis bernama Gita (Dinda Haw) atau yang akrab

dipanggil Keke melawan penyakit Rhabdomyo sarcoma (Kanker Jaringan Lunak)

yang menggerogotinya.
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Film ini menceritakan tentang kehidupan remaja SMP pada umumnya,

nuansa sekolah yang penuh ceria dan tawa digambarkan dalam film ini. Pemeran

utama (protagonis) Dinda Hauw (keke) sering berkumpul bersama sahabat

karibnya Indri Giana (Shifa), Maulida Tiara (Fachda), Sasa Nabila (Andini),

Ayunda Maheswari (Maya), Cut Nadya (Ida), dan Vinessa Ines (Dinda). Canda

dan gurau biasa mereka lakukan dikantin sekolah sambil menonton pertandingan

futsal disekolahnya. Saat istirahat usai, semua sahabat keke masuk kelas tetapi

tiba-tiba keke mimisan yang darahnya terus mengalir dari hidungnya.Baru awal

film ini sudah diperlihatkan tanda-tanda penyakit kanker itu datang.

GAMBAR 2

Lama kelamaan, mimisan itu sering terjadi di tiap harinya. Seperti tidak

pernah terjadi apa-apa, Keke tetap senyum. Suatu hari setelah keke membersihkan

hidungnya yang mengeluarkan darah dan keke menabrak seorang pria. Pria itu
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bernama Andy (Esa sigit), kemudian mereka berkenalan. Lama kelamaan

hubungan mereka semakin intens, Andy menyimpan perasaan kepada, pada saat

jam istirahat Andy menghampiri Keke dan menyatakan cintanya. Tapi, Keke tidak

menjawabnya hari itu, ia bilang “Aku akan ngasih jawaban ke kamu kalau

kelopak bunga mawar ku telah jatuh semua”. Andy mengiyakan. Beberapa hari

kemudian, Andy bertemu kembali dengan Keke, danKeke menerima niat baik

Andy untuk menjalani hubungan. Film in imemang ditujukan untuk usia remaja,

yang kaya akan nuansa “cinta monyet”. Setelah, Andy dan Keke mengobrol

bersama, Keke mimisan lagi, dan pada saat itu bertemu kakak kandung Keke,

Kiki (DwiAndhika) dan bernisiatif untuk check up kedokter bersama sang ayah

(Alex komang). Scene inilah menjadi scene permulaan menguras air mata

penonton, dokter menceritakan kronologis penyakit Keke kepada ayahnya yang

ternyata mengidap kanker jaringan lunak atau biasa disebut RabdomyoSarkoma.
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GAMBAR 3

Kasih sayang orang tuanya terhadap anaknya menjadi pemandangan yang

paling dominan di film ini, pasti setiap orang tua memiliki rasa itu bagaimana pun

caranya agar anak bisa hidup bahagia pasti orang tua lakukan, begitu juga dengan

akting Alex komang yang sangat total memerankan ayah Keke yang bernama pak

Jody. Pak Jody belum memberitahu Keke tentang penyakitnya, Ia berusaha untuk

mencari pengobatan alternative kesana kemari demi anaknya sembuh, berpindah-
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pindah tempat namun tak kunjung membuahkan hasil. Penyakit Keke sampai

parah, sebagian mukanya membengkak.

Akhirnya, Keke diberitahu oleh ayahnya bahwa saat ini Ia mengidap penyakit

kanker jaringan lunak. Ia sedih dan sempat memiiliki rasa putus asa. Ia terus

berusaha melakukan berbagai terapi medis, dan pada suatu ketika Keke sempat

dinyatakan sembuh, namun ternyata sel kanker lebih ganas dari semangatnya

sehingga Ia kembali mengidap kanker dengan jenis yang sama. Perjuangan Keke

melawan kanker patut diacungi jempol.Walaupun sakit, Keke berusaha tetap

ceria.Sampai pada suatu ketika, Keke ingin sekali ikut ujian nasional padahal

dirinya sedang sakit dan lumpuh. Darah demi darah menetes saat ujian

berlangsung, sungguh tragis, dan disinilah puncak keharuan film ini.

Hiburan yang renyah, membuat film ini memiliki pesan moral yang sangat

menyentuh bagi setiap warga Indonesia yang masih memiliki kepedulian terhadap

kondisi fisik yang masih sehat, khususnya anak-anak dan pemuda. Selain itu

pesan moral yang dapat diambil dari film ini adalah ketegaran seorang gadis belia

yang berusaha keras dalam mempertahankan hidupnya untuk mempersatukan

keluarganya,meski dalam keadaan sakit yang parah.

C. Sinopsis Film

Keke adalah remaja 13 tahun yang pitar dan ceria di sekolahnya, seperti

remaja pada umumnya, keke adalah remaja yang suka bergaul. Pada suatu hari dia

menonton pertandingan futsal di sekolahnya bersama 6 sahabat karibnya, yakni

Indri Giana (Shifa), Maulida Tiara (Fachda), Sasa Nabila (Andini), Ayunda

Maheswari (Maya), Cut Nadya (Ida), danVinessa Ines (Dinda). Setelah menonton
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pertandingan futsal tiba hidung keke mengeluarkan darah,sontak keke terkejut

dengan apa yang dia alami.

Kemudian Andy (Esa sigit) melihat Keke yang sedang membersihkan

hidungnya yang mengeluarkan darah tersebut, namun Keke berusaha

menyembunyikan apa yang dia alami dari Andy. Kemudian Keke dan Andy

berkenalan, seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin dekat. Keke

dan Andy sama-sama menyimpan perasaan suka. Perasaan Keke berbunga-bunga

setelah Andy menyatakan cinta padanya. Namun Keke tidak langsung

mengiyakan perasaan Andy. Keke baru akan menjawab perasaan Andy ketika

kelopak bunga mawarnya gugur. Ketika bunga mawar Keke gugur, keesokan

harinya dia menjawab perasaan Andy, dan Andy sangat senang saat Keke

menerima cintanya.

Andy adalah laki-laki yang sangat peduli terhadap Keke. Mereka sering

menghabiskan waktu disekolah. Keke merasa sangat bahagia mengenal Andy,

begitu juga Andy. Suatu hari ketika pulang sekolah, Keke melihat bunga mawar

yang ada dalam kamarnya, bunga itu gugur, Keke berpikir “seperti itu juga kah

umurku nanti?” Namun hari-harinya selalu di jalaninya dengan suka cita bersama

enam sahabatnya, dan tentu juga pacarnya Andy.

Namun mimisan yang dialami Keke tetap terjadi, bahkan setiap hari

hidungnya mengeluarkan darah. Keke menceritakan kejadian itu kepada ayahnya.

Dan keesokan harinya Keke dan ayahnya ( alex komang ) pergi ke rumah sakit

untuk check up. Setelah mengetahui hasil check, ayah Keke terkejut melihat hasil

diagnosa anaknya. Keke mengidap penyakit Rhabdomyosarcoma (Kanker
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Jaringan Lunak). Kasih sayang ayah terhadap anaknya menjadi pemandangan

yang paling dominan di film ini, pasti setiap orang tua memiliki rasa itu

bagaimana pun caranya agar anak bisa hidup bahagia pasti orang tua lakukan,

begitu juga dengan akting Alex Komang yang sangat total memerankan ayah

Keke yang bernama pak Jody. Pak Jody belum memberitahu Keke tentang

penyakit yang diderita anaknya, Ia berusaha untuk mencari pengobatan alternative

kesana kemari demi kesembuhan anaknya, berpindah-pindah tempat namun tak

kunjung membuahkan hasil. Penyakit Keke sampai parah, sebagian mukanya

membengkak.

Akhirnya, Keke diberitahu oleh ayahnya bahwa saat ini Ia mengidap penyakit

Kanker jaringan lunak. Ia sedih dan sempat memiiliki rasa putus asa. Namun ia

dan Ayahnya terus berusaha melakukan berbagai terapi medis, dan pada suatu

ketika Keke sempat dinyatakan sembuh, namun ternyata sel kanker lebih ganas

dari semangatnya sehingga ia kembali mengidap kanker dengan jenis yang sama.

Perjuangan Keke melawan kanker patut diacungi jempol. Walaupun sakit, Keke

berusaha tetap ceria. Sampai pada suatu ketika, Keke ingin sekali ikut ujian

nasional padahal dirinya sedang sakit dan lumpuh. Darah demi darah menetes

saat ujian berlangsung, sungguh tragis, dan disinilah puncak keharuan film ini.

Puisi yang ditulis Kekepun sangat mengharukan,ini adalah salah satu puisi

yang ditulis Keke dalam diarinya.

Tuhan
Andai aku bisa kembali

Aku tidak ingin ada tangisan di
dunia ini
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Tuhan
Andai aku bisa kembali

Aku tidak ingin adahal yang sama
terjadi padaku, terjadi pada

siapapun

Akhirnya Keke tidak dapat melawan penyakit ganas yang dideritanya, ia

menghembuskan nafas terakhir, dimana seluruh keluarga intinya berkumpul. Ia

memegang tangan ayah dan ibu nya, ini mengisyaratkan agar mereka bersatu

kembali. Air mata mengalir dipipi ayah, ibu, kakak dan teman-teman Keke.

Beberapa scren shot dalam Film Surat Kecil Untuk Tuhan :

GAMBAR 4
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GAMBAR 5
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D. Data Film Surat Kecil Untuk Tuhan

Surat Kecil Untuk Tuhan (film)

Poster film

Crew film surat kecil untuk tuhan :

Sutradara : Harris Nizam

Produser : Sarjono Sutrisno

Penulis : Bebby hasibuan

Distributor : Skylar picture

Durasi : 162 menit

Musik : Khikmawan Santosa

Thoersi Argeswara

Sinemarography : Yudho Budi Laksono
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Penyunting : Sastha Sunu

Studio : STRO word

Pemain film surat kecil untuk tuhan :

Dinda Hauw : Gita ( Keke )

Alex Komang : Ayah Keke (pak Jody)

Ranty Purnamasari : Ibu Keke

Egi Jhon : Chika

Dwi Andika : kiki

Esa Sigit : Andi

Herry Savalas : Pak Yus (ajudan sekaligus supir keluarga)


