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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

4.1 MD Pictures (Production House) 

 

   

 

MD Pictures adalah anak perusahaan dari Multi Dimensia Entertainment 

yang merupakan rumah produksi di Indonesia. Multi Dimensia Entertainment 

didirikan oleh Dhamoo Punjabi yang merupakan adik dari Raam Punjabi bersama 

putranya Manoj Punjabi. Dalam sepanjang berdirinya perusahaan ini, MD Picture 

telah banyak memproduksi berbagai film. Selain itu banyak film produksi MD 

Picture yang mendapatkan berbagai penghargaan diantaranya film Rudy Habibie 

(2016) yang mendapat penghargaan sebagai Film Terpuji di Festival Film Bandung, 

ada juga film Surga yang Tak Dirindukan (2015) dengan kategori penghargaan 

Film Terfavorit di Indonesia Box Office Movie Awards.  

  Terlepas dari prestasi film-film sebelumnya, MD Picture memproduksi film 

Ayat-Ayat Cinta 2 bukan tanpa pencapaian. Meskipun tidak mendapat penghargaan 

seperti film-film sebelumnya. Namun Film Ayat-Ayat Cinta 2 ini mendapatkan 

jumlah penonton yang cukup banyak dari film sebelum-sebelumnya yaitu mencapai 

2.832.480 penonton. Angka ini merupakan pencapaian tersendiri bagi MD Picture 

dalam dunia perfilman selama ini. 
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4.2 Sinopsis Ayat-Ayat Cinta 2 

Film ini merupakan kelanjutan dari film sebelumnya bercerita Fahri 

Abdullah (Fedi Nuril) saat ini hidup sendiri di Edinburgh, bersama asistennya 

Hulusi (Pandji Pragiwaksono). Fahri telah kehilangan Aisha tujuh bulan lalu, saat 

Aisha menjadi sukarelawan di jalur Gaza. Sejak saat itu Fahri tidak pernah lagi 

mendengar kabar tentang Aisha. Fahri terus menunggu dalam kesedihannya yang 

mendera hatinya.  

Fahri seringkali dihadapkan pada persoalan tetangga-tetangganya yang 

beragam. Antara lain nenek Catarina (Dewi Irawan) seorang yahudi yang sedang 

mengalami permasalahan dengan anak tirinya. Selain itu, ada juga Keira McGills 

(Chelsea Islan) seorang pemain biola berbakat yang sangat membenci Fahri karena 

islamophobia. Akan tetapi  Fahri tetap mencoba untuk menjalankan amanah Aisha 

agar dia bisa membantu orang-orang di sekelilingnya. Niat baik Fahri ini seringkali 

malah membuat salah paham dan membawanya ke permasalahan yang lebih rumit 

dan membahayakan hidupnya. Kehidupan Fahri menjadi semakin rumit ketika 

hadir Hulya (Tatjana Saphira) sepupu Aisha yang sekarang sudah tumbuh menjadi 

gadis yang cantik. 

Hulya yang ceria dan dinamis, menunjukkan ketertarikannya pada Fahri. 

Hulya bersedia menggantikan peran Aisha dalam kehidupan Fahri. Fahri ragu untuk 

membuka hatinya bagi kehadiran Hulya, itu sama saja dia mengakui bahwa Aisha 

sudah meninggal. Fahri masih berharap, setiap malamnya, Aisha kembali muncul 

dalam hidupnya. Semua mendukung Fahri melanjutkan hidupnya bersama Hulya, 

termasuk Sabina (Dewi Sandra) seorang perempuan terlantar berwajah cacat yang 

ditampung Fahri untuk tinggal bersama mereka. Sabina yang sudah dianggap 
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saudara oleh Fahri, ternyata tidak saja membantu mengurusi rumah Fahri, tapi juga 

mampu membuat Fahri melanjutkan hidupnya (Wikipedia, 2017). 

 

4.3 Sutradara 

4.3.1 Profil Guntur Soeharjanto 

 

 

Guntur merupakan seorang sutradara kelahiran Temanggung, 18 Maret 

1976. Sebagai orang jawa, Guntur selalu menyisipkan bahasa jawa di setiap filmnya, 

termasuk di film Ayat-Ayat Cinta 2. Selain itu dari beberapa film Guntur 

Soeharjanto, kebanyakan ide cerita yang diangkat berdasarkan realita kehidupan di 

masyarakat. Sama halnya dengan film Ayat-Ayat Cinta 2 yang di dalamnya 

menggambarkan  konflik yang sering terjadi di masyarakat Indonesia yang didasari 

atas perbedaan yang ada mulai dari suku, agama, ras dan antargolongan.  Dan dari 

situ Guntur selalu menyisipkan nilai-nilai tertentu di setiap filmnya, seperti halnya 

nilai pluralisme yang diselipkan di dalam Film Ayat-Ayat Cinta 2. Sebagai orang 

jawa, pluralisme merupakan sikap yang kebanyakan di miliki oleh setiap individu. 

Yang mana digambarkan melalui sikap orang jawa yang ramah, tenang, memiliki 

toleransi dll. Berdasarkan latar belakang itulah Guntur ingin menyampaikan pesan 

pluralisme melalui film Ayat-Ayat Cinta 2. 
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Guntur mengawali karir di dunia perfilman dengan menjadi asisten 

Sutradara. Karirnya sebagai Sutradara dimulai melalui film Otomatis Romantis 

(2008). Selanjutnya ia menyutradarai Cinlok (2008), Ngebut Kawin (2010), 

Kabayan Jadi Milyuner (2010), dan Purpel Love (2011). Guntur juga menorehkan 

berbagai prestasi. Film 99 Cahaya di Langit Eropa, merupakan film Indonesia 

terlaris sepanjang masa di urutan ke-32 dengan 1.189.709 penonton. Filmnya yang 

lain, Cinlok, juga masuk dalam 100 film Indonesia terlaris sepanjang masa, berada 

di urutan ke-68 dengan 652.731 penonton (Wikipedia, 2018). 

 Berdasarkan jumlah penonton tersebut, terbukti karya-karya Guntur 

Soeharjanto cukup diminati oleh masyarakat Indonesia. Dan di film Ayat-Ayat 

Cinta 2 berhasil mencapai 2.832.480 penonton. Dengan angka sebesar itu terbukti 

film ini cukup diminati oleh masyarakat.   

4.3.2 Filmografi  Guntur Soeharjanto  

No Judul Film Tahun Job Desk 

1 Otomatis Romantis 2008 Sutradara 

2 Cinlok 2008 Sutradara 

3 Kabayan Jadi Milyuner 2010 Sutradara 

4 Ngebut Kawin 2010 Sutradara 

5 Purple Love 2011 Sutradara 

6 Brandal-Brandal Ciliwung 2012 Sutradara 

7 99 Cahaya di Langit Eropa 2013 Sutradara 

8 Crazy Love 2013 Sutradara 

9 Tampan Tailor 2013 Sutradara 
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10 Assalamualaikum Beijing 2014 Sutradara & Desain Produksi 

11 Runaway 2014 Sutradara & Desain Produksi 

12 99 Cahaya di Langit Eropa Part 2 2014 Sutradara & Desain Produksi 

13 Where Is My Romeo 2015 Sutradara & Desain Produksi 

14 LDR 2015 Sutradara & Desain Produksi 

15 Cinta Laki-Laki Biasa 2016 Sutradara 

16 Pinky Promise 2016 Sutradara 

17 Jilbab Traveler: Love Sparks In 

Korea 

2016 Sutradara 

18 Dreams 2016 Sutradara 

19 Ayat Ayat Cinta 2 2017 Sutradara 

20 Belok Kanan Barcelona 2018 Sutradara 

 

4.4 Karakter dalam Film Ayat-Ayat Cinta 2 

Fahri (Fedi Nuril) 

 Fedi Nuril adalah seorang musisi, model, aktor 

Indonesia kelahiran Jakarta, 1 Juli 1982. Di film ini Fedi 

berperan sebagai Fahri. Fahri adalah seorang warga 

Indonesia yang berdomisili di Edinburgh, Skotlandia. 

Bekerja sebagai dosen filologi di University of Edinburgh. Fahri adalah seorang 

pria muslim yang taat pada agama islam, memiliki sikap toleransi yang tinggi antar 

umat beragama dan memilik pembawaan yang tenang yang mana ia juga 

digambarkan sebagai orang jawa. Fahri kerap kali di hadapkan pada persoalan 
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tetangga-tetangganya yang beragam. Di sisi lain, Fahri juga di hadapkan pada 

masalah percintaan. Namun semua masalah yang menimpa Fahri selalu 

diselesaikan dengan cara-cara islam. 

 

Hulya (Tatjana Saphira) 

 Tatjana Saphira merupakan model sekaligus aktris 

kelahiran Jakarta, 21 Mei 1997. Di film ini Tatjana 

berperan sebagai Hulya. Hulya adalah keponakan Aisha 

(istri Fahri) yang datang ke Edinburgh untuk melanjutkan 

studi di kampus dimana Fahri mengajar. Hulya digambarkan sebagai orang Jerman 

keturunan Turki, dimana meskipun dia beragama islam, akan tetapi Hulya secara 

fisik tidak digambarkan seperti perempuan-perempuan islam pada umumnya yakni 

berkerudung melainkan keislamannya digambarkan melalui pengetahuannya. 

Hulya juga digambarkan sebagai sosok yang ceria, mudah bergaul dan pintar. 

 

Sabina (Dewi Sandra) 

 Dewi Sandra merupakan aktris sekaligus penyanyi 

kelahiran Rio de Janeiro, 3 April 1980. Dewi di film ini 

berperan sebagai Sabina. Sabina adalah seorang wanita 

cacat yang ditampung Fahri di rumahnya. Sabina 

digambarkan sebagai orang Indonesia yang terlantar di 

Edinburgh. Sabina memiliki karakter pendiam, rendah hati dan rela berkorban. 
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Keira (Chelsea Islan) 

 Chelsea Islan merupakan aktris kelahiran 

Washington DC, 2 Juni 1995. Chelsea berperan sebagai 

Keira yang merupakan wanita berbakat dalam musik 

khususnya memainkan biola. Keira digambarkan sebagai 

orang Scotlandia yang memiliki kebencian terhadap islam. 

Keira sangat membenci islam karena ayahnya yang meninggal di akibatkan aksi 

pengeboman oleh terroris yang mengatasnamakan islam. 

 Pandji Pragiwaksono merupakan pelawal, aktor, dan 

rapper kelahiran Singapura, 18 Juni 1979. Pandji berperan 

sebagai Hulusi yang merupakan asisten Fahri. Hulusi 

adalah seorang yang sangat menghormati Fahri sebagai 

majikan. Hulusi merupakan gelandangan, dia juga mantan preman di Turki namun 

setelah bertemu  Fahri, Hulusi ditolong dan dijadikan asisten Fahri. Hulusi memiliki 

karakter yang tegas dan sigap sebagaimana dia digambarkan sebagai mantan 

preman. 

Nenek Catrina (Dewi Irawan) 

 Dewi Irawan merupakan aktris kelahiran Jakarta, 13 

juni 1963. Dewi berperan sebagai nenek Catrina yang 

merupakan seorang yahudi. Nenek Catrina digambarkan 

sebagai orang yang jujur, dan memiliki toleransi yang 

tinggi terhadap sesama manusia.  



40 
 

Baruch (Bront Palarae) 

Palarae lahir pada 27 September 1978 di Alor 

Setar, Kedah, Malaysia. Dia merupakan keturunan 

Melayu, Punjab-Pakistan, dan Thai. Palarae berperan 

sebagai Baruch yakni menantu nenek Catrina yang durhaka. Baruch digambarkan 

sebagai mantan tentara Israel yang anti Islam. Baruch sangat membenci Fahri 

sampai-sampai dia melakukan hal apapun demi menjatuhkan nama Fahri dengan 

menggunakan cara liciknya. 

Jason (Cole Gribble) 

  Cole Gribble lahir di Jakarta, 03 November 2003. Dia 

adalah seorang aktor asal Indonesia yang mengawali 

kariernya bermain sinetron Tutur Tinular Versi 2011. Cole 

berperan sebagai Jason yakni adik dari Keira. Jason 

digambarkan sebagai orang skotlandia yang suka bermain 

bola. Dia juga memiliki kebencian terhadap Islam karena ayah Jason meninggal 

akibat serangan bom teroris di London. Hal tersebut membuat Jason benci terhadap 

Islam dan melampiaskannya kepada tetangga muslimnya yakni Fahri. 
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4.5 Tim Produksi 

Tim Produksi memiliki peran penting dalam proses pembuatan film, tanpa 

adanya kontribusi dari tim produksi, film tidak akan bisa dibuat dengan lancar. 

Berikut nama-nama tim produksi dari film Ayat-Ayat Cinta 2 : 

Produser : Manoj Punjabi 

Sutradara : Guntur Soeharjanto 

Penulis Naskah : Alim Sudio dan Ifan Ismail 

Penata Kamera : Yudi Datau 

Penata Artistik  : Allan Sebastian 

Penata Musik : Tia Subiakto dan Krisna Purna 

Editor : Cesa David Luckmansyah 

Penata Suara : Satrio Budiono, Khikmawan Santosa dan Chris David 


