
BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

4.1 Daniel Rudi Hariyanto 

Lahir di Semarang, Jawa Tengah, 17 April 1978. Beliau adalah lulusan 

dari Institut Kesenian Jakarta Fakultas Film dan Televisi, jurusan film 

dokumenter. Beliau aktif dalam gerakan mahasiswa saat reformasi pada tahun 

1998. Beliau dan beberapa teman mendirikan Cinema Society, sebuah organisasi 

yang berfokus pada studi perfilman Indonesia dan penelitian. Organisasi ini telah 

mengadakan banyak seminar film dan lokakarya dan menerbitkan dua edisi 

majalah film Cinema Society. Beliau bekerja untuk beberapa festival film, seperti 

festival film internasional Jakarta, Konfiden festival film pendek, festival film 

Reformasi, dan berbagai festival film pendek di Jakarta dan beberapa kota 

lainnya. Dengan Gatot Prakosa, Beliau memulai Art Cinema Taman Ismail 

Marzuki di Jakarta pada tahun 2005. 

Selama studi, Beliau membuat beberapa film pendek, antara lain: Asap 

Sigaret (Asap rokok, 15 menit, fiksi, video), Molotov (10 menit video 

instruksional, video), Di Balik Layar Bayangan Cantik (balik bayangan indah, 20 

min, dokumenter, video), Uro Raya di Jakarta (24 menit, dokumenter, video), 

Film sebagai teror (10 menit, fiksi, video), dan Private Room (30 menit, 

dokumenter, video). Dia bekerja sebagai behind-the-scene pembuat untuk industri 

film Indonesia dengan lebih dari 10 proyek sementara terus membuat film 

dokumenter. 



Film dokumenter berjudul Prison and Paradise garapannya diputar 

perdana di Dubai International Film Festival 2010. Film ini juga mengantarkan 

Daniel Rudi menjadi orang pertama di Indonesia yang mendapatkan gelar 

Director Guild of Japan Award dari Yamagata International Film Festival 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

 



4.1.1 Film Prison and Paradise 

Prison and Paradise merupakan karya dokumenter dari Daniel Rudi yang 

bercerita tentang dampak sosial dan ekonomi dari bom bunuh diri di Bali. Film ini 

diproduksi sejak tahun 2003 sampai 2010 dengan melakukan berbagai wawancara 

dengan pelaku Bom Bali 1, Imam Samudra, Ali Gufron a.k.a Muklas, Amrozi dan 

Ali Imron selama 14 jam di Bali.  

Menurut Daniel Rudi film dokumenter Prison and Paradise menghadirkan 

diskursus baru tentang pembahasan terorisme. Masyarakat hari ini dihadapkan 

pada realitas dan potensi konflik yang berakar pada pemahaman agama yang tidak 

terbahas secara mendalam. Film ini dibuat untuk menyodorkan suatu pembahasan 

kepada setiap pihak yang terseret dalam konflik global terorisme. Maka distribusi 

gagasan perdamaian itu dilakukan melalui film ini. 

Beberapa prestasi bergensi yang pernah diperoleh film Prison and 

Paradise diantaranya di World Premiere dan kompetisi di Dubai International 

Film Festival 2010, VIBGYOR Film Festival di India, Korea Premiere dan 

kompetisi di CINDI (Cinema Digital), Film Festival di Korea Selatan Agustus 

2011, Asia Pacific Screen Award di Gold Coast Australia, November 2011. 

 

 

 

 

 

 

 



4.1.2  Sinopsis lengkap Prison and Paradise 

Bom Bali 2002 telah mengubah wajah Indonesia secara signifikan, 

menyisakan perdebatan panjang tentang jihad, gerakan Islam, terorisme dan 

kemanusiaan. 

Dua keluarga dengan latar belakang agama Islam yang sama, yang satu 

adalah keluarga pelaku, yang kedua, adalah keluarga korban. Apakah mereka 

memiliki pandangan jihad yang sama? Pada kenyataannya, aksi bom bunuh diri di 

Indonesia melahirkan anak-anak yatim baru baik yatim dalam arti sesungguhnya, 

maupun yatim secara sosial. Surga dan penjara tiada bedanya. 

Noor Huda Ismail, seorang wartawan The Washington Post dan alumni 

Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki adalah teman dari Mubarok. 

Kegelisahannya menceritakan semua hal ini. 

Bom Bali 1 menelan korban jiwa sebanyak 202 orang dari berbagai 

kewarganegaraan. Selain itu, peristiwa ini juga mengakibatkan trauma sosial dan 

trauma psikologis bagi para korban yang masih hidup. Australia 88, Indonesia 38 

(kebanyakan suku Bali), Britania Raya 26, Amerika Serikat 7, Swedia 5, Belanda 

4, Perancis 4, Denmark 3, Selandia Baru 3, Swiss 3, Brasil 2, Kanada 2, Jepang 2, 

Afrika Selatan 2, Korea Selatan 2, Ekuador 1, Yunani 1, Italia 1, Polandia 1, 

Portugal 1, dan Taiwan 1. 

Ini film dokumenter yang mengisahkan dampak terorisme terhadap 

keluarga korban dan keluarga pelaku. Terinspirasi oleh surat Al Maun, 107 di 

dalam Al Qur’an, bahwa orang yang mendustakan agama adalah orang yang 

menghardik anak yatim. Bom bunuh diri telah melahirkan persoalan di dalam 



kehidupan umat manusia karena bom bunuh diri melahirkan anak-anak yatim 

baru. Baik dari kalangan korban maupun anak para pelaku. Bom bunuh diri telah 

menghadapkan perempuan dan anak-anak pada persoalan yang kompleks. 

Dampak psikologis pada korban dan keluarga pelakunya, dampak 

ekonomi pada lingkungan yang lebih luas lagi. Bom bunuh diri juga menciptakan 

stigma di masyarakat pada keluarga para pelaku sebagai keluarga teroris, 

walaupun seringkali keluarga tidak tahu-menahu tentang apa yang telah diakukan 

para pelaku bom bunuh diri dan jaringan kelompoknya. 

Pada situasi tersebut, anak-anak mereka dihadapkan pada situasi yang 

suram dalam menjalani kehidupan dan masa depan. Film ini juga menyodorkan 

realitas bahwa bom Bali 2002 telah mewariskan perdebatan panjang yang tidak 

pernah tuntas tentang Islam, pergerakan Islam, terorisme, jihad, globalisasi. 

 

 Judul film     : Prison and Paradise 

Produser     : Daniel Rudi Hariyanto 

Sutradara     : Daniel Rudi Hariyanto 

Penulis Naskah    : Daniel Rudi Hariyanto 

Produser Pelaksana   : Agustya Herdwiyanto 

Sinematografer / Operator Kamera : Daniel Rudi Hariyanto, Igk. Ktut Trisna 

Pramana 

Penyunting Adegan    : Harry Setiawan 

Penata Musik     : Indrawan Tepe 

Penata Suara     : Crossface Studio Jakarta 

 



 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Gambaran Tempat Subjek Penelitian 

4.2.1 KINE Klub UMM 

Kine Klub UMM merupakan kelompok studi sinematografi yang 

berhubungan secara koordinatif konstruktif di lembaga kemahasiswaan di 

lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang. Kine Klub UMM didirikan 

dengan tujuan sebagai wadah untuk menyalurkan minat dan bakat bagi anggota 

Kine Klub UMM di bidang sinematografi baik secara teori maupun praktis, tak 

hanya itu Kine Klub UMM juga dapat menciptakan jiwa organisatoris anggotanya 

dan yang paling penting dapat memasyarakatkan dan memberikan konstribusi 

bagi perfilman Indonesia. 

Tak hanya bergerak di bidang produksi film, Kine Klub UMM juga 

bergerak di bidang distribusi dan apresiasi serta festival film. Terbukti dengan 

diadakanya festival film dengan skala nasional yaitu Malang Film Festival ( 

MAFI Fest). Distribusi film oleh Kine Klub UMM dilakukan dengan pemutaran 

database film Kine Klub UMM. Pemutaran ini biasa diadakan di dalam sekretariat 

Kine Klub UMM sendiri maupun di luar sekretariat. 

Kine Klub UMM beralamat di Jl. Raya Tlogomas No.246 Gedung Student 

Center Lt. 3 Universitas Muhammadiyah Malang Jawa Timur – 65144 
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	Bom Bali 2002 telah mengubah wajah Indonesia secara signifikan, menyisakan perdebatan panjang tentang jihad, gerakan Islam, terorisme dan kemanusiaan.

