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BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat film habibie ainun

Resensi Novel Habibie & Ainun

Judul: Habibie & Ainun

Pengarang: Bacharuddin Jusuf Habibie

ISBN: 978 979 1255 13 4

Penerbit: PT THC Mandiri

Tahun terbit: November 2010

Tebal: xxi + 323 halaman
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...Terima kasih Allah, Engkau telah menjadikan Ainun dan saya manunggal jiwa, roh, bathin,

hati nurani kami melekat pada diri kami sepanjang masa dimanapun kamiberada.... (Doa B.J.

Habibie)

Novel ini mencentakan secara lengkap kisah hidup dan perjuangan bahtera rumah tangga B J

Habibie bersama Ainun dari awal jumpa hingga Ibu Ainun akhirnya berada dalam dimensi

lain.

Dimulai dengan bertemunya kembali Habibie dengan Ainun di kediaman keluarga Besari

(Keluarga Ainun) setelah hampir 7 tahun tidak bertemu. Pertemuan malam Idul Fitri itu

menyisakan kenangan rindu bagi Habibie muda akan pandangan mata menyejukkan yang

diberikan oleh Ainun muda kala itu. Proses pertunangan dan pernikahan yang cukup cepat,

namun dilakukan dengan kepastian jiwa dan kekuatan cinta yang murni, suci, sejati,

sempurna dan abadi serta keyaninan bahwa Allah SWT selalu akan menemani,

memungkinkan keduanya yakin untuk bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga di

rantau (Jerman) mengingat masa cuti Habibie yang hanya 3 bulan akan segera habis.

Setibanya mereka di Jerman berbekal 2 koper berdua, disanalah perjuangan mereka dimulai.

Sebuah kisah inspiratif yang patut dijadikan contoh sebuah keluarga sakinah mawaddah

warahmah, insya Allah.

Betapa Ibu Ainun sangat mendukung pekerjaan dan tugas Bapak Habibie dengan tanpa

mengeluh selalu mencoba melakukan tugas dan kegiatannya dengan sebaiknya tanpa

mengganggu konsentrasi perhatian dan pekerjaan Habibie.
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Memberikan masukan intelektual dan pertimbangan juga saran yang saling mendukung satu

sama lain. Selalu menjaga dan mengontrol kesehatan Habibie dengan menyediakan makanan

sehat juga senyum menawan yang selalu dirindukan Habibie.

Film Habibie &Ainun
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Habibie & Ainun adalah film drama Indonesia yang dirilis pada tanggal 20 Desember 2012.

Film ini dibintangi olehReza Rahardian,Bunga Citra Lestari dan Tio Pakusadewo. Pada

peluncurannya, film ini disaksikan oleh Presiden Republik  Indonesia ke-6, Dr.  H.   Susilo

Bambang  Yudhoyono,

didampingi olehGubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke-16, Ir. H. Joko Widodo, dan

oleh tokoh utama film ini sendiri, Presiden Republik Indonesia ke-3, Bacharuddin Jusuf

Habibie. Film ini diangkat dari memoir yang ditnlis Habibie mengenai mendiang istrinya,

Hasri Ainun Habibie, dalam buku Habibie dan Ainun.
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Ini adalah kisah tentang apa yang terjadi bila kau menemukan belahan hatimu. Kisah tentang

cinta pertama dan cinta terakhir. Kisah tentang Presiden ketiga Indonesia dan ibu negara.

Kisah tentang Habibie dan Ainun.

Rudy Habibie seorang jenius ahli pesawat terbang yang punya mimpi besar: berbakti kepada

bangsa Indonesia dengan membuat truk terbang untuk menyatukan Indonesia. Sedangkan

Ainun adalah seorang dokter muda cerdas yang dengan jalur karir terbuka lebar untuknya.

Pada tahun 1962, dua kawan SMP ini bertemu lagi di Bandung. Habibie jatuh cinta seketika

pada Ainun yang baginya semanis gula. Tapi Ainun, dia tak hanya jatuh cinta, dia iman pada

visi dan mimpi Habibie. Mereka menikah dan terbang ke Jerman.

Punya mimpi tak akan pernah mudah. Habibie dan Ainun tahu itu. Cinta mereka terbangun

dalam perjalanan mewujudkan mimpi. Dinginnya salju Jerman, pengorbanan, rasa sakit,

kesendirian serta godaan harta dan kuasa saat mereka kembali ke Indonesia mengiringi

perjalanan dua hidup menjadi satu.

Bagi Habibie, Ainun adalah segalanya. Ainun adalah mata untuk melihat hidupnya. Bagi

Ainun, Habibie adalah segalanya, pengisi kasih dalam hidupnya.

Namun setiap kisah mempunyai akhir, setiap mimpi mempunyai batas. Kemudian pada satu

titik, dua belahan jiwa ini tersadar.

B. Para pemain Film Habibie ainun

• Reza Rahardian - Habibie

• Bunga Citra Lestari - Ainun Habibie

• Tio Pakusadewo - H. M Soeharto

• Ratna Riantiarno - R.A. Tuti Marini Puspowardojo (Ibu Habibie)

• Mike Lucock - Ilham Akbar Habibie
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• ChristofFer Nelwan - Thareq Kemal Habibie

• Vita Mariana

• Esa Sigit - Habibie muda

• Marsha Natika - Ainun muda

• Bayu Oktara - Fanny Habibie

C. Sutradara film

Faozan Rizal adalah salah satu dari sedikit pembuat film Indonesia yang begitu mencintai

media film. la lahir pada tahun 1973 di Tegal, Jawa Tengah. Faozan Rizal belajar

sinematografi di Institut Kesenian Jakarta (IKJ). la telah membuat banyak film pendek dan

panjang, baik film cerita maupun dokumenter, untuk menggali kekayaan tekstur film serta

bermain-main dengan ketegangan antara film dan fotografi. la juga membuat film-film tari

bersama Katia Engel dan bekerjasama dengan seniman alam (nature artist) Andy

Goldsworthy. Karya Faozan Rizal menunjukkan manusia dan alam dalam kesunyian yang

meditatif.

la sendiri telah mempelajari tari Jawa klasik dan Bali, menekuni pendidikan seni lukis dan

kemudian masuk sekolah film di La Femis, Paris. Karya-karya Faozan Rizal telah

ditampilkan dalam berbagai festival intemasional seperti Singapore International Film

Festival, eKsperim nto Film & Video Festival 2004 Filipina, Cinemanila   International   Film

Festival   dan   Emirates   Film   Competition.

Faozan Rizal bekerja sebagai aktor, penata sinematografi, sutradara film dan mengajar di

Fakultas Fotografi, Televisi dan Film Institut Kesenian Jakarta.
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Fihn cerita panjang pertamanya untuk bioskop sebagai sutradara, Habibie & Ainun (2012),

bukan hanya berhasil secara teknis dan estetika tetapi juga mendulang sukses komersial yang

luar biasa. la tetap aktif sebagai pengarah sinematografi untuk berbagai bentuk film.

(LR) (Sumber: Beragam, Akademi Film Indonesia)

D. Produser dan rumah produksi

Poduser

Manoj Punjabi (lahir di Jakarta, 7 Desember 1972; umur 41 tahun) adalah seorang

produser film, sinetron sekaligus pendiri Rumah Produksi terbesar di Indonesia, MD

Entertainment. Manoj mencintai film sejak kecil dan terobsesi untuk menjadi pembuat film

suatu hari. Kegigihan dan kerja kerasnya meraih cita-cita tersebut pun membuahkan hasil

yang luar biasa. Usaha Manoj kini terus berkembang pesat, berkat hasrat dan semangatnya

yang tinggi dalam berkarya.

Sejak MD Entertainment didirikan pada tahun 2003, Manoj sudah bertekad untuk

mengerahkan segalanya, memberikan yang terbaik untuk industri pertelevisian di Indonesia.

Sejak awal la sudah menyusun konsep usaha dengan mantap untuk tujuan yang sangat jelas

yaitu menjadi nomer satu dan yang terbaik di negeri ini. Terbukti hasil karyanya selalu

menjadi pionir di industri pertelevisian Indonesia, seperti sinetron Cinta Fitriyang merupakan

lambang keberhasilan dalam peta pertelevisian Indonesia. Berbagai penghargaan bergengsi

seperti Panasonic Awards, SCTV Awards, Indonesian Movie Awards, Yahoo OMG Awards,

semua berhasil diraih MD di bawah kepemimpinan Manoj, hanya dalam kurun waktu 10

tahun. Untuk mengembangkan industri perfilman Indonesia, Manoj mulai mengembangkan

sayap usahanya ke dunia perfilman. Melalui anak perusahaan MD Corp, MD Pictures, Manoj
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melahirkan film-film berkualitas, seperti Ayat-Ayat Cinta (2008), dan Habibie-Ainun (2012)

yang berhasil meraih jumlah penonton tertinggi di Indonesia hingga saat ini.

E.     Rumah Produksi
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MD Entertainment adalah sebuah rumah produksi di Indonesia. MD Entertainment didirikan

oleh Dhamoo Punjabi yang merupakan adik dari Raam Punjabi bersama

putranya Manoj Punjabi. Dhamoo mendirikannya setelah hengkang dari Multivision Plus

pada tahun 2003.

F. Lokasi penelitiaan

Penulis melakukan penelitaian terhitung dari bulan April - Juli 2014 semama tiga bulan di

rumah penulis dan juga di lab perfilaman di kampus agar mendapat bantuaan dari rekan-

rekan untuk terselesaikannya penulisan skripsi ini.


