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BAB IV 

GAMBARAN OBYEK PENELITIAN 

4.1  Deskripsi Film 

4.1.1 Filmografi Wa’alakumusallam Paris 

Judul Film : Wa’alaikumusallam Paris 

Tahun Produksi  : 2015 

Durasi  : 106 menit 

Produser Eksekutif  : Yoen K 

Sutradara  : Benni Setiawan 

Produser  : -  Ody Mulya Hidayat 

- Sudiadi Chang

- Yoen K
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  Penulis Skenario  :  Benni Setiawan  

  Pengarah Fotografi  : Yoen K 

  Penyunting   :  Ryan Purwoko  

  Make up dan Visual Effect Artist :  - Dicky Etto 

- Aldie Harra   

  Music    : -  Joseph S Djafar 

- Abdul Malik Deva  

- Adityawan Susanto 

  Penata artistic   :  Ibanez Nasution  

  Distributor   : Maxima Pictures 

  Pemutaran Perdana  : 16 Maret 2016 

  Pemain   :  - Velove Vexia sebagai Itje  

- Nino Fernandez sebagai Clement  

- Tanta Ginting sebagai Dadang  

- Boris Bokir sebagai Yayat  

- Luthya Sury sebagai Ine  

- Joe P Project sebagai Pak Engkos  

- Lydia Kandou sebagai Bu engkos  

- Astrid Roos sebagai Camille  
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Penghargaan   :   

- Nominasi Pemeran Utama Pria Terpuji dalam Festival Film Bandung 2016 (Nino 

Fernandez) 

- Nominasi Pemeran Pembantu Pria terpuji dalam Festival Film Bandung 2016 (Boris 

Bokir)  

- Pemeran Utama Pria Terfavorit dalam Indonesian Movie Actors Awards 2017 

 ( Nino Fernandez) 

- Pememnang nominasi pasangan terbaik dalam Indonesian Movie Actors Awards 2017  

( Nino Fernandez & Velove Vexia) 

4.2 SEKILAS TENTANG PENULIS  

Awal karier Benni Setiawan adalah aktor, ia membintangi beberapa film dan 

akhirnya memilih untuk berkarier belakang layar. Menjadi sutradara sudah menjadi 

impian Benni sejak SMA, hobinya menonton film dan mengamatinya, dan juga menulis 

dan membaca buku. Setelah lulus SMA ia memutuskan untuk melanjutkan kuliah di IKJ 

(Institut Kesenian Jakarta).  

Pada tahun 1980-an kolektor barang antik ini  membintangi serial tv yang 

berjudul Keluarga Rahmat. Dari situlah Benni mulai memasuki dunia film. Sekarang 

sudah banyak sekali film yang ia buat, mulai dari skenario sampai disutradarai benni 

Setiawan. Karier Benni sebagai sutradara bisa dibilang sangat melesat. Di film ketiganya, 

suami R. Widayanti ini sudah mendapatkan penghargaan tertinggi di dunia perfilman 
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Indonesia, yaitu Piala Citra untuk film 3 Hati Dua Dunia, Satu Cinta . Tak tanggung-

tanggung, film besutannya menerima 7 Piala Citra untuk kategori Film Terbaik. 

 

Filmografi: 

Sepatu Dahlan (2014) 
Sebagai Director 

Sepatu Dahlan (2014) Sebagai Scriptwriter 

Cahaya Kecil (2013) Sebagai Director 

Bangun Lagi Dong Lupus (2013) Sebagai Director 

Madre (2013) Sebagai Scriptwriter 

Bangun Lagi Dong Lupus (2013) Sebagai Scriptwriter 

Cahaya Kecil (2013) Sebagai Scriptwriter 

Laskar Pelangi 2: Edensor (2013) Sebagai Scriptwriter 

Laskar Pelangi 2: Edensor (2013) Sebagai Director 

Madre (2013) Sebagai Director 

Aku Ingin Jadi Presiden (2012) Sebagai Director 

http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/filminfo/movie.php?uid=26c753ae4bce
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/filminfo/movie.php?uid=26c753ae4bce
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/filminfo/movie.php?uid=fb7a06201e96
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/filminfo/movie.php?uid=ce474baeed56
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/filminfo/movie.php?uid=bb830c6f5c20
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/filminfo/movie.php?uid=ce474baeed56
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/filminfo/movie.php?uid=fb7a06201e96
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/filminfo/movie.php?uid=62c97a1eca0e
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/filminfo/movie.php?uid=62c97a1eca0e
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/filminfo/movie.php?uid=bb830c6f5c20
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/filminfo/movie.php?uid=0606a63771e7
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Aku Ingin Jadi Presiden (2012) Sebagai Scriptwriter 

Kejarlah Jodoh Kau Kutangkap (2011) Sebagai Scriptwriter 

Masih Bukan Cinta Biasa (2011) Sebagai Director 

Masih Bukan Cinta Biasa (2011) Sebagai Scriptwriter 

3 Hati Dua Dunia, Satu Cinta (2010) Sebagai Scriptwriter 

Cinta 2 Hati (2010) Sebagai Director 

Cinta 2 Hati (2010) Sebagai Scriptwriter 

3 Hati Dua Dunia, Satu Cinta (2010) Sebagai Director 

Selendang Rocker (2009) Sebagai Scriptwriter 

Bukan Cinta Biasa (2009) Sebagai Director 

Bukan Cinta Biasa (2009) Sebagai Scriptwriter 

  

 

 

 

http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/filminfo/movie.php?uid=0606a63771e7
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/filminfo/movie.php?uid=6c715322548f
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/filminfo/movie.php?uid=f327f222dd72
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/filminfo/movie.php?uid=f327f222dd72
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/filminfo/movie.php?uid=111fc6d2dbaa
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/filminfo/movie.php?uid=84d5f755f479
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/filminfo/movie.php?uid=84d5f755f479
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/filminfo/movie.php?uid=111fc6d2dbaa
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/filminfo/movie.php?uid=b9b08b7286aa
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/filminfo/movie.php?uid=5dc81694283e
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/filminfo/movie.php?uid=5dc81694283e
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Prestasi 

 

Festival 

Kota, 

Negara 
Tahun Judul film Penghargaan 

Hasil  

Festival Film 

Bandung 

Bandung, 

Indonesia 

2011 3 Hati Dua 

Dunia, .. 

Sutradara Terpuji Nominasi 

Festival Film 

Bandung 

Bandung, 

Indonesia 

2011 3 Hati Dua 

Dunia, .. 

Penulis Skenario Terpuji Nominasi 

Festival Film 

Indonesia 

Jakarta, 

Indonesia 

2010 3 Hati Dua 

Dunia, .. 

Sutradara Terbaik (Piala Citra) Menang 

Festival Film 

Indonesia 

Jakarta, 

Indonesia 

2010 3 Hati Dua 

Dunia, .. 

Best Adaptation Screenplay (Citra 

Award)Penulis Skenario Cerita Adaptasi 

Terbaik (Piala Citra) 

Menang 

Festival Film 

Indonesia 

Jakarta, 

Indonesia 

2011 Masih 

Bukan 

Cinta .. 

Sutradara Terbaik (Piala Citra) Nominasi 

Festival Film 

Indonesia 

Jakarta, 

Indonesia 

2011 Masih 

Bukan 

Cinta .. 

Skenario Terbaik (Piala Citra) Menang 

http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/filminfo/movie.php?uid=111fc6d2dbaa
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/filminfo/movie.php?uid=111fc6d2dbaa
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/filminfo/movie.php?uid=111fc6d2dbaa
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/filminfo/movie.php?uid=111fc6d2dbaa
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/filminfo/movie.php?uid=111fc6d2dbaa
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/filminfo/movie.php?uid=111fc6d2dbaa
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/filminfo/movie.php?uid=111fc6d2dbaa
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/filminfo/movie.php?uid=111fc6d2dbaa
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/filminfo/movie.php?uid=f327f222dd72
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/filminfo/movie.php?uid=f327f222dd72
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/filminfo/movie.php?uid=f327f222dd72
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/filminfo/movie.php?uid=f327f222dd72
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/filminfo/movie.php?uid=f327f222dd72
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/filminfo/movie.php?uid=f327f222dd72
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Festival Film 

Indonesia 

Jakarta, 

Indonesia 

2011 Masih 

Bukan 

Cinta .. 

Skenario Asli Terbaik (Piala Citra) Nominasi 

Indonesian 

Movie Awards 

Jakarta, 

Indonesia 

2012 Masih 

Bukan 

Cinta .. 

Film Terfavorit (Piala Layar Emas) Nominasi 

Festival Film 

Bandung 

Bandung, 

Indonesia 

2013 Madre Sutradara Terpuji Nominasi 

Festival Film 

Bandung 

Bandung, 

Indonesia 

2013 Madre Penulis Skenario Terpuji 
 

 

4.3 SEKILAS TENTANG MAXIMA PICTURE  

Maxima Pictures adalah sebuah rumah produksi film yang didirikan pada 9 

Desember 2004 oleh Ody Mulya Hidayat dan Yoen K. Maxima International atau lebih 

dikenal Maxima Pictures, baik secara sendiri maupun dengan rumah produksi lain, telah 

menghasilkan lebih dari 20 film sejak film perdananya, Cinta Pertama bekerjasama 

dengan Rapi Films. Film ini menjadi tonggak awal perjalanan Maxima Pictures. 

 

http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/filminfo/movie.php?uid=f327f222dd72
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/filminfo/movie.php?uid=f327f222dd72
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/filminfo/movie.php?uid=f327f222dd72
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/filminfo/movie.php?uid=f327f222dd72
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/filminfo/movie.php?uid=f327f222dd72
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/filminfo/movie.php?uid=f327f222dd72
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/filminfo/movie.php?uid=bb830c6f5c20
http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/filminfo/movie.php?uid=bb830c6f5c20
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Maxima pernah terjun ke pertelevisian melalui produksi FTV yang sempat tayang 

di SCTV tahun 2007. Hingga Saat ini, Maxima International bagian dari Falcon Pictures 

mempunyai anak rumah produksi seperti Movie Eight (8), MMA Production (Luntang-

Lantung), dan Unlimited Productions.  

Film yang telah di produksi maxima picture 

 

Tahun Film Sutradara 

2006 Cinta Pertama Nayato Fio Nuala 

2007 

Lewat Tengah Malam Koya Pagayo 

Bukan Bintang Biasa Lasja Fauzia Susatyo 

The Butterfly Nayato Fio Nuala 

2008 

Tali Pocong Perawan Arie Azis 

Ada Kamu, Aku Ada Rizal Mantovani 

Sumpah Pocong Di Sekolah Awi Suryadi 

https://id.wikipedia.org/wiki/Cinta_Pertama_(film_2006)
https://id.wikipedia.org/wiki/Nayato_Fio_Nuala
https://id.wikipedia.org/wiki/Lewat_Tengah_Malam
https://id.wikipedia.org/wiki/Nayato_Fio_Nuala
https://id.wikipedia.org/wiki/Bukan_Bintang_Biasa_(film)
https://id.wikipedia.org/wiki/Lasja_Fauzia_Susatyo
https://id.wikipedia.org/wiki/The_Butterfly_(film_2007)
https://id.wikipedia.org/wiki/Nayato_Fio_Nuala
https://id.wikipedia.org/wiki/Tali_Pocong_Perawan
https://id.wikipedia.org/wiki/Arie_Azis
https://id.wikipedia.org/wiki/Ada_Kamu,_Aku_Ada
https://id.wikipedia.org/wiki/Rizal_Mantovani
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumpah_Pocong_Di_Sekolah
https://id.wikipedia.org/wiki/Awi_Suryadi
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Tiren: Mati Kemaren Emil G. Hampp 

Tulalit Saptadjie 

Ku Tunggu Jandamu Findo Purwono HW 

2009 

Setan Budeg Findo Purwono HW 

Mati Suri Rizal Mantovani 

Susuk Pocong Findo Purwono HW dan Saptadjie 

Paku Kuntilanak Findo Purwono HW 

Maling Kutang Rako Prijanto 

Air Terjun Pengantin Rizal Mantovani 

Suster Keramas  Helfi Kardit 

2010 Arisan Brondong Helfi Kardit 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tiren:_Mati_Kemaren
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Emil_G._Hampp&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Tulalit_(film)
https://id.wikipedia.org/wiki/Saptadjie
https://id.wikipedia.org/wiki/Ku_Tunggu_Jandamu
https://id.wikipedia.org/wiki/Findo_Purwono_HW
https://id.wikipedia.org/wiki/Setan_Budeg
https://id.wikipedia.org/wiki/Findo_Purwono_HW
https://id.wikipedia.org/wiki/Mati_Suri_(film)
https://id.wikipedia.org/wiki/Rizal_Mantovani
https://id.wikipedia.org/wiki/Susuk_Pocong
https://id.wikipedia.org/wiki/Findo_Purwono_HW
https://id.wikipedia.org/wiki/Saptadjie
https://id.wikipedia.org/wiki/Paku_Kuntilanak
https://id.wikipedia.org/wiki/Findo_Purwono_HW
https://id.wikipedia.org/wiki/Maling_Kutang
https://id.wikipedia.org/wiki/Rako_Prijanto
https://id.wikipedia.org/wiki/Air_Terjun_Pengantin
https://id.wikipedia.org/wiki/Rizal_Mantovani
https://id.wikipedia.org/wiki/Suster_Keramas
https://id.wikipedia.org/wiki/Helfi_Kardit
https://id.wikipedia.org/wiki/Arisan_Brondong
https://id.wikipedia.org/wiki/Helfi_Kardit
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Tiran: Mati di Ranjang Arie Azis 

Menculik Miyabi Findo Purwono HW 

Pocong Keliling Viva Westi 

Lihat Boleh, Pegang Jangan Findo Purwono HW 

Hantu Tanah Kusir  Findo Purwono HW 

2011 

Jenglot Pantai Selatan Rizal Mantovani 

Suster Keramas 2  Findo Purwono HW 

Pupus Rizal Mantovani 

Poconggg Juga Pocong Chiska Doppert 

2012 

Bila Chiska Doppert 

Nenek Gayung Nuri Dahlia 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tiran:_Mati_di_Ranjang
https://id.wikipedia.org/wiki/Arie_Azis
https://id.wikipedia.org/wiki/Menculik_Miyabi
https://id.wikipedia.org/wiki/Findo_Purwono_HW
https://id.wikipedia.org/wiki/Pocong_Keliling
https://id.wikipedia.org/wiki/Viva_Westi
https://id.wikipedia.org/wiki/Lihat_Boleh,_Pegang_Jangan
https://id.wikipedia.org/wiki/Findo_Purwono_HW
https://id.wikipedia.org/wiki/Hantu_Tanah_Kusir
https://id.wikipedia.org/wiki/Findo_Purwono_HW
https://id.wikipedia.org/wiki/Jenglot_Pantai_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Rizal_Mantovani
https://id.wikipedia.org/wiki/Suster_Keramas_2
https://id.wikipedia.org/wiki/Findo_Purwono_HW
https://id.wikipedia.org/wiki/Pupus_(film)
https://id.wikipedia.org/wiki/Rizal_Mantovani
https://id.wikipedia.org/wiki/Poconggg_Juga_Pocong
https://id.wikipedia.org/wiki/Chiska_Doppert
https://id.wikipedia.org/wiki/Bila_(film)
https://id.wikipedia.org/wiki/Chiska_Doppert
https://id.wikipedia.org/wiki/Nenek_Gayung
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Kakek Cangkul Nuri Dahlia 

Mama Minta Pulsa Nuri Dahlia 

Brandal-Brandal Ciliwung Guntur Soeharjanto 

Tali Pocong Perawan 2 Volkan Maida 

2013 

Air Terjun Pengantin Phuket Rizal Mantovani 

Tampan Tailor  Guntur Soeharjanto 

Kembalinya Nenek Gayung Shakuntala 

Refrain Fajar Nugros 

Crazy Love (film) Guntur Soeharjanto 

Eyang Kubur Findo Purwono HW 

99 Cahaya di Langit Eropa Guntur Soeharjanto 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kakek_Cangkul
https://id.wikipedia.org/wiki/Mama_Minta_Pulsa
https://id.wikipedia.org/wiki/Brandal-Brandal_Ciliwung
https://id.wikipedia.org/wiki/Tali_Pocong_Perawan_2
https://id.wikipedia.org/wiki/Air_Terjun_Pengantin_Phuket
https://id.wikipedia.org/wiki/Rizal_Mantovani
https://id.wikipedia.org/wiki/Tampan_Tailor
https://id.wikipedia.org/wiki/Kembalinya_Nenek_Gayung
https://id.wikipedia.org/wiki/Refrain_(film)
https://id.wikipedia.org/wiki/Crazy_Love_(film)
https://id.wikipedia.org/wiki/Eyang_Kubur
https://id.wikipedia.org/wiki/Findo_Purwono_HW
https://id.wikipedia.org/wiki/99_Cahaya_di_Langit_Eropa_(film)
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2014 

99 Cahaya di Langit Eropa Part 2 Guntur Soeharjanto 

Luntang Lantung Fajar Nugros 

Viva JKT48 Awi Suryadi 

Runaway Guntur Soeharjanto 

Assalamualaikum Beijing Guntur Soeharjanto 

2015 

Kampung Zombie  Billy Christian 

LDR  Guntur Soeharjanto 

Where is My Romeo Guntur Soeharjanto 

Bulan Terbelah di Langit Amerika Rizal Mantovani 

2016 

Wa'alaikumsalam Paris Benny Setiawan 

Sabtu Bersama Bapak Fajar Bustomi 

https://id.wikipedia.org/wiki/99_Cahaya_di_Langit_Eropa_Part_2
https://id.wikipedia.org/wiki/Luntang_Lantung
https://id.wikipedia.org/wiki/Viva_JKT48
https://id.wikipedia.org/wiki/Awi_Suryadi
https://id.wikipedia.org/wiki/Runaway_(film_2014)
https://id.wikipedia.org/wiki/Assalamualaikum_Beijing
https://id.wikipedia.org/wiki/Kampung_Zombie
https://id.wikipedia.org/wiki/LDR_(film)
https://id.wikipedia.org/wiki/LDR_(film)
https://id.wikipedia.org/wiki/Bulan_Terbelah_di_Langit_Amerika
https://id.wikipedia.org/wiki/Rizal_Mantovani
https://id.wikipedia.org/wiki/Wa%27alaikumsalam_Paris
https://id.wikipedia.org/wiki/Sabtu_Bersama_Bapak
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Winter in Tokyo Fajar Bustomi 

Bulan Terbelah di Langit Amerika 2 Rizal Mantovani 

 

4.4 Penokohan Dalam Film 

1.  Nino Fernandez sebagai Clement : tokoh ini memiliki background 

pekerjaan sebagai petani anggur. Ia berasal dari selatan kota Paris yang bernama 

Bordeux, ia seorang mualaf yang rela berkorban demi sang istri yang dicintainya, ia 

berkarkter halus, penyabar, pemaaf, bertanggung jawab dan penuh semangat untuk 

belajar. Dalam pernikahannya dengan seorang muslim Clement yang sangat mencintai 

istrinya juga mencintai agamanya yang baru dan ia senantiasa belajar agama namun sang 

istri yang lebih lama mengerti Islam tidak bisa mengajarinya apa-apa.   

 

2.  Velove Vexia sebagai Itje : tokoh wanita yang menyukai makanan 

khas Indonesia seperti Jengkol, sambal terasi dan nasi uduk ini berkarakter terbalik 

dengan lawan mainnya. Itje berkarakter keras, pemarah, pemberontak dan penuh dengan 

emosional. Wanita yang tidak bisa lepas dari gadget, sosialmedia dan internet ini 

https://id.wikipedia.org/wiki/Winter_in_Tokyo
https://id.wikipedia.org/wiki/Bulan_Terbelah_di_Langit_Amerika
https://id.wikipedia.org/wiki/Rizal_Mantovani
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berharap setelah ia menikah dnegan pria bule hidupnya akan jauh lebih baik, namun 

kenyataan yang diinginkan itje jauh dari kenyataan. Itje hidup di desa terpencil dan setiap 

hari itje selalu protes kepada suaminya untuk dibawa shopping ke Paris dan selfie di Paris 

untuk di pamerkan kepada orang-orang di kampungnya (Bojong)  

 

 

3.   Luthya Sury sebagai Ine : Ine merupakan adik dari Itje, Ine 

berkarakter terbalik dari sang kakak Ine mempunyai karakter lembut, penurut, dan sabar. 

Dalam film ini ine diceritakan menyukai lelaki yang berprofesi sebagai penjual batu akik, 

namun cinta keduanya di tolak oleh kedua orang tua Ine namun pada akhirnya mereka 

berhasil meyakinkan kedua orang tua Ine dan bisa menikah.  

   

4.  Tanta Ginting sebagai Dadang :  Pria yang berprofesi sebagai 

tour guide di bandung jatuh cinta kepada turis yang datang yang menyewa dia sebagai 

tour guidenya, dan akhirnya ia dibawa ke Paris oleh wanita tersebut. Namun saat berada 

di Paris Dadang malah melakukan kesalahan dengan mencuri uang wanita tersebut dan 

pergi bersama wanita lain  dan akhirnya dadang mencari pekerjaan untuk bertahan hidup 

yakni menjadi pemetik anggur di kebun suami Itje, disitu lah Itje dan Dadang 
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dipertemukan. Dadang mempunyai sifat baik, ramah, namun ia suka menghasut. Saat ia 

berbohong menjadi ustad untuk mengajari clement mengaji dan sholat ia merasa 

dibohongi juga, karena ia merasa selama ini ia tidak melakukan sholat dan mengaji secara 

benar. Dan akhirnya sandiwara itu pun di akhiri oleh dadang dengan meninggalkan desa 

tersebut.  

 

 

5.  Boris Bokir sebagai Yayat : seorang pemuda yang menyukai adik Itje 

yang bernama Ine namun cinta keduanya ditolak oleh orang tua Ine, pemuda ini 

mempunyai background pekerjaan sebagai penjual batu akik, yayat berkarakter baik, 

tidak pantang menyerah, dan ramah. Dalam film ini diceritakan yayat yang awalnaya 

penjual batu akik biasa dan sering direndahkan oleh kedua orang tua ini akhirnya bisa 

membawa ine ke Paris untuk menemaninya bekerja sekaligus jalan-jalan dan mencari 

kakaknya yang jarang memberi kabar ke keluarganya.  

 

6.  Joe P Project sebagai Pak Engkos : Bapak ini adalah bapak dari Itje 

dan Ine, bapak ini mempunyai karakter keras, tegas kepada anaknya. Pak Engkos sangat 

saying kepada anak-anaknya sehingga ia ingin hidup anaknya jauh lebih baik daripada 
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hidupnya. Namun Pak Engkos suka memamerkan kehidupan anak pertamanya yang 

menikah dengan pria bule dan tinggal di Paris.  

 

   

7.  Lidya Kandou sebagai Bu Engkos : Istri dari Pak Engkos ini 

tidak jauh sifatnya dari sang suami, ia juga mempunyai sifat yang suka memamerkan 

segala seusuatu yang dialami anaknya yang pertama, namun  hingga akhirnya keluarga 

pun mengetahui kenyataan bahwa yang mereka bayangkan adalah salah, akhirnya 

semenjak itu mereka tidak pernah memamerkan kehidupan itje lagi. Bu engkos memiliki 

watak penyayang, perhatian, namun wataknya keras dan suka cek-cok dengan suaminya.  

  

8.  Astrid Roos sebagai Camille : wanita asal Paris ini adalah mantan pacar 

Clement, ia meninggalkan clement demi laki-laki lain namun setelah clement menikah ia 

berharap clement bisa kembali kepadanya dengan cara yang licik ia berhasil membuat 

rumah tangga Itje dan clement berantakan, namun pada akhirnya ia menyadari clement 

hanya mencintai Itje dan akhirnya ia meminta maaf kepada Itje dan mengembalikan 

Clement kepada Itje. Camille mempunyai watak yang licik, emosional.  
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4.4 Sinopsis Film  

  Itje, gadis asal Bojong. Berharap hidupnya berubah drastis setelah menikah 

dengan pria Perancis yang bernama Clement. Begitu juga orang tua Itje yang selalu pamer pada 

tetangganya kalu Itje menikah dengan orang kaya da akan tinggal di Paris. Tapi apa yang 

diharapkan, jauh dari kenyataan Itje dibawa kesbuah desa terpencil di selatan kota Bordeaux, di 

perkebunan anggur dan tinggal dirumah yang dikelilingi hutan dan jauh dari mana-mana.  

 Itje kecewa dan protes kepada sang suaminya. Malapetaka lain disana tak ada internet 

dan telepon. Itje yang tak bisa lepas dari gadget, sosial media, jadi tersiksa. Setiap hari Itje 

marah-marah dan meminta Emen membawanya ke Paris untuk shooping dan selfie ditempat 

wisata.  

 Karena cinta, Clement berjanji akan membawa Itje ke Paris setelah musim panen anggur. 

Saat musim panen akan tiba datang Dadang, orang Indonesia yang akan bekerja sebagai pemetik 

anggur dikebun milik suami Itje. Kehadiran Dadang membuat Itje senang karena ada teman 

ngobrol.Itje juga memnita Dadang untuk mengajari suaminya yang mualaf sholat dan mengaji. 

Tetapi kehadiran Dadang dan Cmille mantan pacar Clement membuat rumah tangga Clement 

dan Itje mendapat masalah. Akhirnya Itje memutuskan untuk pergi meninggalkan suaminya ke 

Paris ikut bersama Dadang, namun setlah sampai di Paris Itje tidak menemukan kebahagiaan 

disana. Bahkan setibanya Itje dan Dadang di Paris mereka sudah mendapatkan masalah yakni 

dompet beserta isinya yang mereka bawa hilang diambil orang tanpa mereka sadar. Tidak 

berhenti disitu saja, setelah seharian mereka di Paris akhirnya Dadang ditahan oleh mantan 

kekasih Dadang, dan akhirnya Itje hanya seorang diri di Paris tanpa ada yang mendampingi. 

Setelah berkeliling Itje tidak sengaja bertemu dengan sang adik Ine, yang sedang menemani 
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suaminya bekerja. Setelah mereka berbincang akhirnya Ine membantu sang kakak untuk kembali 

kepada suaminya  (Clement). Sesampainya di Bordeux Clement dan Itje akhirnya kembali 

bahkan mantan kekasih Clement meminta maaf kepada Itje karena telah melakukan kesalahan 

kepadanya. Dan mengatakan kepada Itje bahwa Clement hanya mencintai Itje dan tidak 

mencintainya lagi. Ayah clement pun juga merestui hubungan mereka. Akhir cerita di buat 

menjadi Happy Ending karena kebahagiaan Itje dan Clement bisa bersatu tanpa ada 

permasalahan lagi dan akhirnya mereka menjadi keluarga sakinah, mawadah, warohmah.   

  

4.5  Konstruksi Representasi Dakwah Islam Dalam Film Komedi Wa’alaikumusallam 

Paris  

 Film Wa’alaikumusallam Paris ini mengambil latar belakang cerita tentang seorang 

mualaf yang rela berkorban dan rela berpindah agama demi wanita yang dicintainya. Tidak 

hanya menonjolkan drama dan romantisme dalam film ini juga disisipkan cerita komedi serta 

beberapa dakwah islam yang membuat film ini tidak monotone.  

 Film ini di mulai dari aksi kocak serta menegangkan oleh clement yang akan dikhitan 

oleh seseorang yang ahli dalam bidangnya serta diikuti dengan perayaan oleh warga yang berupa 

tradisi sunda. Dan akhirnya setelah menjalani serangkaian ritual untuk menjadi mualaf clement 

berhasil menikahi wanita yang dicintainya, disini lah cerita film Wa’alaikumusallam Paris 

dimulai dan didalamnya telah ada beberapa scene yang menunjukkan pertanda bahwa tokoh telah 

merepresentasikan dakwah Islam. Setelah dengan bangganya Itje berhasil menikah dengan bule 

kaya asal Paris ia berharap kehidupannya lebih baik, dan bisa berbelanja barang-barang mewah 

diluar negeri. Namun harapan hanya lah harapan, semuanya tidak sesaui dengan harapan Itje, ia 
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dibawa suaminya tinggal didesa terpencil dimana jauh dari kota serta jaringan telepon dan 

internet. Angan-angan Itje untuk memandangi keidahan paris seketika musnah ketika ia 

mendapati bahwa suaminya hanya petani anggur didesanya. Pernikahan mereka diuji ketika Itje 

terus menerus mengungkapkan kekecewaannya sedangkan Clement yang notabene seorang 

mualaf berusaha keras untuk menjadi suami yang baik yang sesuai ajaran Islam. 

 Wa’alaikumusallam Paris menggunakan jalan cerita yang lebih umum untuk 

menyampaikan pesannya, dan tidak ada hal yang lebih umum selain cinta. Bisa dibilang Clement 

adalah seorang suami idaman, bukan hanya sekedar tampan ia juga baik serta sangat penyabar. 

Clement ingin menjadi lebih baik karena cintanya akan Itje. Walau pada akhirnya Tuhan jadi 

alasan utamanya. Itu merupakan hasil dari proses, tapi awalnya semua didasari oleh rasa cinta. 

Film sebagai salah satu bentuk komunikasi massa yang digunakan untuk menyampaikan 

pesan yang terkandung didalamnya. Selain itu film juga berfungsi sebagai media hiburan serta 

sebagai media informasi dan pembelajaran. Begitu pula dengan film Wa’alaikumusallam Paris 

selain sebagai sarana hiburan ia juga berfungsi sebagai media informasi dan media pembelajaran 

kita. 

Untuk dapat mengetahui dan memahami pesan sebuah film dibutuhkan suatu analisa 

yang digunakan dalam mengolah data-data yang terdapat pada sebuah film, baik dari segi alur 

cerita, penokohan, symbol-simbol maupun tampilan visual yang berupa gambar. Semiotika 

merupakan salah satu bentuk metode yang digunakan untuk menganalisa film. Sebagai ilmu 

tanda semiotika berfungsi sebagai pembuka rahasia simbol-simbol yang banyak ditemukan 

sehingga mampu memberikan batasan makna dan penjelasan terhadap representasi dakwah Islam 

yang terkandung didalamnya. 
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 Dalam keseluruhan film ini terdapat 107 scene yang telah dibagi menjadi beberapa scene 

yang menurut peneliti termasuk dalam scene yang merepresentasikan dakwah islam. Dan analisis 

yang dipilih menggunakan analisis semiotik dengan pendekatan Charles S. Pierce. Di dalam 

konsep Pierce, makna yang akan ditemukan didalam film hendaknya dikelompokkan sesuai 

dengan jenisnya masing-masing yang kemudian dianalisa dengan memperhatikan elemen-elemen 

makna yaitu ikon, indeks dan symbol.  

 


