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BAB IV 

GAMBARAN UMUM FILM DOKUMENTER JANGAN TUTUP 

SEKOLAH KAMI 

4.1 Tim Produksi Film Dokumenter “Jangan Tutup Sekolah Kami” 

4.1.1 Profil Sutradara Film Dokumenter Jangan Tutup Sekolah Kami 

Miftahuddin lahir dilampung pada 28 desember 1991 dan dia adalah 

sutradara asli Indonesia, menempuh pendidikan di universitas UIN Raden Intan 

Lampung dan mengambil jurusan Ekonomi Syariah. pada tahun 2014 silam 

miftahuddin masuk 5 besar nominasi untuk meraih penghargaan dalam karya 

antologi film dokumenter yang disponsori oleh eagle institute Indonesia. ”Dunia 

film sudah lama dikenalnya akan tetapi membuat karya film baru di mulai pada 

tahun 2014” ujar Miftahuddin. 

Miftahuddin 

Gambar 4.1 Sumber Instagram Image 

Miftahuddin lebih fokus menjadi Director didalam dunia film, awalnya 

menjadi Director dalam film dokumenter ”Di Tobong Bata” yang dibantu oleh mas 

Rohlin Aditia, film dokumenter “Di Tobong Bata” menceritakan mengenai sebuah 

band Khaya yang melakukan proses rekaman lagu disebuah tempat produksi bata. 

Mereka di bantu oleh si empunya pabrik bata untuk melakukan rekaman dengan 

peralatan seadanya dan beberapa hasil pinjam dan meskipun dengan sarana 



28 
 

seadanya, namun tidak mengurangi kreatifitas mereeka, dan lagu mereka berhasil 

diputar di radio lampung. 

4.1.2 Produser Film Dokumenter Jangan Tutup Sekolah Kami 

Tedika puri amanda lahir di bojonegoro 14 juni 1985, Memulai karir didunia 

perfilman dokumenter pada tahun 2007 dan memproduksi film yang berjudul 

“Gubuk Reot Diatas Minyak Internasional” dan menjabat sebagai sutradara di film 

tyersebut. Sejak saat itu , dia terlibat dalam berbagai produksi film dokumenter  

ataupun iklan.  Pada film dokumenter “Jangan Tutup Sekolah Kami” tedika sebagai 

produsernya. 

 

Tedika Puri Amanda 

Gambar 4.2 Sumber Google Image 

 Tedika Puri Amanda lebih fokus menjadi produser dan sutradara dalam 

dunia perfilman dokumenter, seperti pada tahun 2015 sewaktu menjabat sebagai 

produser dalam film “Gua Purbakala” menjadi nominasi film terbaik dalam festival 

film indonesia (FFI), Selain aktifitas produksi, Beliau  juga seringkali menjadi 

pemateri dalam kuliah film dokumenter dibeberapa kampus dan juga sempat 

menjadi juri dalam Malang Film Festival dan Festival Film Aceh, dan pada tahun 

2014 beliau juga bekerja sebagai Head of Development Program and Business di 

yayasan Eagle Institute Indonesia. 

1.1.3 Camera Person Film Dokumenter Jangan Tutup Sekolah Kami 

Taufan Agustiyan lahir di Jember 11 agustus 1985, menempuh pendidikan 

di universitas Muhammadiya Malang dan mengambil jurusan ilmu komuikasi pada 
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tahun 2004, mulai berkecimpung pada dunia perfilman sejak awal kuliah sampai 

dengan akhir kuliahnya di tahun 2004. 

 

Taufan Agustiyan 

Gambar 4.3 Sumber Google Image 

Taufan Agustiyan dalam pemfokusannya menjadi kameramen dalam dunia 

perfilman, dan beliau juga menggarap film konvensional maupun dokumenter. 

Selain itu beliau juga mencapai puncak prestasi di Eagle awaard Documentary 

Competition (EADC) pada tahun 2009 yang dinobatkan sebagai pemenang ide 

cerita terbaik bersama temannya dalam film Merajut Impian Dibalik Catwalk 

Jalanan. Dan pada tahun 2015 beliau juga menjadi kameramen pada film 

dokumenter Jangan Tutup Sekolah Kami. 

1.2 Profil Pemain Pada Film Dokumenter Jangan tutup sekolah kami 

 Nur hamid adalah masyarakat dari desa Moro-Moro dan beliau juga guru 

dari sekolah dasar (SD) Moro Dewe yang menjadi sekolah yang ingin ditutup oleh 

pemerintah karna tidak mendapati izin dari pemerintah itu sendiri. Karna beliau 

selaku guru di sekolah dasar tersebut, beliau banyak tahu tentang bagaimana 

sekolah itu dibangun dan sampai saat ini menjadi permasalahan karna tidak 

mendapati izin dari pemerintah untuk melakukan KBM (kegiatan belajar 

mengajar). 
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Nur Hamid 

Gambar 4.4 Sumber Youtube 

 Dr. HS, Tisnanta, SH.MH selaku ketua pusat kajian kebijakan publik dan 

hak asasi manusia (PKKP-HAM) unila pada saat itu menegaskan juga, “jika anak-

anak yang membutuhkan pelayanan pendidikan tidak dipenuhi dan bahkan  

diingkari oleh pemerintah daerah setempat sebagai entitas yang harus memberikan 

pelayanan pendidikan. Karna prinsip pendidikan adalah konstitunal right, dan 

ketika masyarakat menyelenggarakan sendiri kemudian hendak digusur atau 

diluluhlantakan pemerintah jelas tidak masuk akal.” Ujar beliau. 

 Beliau juga  pengampu mata kuliah filsafat hukum, teori hukum dan 

penelitian hukum pada program pasca sarjana (S2) fakultas hukum universitas 

lampung. 

 

Dr. HS, Tisnanta SH.MH 

Gambar 4.5 Sumber Youtube 

  Siti Aisyah adalah seorang ibu rumah tangga dan anaknya bersekolah di 

sekolah dasar (SD) Moro dewe tersebut. Beliau adalah mantan buruh di daerah 

tersebut dan juga ibu Siti Aisyah ini ikut angkat bicara dalam film dokumenter 
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jangan tutup sekolah kami itu, karena menerut beliau masyarakat desa Moro-Moro 

sangat dirugikan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan. 

 

Siti Aisyah 

Gambar 4.6 Sumber Youtube 

 

1.3 Lokasi Produksi Film Dokumenter Jangan Tutup Sekolah Kami 

Proses produksi dilakukan selama tiga hari oleh Miftahuddin dan kawan-

kawan, dan lokasi suting selama tiga hari tersebut terletak di desa Moro-Moro 

kabupaten Mesuji propinsi Lampung, dan gambar yang diambil kebanyakan di 

lokasi sekolah karena lokasi berdirinya sekolah tersebut yang menjadi masalah pada 

film tersebut. 

1.4 Pasca Produksi Film Dokumenter Jangan Tutup Sekolah Kami 

Pasca produksi sendiri seperti pengumpulan gambar dan editing film 

dokumenter jangan tutup sekolah kami ini dilakukan oleh Miftahudiin dan 

temannya yang bernama Amanda yang berada dijakarta. Proses editingnya dari 

pemberian warna, pemberian suara dan latar musiknya tetap dikontrol oleh 

Miftahuddin sebagai sutradara dari film dkumenter jangan tutup sekolah kami. 

4.5 Pemutaran Film Dokumenter jangan Tutup Sekolah Kami 

Pemutaran film dokumenter jangan tutup sekoalh kami karya Miftahuddin 

ini diputar serentak pada tanggal 2 Mei 2015 yang bertepatan dengan hari 

pendidikan di indoneisa, dan pemutaran film dokumenter jangan tutup sekolah 

kami ini diputar serentak di 50 titik baik dalam dan luar negeri. Lokasi pemutaran 
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luar negeri yaitu Akyshu di Jepang, Ijmuigen di Belanda, Bangi di Malaysia dan 

pemutaran film tersebut juga diadakan di Hongkong.  

 


