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BAB III 

 

ANALISA MISS EN SCENE DAN MISS EN SHOT  

FILM BULAN TERBELAH DI LANGIT AMERIKA 

 

 Film yang diteliti oleh penulis ini berjudul Bulan Terbelah di Langit Amerika. Film ini 

secara garis besar menceritakan tentang seorang jurnalis wanita yang sangat cantik bernama 

Hanum, dia juga harus menemani suaminya bernama Rangga sekolah di Wina, dan juga karena 

ada sebuah tugas dari atasannya yang bernama Gertrude Robinson untuk membuat artikel yang 

bertema "Would the world be better without Islam". Artikel tersebut nantinya akan di muat 

dalam sebuah koran. Gertrude juga meminta kepada Hanum supaya mewawancarai dua 

narasumber dari pihak muslim dan non muslim di ke Amerika serikat. Narasumber tersebut 

merupakan para keluarga korban serangan World Trade Center (WTC) pada 11 September 

2001 di Washington DC, New York.  

 

 Makna berupa simbol ini diuraikan satu persatu sesuai dengan dialog pada film Bulan 

Terbelah di Langit Amerikauntuk mengetahui wacana terrorisme yang berada di film ini. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan semiotika visual, dalam semiotika komunikasi visual 

khususnya pada karya film dan iklan, teks memang tidak hanya berupa gambar/ visual, namun 

juga terbangun atas hadirnya teks yang berupa bahasa verbal maupun non-verbal yang, adapun 

kode - kode miss en scene dan miss en shot , ialah alat - alat yang dipergunakan oleh pembuat 

film untuk merubah dan menyesuaikan pembacaan shot yang akan dilakukan yang di mana hal 

tersebut digabungkan satu sama lain hingga menimbulkan emosi tertenu kepada audience. 

  

Dalam film Bulan Terbelah di Langit Amerika ini, terdapat 48 scene yang menceritakan 

tentang perjalanan Rangga dan Hanum yang mencoba menyatukan kembali orang - orang yang 

terbelah karena peristiwa 9 / 11, tetapi dalam hal ini penulis mengambil 16 scene yang penulis 

yakini terdapat code mengenai representasi terrorisme yang dibentuk melalui oleh Mise En 

Scene dan Mise En Shot, , sebagiamana yang dikatakan oleh Roland Barthes, leksia adalah, 

sepotong bagian teks, yang apabila diisolasikan akan berdampak atau memiliki fungsi yang 

khas bila dibandingkan dengan potongan - potongan teks lain disekitar ( Bartes : 1990 ). 
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Untuk dapat “membaca” muatan khusus, seperti misalnya ideologi dalam 

sebuah film, maka mau tak mau kita harus memperlakukannya sebagai teks. Namun 

memperlakukan film sebagai teks tidaklah sesederhana seperti kita membaca literatur 

yang menggunakan dengan tata-bahasa dan aturan-aturan pembentuk makna yang 

sudah dirumuskan dengan jelas dan disepakati besama selama puluhan, ratusan, bahkan 

ribuan tahun lamanya.Dalam “bahasa” filmis tidak ada tata-bahasa yang dirumuskan 

secara ketat seperti layaknya aturan bahasa (Indonesia, Inggris, Perancis dsb.), dan 

sebagai pengganti elemen-elemen pembentuk maknanya digunakan gambar-gambar 

yang bergerak (moving pictures/visual) ditambah dengan suara/sound/audio (dialog, 

musik, efek dsb.). Bahasa filmis menciptakan makna (yang ditangkap/diinterpretasikan 

oleh penonton) dengan menyusun elemen-elemen yang dimilikinya secara kreatif, 

lewat rangkaian kode-kode yang dibentuk secara teknis, seperti narrative, editing, type 

of shot, camera angle, camera movement, lighting, sound effect,  yang dalam istilah 

disebut sebagai cinematic apparatus atau Mise en Scene  

Bahasa filmis yang terpenting bukanlah memahami apa yang secara fisikal 

tersampaikan dilayar—seperti halnya aksara membentuk kata, kata melahirkan kalimat, 

kalimat menciptakan paragraf, dst.—akan tetapi memahami sistem  elemen-elemen 

pembentuk makna tersebut. Dengan kata lain, kita harus menggeser pengamatan kita 

bukan lagi kepada “apa” makna yang ingin disampaikan menuju “bagaimana” makna 

tersebut diciptakan/dibangun dalam “bahasa” film, atau bagaimana Mise En Scene 

tersebut digunakan.  

Peneliti menganalisa representasi terorisme dan menjabarkan setiap scene pada 

film yang berdasarkan The Large Syntagmatic Category, kedelapan teknik tersebut 

tidak digunakan semua untuk membedah isi scene dalam film, satu rangkaian shot dapat 

dianalisis dengan satu atau lebih melalui analisa Metz, ada pun delapan teknik dari 

Christian Metz : 

1. Autonomous Shot (establishing shot, insert) : tahap ini merupakan single shot yang 

ditambah dengan empat jenis insert. Menampilkan episode dari plot, dengan empat 

jenis insert yang dimaksud adalah: non diegetic insert, subjective insert, displaced insert 

dan explanatory insert. 

2. Paralel Syntagma : merupakan syntagama non-kronologis yang terdiri dari gabungan 

dari beberapa shot dengan gambar-gambar kontras. Memiliki jalinan dua atau lebih 
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motif, dengan maksud simbolis. Contoh: gambar kota dengan gambar desa, gambar 

kaya dengan gambar miskin; menyimbolkan suatu paradoks. 

3. Bracket Syntagma : bagian dari syntagma non-kronologis yang menggabungkan 

gambar-gambar dengan tema yang senada. Meskipun tidak berurutan, namun berusaha 

menampilkan serpihan kejadian dalam film. 

4. Descriptive Syntagma : merupakan bagian dari syntagma kronologis, yang 

mengurutkan peristiwa dalam satu screen atau setting secara langsung. Menjelaskan 

secara deskriptif pesan yang terangkai secara langsung. Menghubungkan fakta yang 

ditemukan di layar atau dengan kata lain menampilkan pesan yang terangkai secara 

langsung dalam level denotatif (ditampilkan di layar). 

5. Alternate Syntagma : peristiwa kronologis yang terjadi dalam dua shot secara 

bergantian dan berhubungan. Menyatukan shot-shot yang berbeda, namun memiliki 

satu kesamaan dan disajikan secara simultan. 

6. Scene : secara kronologis dan kontinyu menampilkan adegan-adegan spesifik atau 

khusus yang dapat membentuk kepribadian tokoh. Dapat berupa setting tempat, 

peristiwa, moment atau aksi. Bersifat kontiyu tanpa ada break/jeda dan pada akhirnya 

berakhir dalam satu shot. 

7. Episodic Sequence : shot yang dalam penyajiannya diskontinyu atau memiliki 

lompatan, namun cenderung konstan danmasih membicarakan hal/tujuan yang sama. 

8. Ordinary Sequence : shot yang lompatannya terkesan tidak teratur, tidak memiliki 

tema/tujuan yang sama. Tetapi berada pada setting yang sama. Perpindahan/break 

menandakan kebalikannya, dan tidak terduga. 

 

Berdasarkan proses pengamatan terhadap film Bulan Terbelah di Langit Amerika, 

ditemukan beberapa representasi terorisme yang menonjol, yaitu . Muslim Sebagai pelaku 

terror, Muslim dan kostum terrorist., simbolik dalam konflik, ketiga poin tersebut disusun 

berdasarkan pembentukan dari Mise en Scene yang diciptakan oleh Director film, 

 

 3.1 Muslim Sebagai Pelaku Terror 

 Setelah terjadinya peristiwa hancur nya gedung WTC pada tanggal 11 September  2001, 

membuat umat Islam menjadi kambing hitam oleh Amerika dan sekutunya, dianggap sebagai 

pelaku dari peristiwa tersebut serta agama yang mengajarkan akan kehancuran dan kebencian, 

dan Al -Qur'an sebagai kitab suci Agama Islam, adalah dasar dari umat Islam sebagai pelaku 

teror di dunia, dalam film ini terdapat 5 scene yang menjelaskan hal tersebut. 
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 3.1.1 Melihat Dari Sudut Pandang Pelaku 

 

 Mayoritas kebanyakan film yang membahas mengenai terrorist menggunakan 

pendekatan bercerita mengenai tokoh yang melawan terrorist , di mana melihat bahwa pelaku 

terrorist adalah orang - orang yang kejam, tetapi dalam film ini kita akan disuguhkan dengan 

pendekatan bercerita dari sudut pandang orang - orang yang dianggap sebagai pelaku terrorist. 

Ironi karakter atau watak terjadi jika seorang tokoh memiliki hal - hal yang berlawanna dengan 

kuat dalam dirinya, atau jika tindak - tanduknya menghasilkan kebalikan - kebalikan pola 

tingkah laku yang sudah diperkirakan, pada film Bulan Terbelah di Amerika , terdapat karakter 

Azima / Sarah Hussein, Hussein, dan Sarah Hussein, di mana mereka adalah tokoh yang 

diciptakan oleh director dengan latar belakang umat muslim yang tinggal New York, Amerika, 

sebelumnya mereka adalah keluarga yang harmonis , tetapi ketika 11 Septermber 2001, mereka 

menjadi keluarga yang terpecah belah, Ayah mereka Hussein di anggap sebagai seorang pelaku 

terrorist, Azima / Sarah Hussein yang juga seorang mualaf kini merasa kehilangan 

kebanggannya menjadi seorang muslim, sedangkan Sarah Hussein anak mereka mendapat 

streotype negatif dari teman - teman sekolahnya, karena mereka merasa bahwa ayahnya adalah 

seorang pelaku terror 

  

 

 

 

 

 

 

Sarah Hussein ( Autonomous Shot, subjective insert ) 

 

 Pada potongan shot scene ini, Sarah Hussein, mengupload videonya kesebuah portal 

online, pada video tersebut Sarah mengatakan , " yang saya ingat tentang ayah saya, dia 

memberi buku ini dia menyebutnya al - qur'an " , " tetapi teman dan tetangga saya menganggap 

ayah sosok yang manakutkan, ayah dituduh terlibat dalam tragedi 9/11  ", " Mereka bilang Al-

Qur'an, buku yang dibacanya setiap hari, menjadi penyebab kekacuan di dunia. . " Mise En 

Scene pada scene ini, Sarah diperlihatkan sudah dewasa, di mana delapan tahun pasca kejadian 

WTC. Scene ini menjelaskan mengenai Sarah yang bingung akan orang - orang mengatakan 



52	
	

bahwa ayahnya adalah seorang terroris dan al - quran tidak memberikan mukjizat baginya, 

karenanya pada scene ini kita akan melihat sarah yang terus memeluk Al - Qur'an di dadanya. 

 

 

Sarah : " Nama saya Sarah Hussein " 

" Saya tinggal denga ibu saya, namanya Julia 

Collins, atau nama Islamnya Azima " 

" yang saya ingat tentang ayah saya adalah, 

ia memberika buku ini ( Al- Qur'an ) , dia 

menyebutnya Al - Qur'an  

" Dia berjanji untuk membaca dengan saya 

setipa malam, dia ayah yang baik dan 

perhatian, tetapi teman dan tetang ga saya, 

menggapnya berbeda, mereka hanya 

menggap ayah sosok yang menakutkan." 

" Ayah dituduh sebagai seorang terroris 

dalam tragedi 9 /11 , mereka bilang al - 

qur'an buku yang dibacanya setiap hari, 

menjadi penyebab kekacuan dunia " 

 

  

 Pada ulang tahunnya delapan tahun yang lalu, Sarah Hussein diberikan Al - Qur'an oleh 

ayahnya Hussein, menurutnya jika kelak ia bisa membaca Al-Qur'an ia akan mendapatkan 

ketenangan jiwa, tetapi nyatanya teman dan tetangganya, menggangap Hussein sebagai 

sosok yang menakutkan, sebagaimana yang dijelaskan pada dialog diatas   

" Ayah dituduh sebagai seorang terroris dalam tragedi 9 /11 , mereka bilang 

al - qur'an buku yang dibacanya setiap hari, menjadi penyebab kekacuan dunia " 

 

 Mise En Scene pada scene ini dari segi penampilan, kita diperlihatkan tentang 

bagaimana kondisi Sarah setelah delapan tahun, director memilih seorang aktris yang 

memiliki wajah seperti orang timur tengah, di mana hal tersebut ingin mengkuatkan tentang 

bagaimana keturunan dari Hussein yang juga merupakan orang timur tengah, sedang untuk 

properti pada scene ini, kita diperlihatkan Sarah yang menggengam Al-Qur'an didadanya, 

simbol Al-Qur'an adalah kitab suci dari umat Islam, hal ini ditambahkan dalam element pada 
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scene, agar menguatkan audience bahwa Sarah adalah seseorang yang beragama Islam, 

untuk menguatkan emosi akan kebingungan yang terjadi oleh Sarah sendiri, karena ia tidak 

mengetahui benar bagaimana ayahnya, tetapi orang - orang sekitar dia menganggap bahwa 

ayahnya seorang terroris pada peristiwa 9/11, kita melihat pergerakan sarah yang bingung 

akan Al-Qur'an itu sendiri, karena Hussein mengatakan bahwa Al - Qur'an lah yang kelak 

akan membuat Sarah tenang dan damai, tetapi nyata malah membua orang - orang sekitar 

menuduh Hussein sebagai seorang terroris, dari segi camera angles Scene ini lebih 

memfocuskan kepada peletakan kamera sebagai Point of View sebagai orang  yang sedang 

melihat video yang telah di unggah oleh Sarah ke portal online, scene ini mengajak kita 

untuk mengetahui bagaimana kebingungannya mengenai ayahnya yang di anggap sebagai 

seorang terroris yang terlibat dalam peristiwa 9/11, karenanya Composisition yang diberikan 

kepada kita lebih banyak dengan Medium Shot, shot ini memberikan framing yang 

memfocuskan kita kepada Sarah dan dialognya mengenai kebingungan akan ayahnya 

Hussein yang di duga menjadi terrorist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ground Zero ( Autonomous Shot, Establishing shot ) 

 

Saat pesawat menabrakkan diri ke gedung World Trade Centre pada 11 September 

2001 itu, area tragedi pun disebut sebagai Ground Zero. Di sana, banyak pesan dengan lilin 

dan bunga disematkan sebagai tanda duka. Yang menyematkan pun dari mana saja, 

termasuk keluarga dan wisatawan, pada film ini, proses produksi dilakukan langsung di 

Ground Zero, hal ini bertujuan memberikan pandangan kepada audience mengenai lokasi 

tersebut.  

Hanum dan Rangga, baru saja sampai di Amerika, Hanum ditugaskan oleh kepala 

redaksinya untuk membuat artikel mengenai " Bagaimana Dunia Tanpa Islam " yang di 

mana Azima dan Sarah lah yang harus ia wawancarai, sedangkan Rangga di minta bosnya 

yang bernama Professor Reinhard untuk pergi ke Washington, agar bisa mengikuti sebuah 
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konferensi internasional dalam bidang bisnis.Dalam konferensi tersebut yang nantinya akan 

membahas dan mengetengahkan seorang filantropi dunia bernama Brown Phillipus tentang 

"Strategi The Power of ", di mana Brown Phillipus ini memiliki hubungan dengan Azima 

dan Sarah. 

Sesaat Hanum dan Rangga sampai pada monument Ground Zero, Hanum menjelaskan 

bahwa ini adalah monument kesedihan, Hanum mengatakan " ini adalah tragedi korban 

kemanusiaan, ". Rangga pun melihat beberapa nama yang tercantum pada monument itu, 

dan ia mengatakan " Num,  diantaranya ada Muslim ," tidak berapa lama mereka berdoa 

untuk kepada para korban dari kejadian 9/11 , tetapi setelah itu ada orang Amerika yang 

menunjuk Hanum dan menghujat Hanum. 

 

Descriptive Syntagma 

 

Mise En Scene Mise En Shot, Lingkungan dan Lokasi, produksi dari scene ini 

langsung menggunakan Ground Zero sebagai Lokasinya, di mana lokasi ini adalah 

monument dari peringatan 9/11, yang menarik dari scene ini adalah tentang bagaimana shot 

yang menyorot batu di monument tersebut yang bertuliskan Mohammed, di mana nama 

tersebut merujuk pada salah satu nabi terakhir dari agama Islam, yaitu Muhammad S.A.W, 

tetapi disini juga dijelaskan mengenai bagaimana orang - orang yang memiliki rasa 

Islamphobia , di mana mereka yang takut adanya orang - orang yang beratribute Islam, 

ataupun mereka takut akan adanya orang - orang muslim, penggambaran ini di simbolkan 

dengan seorang wanita Amerika yang secara tidak sengaja melihat Hanum dan Rangga yang 

tengah berdoa di monument tersebut, yang kemudian dengan rasa benci dan marah ia 

menunjuk - nunjuk Hanum, yang seakan - akan tengah mendiskriminasi Hanum dan 

Rangga. 

Secara keseluruhan scene ini menceritakan kepada kita tentang bagaimana banyak 

orang yang mengkambing hitmakan umat Islam menjadi pelaku teror, tetapi mereka lupa 
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bahwa sebenarnya umat Islam ada korban dari orang - orang yang mengatasnamakan 

perbuatan mereka di atas agam, karenanya Composisition pada scene ini secara keseluruhan 

menggunakan  Extreme Close Up, pada gambar sebuah bunga dan sebuah papan bertuliskan 

sebuah nama - nama pada ground zero, Extreme Close Up batu di monument dan 

memframing sebuah nama Mohammed, shot ini menjelaskan bahwa korban dari 9/11 

seorang muslim. 

 

Medium Shot, pada gambar seorang wanita Amerika, yang memfocuskan ada seorang 

warga Amerika yang tengah menunjuk Hanum dan Rangga yang berada di Ground Zero, 

New York, shot ini menjelaskan bahwa adanya seseorang yang Islamphobia, di mana 

merasa takut jika sekitarnya terdapat seorang Muslim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanum dan Sarah ( Descriptive Syntagma ) 

 

Hanum bertemu dengan Sarah Collins, Hanum mengatakan bahwa ia tersentuh 

melihat video yang telah Sarah unggah ke portal online , tidak berapa lama Hanum bertanya 

kepada Sarah, " Mengapa kamu tidak sekolah ", "Aku tidak sekolah menjelang peringatana 

9/11, karena teman - teman ku bilang kalau ayahku adalah terroris " . Scene ini bercerita 

tentang bagaimana Hanum bertemu pertama kali nya dengan Sarah Hussein,  kedua karakter 

ini bertolak belakang satu sama lain, Hanum ialah seorang wartawan yang tengah 

melakukan tugasnya melakukan wawancara kepada keluarga Hussein, yang di mana mereka 

dianggap sebagai keluarga terrorist, sedang Sarah adalah karakter yang mendapat streotype 

negatif dari orang - orang sekitar,  dalam hal ini director  ingin menjelaskan kepada 

audience mengenai adanya orang - orang di barat yang memberikan stigma negatif kepada 

mereka orang - orang berbangsa arab, hal tersebut bisa diliat mengenai dialog yang terjadi 

antara Sarah dengan Hanum. 
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Descriptive Syntagma 

 

Hanum : " Kamu pasti Sarah, halo aku Hanum, boleh aku duduk disini " 

" omong - omong, aku melihat videomu di Youtube, itu sangat menyentuh, 

aku ingin memberitahu ibumu soal ini tapi ia sedang menelpon seseorang, 

setelah itu aku ingin memberitahu ibumu soal diriku , kenapa kau tidak 

sekolah ? " 

 

Sarah : "  Aku tidak masuk sekolah setiap menjelang peringatan tragedi 

9/11, Teman - teman ku bilang kalau ayahku adalah seorang teroris, 

aku sering bermimpi tentang ayah, dia bilang meyayangi aku dan ibu " 

" Tapi ibu tidak mengizinkan kau bicara mengenai ayah kepada siapa 

pun,ternyata Al - Qur'an tidak memberi keajaiban apa pun tentang ayah " 

Hanum : " Tidak, Sarah, kamu harus tetap percaya, bahwa ayahmu telah 

meninggal keajaiban terbesar dari tuhan untukmu " 

 

 Disini Mise En Scene dan Mise En Shot, lebih menguatkan kepada dialog yang terjadi 

antara Sarah dan Hanum, di mana Composisition Pada scene ini mayoritas menggunakan 

komposisi Medium Shot, dengan komposisi Two Shot, di mana pengambilan gambar seperti 

ini mayoritas digunakan untuk sebuah dialog pada suatu scene 

  

 Media adalah sarana komunikasi yang memiliki pergantian arus informasi yang cepat, 

dan media juga bisa memberikan framing terhadap suatu peristiwa, sebagaimana yang 

dijelaskan pada bab sebelumnya, pasca terjadinya peristiwa 9/11 secara signifikan banyak 

pemberitaan yang menyorot mengenai Muslim - Amerika ataupun orang - orang arab yang 

tinggal di daerah Barat dan mengkaitkan mereka kepada organisasi Al - Qaeda yang 
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dipimpin oleh Osama bin Laden, pada scene ini dijelaskan mengenai bagaimana Azima yang 

memaksa keluar Hanum, karena Azima telah mengetahui bahwa Hanum adalah seorang 

wartawan. 

 

Hanum dan Azima (  Descriptive Syntagma ) 

 

Mise En Scene dan Mise En Shot pada scene ini memfocuskan tentang pergerakan dari 

karakter serta dialognya 

 

Azima : " Kamu wartawan yang waktu itu telepon ke sini ? Jadi, kamu 

kesini , kamu mencari alamat rumah kami ? Baik, saya melarang kamu 

mendekati saya dan keluarga saya untuk wawancara dan jangan lagi 

mencoba berbohong dan menipu untuk mencari alamat ini, Anda tahu 

jalan keluarnya !!! " 

Hanum : " Saya memang mencari alamatnya, saya prihati atas apa yang 

kamu alami, saya ingin menulis artikel tentang kamu " 

Azima : " Saya tidak percaya dengan media, kalian hanya peduli dengan 

wawancara, kalian tidak peduli dengan orang yang kalian wawancara , 

Pergi sekarang !! " 

 

 Azima merasa bahwa selama ini mereka para pewarta yang mewawancarai mereka, 

hanya mengutamakan hasil dari wawancaranya tanpa mengetahui bagaimana kejadian 

tersebut, sehingga membuat Azima dan keluarga menjadi pihak yang dirugikan akan 

pemberitaan yang di muat. 

 Pemberitaan yang secara signifikan memuat mengenai Muslim - Amerika, ataupun 

orang Arab membuat Islam, Al - Qur'an menjadi sorotan utama, di mana mereka merasa 
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bahwa isi - isi ayat dari Al -Qur'an menjadi landasan terjadinya peristiwa 9/11 padahal 

mereka yang melakukan aksi teror tersebut adalah sekumpulan orang - orang yang hanya 

mengatasnamakan agama Islam sebagai aksinya. 

  

 3.1.2 Membangun Kembali Situasi  yang Telah Terjadi 

 

 Setting dalam produksi film adalah salah satu element yang penting, karena Setting 

menggambarkan konflik yang terjadi pada karakter pada film tersebut dan 

menggambarkan bagaimana usaha dari karakter tersebut mencapai tujuannya, dalam Film 

Terbelah di Langit Amerika, penempatan produksi mayoritas menggambilan setting di 

New York , Amerika, penggunaan lokasi ini adalah untuk menguatkan cerita dan drama 

yang dari karakter karakter yang telah dibuat oleh seorang director. 

 

 Rangga dan Stefan selesai dari gedung untuk menemui Philipus Brown, melihat ada 

seseorang yang meneriakan " 

hentikan pembangunan masjid ," 

rangga dan stefan mendekati orang 

tersebut dan mengambil brosur 

yang dibagikannya, stefan 

mengatakan "Muslim di sini ( New 

York ) tidaklah populer " 

 

 

 Terjadi  9/11, membuat muslim menjadi agama yang tidak populer di New York, 

banyak mereka yang merasa bahwa umat muslim tidak pantas berada di Amerika, karena 

mereka adalah penebar terror, sehingga membuat pergerakann umat muslim semakin 

terbatas, keterbatasan gerak ini menjadikan umat muslim mengalami kesusahan untuk 

melaksanakan ibadahnya, dalam scene Stop Mosque salah satunya, scene ini 

menyimbolkan tentang bagaimana mereka yang menentang umat muslim, menolak 

pembangunana masjid yang berada di atas Ground Zero, mereka merasa dengan adanya 

pembangunan itu adalah bentuk pelecehan. 
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Muslim tidak Populer di New York, Amerika ( Descriptive Syntagma ) 

 

Warga : " Hentikan Pembangunan Masjid " 

ini, besok kita demo " 

 

Warga : " Ini, bergabunglah besok, Kami akan demo di ground zero " , " Mereka  ( 

Muslim ) ingin membangun masjid disana " 

 

Rangga : Micheal Jones ? 

 

Warga : " Ya, dia pemimpin kami, dia kehilangan istrinya pada tragedi 9/11 , Besok. 

pukul 08.00, di Ground Zero " 

 

Stefan :  " Rangga, muslim tidak begitu populer di sini 

( New York ), Jadi fikirkan, pertanyaan mu cocok atau tidak untuk Philipus Brown " 

 

 Mise En Scene dan Mise en Shot, kita melihat warga Amerika yang tengah berteriak 

teriak dan membagikan poster kepada orang - orang sekitarnya, di mana untuk mengajak ikut 

serta dalam demo ground zero, Medium Shot, shot ini memfocuskan kita kepada seseorang 

yang tengah membagikan poster ajakan demo pembangunan masjid di ground zero , Long Shot 

, shot ini menjelaskan mengenai lokasi dari scene Medium Shot, shot ini memfocuskan kepada 

dialog yang terjadi pada Stefan yang menjelaskan kepada Rangga, bahwa muslim di New York 

tidaklah populer dalam scene ini. 

  



60	
	

 Film adalah sebuah adalah me-reproduksi sebuah kejadian lampau yang telah terjadi, 

di mana dapat kembali dibentuk dengan element - element Mise En Scene Mise En Shot, Stop 

Mosque, adalah bentuk dari bagaimana film merefleksikan kembali kejadian yang telah terjadi 

dimasa lamapu, pada realitanya dahulu kita sempat melihat gencarnya pemberitaan mengenai 

konflik pembangunan masjid yang berada di Ground Zero ini, banyak masyarakat Amerika 

yang merasa bahwa tempat tersebut tidak pantas dijadikan tempat ibadah umat muslim, karena 

mereka merasa akan menjadikan tempat perkumpulan bagi terrorist yang kelak akan 

melakukan kembali kejadian 9/11. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Micheal Jones 

 

 Penyimbolan akan hal tersebut, dibentuk dan disimbolkan oleh Director dengan 

karakter yang bernama Micheal Jones, dalam film ini Micheal Jones diceritakan sebagai 

seorang warga Amerika yang sangat membenci Umat Muslim dikarenakan istrinya yang 

bernma Anna menjadi korban dari peristiwa tersebut, dan ia merasa bahwa apa yang terjadi 

atas 9/11 adalah tanggung jawab dari umat muslim, bermodalkan hal tersebut Micheal Jones 

mencoba menarik massa sekitarnya untuk sama - sama membuat gerakan yang menolak 

pembangunan Masjid di Ground Zero 
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Perkenalan Tokoh Micheal Jones ( Descriptive Syntagma )  

 

Micheal : "Ya, besok kami akan berbaris menentang Masjid Ground Zero, beraninya para 

muslim membangun  masjid mereka di lokasi ground zero ? 

" Mereka menghina kita !! mereka meludahi kuubran orang - orang tercinta kita ! " 

" Itu yang saya rasakan, ada pertanyaa lain ? " 

 

  

Hanum berdebat dengan Micheal Jones ( Descriptive Syntagma )  

 

Hanum : "Al-Qur'an mengajari kita untuk berlaku adil,bahkan kepada mereka yang 

bukan penganutnya " 

 

Micheal : "Jangan menceramahi saya, Muslim menyebar pembunuhan dan kehancuran 

di seluruh dunia, mereka membuat hidup saya sia - sia, mereka merenggut istri saya, 

Anna !! " 
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Secara Mise En Scene dan Mise En Shot, penggambaran akan Micheal Jones ini, 

terlihat dari bagaimana cara dialog dia mengenai Islam . 

 

Micheal :Ya, besok kami akan berbaris menentang Masjid Ground Zero, beraninya para 

muslim membangun  masjid mereka di lokasi ground zero ? 

" Mereka menghina kita !! mereka meludahi kuubran orang - orang tercinta kita ! " 

" Itu yang saya rasakan, ada pertanyaa lain ? " 

 

Micheal : "Jangan menceramahi saya, Muslim menyebar pembunuhan dan kehancuran 

di seluruh dunia, mereka membuat hidup saya sia - sia, mereka merenggut istri saya, 

Anna !! " 

 

Jones dengan dialognya selalu mengutarakan bagaimana bencinya dia terhadap umat 

muslim, dan bagaimana setting dari Micheal Jones dimunculkan, pertama perkenalan karakter 

Micheal Jones ini terlihat dalam Scene Stop Mosque, di mana seorang warga menjelaskan 

mengenai pimpinan dari demo tersebut adalah Micheal Jones, seorang yang telah kehilangan 

istrinya di 9/11, kemudian setting Micheal Jones yang tengah di wawancarai oleh media, ia 

mengutarakan bagaimana perasaan kebencian terhadap muslim, dan yang terakhir adalah 

ketika ia bertemu dengan Hanum, di mana Jones mengatakan bahwa Muslim adalah penyebar 

kehancuran dan pembunuhan yang terjadi. 

 

 3.2 Muslim dan Kostum Terrorist. 

  

 Kostum dapat menentukan status sosial para pelaku ceritanya. Kostum adalah salah satu 

element yang director gunakan dalam film untuk bercerita mengenai bagaimana karakter itu 

bagaimana sifat karakter itu dan bagaimana latar belakang dari karakter itu, dalam berbagai 

film jika kita melihat para kalangan orang kaya kita akan melihat bagaimana baju mereka 

menggunakan Jas serta perhiasaannya yang mewah, sedangkan untuk menggambarkan orang - 

orang kalangan bawah, biasanya kostum mereka hanya sebatas kaos, lalu jika karakter tersebut 

adalah karaktater antagonis digambarkan dengan menggunakan kostum yang penuh dengan 

gelap , terdapat robekan, dan membawa pistol di belakangnya.  
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 Bulan Terbelah di Langit Amerika, adalah film yang menceritakan tentang bagaiamana 

Islam menjadi umat yang terbelah, director menggunakan beberapa kostum yang dilekatkan 

pada karakternya untuk menguatkan karakter yang di ciptakannya. 

 

 

 3.2.1 Diskriminasi Hijab dan Stigma Negatif 

  

 Amerika terkenal dengan kebebasan bagi masyarakatnya dalam berfikir sehingga 

membuat negara adidaya ini memiliki masyarakat yang secara berfikir mapan, sehingga 

membuat mereka memiliki rasa toleransi yang kuat, tetapi dengan terjadi peristiwa rubuhnya 

gedung World Trade Center pada 11 September 2001, membuat Amerika menjadi negara yang 

terbelah pemikirannya, mereka yang beragama Islam diajarkan untuk menutup auratnya, 

terutama wanita,  Menutup aurat dalam Islam merupakan kewajiban yang harus di laksanakan 

oleh seluruh Muslimah di dunia, tidak ada yang terkecualian untuk melakukannya, bukan 

diukur oleh seberapa siap wanita itu untuk memakainya, atau diukur banyak dan sedikitnya 

nilai ibadahnya, kewajiban menutup aurat ini wajib bagi wanita yang sudah dewasa. 

 Allah Berfirman dalam Surah Annur 31:  

   

 Terjemahnya: 
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 "Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan 

pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan 

perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan 

kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami 

mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra 

suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki 

mereka, atau putra- putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-

budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan 

(terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah 

mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan 

bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu 

beruntung. 

 

 Dalam beberapa scene dalam film Bulan Terbelah di Langit Amerika, ada beberapa 

simbol yang di buat oleh director yang menyimbolkan tentang adanya penyimpangan 

pemikiran orang - orang Amerika terhadap mereka yang menggunakan hijab, mereka di anggap 

orang - orang pelaku teror dan pembunuh. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Billy Hartman 

 

 Billy Hartman, adalah bentuk sebuah simbol yang diciptakan oleh director mengenai 

orang - orang yang mengalami penyimpangan pemikiran terhadap pakaian yang dikenakan oleh 

umat muslim, Billy ditampilkan dengan perawakan seorang lelaki paruh baya yang terlihat 

terurus dengan baik, Billy adalah salah satu orang yang keluarganya terbunuh dalam tragedi 

9/11, kejadian tersebut menyebabkan Billy menjadi sangat skeptis terhadap umat muslim, 

Azima yang juga tetangganya mendapatkan perlakuan diskriminasi yang digambarkan dengan 

bagaimana Billy mengembalikan kue yang telah di buat oleh Sarah. Pada scene ini ketika 
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Hanum datang untuk menanyakan di mana rumah Azima, ia langsung disambut dengan reaksi 

Billy yang mengatakan bahwa Al- Qur;an adalah kitab yang mengajarkan membunuh orang 

yang berbeda  

 

 

Hanum dengan Billy ( Descriptive Syntagma )  

 

 

Billy : " Apa ini yang diajarkan Al-Qur'an ? katakan padaku Hanum, Apakah Al-Qur'an 

mengajarkan membunuh orang yang berbeda dari kalian ? 

"Apa kau diajarkan untuk membunuh putraku dan ribuan orang di tragedi itu ? " 

 

 

 

 

Azima /Julia : " Yang kamu alami tadi adalah bentuk pada wanita berhijab, tapi tidak 

semuanya begitu, tidak semua orang seperti itu " 

Hanum : "Makanya tadi aku sedikit bingung kenap dia begitu marah sama aku." 
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Azima /Julia: "Itu Bily Hartman, dia hidup sendiri, setiap dia melihat perempuan yang 

menggunakan hijab seperti kamu, dia teringat keluarganya yang meninggal di WTC" 

 

Pemunculan tokoh Billy Hartman, adalah salah satu toko antagonis dalam film ini, yang 

menentang akan Islam sebagai agama yang damai, dan ia dipertemukan oleh Hanum yang 

merupaka karakater protogonis yang tengah memperjuangkan bahwa Islam adalah salah satu 

bentuk dari agama yang penuh dengan kedamaian. 

 Penggambaran akan masyarakat Amerika yang juga mendiskriminasikan wanita yang 

menggunakan hijab disimbolkan dengan bagaimana ketika Hanum dan seorang Biarawati yang 

tengah berjalan, dan kemudian di olok oleh sekumpulan anak muda,  

 

 

Hanum, Biarawati, dan Anak Muda ( Descriptive Syntagma ) 

 

"Hai, kepala handuk ( berkerudung ), bukankah kau seharusnya membom sesuatu ? " 

 

 Dialog yang diucapkan oleh anak muda ini, merujuk kepada Hanum yang 

menggunakan hijab bukan kepada seorang Biarawati yang menggunakan veil , padahal veil pun 

menggunakan hijab sebagai penutup kepalanya, tetapi dalam konteks ini veil adalah penanda 

dari wanita tersebut bahwa ia beragama nasrani, sedangkan hanum yang menggunakan penutup 

kepala merujuk kepada seseorang yang beragama Islam, sehingga dialog ini mengrucutkan kita 

bahwa mereka yang menggunakan kerudung tanpa veil ialah beragama Islam, yang diberikan 

stigma sebagai seorang pelaku bom. 

 

 

 

 



67	
	

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azima melepas Wignya ( Autonomous Shot, explanatory insert. ) 

 

Hanum : "Julia, boleh aku tahu ? kapan terakhir kali kamu menggunakan hijab, dan apa 

sebenarnya alasan kamu mengganti nama menjadi Julia Collins ? " 

 

Azima : " lihat ? saya tidak pernah benar - benar melepasnya, aku cinta Islam, tapi aku 

kehilangan kebanggannya " 

 

Voice Over : " Seharusnya kebanggan berIslam hadir disetiap hati seorang muslim , 

Azima dan mungkin jutaan Muslim di luar sana kehilangannya, karena segilintir manusia 

yang membajak nama Islam , Islam telah sempurna namun manusia tidak akan pernah 

sempurna " 

 

 Diskriminasi wanita muslim yang menggunakan hijab yang terjadi dibarat, membuat 

beberapa wanita muslim berhijab mengalami kesusahan dalam beraktifitas sehari - sehari, 

mereka yang menggunakan hijab akhirnya mengalami kesusahan dalam bersosialisasi ataupun 

mendapatkan pekerjaannya, penggambarakan akan fenomena ini dimasukan kedalam film 

Bulan Terbelah di Langit Amerikadengan menyimbolkan bagaimana Azima yang kehilangan 

akan kebanggannya menjadi seorang muslim, bagaimana ia mendapatkan stigma negatif dari 

orang - orang sekitarnya karena hijab yang ia pakai.  

 

 Dalam film ini kita akan diperlihatkan bagaimana dunia mulai mengalami persepsi yang 

salah mengenai pakaian yang digunakan oleh umat muslim, mayoritas kebanyakan umat 
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muslim menggunakan baju koko sehari - harinya , tetapi setelah terjadinya 9/11 mayoritas 

masyarakat barat melihat hal tersebut sebagai atribute terrorist, dalam film ini disimbolkan 

ketika Hussein yang sedang merayakan ulang tahun sarah, ia menerima telpon dari temannya 

Kabul yang akan mengirimkan paket kerumahnya.  

 

 

Hussein merayakan ulang tahun Sarah.( Descriptive Syntagma ) 

 

 

Penggunanaan baju koko, peci dan janggut yang melekat pada Hussein membangun 

simbol kepada audience bahwa hussein adalah seorang karakter yang beragama Islam, di mana 

ia juga memberikan Al- Qur'an yang juga kitab suci dari agama Islam kepada Sarah, sebenarnya 

apa yang melakat pada karakter Hussein adalah pakaian yang sehari - hari biasa digunakan oleh 

orang orang timur tengah, karena udara yang berada disana panas sehingga menggunakan baju 

koko yang memudahkan mereka dalam kegiatan sehari - hari, tetapi dalam scene ini, bagaimana 

shot dan dialog dalam suatu film bisa membangun sebuah pesan yang berbeda  
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Hussein : " Abdullah, apa kabar ? " 

 

Hussein : " Ya, ini ulang tahun putriku, kapan pesawatnya berangkat ? "Ya benar 

dari kabul ,Paket sudah ada bersama ku ", " Ya semoga ini berhasil saudara ku " , " 

Besok pukul 09:30 " , " Semoga Allah bersama kita " 

 

Hussein : " Oh sayang "  Kenapa kamu mengikuti ku ?  Aku akan segera kesana " 

 

Azima : " Ok " 

  

  

 Mise En Scene dan Mise en Shot, membangun ketegangan yang dihadapi oleh kedua 

karakter ini, pada scene ini kita akan melihat Hussein dan Azima yang sama - sama gelisah, 

pada gambar diatas melihat bahwa bagaimana Hussein sedang gelisah saat menerima telpon 

dari temannya, yang merujuk pada pengantaran paket pada gedung WTC, yang tak berapa 

lama Azima datang menghampiri untuk mendokumentasikan moment ulang tahun sarah, 

Hussein yang sedang menerima telpon, ia terlihat gelisah dan takut saat mengetahui 

percakapan Hussein dan temannya di telpon. Pada scene ini, mayoritas banyak di gunakan 

komposisi gambar dengan medium shot, di mana composistion gambar tersebut mencoba 

untuk menggambarkan mengenai karakter yang Azima dan Hussein, serta komposisi tersebut 

digunakan untuk menguatkan ekpresi dari karakater tersebut dalam scene ini. 
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Close Up, pada gambar ini kita diperlihatkan sebuah koper yang di bawa oleh Hussein menuju 

gedung WTC, shot ini ingin memberikan penegasan kepada audience bahwa koper ini 

memiliki informasi penting untuk kelanjutan scene berikutnya, Close Up televisi dan Azima 

pada gambar 9 serta 10 , shot ini menjelaskan mengenai Azima yang kaget dan cemas 

dikarenakan pada saat itu Hussein juga tengah berada di WTC. 

 

 

 3.3 Simbolik Dalam Konflik  

  

 Sebagian dari konflik - konflik yang terdapat dalam film ememiliki arti sendiri dan tidak 

mempunyai arti di luar itu, kebanyakan konflik cenderung untuk memperlihatkan sifat - sifat 

abstrak atau simbolik sehingga orang - orang 

yang terlibat dalam konflik tersebut mewakili 

sesuatu yang berada di luar dirinya sendiri, 

sebuah hal wajar jika kekuatan - kekuatan yang 

saling bertentang menyatukan diri dengan 

berbagai konsep umum yang berbeda - beda atau 

sistem - sistem nilai yang berlainan, sebuah ide - 

ide atau simbol - simbol abstrak lain yang mungkin dikemukakan oleh konflik dalam sebuah 

nilai, baik itu sebuah film yang melawan agama, film yang melawan perkembangan akan 

zaman, individu yang melawan sebuah komodifikasi besar. 

 

 3.3.1 Setting dan Konflik 

 Secara mudah, setting adalah waktu dan tempat di mana cerita sebuah film berlangsung. 

Biarpun ia sering tidak menonjol atau diterima sebagaimana adanya, setting adalah satu 

sebuah ramuan dalam setiap bentuk cerita. Oleh karean itu setting memberikan sumbangan 

yang berharga sekali pada tema atau efek total sebuah film, karena saling berhubungan dengan 

unsur - unsur cerita yang lain seperti plot, tokoh, tema, konflik, dan simbolise. 

  

 Umat Islam mengalami diskriminasi dan terpojokan oleh Amerika dan sekutunya, 

setelah terjadinya peristiwa 9/11, tidak hanya muslim Amerika saja yang mengalami 

penindasa, tetapi umat Islam di berbagai belahan dunia mengalami hal sama, dalam film ini 
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peristiwa tersebut disimbolkan dengan sebuah gambar gambar dengan setting yang berbeda - 

beda.    

 

 

 

  

 

 

Perkenalan Konflik Islam dan Teroris ( Paralel Syntagma ) 

 

 Scene di atas adalah bentuk simbol dari seorang Director yang ingin menceritakan 

bagaiaman efek berantai yang terjadi di dunia setelah terjadinya 9/11, di mana dunia mulai 

mengutuk, mengucilkan, mengintimidasi akan umat Islam, pada gambar 1 Close Up shot 

mengenai korban rudal israel, sebbagaimana kita ketahui setelah terjadinya 9/11, Amerika dan 

sekutunya mengibarkan bendera perang dengan Afghanistan guna memburu Osama Bin 

Laden, tetapi dengan hal tersebut memakan banyak korban tak bersalah, baik itu anak - anak, 

dan perempuan, pada gambar 2 sebuah tempat yang berada di timur tengah, di mana kita 

melihat seorang laki - laki yang tengah di intimidasi orang tentara Amerika, pada gambar 3, 

kita melihat ada karikatur Nabi Muhammad yang dibawa oleh salah seorang pendemo, di mana 

demo tersebut adalah bentuk mereka yang merasa bahwa Islam lah penyebab teror selama ini, 

hingga akhirnya pada gambar 4, kita melihat sebuah pemberitaan mengenai Gereja As Serukan 

GAMBAR	1	 GAMBAR	2	

GAMBAR	3	 GAMBAR	4	
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11 September sebagai " Hari internasional untuk membakar Al - Qur'an , " sebuah film yang 

berjudul fitna, Beberapa waktu lalu masyarakat dunia khususnya umat Islam kembali 

dihebohkan dengan sebuah film karya Geert Wilders, film pendek yang berdurasi sekitar 17 

menit berjudul "FITNA" ini disutradarai oleh Scarlet Pimpernel dan script-nya ditulis sendiri 

oleh Geert Wilders. Film ini secara umum mengambarkan tentang penyerangan teroris yang 

terjadi di New York dan Madrid yang kemudian dihubungkan dengan Islam dan ayat-ayat Al-

Quran. Film ini cukup menggegerkan dan mengundang kontroversi serta kecaman keras dari 

berbagai pihak di dunia, khususnya umat Muslim di dunia. Termasuk dari Pemerintahan 

Belanda sendiri, negeri di mana film itu berasal. Dari pengamatan orang awam, film itu 

memang sungguh menyakitkan bagi umat Islam. Islam benar-benar digambarkan sebagai 

sebuah agama yang haus darah, penuh kekerasan, rakus akan kekuasan dan ingin menguasai 

sejarah. Islam hendak menindas dunia, dengan adanya film tersebut, masyarakat dunia ada 

yang mempercayai bahwa sebenernya Al-Qur'an adalah kitab yang mengajarkan umat Islam 

untuk membunuh yang berbeda darinya, dan menebar teror di sekitarnya. 

 

 Scene ini ditutup dengan sebuah voice over  

 

Voice Over : " Sejak hari itu dunia pun terbelah, kami (Muslim ) yang juga menjadi 

korban dan kerap disudutkan akan berteriak lebih lantang menjaga keyakinan ini, ini 

adalah kisah yang diminta rembulan untuk menyatukan yang berbelah, kisah yang 

menegaskan bahwa, dunia tanpa Islam adalah dunia tanpa kedamaian " 

  

 Secara dialog, Voice over ini menyimbolkan bagaimana umat Islam diberbagai belahan 

dunia ini mulai menjadi korban dan disudutkan, karena mereka yang membenci umat Islam 

mulai menyerang keyakinan dari umat Islam, dan ingin memberitahukan kepada audience 

bahwa sebenarnya Islam adalah dunia yang penuh dengan kedamaian, sedangkan yang terjadi 

saat ini bagaimana timur tengah mulai di invasi oleh Amerika dan sekutunya, kejahatan terror 

didunia, adalah bentuk dari mereka - mereka yang mengatasnama kan Islam sebagai dasar 

bertindaknya, padahal Islam mengajarkan kepada umat sekitar untuk menjadi umat yang 

saling mencintai satu sama lain dengan perbedaan yang terjadi. 

 

 Salah satu fungsi yang paling mencolok dan wajar dari setting adalah untuk 

emnciptakan sesuatu " kemiripan dengan realitas " yang memberi kesan pada penonton akan 

waktu yang sebenarnya, rasa tempat yang sebenarnya dan perasaan hadir disana, karena 
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mereka mengakui bagaimana pentingnya peranan setting yang otentik dalam usaha membuat 

sebuah film diyakini orang, maka para pembuat film seringkali selama berbulan - bulan 

mencari setting yang sesuai dan sesudah itu memindahkan segala macam peralatan produksi 

kesana, dalam film, setting merupakan hal yang penting untuk menciptakan suatu suasana 

yang meresap dari dalam emosional yang meliputi seluruh film, dalam film horor terutama 

kita akan melihat bagaimana suasana setting diciptakan emosi " ketegangan " , karenanya 

setting pada film ada sebuah usaha untuk menambahkan keabsahan pada plot dan unsur - unsur 

tokoh . 

  

 Pada film ini kita akan melihat beberapa scene yang memiliki setting yang merupai 

dengan realitasnya yang telah terjadi, karena di rasa director ingin memberikan pandangan 

langsung kepada audience mengenai bagaimana rasanya hidup sebagai seorang Muslim - 

Amerika yang tinggal di New York, di antaranya 

  

 

 

Ground Zero 

 

Demo Menentang Pembangunan Masjid Di Ground Zero 

 



74	
	

 

 

 

 

 

Flashback Detik - Detik Sebelum Peristiwa 9/11 ( Episodic Sequence ) 

 

  

3.3.2 Konflik dan Karakter 

 

Jika kita tidak menaruh perhatian pada unsur - unsur yang paling manusiawi dalam 

sebuah film, jika kita tidak tertarik pada tokoh atau karakternya, maka kecil sekali 

kemungkinanan kita akan tertarik pada film itu secara menyeluruh, supaya dapat menarik, 

tokoh -  tokoh haruslah masuk akal, dapat difahami dan mendapatkan perhatian dari audience, 

dalam sebagian besar sebuah cerita masuk akal jika tokoh - tokohnya juga masuk akal dan 

dapat dipahami oleh pemikiran audience , misalnya bagaimana tokoh tersebut merefleksikan 

kebenaran - kebenaran dan sifat manusia yang dapat dilihat. 

Karakter adalah element yang digunakan oleh seorang director dalam menyimbolkan 

atau membawa sebuah wacana dalam film, karena seorang aktor film memproyeksikan sifat - 
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sifat watak tertentu begitu mereka tampil di layar putih, karakter dalam film fiksi tentu saja 

mengungkapkan banyak hal tentang diri mereka melalui ucapan - ucapan mereka, tapi 

disamping itu banyak juga yang diungkapkan oleh bagaimana cara mereka mengungkapkanya. 

Fikiran - fikiran mereka yang sebenarnya, sikap dan emosi mereka dapat mereka ungkapkan 

dengan cara - cara yang halus melalui dialog yang mereka ucapkan sehingga secara bahasa kita 

memahami dan mengerti tentang apa yang terjadi pada karakter dalam film.  

 

 

 

 

Micheal	Jones	 Billy	Hartman	

Hussein	 Azima	Hussein	/	Julian	Collins	

Sarah	Hussein	 Penjual	Hot	Dog	



76	
	

 

  

 

Micheal Jones, adalah karakter yang diciptakan oleh director  yang menyimbolkan 

tentang seseorang yang membenci akan ada umat Islam yang berada di New York, Amerika. 

Micheal Jones memiliki latar belakang di mana istrinya yang bernama Anna meninggal di 

tragedi 9/11, setelah peristiwa tersebut Jones amat membenci dengan adanya umat Islam, 

sehingga ia membuat gerakan yang menolak akan pembangunan masjid di Ground Zero, dalam 

film ini Jones bertindak seperti tokoh antagonis yang bertolak berlakang dengan Hanum, 

Azima dan Sarah. 

 Kemunculan Micheal Jones dalam film ini tidak terlalu banyak, berbeda dengan Hanum 

yang kemunculan hampir disetiap scene dalam film ini, tetapi kemunculan akan Micheal Jones 

membuat jalan cerita dari film ini semakin baik, di mana ia memberikan konflik kepada 

karakter - karakter protagonis dalam film ini. 

 

Warga : " Hentikan Pembangunan Masjid " 

ini, besok kita demo " 

Warga : " Ini, bergabunglah besok, Kami akan demo di ground zero " , " Mereka  ( 

Muslim ) ingin membangun masjid disana " 

Rangga : Micheal Jones ? 

Warga : " Ya, dia pemimpin kami, dia kehilangan istrinya pada tragedi 9/11 ". 

 

Hanum	 Philipus	Brown	
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Scene ini adalah scene pertama kali pemunculan Micheal Jones, ia disebutkan 

dalam sebuah dialog yang terjadi antara Stefan, Rangga dan seorang Warga Amerika 

yang menjadi peserta demo penolakan pembangunana masjid, disini kita sedikit 

dijelaskan mengenai latar belakang dari Micheal Jones yang bisa membuat ia membenci 

akan umat Islam, disebutkan disini bahwa, Micheal Jones ada pemimpin dari demo 

tersebut dan ia melakukan hal tersebut karena kehilangan istrinya pada tragedi 9/11 

 

 

Micheal Jones dan Media 

 

 Pada scene berikutnya kita diperlihatkan bagaimana bentuk dari karakter Micheal Jones 

ini, dan bagaimana karakteristik dari Micheal Jones ini sendiri, dalam scene ini media meliput 

Micheal Jones yang tengah memberikan pendapatnya akan aksinya nanti, Jones memberikan 

pernyataan yang menyatakan akan kebenciannya terhadap umat muslim. 

 

Micheal : "Ya, besok kami akan berbaris menentang Masjid Ground Zero, 

beraninya para muslim membangun  masjid mereka di lokasi ground zero ? 

" Mereka menghina kita !! mereka meludahi kuubran orang - orang tercinta kita 

!  Itu yang saya rasakan, ada pertanyaa lain ? " 

 

 

 

 

  

 

 



78	
	

 

 

Micheal Jones dan Hanum 

 

 Scene ini mempertemukan antara tokoh protagonis Hanum dan antagonis Micheal 

Jones dalam sebuah aksi demo, pada aksi demo tersebut Hanum dengan sengaja mendatangi 

Micheal Jones karena ia mengetahui bahwa data yang ia perlukan untuk membuat artikel, 

Hanum sempat mewawancari Jones, dengan cepat Jones langsung mengatakan kepada Hanum, 

bahwa muslim lah yang membuat hidup nya mencari sia - sia dan merenggut anna, dialog antara 

kedua tokoh ini memperjelas mengenai bagaimana Jones merujuk kepada muslim lah yang 

memang dalang dari kegiatan teror yang terjadi selama ini, sehingga muslim tidak pantas 

berada di dunia ini. 

 

Hanum : " Bolehkah saya mewawancaraimu sebentar saja ? " 

Micheal : " Dengar, dan tulis, sebagai suami korban 9/11, ya dunia lebih baik tanpa 

Islam" 

Hanum : " Pak, jangan biarkan kebencian mencegahmu untuk berlaku adil, 

berlakulah adil, karena itu mendekati kebajikan,Al Maidah, ayat 8 " 

 

Micheal : "Apa yang kamu bicarakan ? " 

 

Hanum : "Al-Qur'an mengajari kita untuk berlaku adil,bahkan kepada mereka yang 

bukan penganutnya " 

 

Micheal : "Jangan menceramahi saya, Muslim menyebar pembunuhan dan 

kehancuran di seluruh dunia, mereka membuat hidup saya sia - sia, mereka 

merenggut istri saya, Anna !! "  



79	
	

 

 Billy Hartman, adalah karakter yang diciptakan oleh director yang menyimbolkan 

mengenai bentuk dari diskriminasi orang - orang Amerika kepada mereka menggunakan 

attribute muslim, dalam film ini diperlihatkan bagaimana Billy melihat wanita yang 

menggunakan hijab mengingatkan ia kepada orang yang melakukan teror di gedung World 

Trade Center, kemunculan Billy pada film ini sangatlah sedikit dari 48 scene yang terdapat 

film ini, sekiranya ada dua scene yang memang memfocuskan mengenai Billy Hartman. 

 

 

Billy Hartman dan Hanum 

  

 Pada scene ini hanum tengah mencari alamat rumah dari Azima, karena ia menjumpai 

Azima guna memperkaya dari artikel yang ingin ia buat, sessampai di sana Hanum mengetuk 

pintu sebuah rumah, dan terlihat Billy yang membukakan pintu. 

 

Hanum : " Saya Hanum, reporter dari Wina, Saya ingin mewawancarai Sarah Collins 

dan ibunya , mengenai peringatan tragedi 9 /11 "  

 

Warga : " Salah rumah, rumahnya disebelah !! " 

 

Hanum : " Baiklah Terima Kasih " 

 

Billy : " Apa ini yang diajarkan Al-Qur'an ? katakan padaku Hanum, Apakah Al-

Qur'an mengajarkan membunuh orang yang berbeda dari kalian ? 

"Apa kau diajarkan untuk membunuh putraku dan ribuan orang di tragedi itu ? " 
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Hanum yang bingung dengan sikap Billy, langsung pergi meninggalkan Billy, 

karena ia merasa tidak berbuat salah dan hanya menanyakan alamat rumah kepada 

Billy, tetapi Billy malah menyerangnya dengan perdebatan mengenai isi dari Al - 

Qur'an, tak berapa lama Azima datang dan langsung membawa Hanum kedalam 

rumahnya, dan menjelaskan kepada Azima bahwa hal tersebut adalah salah satu bentuk 

diskriminasi bagi wanita muslim yang menggunakan hijab.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanum dan Azima ( Descriptive Syntagma ) 

 

Azima /Julia : " Silahkan duduk " 

"Aku Julia " 

Hanum : " Aku Hanum " 

Azima /Julia : " Kamu tidak apa - apa ? " 

Hanum : " Ya, aku tidak apa - apa " 

Azima /Julia : " Yang kamu alami tadi adalah bentuk pada wanita berhijab, tapi 

tidak semuanya begitu, tidak semua orang seperti itu " 

Hanum : "Makanya tadi aku sedikit bingung kenap dia begitu marah sama aku." 

Azima /Julia: "Itu Bily Hartman, dia hidup sendiri, setiap dia melihat perempuan 

yang menggunakan hijab seperti kamu, dia teringat keluarganya yang meninggal di 

WTC" 
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 Hussein adalah karakter yang diciptakan oleh director sebagai bentuk simbol dari 

mereka orang Arab yang tinggal di Amerika, Hussein digambarkan sebagai seorang karakter 

yang taat akan kepada agamanya, Islam, ia juga ada suami dari Azima Hussein / Julian Collins, 

serta karakter yang mencintai keluarganya. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hussein memeluk Sarah (Autonomous Shot	explanatory insert.)	
 

Sarah : " Ayah mau kemana " 

Hussein : " Ayah mau ke menara kembar, ayah ada pekerjaan yang penting,ini 

adalah hari yang paling menentukan buat ayah " 

 

 

Dalam beberapa scene pada awal film, kita akan diperlihatkan bagaimana hussein yang 

sangat mencintai keluarganya, terlihat bagaimana ketika Hussein yang memeluk Sarah 

sebelum ia pergi ke WTC, dan bagaimana Hussein yang memberikan Al- Qur'an kepada 

Sarah. 
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Hussein memberikan Al - Qur'an kepada Sarah 

 

Hussein : "Ayah mempunyai buku mukjizat " 

Sarah : " Buku apa in Ayah ? 

Hussein : " Ini di sebut Al- Qur'an ", " Suatu hari ketika kamu bisa 

membacanya, kamu akan merasa damai, puas, dan selalu senang, tidak pernah 

sedih dalam hidup kamu, ini hadiah terbaik yang ayah dapat berikan kepada 

kamu " 

 
Hussein menitipkan cincin untuk Azima 

 

Hussein : " Mr.Brown, andai saya tidak selamat, mohon berikan ini ( cincin ) 

kepada istri saya, kata saya menyayanginya dan putri saya" 

Brown : " Kita akan selamat, kita harus turun sekarang " 

Hussein : " Saya harus melakukan kewajiban saya , dalam keyakinan saya, semua 

orang akan mati, tapi amalannya akan hidup selamanya " 
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menariknya karakter ini adalah bentuk simbol dari mereka orang arab yang tinggal di 

New York, Amerika mereka mengalami diskriminasi pasca terjadinya 9/11, hal tersebut 

digambarkan dalam sebuah dialog dari karakter yang berbeda, sehingga audience mendapatkan 

cerita dan latar belakang dari Hussein ini berdasarkan dialog yang terjadi antar karakter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarah : " Ayah dituduh sebagai seorang terroris dalam tragedi 9 /11 , mereka bilang 

al - qur'an buku yang dibacanya setiap hari, menjadi penyebab kekacuan dunia " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarah : "  Aku tidak masuk sekolah setiap menjelang peringatan tragedi 9/11, Teman 

- teman ku bilang kalau ayahku adalah seorang teroris, aku sering bermimpi tentang 

ayah, dia bilang meyayangi aku dan ibu . Tapi ibu tidak mengizinkan aku bicara 

mengenai ayah kepada siapa pun,ternyata Al - Qur'an tidak memberi keajaiban apa pun 

tentang ayah "  
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Sarah : " Tunggu, jangan pergi, hanya kamu yang percaya kepada ku, ibu ku sendiri 

bahkan tidak percaya pada ku " 

Azima : " Sarah, ibu mohon, kamu harus terima kenyataan bahwa ayah mu seorang 

teror... " 

Sarah : " Dia tidak seperti itu !! " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanum : " Julia !! ", Seorang teroris tidak akan menyayangi keluarganya, terroris 

tidak akan meninggalkan putrinya dengan Al-Qur'an . Bosku menyuruh ku menulis 

artikel , akankah dunia lebih baik tanpa Islam ? dia meminta ku mewawancarai kau 

dan sarah, dia justru ingin kamu sebagai muslim menjawab " ya " , Islam agama 

yang berati kedamaian, justru membuat hidupmu berantakan, Bahkan suami mu 

dianggap seorang terroris " 
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Hanum : " Lalu kenapa hari itu dia ada di WTC ? " 

Azima : " Saya tidak tahu , yang jelas malamnya dia menerima telepon", " kemudian 

siangnya di menerima paket " 

Hanum : "paket ? " 

Azima : "Dia hanya bilang kalau semuanya untuk agenda tuhan " 

Hanum : "Jadi, kamu percaya bahwa abe salah satu orang yang menaruh bom di 

gedung itu ? " 

Sarah : " tidak hanum, lihatlah ayahku, ayahku adalah orang yang penyayang, dia 

tidak akan melakukan hal itu ", " Ibu, berita tahu dia, ayah menyayangi kita " 

 

 Azima Hussein / Julian Collins, adalah karakter dari simbolis mengenai wanita muslim 

berhijab yang mengalami diskriminasi dan merasa kehilangan akan dirinya sebagai seorang 

muslim, dalam film ini diceritakan bahwa Julian Collins adalah seorang pemandu turist, di 

mana ia menikah dengan Hussein yang akhirnya menjadikan ia seorang mualaf dan merubah 

namanya menjadi Azima Hussein, awalnya kehidupan Azima sangatlah baik, tetapi ketika 

Hussein dituduh sebagai seorang terrorist, semuanya berubah, Azima kehilangan 

kebanggaannya kepada Islam dan menuduh suaminya sendiri sebagai seorang terrorist. 
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Azima Hussein / Julian Collins 

 

 

 Dalam beberapa scene dalam film ini, kita akan dijelaskan mengenai pengalaman 

Azima yang mengalami diskriminasi terhadap wanita yang menggunakan hijab dalam 

kesehariannya sehingga membuat ia melepas hijabnya tetapi menggantikannya dengan wig 

guna menutup auratnya sebagai wanita, dan karakter ini adalah sebuah bentuk simbol dari 

bagaimana keleluasaan media yang memframing pemberitaan mengenai umat muslim, 

sehingga menjadikan seakan pelaku atas kejadian terror 

 

Azima : " Saya tidak percaya dengan 

media, kalian hanya peduli dengan 

wawancara, kalian tidak peduli dengan 

orang yang kalian wawancara , Pergi 

sekarang !! " 
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Hanum mewawancarai Azima 

 

 

Hanum : "Julia, boleh aku tahu ? kapan terakhir kali kamu menggunakan hijab, 

dan apa sebenarnya alasan kamu mengganti nama menjadi Julia Collins ? " 

Azima : " lihat ? saya tidak pernah benar - benar melepasnya, aku cinta Islam, 

tapi aku kehilangan kebanggannya " 

Voice Over : " Seharusnya kebanggan berIslam hadir disetiap hati seorang 

muslim , Azima dan mungkin jutaan Muslim di luar sana kehilangannya, karena 

segilintir manusia yang membajak nama Islam , Islam telah sempurna namun 

manusia tidak akan pernah sempurna " 

 

 Penjual Hot Dog, sebenarnya adalah karakter yang tidak terlalu dominan dibuat oleh 

director dalam film ini, Penjual Hot Dog ini hanya sebagai pelengkap cerita dalam film ini, 

tetapi dengan dimasukannya karakter ini ke dalam ini, menjadikan karakter ini adalah sebuah 

simbol dari orang - orang arab, atau muslim yang tinggal di Amerika. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Penjual Hot Dog, Muslim - Amerika 
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Penjual Hot Dog : " Orangtua saya dari Suriah, tapi saya Muslim-Amerika " 

Rangga : "Apakah sulit bagimu tinggal disini sebagai seorang Muslim" 

Penjual hotdog : " tidak sama sekali, saya selalu mengatakan alhamdulillah setiap 

saat dalam hidup saya, Allah cukup untuk kita semua, dan Dia adalah Maha 

penolong" 

Stefan : " Tunggu, kamu tahu Micheal Jones ?, pasti lah kamu tahu dia, apa 

pendapatmu mengenai dia ? " 

Penjual hotdog : " Ya, saya tahu dia, dia cukup populer belakangan ini, meskipun 

saya tidak tahu kenapa dia benci kami ( Muslim ), terutama orang Arab ." 

Rangga : " Kamu tidak membenci Micheal Jones ? " 

Penjual hotdog : " Tidak untuk apa ? kamu tidak melihat batu akik ini, setiap akik 

memiliki warna unik dan istimewa, begitu juga manusia, Jones seperti batu akik yang 

buruk bagi saya, tapi saya masih memakainya di jari saya, saya tidak bisa 

membencinya, karena menurut saya dengan hal tersebut membuat batu akik dan hidup 

saya lebih berwarna " 

 

Hanum, adalah karakter yang dominan dalam film ini di mana ia ceritakan sebagai 

seorang jurnalis wanita yang berasal di Indonesia, tetapi tinggal di Wina karena suaminya 

Rangga tengah menempuh S3 disana, suatu ketika Hanum mendapat tugas dari atasannya yang 

bernama Gertrude Robinson untuk membuat artikel yang bertema "Would the world be better 

without Islam". Gertrude juga meminta kepada Hanum supaya mewawancarai dua narasumber 

dari pihak muslim dan non muslim di ke Amerika serikat. Narasumber tersebut merupakan 

para keluarga korban serangan World Trade Center (WTC) pada 11 September 2001 di 

Washington DC, New York. 

  

Hanum adalah simbol dari Islam itu sendiri, tentang bagaimana pentingnya membela 

keyakinan Islam di tengah stigma negatif dari masyarakat global, dan karakter ini adalah 

sebuah bentuk dari pembelaan Islam terhadap stigma negatif itu sendiri, dalam beberapa scene 

Hanum menunjukkan kepada kita secara cerdas mengenai Islam, bagaimana Islam itu adalah 

agama yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan cinta dan adil satu sama lain. 
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Hanum dan Kebaikan Al - Qur'an 

 

Hanum : " Kue ini memang tidak bisa mengembalikan anak atau istrimu, tapi aku 

yang tahu yang Azima inginkan " 

" Yaitu agar kamu dan dia menjadi seorang tetanggan yang baik dan saling menjaga , 

Itulah yang Al-Quran ajarkan kepada kami, untuk bersikap ramah dan baik hati 

kepada orang lain " 

 

 

 

Hanum dan keadilan 

Hanum : " Bolehkah saya mewawancaraimu sebentar saja ? " 

Micheal : " Dengar, dan tulis, sebagai suami korban 9/11, ya dunia lebih baik tanpa 

Islam" 

Hanum : " Pak, jangan biarkan kebencian mencegahmu untuk berlaku adil, 

berlakulah adil, karena itu mendekati kebajikan, Al Maidah, ayat 8 " 

Micheal : "Apa yang kamu bicarakan ? " 

Hanum : "Al-Qur'an mengajari kita untuk berlaku adil,bahkan kepada mereka 

yang bukan penganutnya " 
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Hanum : "Bagaimana anda menyimpulkan bahwa semua muslim di dunia 

bertanggung jawab atas tragedi 9/11 itu ? " 

Hanum : " kami adalah kaum yang cinta damai " 

Micheal : " Buktikan kalau masih ada muslim yang baik di dunia ini, ayo !! " 

Hanum : "Jika Islam tidak mengajarkan hal baik, lalu kenapa ada patungNnabi 

Muhammad, di mahkamah agung AS sebagai pencurah keadilan tertinggi ? " 

 

 

 

  Pada beberapa potongan scene dan Voice Over, kita melihat bagaimana Hanum 

mencoba melawan tokoh - tokoh antagonis yang melihat Islam sebagai musuh dunia, 

secara ekpresi Hanum dengan cerdas menyampaikan kepada kita mengenai Islam dan al 

qur'an yang berisikan perdamaian dan cinta, bukan sebuah penebar teror, karakter Hanum 

adalah sebuah simbol dari Islam itu sendiri, director ingin penonton melihat bagaimana 

seharusnya Islam membela keyakinannya terhadap apa yang masyarakat barat lakukan 

kepada mereka, dan membuktikan kepada masyarakat barat, bahwa Islam agama yang 

penuh dengan kedamaian. 
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  Voice Over : " Sejak hari itu dunia pun terbelah, kami (Muslim ) yang juga 

menjadi korban dan kerap disudutkan akan berteriak lebih lantang menjaga keyakinan 

ini, ini adalah kisah yang diminta rembulan untuk menyatukan yang berbelah, kisah yang 

menegaskan bahwa, dunia tanpa Islam adalah dunia tanpa kedamaian " 

 

  Voice Over : "Ibrahim Hussein mengajarkan kita bahwa kita adalah saudara 

yang akan saling tolong menolong di hari akhir nanti , ketika bulan terbelah 

selamanya, demi matahari dan cahaya siangnya demi bulan apabila mengiringinya, 

Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa, tebarkan salam sinarkan 

kedamian, karena Islam adalah salam, Islam adalah kedamaian dunia tanpa Islam, 

adalah dunia tanpa kedamaian , Semoga kedamaian, rahmat dan berkah Allah 

menyertai kamu semua " 

 

  Philipus Brown, adalah karakter yang memiliki peran penting dalam film ini, 

dalam film ini Philipus Brown memiliki peranan kunci untuk menyatukan kembali para 

tokoh - tokoh antagonis, ia adalah saksi dari kematian Anna istri dari Micheal Jones, dan 

saksi dari Hussein yang memberikan ia kesempatan kedua dalam hidupnya, dalam 

ceritanya Philipus Brown adalah tokoh milliader, di mana ia memiliki kantor yang berada 

di gedung World Trade Center, semasa hidupnya Brown seorang pekerja keras, sehingga 

membuat ia melupakan keluarganya dan anaknya telah menjadi korban dari sifatnya 

seorang pekerja keras, ketika terjadinya peristiwa 11 September 2001, Hussein datang 

menemui Brown untuk mengajukan permintaan sumbangan untuk anak - anak yang 

berada di timur tengah, tetapi Brown menolaknya karena itu memakan dana besar dan 

tidak berimbas besar kepada perusahaannya. 
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Hussein Menemui Brown untuk Dana Sumbangan 

 

Hussein : "Tuan Brown, jika Morgan Stanway berpartisipasi dalam proyek ini, saya 

yakin ini akan mendorong nama besar, dan citra perusahaan ini" 

Brown : "Sahabatku, kamu gila !! " 

"Ini membutuhkan banyak uang, dan nama baik perusahaan saya, dan saya juga 

tidak peduli pada anak-anak ini" 

Hussein: "Pak,dalam agama saya, kami yakin ada kekuatan dalam 

memberi,berdasarkan ketulusan dan pengabdian kami pada Tuhan " 

Brown : " Ini keyakinan mu, bukan keyakinan ku , keyakinanmu itu konyol dan 

bodoh, dalam hidup, hadiah terbesar adalah dengan bekerja keras pada sesuatu 

yang pantas diusahakan, ini tidak pantas diusahakan " 

 

 Karakter Philipus Brown, pada film ini diperlihat dengan seorang yang congkak, 

angkuh, sombong, serta lebih mengutamakan pekerjaannya dibandingkan keluarga, dan lebih 

mengutamakan logika, adalah sebuah perumpaan dari masyarakat barat itu sendiri, film ini 

menyampaikan bagaimana seharusnya masyarakat Barat bisa memahami agama Islam itu 

sendiri, karena dengan adanya agama Islam itu sendiri, bisa membuat seorang manusia lebih 

mengenal akan dirinya sendiri dan tidak akan merugikan dirinya ataupun orang lain. 

 

Pada film ini Brown diberikan kesempatan kedua dalam hidupnya setelah ia ditolong 

oleh Hussein, kemudian ia memberikan pidato pada acara Hero of The Year, pada pidato ini ia 

menjawab sebuah pertanyaan " Akankah dunia lebih baik tanpa Islam ? " 
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Would the World, will be better without Islam ?( Alternate Syntagma ) 

 

Brown : "Apakah saya pantas menerimanya ? Tapi saya mengabaikan dan 

mengecewakan keluarga saya di tengah prosesnya sesuatu terjadi pada saya hari itu 

,Sesuatu yang signifikan , seharusnya saya tidak berdiri disini, ada seseorang yang lebih 

pantas, seseorang yang peduli pada keluarganya, Namanya adalah ibrahim hussein " 

Brown : " Ny Azima, Julia Collins, suami mu bukanlah Teroris , dia seorang muslim 

yang baik " 

Brown : " Tuan Ibrahim Hussein adalah seorang muslim, namun yang penting, dia adalah 

manusaia yang luar biasa, saya ditanya sesuatu yang menarik, pertanyaan adalah seperti 

ini, akankah dunia lebih baik tanpa Islam ?  

Kebanyakan muslim terus memberi disepanjang tahun, Islam mengajarkan Muslim 

untuk baik kepada sesamanya. 

Islam adalah agama yang penuh dengan kebaikan dan perdamaian, jadi jika anda 

bertanya kepada saya, akankah dunia lebih baik tanpa Islam ?  

Maka jawaban saya sudah tentu tidak, dunia akan lebih dengan adanya Islam 

 

Pada scene ini, Brown menjelaskan dalam pidatonya bahwa, Hussein bukanlah 

seorang terrorist seperti yang dikatakan oleh orang lain, dan dalam pidatonya Brown 

menjelaskan bahwa Dunia lah yang sebenernya membutuhkan Islam, karena Islam adalah 

agama yang dengan kebaikan dan perdamaian, serta Islam mengajarkan kepada umat 

muslim untuk baik kepada sesamanya. 

Scene ini adalah sebuah simbol bagaimana seharusnya bangsa barat yang diwakilkan 

oleh karakter Philipus Brown, meyakini dan tidak memberikan stigma negatif kepada 

umat muslim di dunia, yang di mana sekarang banyak umat muslim di hidup di wilayah 
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barat mengalami diskriminasi baik verbal ataupun non - verbal, mereka selalu dianggap 

sebagai seorang terrorist, mereka adalah agama yang menyebarkan kebencian dan 

melakukan pembunuhan, dan scene ini ingin memberitahukan kepada penonton bahwa 

sebenarnya Islam lah yang dibutuhkan oleh dunia ini. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


