
 Sinopsis Film 

 Bulan Terbelah Di Langit Amerika" 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.  

 Di sisi lain Rangga diminta bosnya yang bernama Professor Reinhard untuk pergi ke 

Washington, agar bisa mengikuti sebuah 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 situlah pasangan suami istri, Hanum dan Rangga mengalami depresi sendiri-

sendiri terhadap tekanan pekerjaan dan tugasnya selama di New York, ketika mereka 

memutuskan untuk mencari narasumber terbaik bagi tugas Hanum. Hanum bersikeras bahwa 

dia tidak akan menggunakan narasumber pilihan Gertrude sementara Rangga yang sangat 

menyayangi istrinya dan menginginkan perjalanan ke AS sebagai tamasya selain konferensi 

mendesak agar Hanum mengikuti kata-kata Gertrude agar mempercepat tugas berakhir. 

 Setelah pencarian panjang, akhirnya Hanum berhasil menemukan salah satunya yaitu 

Mr.Michael Jones, yang merupakan narasumber dari golongan non muslim yang kurang 

menyetujui adanya pembangunan masjid Ground Zero di dekat area tersebut. Pencarian 

terhadap satu narasumber lagi akhirnya berakhir dengan susah payah, apalagi pada saat itu 

sedang memperingati kejadian 11 September di kompleks Ground Zero (titik runtuh gedung 

WTC yang saat itu masih dalam konstruksi). Dan anehnya lagi ada sebuah kerusuhan kecil 

terjadi dalam peringatan tersebut. 

 Di sisi lain Hanum terpontang panting di NYC tanpa paspor dan apapun sementara 

Rangga terlanjur menuju Washington setelah Hanum meminta untuk segera mengejar 

registrasi konferensi yang hampir ditutup dan selesai.  Hanum akhirnya berlindung di sebuah 

masjid yang dijadikan isu kerusuhan karena dibangun dekat dengan lokasi GZ. Ia bertemu 



dengan Julia Collins, seorang muallaf yang memiliki nama Azima Hussein. Rangga tak 

sengaja bertemu dengan Phillipus Brown dan melakukan wawancara cepat tentang mengapa 

Brown menjadi seorang filantropi.  

 Sebuah kejadian yang dialami Rangga dan Hanum secara tak terduga akan 

mempertemukan Jones, Julia, dan Brown dalam sebuah pertemuan manis yang menggetirkan 

ketika Brown mengisahkan apa yang melandasinya menjadi seorang filantropi dunia pada 

acara The Heroes. tersebut. Banyak sekali makna yang bisa di ambil pasangan suami istri 

tersebut. saat mereka mencoba melakukan sebuah perjalannan ke New York. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1. ULANG TAHUN SARAH  

 

 Hussein memberikan kado ulang tahun kepada Sarah sebuah Al-Qur'an, Azima  

bahagia melihat Hussein memberikan Al-Qur'an kepada Sarah di ulang tahunnya, Hussein 

menjelaskan bahwa kepada Sarah bahwa ketika ia bisa membaca Al-Qur'an ia akan merasa 

tenang dan damai, tetapi tidak berapa lama Hussein menerima telpon dari seseorang yang 

bernama Abdullah, ia mengatakan " kapan pesawatnya berangkat dari kabul ? ". Sarah yang 

mengikuti Hussein terlihat cemas dengan percakapan suaminya tersebut.  

 

SCENE SHOT DIALOG 

ULANG 

TAHUN  

SARAH 

1.  

" NEW YORK,2001 " 

2.  

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 
3.  



4.  kamu " 

5.  

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 " 

  

6.  

7.  

 
 
 

 

 

 



 Ulang Tahun Sarah  

  

 

Mise En Scene 

 

ELEMENT KETERANGAN 

Penampilan dan properti 

Pada aspek ini, terlihat Azima, 

Sarah, dan Hussaein yang menjadi 

point dalam scene ini, sebagaimana 

kita lihat, Azima pada gambar 1 

adalah seorang perempuan muslim, 

dimana ia menggunakan jilbab, 

sedangkan Hussaein pada gambar 2 

sendiri berpenampilan menggunakan 

baju koko serta menggunakan peci, 

dimana hal tersebut melambangkan 

bahwa mereka adalah seorang warga 

Amerika yang beragama Islam. 

Lingkungan atau 

Lokasi : 

 

Scene ulang tahun Sarah, diambil 

dengan lingkungannya yang berada 

di new york, pada table diatas, 

sebelum film ini mulai kita kita 

telah dijelaskan mengenai tempat 

dan tahun terjadinya. 

 

Dialog 

Pada scene ini dialog yang 

disajikan terkait mengenai 

bagaimana hussaein memberikan 

kado ulang tahun kepada sarah 

berupa Al- Qur'an, dimana ia 

mengatakan " ia bisa membaca Al-

Qur'an ia akan merasa tenang dan 

damai , " tetapi pada scene ini juga 

kita disajikan mengenai sebuah 

awal mula kesalahpahaman yang 



terjadi mengenai karakter Hussein, 

dimana ia sedang menerima telpon 

dan ia mengatakan " kapan 

pesawatnya berangkat dari kabul ? 

." " paketnya sudah bersama ku " , " 

ya, semoga ini berhasil kawan ku " 

, " semoga Allah bersama kita . " 

 

Gerakan dan Ekspresi 

 

Pada scene ini kita akan melihat 

Hussein dan Azima yang sama - 

sama gelisah, pada gambar 7 kita 

akan melihat bahwa bagaimana 

Hussein sedang gelisah saat 

menerima telpon dari temannya, 

yang merujuk pada pengantaran 

paket pada gedung WTC, yang tak 

berapa lama pada gambar 6 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mise En Shot 

ELEMENT KETERANGAN 

Composisition 

 

Pada scene ini, mayoritas banyak di 

gunakan komposisi gambar dengan 

medium shot, jika kita lihat pada 

gambar 4,5,6,dan 7, dimana gambar 

tersebut mencoba untuk 

menggambarkan mengenai karakter 

yang Azima dan Hussein, serta 

komposisi tersebut digunakan untuk 

menguatkan ekpresi dari karakater 

tersebut dalam scene ini, sedangkan 

pada gambar 2, kita diperlihatkan 

komposisi shot long shot, dimana 

untuk meperjelas mengenai setting 

dan properti pada scene tersebut, 

yang menggambarkan kemeriahan 

pada ulang Tahun Sarah, sedang kan 

pada gambar 3, kita diberikan 

komposisi two shot , shot tersebut 

diberikan untuk mempertegas 

mengenai kedekatan secara 

psikologis dan emosi antara hussein 

dan sarah, dan ingin mempertegas 



kepada audience bahwa hussein 

menitipkan kepada sarah sebuah 

mukjizat dari Allah S.W.T 

 

 Camera Moving 

 

Pada scene ini, kita hanya diberikan 

pergerakan kamera yang statis dan 

tidak begitu banyak gerakan, hal 

tersebut digunakan untuk 

memberikan informasi kepada 

audience mengenai bagaimana 

Hussein menitipkan Al-Qur'an 

kepada sarah, yang dimana ia 

percaya apabila sarah bisa 

membacanya akan memberikan 

ketengan, dan kedamaian. 

 

 Camera Angles 

 

Pada Scene, ini mayoritas angles 

kamera yang diberikan kepada 

audience lebih banyak eye level, 

dan Point of View dari Azima yang 

tengah mendokumentasikan, 

penggunaan eye level berguna 

untuk memberikan kenyamanan 

pada audience mengenai informasi 

yang terjadi pada scene tersebut, 

sedang kan Point of View , 

diberikan untuk menciptakan emosi 

ketegangan dan penasaran 

mengenai apa yang dilakukan oleh 

Hussein melalui Point of View 

Azima dengan handycam nya 

 



Continuity 
 

 

Editing 

 

 

   

 
 2. 9 / 11 
 
 Pada hari itu Hussein berpamitan kepada azima dan sarah bahwa ia akan menuju 

gedung kembar ( WTC ),dengan tujuan ia mempunyai pekerjaan penting Hussein langsung 

pamit kepada Sarah dan Azima bahwa ia akan ke Menara Kembar. Azima berjalan menuju ke 

supermaket untuk membeli beberapa keperluan, tetapi di dalam supermarket tersebut, televisi 

tengah memberitakan bahwa WTC tengah di serang oleh terroris.  

 
 

SCENE SHOT DIALOG 

9 / 11 

1.  

Sarah : " Ayah mau kemana " 

 

Hussein : " Ayah mau ke 

menara kembar, ayah ada 

pekerjaan yang penting,ini 

adalah hari yang paling 

menentukan buat ayah " 

" Kita tidak pernah tahu 

apakah hari esok masih ada 

atau tidak " 

" Sudah waktunya pergi , 

sayang " 

2.  



3.  

 

Azima : " Ok, hati - hati ya ? " 

" cepat pulang, aku harap kamu 

tidak lupa sama hari 

pernikahan kita " 

4.  

5.  

6.  

Voice Over Penyiar radio : " 

Selamat pagi New York, ini 

hari yang indah di bulan 

September pada tanggal 

September 2001, hari ini adala 

hari selasa 11 September 



7.  

2001, berita hari ini presiden 

George Bush, akan 

mengunjungi SD Brokker di 

Florida " 

8.  

Maggie : " Wow, belanjanya 

banyak sekali, pasti mau 

merayakan sesuatu ? " 

Sarah : " Ya, seperti itu " 

Maggie : " Ya, Tuhan !! " 

 

9.   

10.  

 
  

 



11.  

 

 

 

 9/11  

 

 

Mise En Scene 

ELEMENT KETERANGAN 

Penampilan dan properti 

Pada scene ini, diperlihatkan 

bagaimana mengenai keluarga 

yang beragama muslim, hal itu 

diperlihatkan dari cara berpakaian 

yang dikenakan oleh Hussein dan 

Azima, tidak jauh dari scene 

sebelumnya, scene ini pun masih 

sama untuk membentuk sebuah 

keluarga muslim, dimana Hussein 

mengenakan peci dan maju koko 

yang ditambah dengan sedikit 

formal,  sedangkan azima 

mengenakan jilbab serta baju yang 

menutup aurat wanita muslim, hal 

tersebut dapat kita lihat pada 

gambar 1,2,3, dan 4 

 

Lingkungan atau 

Lokasi : 

 

Untuk menguatkan lokasinya yang 

berada di New York pada tahun 

2001, Director mencoba 



memberikan visual kepada audince 

berupa lingkungan yang berisi 

orang - orang Amerika dan aktifitas 

orang - orang amerika, dan 

memberikan Voice Over, penyiar 

radio yang mengatakan mengenai 

September 2001. 

 

Dialog 

Pada scene ini, Director mencoba 

untuk mengarah emosi penonton 

kepada Hussein seorang ayah yang 

sangat menyayangi keluarganya, 

hal tersebut dapat kita lihat pada 

dialog Hussein kepada sarah " " 

Ayah mau ke menara kembar, ayah 

ada pekerjaan yang penting,ini 

adalah hari yang paling 

menentukan buat ayah ", " Kita 

tidak pernah tahu apakah hari esok 

masih ada atau tidak ", serta 

mengarahkan kita kepada Azima 

yang cemas mengenai apa yang 

akan di lakukan oleh Hussein 

"cepat pulang, aku harap kamu 

tidak lupa sama hari pernikahan 

kita." 

 

Gerakan dan Ekspresi 

 

Pada scene ini, untuk menguatkan 

emosi akan kecemasan dan kasih 

sayang seorang ayah kepada 

keluarganya, dapat kita lihat pada 

2, dimana ketika Hussein yang 

memeluk Sarah sebelum ia pergi 



menuju gedung WTC, kemudian 

pada gambar 3 diperlihatkan pula 

kecemasan pada Azima terhadap 

Hussein, karena gerak geriknya 

yang aneh pada hari tersebut, 

sedangkan pada 4, adegan Azima 

mencium tangan Suaminya 

menggambarkan kepada kita 

bagaimana karakter Azima, ada 

seorang karakter yang sopan 

kepada suaminya. 

 

Mise En Shot 

 

ELEMENT KETERANGAN 

Composisition 

 

Pada gambar 1 sebuah komposisi 

long shot, shot  tersebut diberikan 

bertujuan untuk menjelaskan 

mengenai lokasi akan scene 

tersebut, tetapi pada gambar 2 dan 

gambar 3, kita diberikan komposisi 

medium shot , shot tersebut 

mencoba untuk menjelaskan 

ekpresi dari karakter Azima, Sarah 

dan Hussein, pada gambar 2, 

dimaksudkan untuk 

memperlihatkan bagaimana 

kedekatan Hussein kepada anaknya 

Sarah, dengan pengadegan Hussein 

yang memeluk Sarah sebelum ia 

pergi kegedung WTC, sedangkan 

pada gambar 3 kita melihat Azima 

yang cemas kepada hussein pada 

saat itu, gambar 5, 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, pada 

gambar 6 dan 7, kita diberikan 

kembali long shot, shot ini 

memperlihatkan bagaimana 

aktifitas pagi yang terjadi pada 11 

september 2001, dimana 

suasananya yang aman dan 

harmonis antar penduduknya, pada 

gambar , 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 

 

 

 

 

Camera Moving 

 

Scene ini secara keseluruhan 

memberikan pergerakan kamera 

yang statis, karena ingin 

memperlihatkan ketenangan pada 

11 september 2001, tetapi pada 

gambar 10, close up Azima, terjadi 

pergerakan zoom in, hal tersebut 

bertujuan untuk memperlihatkan 

kepada kita, bahwa karakter Azima 

secara emosional bingung, kaget 

dan cemas, karena pada saat itu 

juga Hussein tengah berada di 

WTC 

 



 Camera Angles 

 

Pada gammbar 9 dan 10 , kita akan 

di perlihat High Angle dan Low 

Angle, karena pada gambar ini 

menggambarkan mengenai point of 

view dari karakter Azima yang 

melihat televisi yang berada di 

supermarket, yang secara 

mendadak televisi tersebut 

menyiarkan breaking news 

mengenai pengeboman yang terjadi 

di gedung World Trade Center. 

 

Continuity  

 

Editing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3. SARAH HUSSEIN 

 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. " 

 

SCENE SHOT DIALOG 

JULIA 

COLLINS 

1.  

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 tetangga 

saya, menggapnya 

berbeda, mereka hanya 

menggap ayah sosok yang 

menakutkan." 

2.  

3.  



" Ayah dituduh sebagai 

seorang terroris dalam 

tragedi 9 /11 , mereka 

bilang al - qur'an buku 

yang dibacanya setiap 

hari, menjadi penyebab 

kekacuan dunia " 

 

 

MISS EN SCENE 

ELEMENT KETERANGAN 

Penampilan dan properti 

Pada scene ini, Sarah diperlihatkan 

sudah dewasa, dimana delapan 

tahun pasca kejadian WTC.  

Scene ini menjelaskan mengenai 

Sarah yang bingung akan orang - 

orang mengatakan 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, 

lihat gambar 2  

Lingkungan atau Lokasi  

 

Lokasi untuk pengambilan scene 

ini berada di rumah Julian Collins 

atau Azima . 

Dialog 

Scene ini director Director 

mencoba untuk membawa kita 

mengenal siapa itu Sarah Hussein, 

dan bagaimana ayah dari Sarah 

sendiri, serta scene ini akan 

mejelaskan mengenai kesal kita 

akan melihat dialog sarah yang 

mengatakan " Ayah dituduh 



sebagai seorang terroris dalam 

tragedi 9 /11 , mereka bilang al - 

qur'an buku yang dibacanya setiap 

hari, menjadi penyebab kekacuan 

dunia 

Gerakan dan Ekspresi 

 

Pada gambar 1,2, dan 3 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, pada gambar 2 , 

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. 

 

MISS EN SHOT 

ELEMENT KETERANGAN 

Composisition 

 

 

pada gambar 1,2,dan 3 adalah 

Medium Shot, shot ini memberikan 

framing yang memfocuskan kita 

kepada Sarah dan dialognya 

mengenai kebingungan akan 

ayahnya Hussein yang di duga 

menjadi terrorist 



 

 

 

 

Camera Moving 

 

 

Kamera perlahan - lahan 

melakukan zoom out, berawal dari 

Sarah yang melakukan percakapan 

sendiri yang kemudian perlahan 

menjadi sebuah video yang telah di 

unggah pada lama portal online 

 

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 

Continuity 
 

 

Editing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4. MUSLIM MULAI MENJADI KAUM MINORITAS 

 

 Pada Scene ini, kita disajikan mengenai beberapa montage yang menjelaskan 

mengenai bagaimana muslim mulai menjadi kaum minoritas pasca terjadinya 9 / 11, mulai 

dari larangan menggunakan hijab, banyaknya anak - anak yang menjadi korban dari israel, 

gereja AS menyerukan membakar Al-Qur'an, film fitnah yang dibuat oleh seorang politikus 

Belanda yang menyudutkan agama islam, serta perang di Afghanistan. 

 

 

 

 

SCENE SHOT DIALOG 

MUSLIM 

MULAI 

MENJADI 

KAUM 

MINORITAS 

1.  

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 " 

2.  



3.  

4.  

 

MISS EN SCENE 

ELEMENT KETERANGAN 

Penampilan dan properti 

 pada scene ini tidak terlalu 

memfocuskan mengenai properti 

didalamnya, kita hanya disajikan 

beberapa gambar secara acak 

mengenai Muslim di beberapa 

negara setelah 9 / 11 

Lingkungan atau 

Lokasi : 

 

Scene ini mengambil lokasi secara 

acak yang dimana berada dibelahan 

dunia, tetapi memfokuskan kepada 

lokasi - lokasi yang mengalami 

penidasan oleh amerika setelah 

terjadinya 9 / 11 

Dialog 

Dialog pada scene memfocuskan 

mengenai terbelah di dunia ini 

pasca terjadi 9 / 11, dimana negara 

negara muslim menjadi negara 

yang di kambing hitamkan oleh 

Amerika, dan dianggap sebagai 



penebar teror didunia 

Gerakan dan Ekspresi 

 

Pada scene ini memfocuskan 

kepada gambar - gambar yang 

mengintimadasi dari muslim di 

belahan dunia 

MISS EN SHOT 

ELEMENT KETERANGAN 

Composisition 

 

Close up, dan Extreme Close Up, 

mendominasi pada scene ini, 

dikarenakan pada scene in 

menegaskan tentang berbagai 

negara muslim dibelahan dunia 

mengalami intimidasi, pada gambar 

3 , kita melihat komposisi Extreme 

Close Up mengenai " gereja 

amerika yang menyerukan tanggal 

11 September sebagai hari 

internasional untuk pembakaran al 

- qur'an ", pada gambar 2 seseorang 

yang di intimidasi oleh seorang 

tentara amerika, pada gambar 1 , 

memberitahukan banyak korban 

dari rudal israel di Afghanistan  

 

 

 

 

Camera Moving 

 

Scene ini memberikan pergerakan 

kamera yang secara acak, karena 

ingin memberitahu kepada 

audience  tentang banyaknya 

korban dari pengambing hitaman 

pasca terjadinya 9 / 11 

 



Camera Angles 

 

 

Pada scene ini memfocuskan pada 

Point of View lama di portal online, 

hal ini digunakan untuk 

memberitahu bahwasanya di 

berbagai belahan dunia kaum 

muslim telah mengalami 

menindasan tak beralasan atas 

terjadinya 9 / 11 

Continuity 
 

 

Editing 

 

 

 

 

 5. HANUM DAN RANGGA KE MONUMENT GROUND ZERO 

 

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

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

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 

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 ", dimana 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. 

 

 

 

SCENE SHOT DIALOG 

HANUM 

DAN 

RANGGA KE 

MONUMENT 

GROUND 

ZERO 

1.  

Hanum : "ini 

monument kesedihan 

" , " Tempat banyak 

jatuhnya korban 

akibat tragedi 

kemanusiaan "  

Rangga : "Terlalu 

banyak korbannya " , 

" Num di antaranya 

ada yang muslim " 

 

wanita menunjuk - 

menunjuk hanum, 

seakan 

mengintimidasi hanum 

 2.  



3.  

Hanum : " aku tidak 

enak diliatin orang " 

 

Rangga : " Jalan Saja 

" 

 

 

 

  

4.  

 

5.  

6.  



7.  

 

MISS EN SCENE 

ELEMENT KETERANGAN 

Penampilan dan properti 

 Tidak ada properti yang khsus 

pada scene ini, tetapi untuk 

menguatkan akan karakter Hanum 

yang taat akan agama, Hanum 

menggunakan jilbab untuk 

menutup aurat dari wanita Muslim  

Lingkungan atau 

Lokasi : 

 

Scene ini melakukan pengambilan 

langsung pada lokasi di New York, 

yang bertempat di Ground Zero. 

Dialog 

Pada scene ini menekan mengenai 

bahwa peristiwa 9 / 11 tidak hanya 

warga amerika yang menjadi 

korban, tetapi Muslim - Amerika, 

juga menjadi korban akan peristiwa 

9 / 11 

Gerakan dan Ekspresi 

 

 

Pada gambar 7, kita melihat 

seorang wanita Amerika yang 

menunjuk Hanum dan Rangga 

yang tengah di Ground Zero, 

pergerakan ini mengkhsuskan 



bahasa non verbal yang 

menyatakan bahwa orang - orang 

seperti rangga dan hanum ( kaum 

muslim ) adalah orang yang patut 

disalahkan akan terjadinya 

peristiwa 9 / 11 

MISS EN SHOT 

ELEMENT KETERANGAN 

Composisition 

 

Extreme Close Up, pada gambar 1, 

adalah sebuah bunga dan sebuah 

papan bertuliskan sebuah nama - 

nama pada ground zero, shot 

tersebut melambangkan mengenai 

sebuah Monumen akan peristiwa 9 

/ 11 

Extreme Close Up, pada gambar 5, 

pada gambar ini kita melihat 

sebuah nama Mohammed, shot ini 

menjelaskan bahwa korban dari 9 / 

11 seorang muslim. 

Medium Shot, pada gambar 7, 

gambar ini mengambil focus 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, 

dimana merasa takut jika 

sekitarnya terdapat seorang 

Muslim. 

 

 

Camera Moving 

Scene ini memberikan pergerakan 

kamera yang statis, dimana 

pergerakan ini bertujuan untuk 



 seorang audience, dapat memahami 

dialog dan pergerakan pada scene 

ini. 

 

Camera Angles 

 

 

Tidak ada Camera Angles yang 

khusus pada scene ini. 

Continuity 
 

 

Editing 

 

 

 

 

 6. STOP THE MOSQUE 

 

 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 " 

 



SCENE SHOT DIALOG 

STOP THE 

MOSQUE 

1.  

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, 

2.  

3.  



4.  

muslim tidak begitu 

populer di sini  

( New York )" 

" Jadi fikirkan, 

pertanyaan mu cocok 

atau tidak untuk 

Philipus Brown " 

 
 

5.  

 

6.  

 

MISS EN SCENE 

ELEMENT KETERANGAN 

Penampilan dan properti 

 Pada scene ini, menekankan pada 

properti didalamnya, pada gambar 

1 , kita melihat seorang warga 

amerika yang membawa sebuah 

poster yang menjelaskan mengenai 

" stop the mosque " 



Lingkungan atau 

Lokasi : 

 

Lokasi dari scene ini diambil di 

tengah kota New York 

Dialog 

Pada scene ini menjelaskan 

mengenai bagaimana beberapa 

amerika yang tidak terima akan 

keputusan negara yang 

membangun sebuah masjid. 

Scene ini juga menekankan bahwa 

di New York menjadi seorang yang 

beragama islam tidaklah populer 

Stefan :  " Rangga, muslim tidak 

begitu populer di sini  

( New York )" 

 

Gerakan dan Ekspresi 

 

 

Pada gambar 1 , kita melihat warga 

amerika yang tengah berteriak 

teriak dan membagikan poster 

kepada orang - orang sekitarnya, 

dimana untuk mengajak ikut serta 

dalam demo ground zero 

 

pada gambar 6, Stefan mencoba 

menjelaskan bagaimana Muslim 

tidaklah populer di New York 

kepada Rangga 

 

 

 

ELEMENT KETERANGAN 

Composisition 

 

Pada gambar 1 , dan 2 , Medium 

Shot, shot ini memfocuskan kita 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISS EN SHOT 

kepada seseorang yang tengah 

membagikan poster ajakan demo 

pembangunan masjid di ground 

zero 

pada gambar 3, Long Shot , shot ini 

menjelaskan mengenai lokasi dari 

scene ini 

gambar 4,5,6 Medium Shot, shot ini 

memfocuskan kepada dialog yang 

terjadi pada Stefan yang 

menjelaskan kepada Rangga, 

bahwa muslim di New York 

tidaklah populer 

 

 

Camera Moving 

 

Tidak ada Camera Moving yang 

khusus pada scene ini, mayoritas 

pada scene ini lebih banyak 

pergerakan kamera yang statis 

 

Camera Angles 

 

 

Camera Angles, pada scene ini 

lebih banyak Eye Level, 

dikarenakan pada scene ini 

memfocuskan pada pergerakan dan 

dialog yang bercerita mengenai 

demo penolakan pembangunan 

masjid di ground zero 

 

Continuity  

 

Editing 

 

 



 

 

 

 

 

 7. BILLY HARTMAN DAN DISKRIMINASI WANITA PENGGUNA HIJAB. 

 

 Hanum menuju rumah Azima, setelah di bantu oleh Jasmine untuk mendapatkan 

alamatnya, sesaat ia sampai dilingkungan rumah Azima, ia bertanya kepada tetangga Azima, 

tetapi ia mendapat perlakuan yang tidak baik dari tetangga azima, ia mengatakan " Apa ini 

yang di ajarkan oleh Al-Qur'an ? " ," Apakah Al-Qur'an mengajarkan membunuh orang yang 

berbeda dari kita ? " , " Apa kau diajarkan untuk membunuh putraku dan ribuan orang di 

tragedi itu ? " tidak berapa lama Azima datang dan langsung mengajak Hanum untuk masuk  

kedalam rumah, dan ia mulai menjelaskan mengenai bagaimana ia kehilangan 

kebanggaannya menjadi seorang muslim. 

 

SCENE SHOT DIALOG 

BILLY 

HARTMAN 

DAN 

DISKRIMINASI 

WANITA 

PENGGUNA 

HIJAB 
1.  

Hanum : " Saya 

Hanum, reporter dari 

Wina, Saya ingin 

mewawancarai Sarah 

Collins dan ibunya , 

mengenai peringatan 

tragedi 9 /11 "  



2.  

 

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 ? 

" 

  

3.  

4.  

5.  

Azima /Julia : " 

Silahkan duduk "  

"Aku Julia " 

Hanum : " Aku Hanum 

" 

Azima /Julia : " Kamu 

tidak apa - apa ? " 



6.  

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" 

 

7.  

8.  

9.  



10.  

 

MISS EN SCENE 

ELEMENT KETERANGAN 

Penampilan dan properti 

 Pada scene ini tidak ada 

penampilan atau properti yang 

khusus, hanya tampak Hanum 

yang berbusana secara casual 

dengan menggunakan jilbab, 

Azima yang juga menggunakan 

busana casual. 

 

Serta Billy menggunakan kemeja 

yang terbuka dan memperlihat 

kaos dalamnya, dimana hal 

tersebut menggambarkan 

bagaimana billy yang hanya hidup 

sendiri, dan tidak memperdulikan 

mengenai dirinya sendiri. 

Lingkungan atau Lokasi 

 
Lokasi berada di Rumah Azima 

Dialog 

Pada scene ini, dialog yang terjadi 

antara Billy dan Hanum, 

menegaskan mengenai adanya 



streotype negatif yang dibangun 

oleh masyarakat amerika mengenai 

orang - orang muslim dan Al - 

Qur'an. 

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 ? " 

 

 

Sedangkan pada Dialog Azima 

dengan Hanum, menegaskan 

mengenai adanya diskriminasi bagi 

wanita muslim yang menggunakan 

Jilbab 

 

"Itu Bily Hartman, dia hidup 

sendiri, setiap dia melihat 

perempuan yang menggunakan 

hijab seperti kamu, dia teringat 

keluarganya yang meninggal di 

WTC" 

 

 

Gerakan dan Ekspresi 

 

 

pada gambar 2,3, dan 4, kita 

melihat bagaimana ekpresi marah 

dan kebencian yang dikeluarkan 

oleh Billy ketika melihat wanita 



yang menggunakan Jilbab, dan 

bagaimana Hanum yang bingung 

mengenai respon negatif yang 

dilontarkan oleh Billy 

MISS EN SHOT 

ELEMENT KETERANGAN 

 

Composisition 

 

Dari gambar 4,5,6,7,8,9,dan 10 

adalah medium shot, shot tersebut 

menjelaskan percakapan antara 

Azima dengan Hanum yang 

menjelaskan mengenai 

diskriminasi yang dialami oleh 

wanita muslim yang menggunakan 

hijab. 

 

Camera Moving 

 

Scene ini tidak memberikan 

banyak camera moving, mayoritas 

menggunakan pergerakan kamera 

yang statis 

Camera Angles 

 

mayoritas menggunakan camera 

angles  eye level, dikarenakan 

pada scene ini menguatkan dialog 

antara karakter Azima dan Hanum 

Continuity 
 

 

Editing 

 

 

 
 
 
 8. PENJUAL HOT DOG, MUSLIM - AMERIKA 

 

 Rangga dan Stefan sedang mencari makanan halal, kemudian ia bertemu dengan 

penjual hot dog dengan latar belakang Muslim-Amerika, Rangga pun bertanya kepadanya 



mengenai bagaimana tinggal di New York bagi seorang Muslim-Amerika, dan mengenai 

Micheal Jones yang menolak pembangunan masjid di zero ground, tetapi bagi Penjual hot 

dog itu, ia diajarkan oleh islam untuk membenci akan adanya perbedaan, karena dengan 

adanya perbedaan tersebut membuat warna dalam kehidupannya. 

 

SCENE SHOT DIALOG 

Penjual Hot 

Dog, 

Muslim- 

Amerika 

1.  

Stefan : " Teman, disini kamu 

bisa mendapatkan hotdog 

yang halal " 

 

Rangga : " Assalamuallaikum 

" 

 

Penjual Hot Dog : " 

Waalaikumsalam, darimana 

asal kalian " 

 

Rangga : " Saya dari 

Indonesia, kamu ? " 

penjual Hot Dog : " Orangtua 

saya dari Suriah, tapi saya 

Muslim-Amerika " 

 

Rangga : "Apakah sulit 

bagimu tinggal disini sebagai 

seorang Muslim" 

 

2.  

 

3.  



 

4.  

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 

 

5.  

 

6.  



akik dan hidup saya lebih 

berwarna "  

 

 

 

 

 

 9. WHY YOU NOT IN SCHOOL ? 

 

 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 SHOT DIALOG 

Why you not 

in School ? 

1.  

Hanum : " Kamu pasti 

Sarah, halo aku Hanum, 

boleh aku duduk disini " 

" omong - omong, aku 

melihat videomu di 

Youtube, itu sangat 

menyentuh, aku ingin 



2.  

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 

"  



 

3.  

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 !! " 

 

4.  

 

5.  

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 



 

6.  

kenyataan bahwa ayah mu 

seorang teror... " 

 

Sarah : " Dia tidak seperti 

itu !! " 

 
 
 
 

MISS EN SCENE 

ELEMENT KETERANGAN 

Penampilan dan properti 

 Scene ini tidak terlalu 

mengkhususkan penampilan 

dan properti, pada scene ini 

cukup memperlihatkan 

karakter Azima dan Hanum 

menggunakan pakaian yang 

casual 

 

Lingkungan atau 

Lokasi : 

 

Lokasi berada di Rumah 

Azima 

Dialog 

Scene ini menjelaskan 

mengenai bagaimana Sarah 

yang mendapat bullying di 

sekolah, ia di anggap 

sebagai anak dari terroris. 

"  Aku tidak masuk sekolah 

setiap menjelang 



peringatan tragedi 9 / 11, 

Teman - teman ku bilang 

kalau ayahku adalah 

seorang teroris " 

 

Scene ini juga menunjukkan 

bagaimana media yang 

menyudutkan seorang 

narasumbernya dalam 

pembuatannya beritanya, 

gambar 4 . 

Azima : " Saya tidak 

percaya dengan media, 

kalian hanya peduli dengan 

wawancara, kalian tidak 

peduli dengan orang yang 

kalian wawancara , Pergi 

sekarang !! " 

 

 

Gerakan dan Ekspresi 

 

 

Pada gambar 1 dan 2, 

Hanum dan Sarah 

berinteraksi satu sama lain, 

pada gambar 2, kita melihat 

bagaimana Sarah yang 

skeptis dengan orang - orang 

sekitarnya, terlihat dari raut 

wajahnya yang mencoba 

untuk menjaga jarak dari 

orang sekitar. 

 

Pada gambar 4, Azima 



marah karena mengetahui 

bahwa Hanum adalah 

seorang wartawan, pada  

shot ini Azima mengusir 

Hanum dari rumahnya, 

karena ia tidak percaya lagi 

dengan media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISS EN SHOT 

ELEMENT KETERANGAN 

 

Composisition 

 

Pada scene ini mayoritas 

menggunakan komposisi 

Medium Shot, dengan 

komposisi Two Shot, dimana 

pengambilan gambar seperti 

ini mayoritas digunakan 

untuk sebuah dialog pada 

suatu scnene 

 

Camera Moving 

 

Scene ini tidak memberikan 

banyak camera moving, 

mayoritas menggunakan 

pergerakan kamera yang 

statis 

Camera Angles 

 

mayoritas menggunakan 

camera angles  eye level, 

dikarenakan pada scene ini 

menguatkan dialog antara 

karakter Azima,Hanum,dan 

Sarah 

Continuity 
 

 

Editing 

 

 



 
 
 
 10. AL- QUR'AN DAN NILAI KEBAIKANNYA. 
 
 Billy datang mengembalikan kue yang telah di buat oleh Sarah, ia merasa bahwa kue 

tersebut tidak bisa mengembalikan keluarganya yang meninggal dalam tragedi 9 /11 , Hanum 

yang geram melihat tingkah laku bil, mengambil kembali kue tersebut dan memberikan 

kembali kue tersebut kepada Billy, dan ia menjelaskan bahwasanya apa yang Azima dan 

Sarah lakukan adalah salah satu bukti dari apa yang Al -Qur'an ajarkan kepada umat muslim. 

 

SCENE SHOT DIALOG 

AL- QUR'AN 

DAN  NILAI 

KEBAIKANNYA 

7.  

Azima : "Hai Billy, 

kamu tidak suka 

kuenya ? Sarah 

membuatnya 

khusus untukmu "  

 

Billy : "Kue ini 

tidak 

mengembalikan 

keluarga ku, kue 

ini tidak ada 

artinya bagi ku, 

jadi tolong jangan 

memohon dari ku 

lagi " 

 
8.  



9.  

10.  

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 

11.  



 

12.  

ramah dan baik 

hati kepada orang 

lain " 

 

13.  

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 

 

14.  



 

15.  

justru ingin kamu 

sebagai muslim 

menjawab " ya " , 

Islam agama yang 

berati kedamaian, 

justru membuat 

hidupmu 

berantakan, 

Bahkan suami mu 

dianggap seorang 

terroris " 

" hingga kamu 

kehilangan 

kepercayaan 

sebagai muslim, 

kamu melepas 

hijab mu, dan 

mengganti namu 

dari Azima 

Hussein menjadi 

Julia Collins "   

---- pintu terbuka --

----  

Azima : " Tunggu 

" 

 
 
 

MISS EN SCENE 

ELEMENT KETERANGAN 

Penampilan dan properti 

Scene ini tidak terlalu 

mengkhususkan penampilan dan 

properti. 



Lingkungan atau 

Lokasi  

 

Lokasi berada di Rumah Azima 

Dialog 

 

Dialog yang terjadi dalam scene 

ini bercerita mengenai adanya 

kesalah pahaman Billy mengenai 

Al- Qur'an dan Hanum mencoba 

meluruskannya, Billy merasa 

bahwa Al-Qur'an yang menjadi 

kitab suci dari agama islam, 

mengajarkan kepada umatnya 

untuk menghancurkan dan 

menebar teror. 

 

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 " 

 



Gerakan dan Ekspresi 

 

 

Pada gambar 8, kita melihat 

ekspresi Billy yang marah ketika 

mengembalikan kue yang telah 

dibuat oleh Sarah 

 

Pada gambar 9, Azima dan 

Sarah merasa kecewa karena 

Billy mengembalikan kue yang 

telah dibuat, karenanya mereka 

mempunyai niat baik untuk 

saling menjaga silahturahmi. 

 

Pada gambar 10, Hanum 

mengambil kue yang telah 

dikembalikan oleh Billy, dengan 

ekpresi yang cukup kesal karena 

tingkah Billy 

 

Gambar 14, Hanum mencoba 

menyakinkan Azima bahwa ia 

harus mencoba untuk membela 

keyakinannya , bahwa apa yang 

ia percaya selama ini salah 

 

Gambar 15, Azima merasa 

bimbang dan bingung apakah ia 

harus membela keyakinannya 

atau tidak, karena selama ini ia 

telah menjadi kaum yang 

dikambing hitamkan  

 

MISS EN SHOT ELEMENT KETERANGAN 



 

Composisition 

 

 

pada gambar 1 hingga 12, kita 

melihat komposisi medium shot, 

shot ini memfocuskan audience 

untuk memahami dialog yang 

terjadi antara karakter 

Hanum,Azima dan Billy 

 

Pada gambar 14, kita melihat 

komposisi Close Up, yang 

memfocuskan kepada Hanum 

yang mencoba untuk 

meyakinkan Azima untuk mau 

diwawancarai dan membela 

keyakinananya . 

 

Pada gambar 15, kita melihat 

komposisi Close Up, yang 

memfocuskan kepada ekpresi 

kebimbangan Azima 

 

Camera Moving 

 

Scene ini tidak memberikan 

banyak camera moving, 

mayoritas menggunakan 

pergerakan kamera yang statis 

Camera Angles 

 

mayoritas menggunakan camera 

angles  eye level, dikarenakan 

pada scene ini menguatkan 

dialog antara karakter 

Azima,Hanum,dan Sarah, dan 

Billy 

Continuity 
 



 

Editing 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 11. THEY MOCKING US  

 

 Rangga dan Stefan duduk di depan televisi, mereka tengah kebingungan untuk 

mengajak philipus brown untuk bisa hadir ke universitas mereka, tetapi di televisi tersebut 

mereka mendegar Micheal Jones, seorang aktivis yang menentang pembangunan masjid di 

tempat terjadinya gedung WTC, pada wawancara Micheal Jones di televisi, ia mengatakan , " 

Berani para muslim membangun masjid di lokasi Ground Zero ? " , " Mereka menghina kita 

." 

 



SCENE SHOT DIALOG 

They Mocking 

Us 

1.  

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 ? " 

 

2.  

3.  



4.  

 

 

MISS EN SCENE 

ELEMENT KETERANGAN 

Penampilan dan properti 

Pada gambar 1, penampilan 

dan properti di buat 

sedemikian rupa menyerupai 

sebuah wawancara, dimana 

Micheal Jones yang tengah 

di wawancara oleh media 

mengenai pembangunan 

masjid di Ground Zero 

Lingkungan atau 

Lokasi  

 

Lokasi berada di Rumah 

Stefan 

Dialog 

 

Scene ini menjelaskan 

mengenai ada orang - orang 

yang membenci muslim 

pasca 9 / 11 hingga 

membuat mereka merasa 

bahwa pembangunan masjid 

adalah salah satu bentuk 

peghinaan terhadap mereka. 



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 ? " 

 

 

 

Gerakan dan Ekspresi 

 

 

pada gambar 1, dan gambar 

3, Micheal Jones tengah di 

wawancarai oleh pihak 

media, Jones mengutarakan 

penolakannya mengenai 

pembangunan masjid di 

Ground Zero, gerakan dan 

ekpresi Jones pada gambar 1 

dan 3, menyatakan akan 

kemarahannya akan muslim 

MISS EN SHOT 

ELEMENT KETERANGAN 

 

Composisition 

 

Scene ini menggunakan 

komposisi Long Shot, Two 

Shot, dan Close Up 

 

Close up Tv, pada gambar 3 



, kita melihat Jones di 

televisi, shot ini digunakan 

menjelaskan bagaimana 

Rangga dan Stefan 

mengetahui siapa itu 

Micheal Jones. 

 

Long Shot, pada gambar 1, 

shot ini menjelaskan 

beberapa properti dan 

penampilan Jones yang 

tengah diwawancarai oleh 

pihak media. 

 

 

 

Camera Moving 

 

Scene ini tidak memberikan 

banyak camera moving, 

mayoritas menggunakan 

pergerakan kamera yang 

statis 

 Camera Angles  

mayoritas menggunakan 

camera angles  eye level, 

dikarenakan pada scene ini 

menguatkan dan 

memperkenalkan karakter 

Micheal Jones 

Continuity  

 

Editing 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12. AZIMA DAN KEBANGGANYA MENJADI SEORANG MUSLIM 
  
 Hanum akhirnya bisa merayu Azima untuk diwawancarai olehnya, akhirnya ia 

mengetahui latar belakang dari suami Azima, Hussein, dimana ketika terjadinya peristiwa itu 

suaminya berada di WTC dengan tujuan ada pekerjaan penting, dimana itu adalah agenda 

tuhan, hanum mengetahui dari Azima, bahwa sebelum Hussein pergi menuju WTC, ia 

mendapatkan telpon dari teman , dan esoknya ia menerima paket yang ia harus kirimkan ke 

WTC 

 
 



SCENE SHOT DIALOG 

AZIMA DAN 
KEBANGGANYA 
MENJADI 
SEORANG 
MUSLIM 
 
 

1.  

Azima : " Suamiku 

bekerja sebagai NGO, 

sebagai seorang 

videografer, itu kenapa 

dia sering sekali bolak - 

balik ke timur tengah, 

katanya untuk urusan 

pekerjaan " 

 

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 

2.  

3.  



4.  

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 " 

 

Hanum : "Julia, boleh 

aku tahu ? kapan 

terakhir kali kamu 

menggunakan hijab, dan 

apa sebenarnya alasan 

kamu mengganti nama 

menjadi Julia Collins ? " 

--- AZIMA MELEPAS 

WIGNYA ----- 

Azima : " lihat ? saya 

tidak pernah benar - 

benar melepasnya, aku 

cinta islam, tapi aku 

kehilangan 

kebanggannya " 

  

5.  



 

6.  

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 

" 

 

MISS EN SCENE 

ELEMENT KETERANGAN 

Penampilan dan properti 

Penggunaan properti wig dalam 

scene ini menguatkan karakter 

Azima yang memang sangat 

mencintai islam, tetapi dalam 

perjalanannya ia kehilangan 

kebanggannya menjadi seorang 

muslim, karena adanya orang - 

orang yang membajak nama 

islam itu sendiri. 

Lingkungan atau 

Lokasi  

 

Lokasi berada di Rumah Azima 

Dialog 
 

Scene ini menceritakan 



mengenai bagaimana Azima 

yang kehilangan kebanggaannya 

sebagai seorang muslim karena 

pasca 9 / 11, banyak wanita - 

wanita yang menggunakan hijab 

mendapatkan diskriminasi dari 

orang sekitarnya, dalam scene 

ini julia juga menanyakan 

mengapa ia mengganti namanya 

Azima Hussein menjadi Julia 

Collins. 

 

" lihat ? saya tidak pernah 

benar - benar melepasnya, aku 

cinta islam, tapi aku 

kehilangan kebanggannya " 

 

Voicer over yang berada pada 

scene ini juga menjelaskan 

mengenai bagaimana kejadian 

ini merupakan bentuk dari orang 

- orang yang mebajak nama 

islam 

 

" 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 " 

 

Gerakan dan Ekspresi 

 

 

pada gambar 5, kita melihat 

ekpresi Azima yang menangis 

karena ia merasa cinta terhadap 

islam tetapi ia kehilangan 

kebanggannya menjadi seorang 

muslim 

 

pada gambar 6, sebuah 

genggaman tangan, Hanum 

menggegam tangan Azima, 

sebagai bentuk kepedulian 

Hanum terhadap Azima. 

MISS EN SHOT 

ELEMENT KETERANGAN 

 

Composisition 

 

pada gambar 1,3, dan 5 Medium 

Shot , shot tersebut 

memfocuskan kita untuk bisa 

nikmati dan memahami dialog 

yang terjadi antara Hanum 

dengan Azima 

 

Gambar 5, menjelaskan kita 

bahwa selama ini Azima 

tidaklah memperlihatkan salah 

satu auratnya keorang lain, ia 

masih menutup auratnya dengan 

menggunakan wig. 

 

Gambar 6, Close Up , shot 

tersebut memfocuskan 

bagaimana Hanum yang 



menggengam tangan Azima 

setelah ia mencerita mengenai 

suaminya Hussein, Azima yang 

mengganti namannya menjadi 

Jullian Collins, shot tersebut 

adalah bentuk kepedulian 

seorang Hanum terhadap Azima, 

Hanum dan Azima adalah 

seorang muslim, tetapi di New 

York muslim bukanlah agama 

yang populer, terlebih pasca 9 / 

11 , Hanum merasa bahwa ia 

tidak bisa melihat Azima yang 

seperti itu, karena dalam Islam 

sesama Muslim itu adalah 

saudara. 

 

 

 

Camera Moving 

 

Scene ini tidak memberikan 

banyak camera moving, 

mayoritas menggunakan 

pergerakan kamera yang statis 

Camera Angles 

 

mayoritas menggunakan camera 

angles  eye level, dikarenakan 

pada scene ini menguatkan dan 

memperkenalkan karakter 

Micheal Jones 

Continuity 
 

 

Editing 

 

 



 

 13. HANUM BERJALAN BERSAMA BIARAWATI 

 

 Hanum berjalan pulang setelah dari rumah Azima, ia berjalan bersama dengan 

seorang biarawati yang membantu ia karena Hanum tersandung saat berjalan, ketika Hanum 

dan biarawati itu berjalan, ada beberapa anak - anak yang megejek cara berpakaian mereka , 

salah satu ada yang mengatakan  " Hei, kepala handuk, bukankah kamu seharusnya 

mengebom sesuatu ? " , dan biarawati tersebut membela Hanum dari sekelompok anak muda 

tersebut. 

 

SCENE SHOT DIALOG 

HANUM 

BERJALAN 

BERSAMA 

DENGAN 

BIARAWATI 

1.  

Biarawati: " Astaga 

sayang, kamu baik - 

baik saja ? Jatuh mu 

tampaknya keras, kamu 

hendak pergi kemana ? 

Mari berjalan bersama 

Segerombolan pemuda 

: " kita merokok apa 

malam ini ? tidak tahu 

yang enak apa ? Lihat 

ada penguin, dan gadis 

dengan handuk 

dikepalanya " ,  

" Dia berwarna hitam 

putih dari ujung kepala 

2.  



3.  

sampai kaki, sehingga 

membuat dia mirip 

dengan penguin 

","Gadis berhanduk itu 

memakai handuk 

dikepalanya " 

"Hai, kepala handuk ( 

berkerudung ), 

bukankah kau 

seharusnya membom 

sesuatu ? " 

 

Biarawati : " Tunggu, 

bukankah kalian anak 

muda seharusnya 

bukan berada disini ( 

sekolah ), sentuh dia 

lagi, kupukul kalian 

dengan payung ini!! " 

" Kita harus tetap 

bersama, sayang, ini 

New York, kamu butuh 

ini ( Payung ) " 

4.  

5.  

 

6.  

 



  

MISS EN SCENE 

ELEMENT KETERANGAN 

Penampilan dan properti 

pada gambar 1, kita 

diperlihatkan pada karakter 

biarawati yang menggunakan 

pakaian ...... ( CARI DI 

GOOGLE, NAMA PAKAIAN 

BIRAWATI ), ia membantu 

Hanum ketika terjatuh. 

Pada gambar 3, kita 

diperlihatkan pada karakter 

beberapa anak muda New York 

yang tengah bolos sekolah 

Lingkungan atau 

Lokasi  

 

Lokasi berada pada sebuah jalan 

di New York 

Dialog 

Biarawati: " Astaga sayang, 

kamu baik - baik saja ? Jatuh mu 

tampaknya keras, kamu hendak 

pergi kemana ? Mari berjalan 

bersama 

 

dialog ini, ingin menjelaskan 

bahwa sebenarnya islam adalah 

negara yang penuh kedamaian 

dan penuh bertoleransi antar 

agama  

 

Segerombolan pemuda : " kita 

merokok apa malam ini ? tidak 



tahu yang enak apa ? Lihat ada 

penguin, dan gadis dengan 

handuk dikepalanya " ,  

" Dia berwarna hitam putih dari 

ujung kepala sampai kaki, 

sehingga membuat dia mirip 

dengan penguin ","Gadis 

berhanduk itu memakai handuk 

dikepalanya " 

"Hai, kepala handuk ( 

berkerudung ), bukankah kau 

seharusnya membom sesuatu ? 

" 

 

Dialog ini menjelaskan kepada 

kita bahwa ada nya streotype 

yang dialami oleh muslim di 

amerika bahwa mereka yang 

menggunakan Jilbab, berkopyah, 

serta berjanggut di anggap 

sebagai seorang terrorist yang 

akan meneror dengan bom 

bunuh diri. 

 

 

 

Gerakan dan Ekspresi 

 

 

pada gambar 2, kita melihat 

bagaimana seorang biarawati 

yang mencoba merangkul hanum 

untuk berjalan bersama. 

 

pada gambar 3, kita melihat 



sebuah gerakan yang dilakukan 

oleh segerombol anak muda 

yang mencoba mengintimidasi 

Hanum dan Birawati 

 

pada gambar 4, kita melihat 

Hanum yang tidak nyaman akan 

intimidasi yang dilakukan oleh 

segerembolan anak muda. 

 

MISS EN SHOT 

ELEMENT KETERANGAN 

 

Composisition 

 

Gambar 2, Long Shot, shot ini 

menjelaskan mengenai seorang 

biarawati yang membantu 

Hanum ketika terjatuh. 

 

Gambar 5, Long Shot, shot ini 

ingin menceritakan bagaiamana 

segerombolan anak muda yang 

mengintimidasi Hanum dan 

Biarawati sedang olok-olokan. 

Gambar 6, medium shot, shot ini 

menjelaskan bagaimana 

Biarawati yang menjaga Hanum 

dari segeromboral anak muda 

yang berada di jalant tersebut. 

 

Camera Moving 

 

Scene ini tidak memberikan 

banyak camera moving, 

mayoritas menggunakan 

pergerakan kamera yang statis 



Camera Angles 

 

mayoritas menggunakan camera 

angles  eye level, dikarenakan 

pada scene ini menguatkan 

tentang pentingnya toleransi 

antar beragama. 

Continuity 
 

 

Editing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14.HANUM BERTEMU DENGAN MICHEAL JONES 

 

 Hanum bertemu dengan Micheal Jones, ketika ia ingin mengambil dokumennya yang 

secara tidak sengaja diambil oleh Micheal Jones, Hanum bertemu dengan Micheal Jones 

persis ketika terjadinya demo di Ground Zero, massa Micheal Jones menolak akan 

dibangunnya masjid di Ground Zero, Hanum berdebat dengan Micheal Jones, mengenai 

Muslim adalah orang yang bertanggung jawab mengenai terjadinya peristiwa 9 / 11. 

 

 



 

 

 

SCENE SHOT DIALOG 

HANUM 

BERTEMU 

DENGAN 

MICHEAL 

JONES 

 

1.  

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 

2.  

3.  



4.  

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 !! "  

 

Massa : "Hukum 

Terroris ( Muslim ) " 5.  

6.  

 

7.  

Micheal : "Muslim 

bertanggung jawab 

atas kematian ribuan 

orang, termasuk istri 

saya, yang bekerja 

dan tewas di WTC " 

 

Hanum : "Bagaimana 



 

8.  

anda menyimpulkan 

bahwa semua muslim 

di dunia bertanggung 

jawab atas tragedi 9 / 

11 itu ? " 

 

Sarah : "Ibu, kemari !! 

Hanum ada diberita !! 

" 

 

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 patung nabi 

muhammad, di 

mahkamah agung AS 

sebagai pencurah 

keadilan tertinggi ? " 

Micheal : ........ 

 

Voice Over : 

"Demonstrasi 

menentang masjid 

Ground Zero yang 

 

9.  

 

10.  



dipimpin Micheal 

Jones berakhir rusuh, 

para demonstran 

berlarian sekarang 

untuk menyelamatkan 

diri sendiri, sementara 

itu Micheal Jones 

berusaha 

menenangkan para 

demonstran. " 

 

 

MISS EN SCENE 

ELEMENT KETERANGAN 

Penampilan dan properti 

Pada scene demo ini gambar 5, 9 

dan 10 , kita akan di perlihatkan 

banyak properti yang mencoba 

menguatkanscene ini, pertama 

adalah awak media yang meliput 

demo dari Micheal Jones, kedua 

orang - orang atau massa yang 

mendukung orasi Micheal Jones 

Lingkungan atau Lokasi  

 

Gambar 1, menjelaskan kita 

bahwa lokasi tersebut berada di 

New York yang dilambangkan 

dengan salah satu gedung 

pencakar langitnya. 

Dialog 

 

Scene ini adalah perdebatan 

antara Micheal Jones dan 

Hanum saat demo ground zero, 

dua karakter ini adalah dua 

karakter yang bertolak belakang 



satu sama lain, dimana Hanum 

adalah seorang Muslim, dan 

Micheal Jones adalah seorang 

yang membenci muslim, Jones 

merasa bahwa apa yang terjadi 

di 9 / 11 ini adalah tanggung 

jawab dari muslim, tetapi 

sebaliknya Hanum mengatakan 

bahwa kalau saja islam tidak 

mengajarkan hal baik, mengapa 

ada patung Nabi Muhammad 

S.A.W di gedung mahkamah 

agung AS sebagai pecurah yang 

tertinggi. 

 

Hanum : " Pak, jangan biarkan 

kebencian mencegahmu untuk 

berlaku adil, berlakulah adil, 

karena itu mendekati 

kebajikan,Al Maidah, ayat 8 " 

 

Micheal:"Jangan menceramahi 

saya, Muslim menyebar 

pembunuhan dan kehancuran 

di seluruh dunia, mereka 

membuat hidup saya sia - sia, 

mereka merenggut istri saya, 

Anna !! "  

 

Micheal : "Muslim bertanggung 

jawab atas kematian ribuan 

orang, termasuk istri saya, yang 

bekerja dan tewas di WTC " 



Hanum : "Jika islam tidak 

mengajarkan hal baik, lalu 

kenapa ada patung nabi 

muhammad, di mahkamah 

agung AS sebagai pencurah 

keadilan tertinggi ? " 

 

 

 

Gerakan dan Ekspresi 

 

 

pada gambar 2, dan3 , Jones 

mengutarakan argumentnya 

mengenai msulim yang harus 

bertanggung jawab atas 

terjadinya 9 / 11,  gambar 2 ,  

dan 3 menjelaskan kepada kita 

bahwa Jones adalah orang 

membenci akan muslim, terlihat 

dari ekpresi marah dia ketika 

diwawancara oleh Hanum 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISS EN SHOT 

ELEMENT KETERANGAN 

 

Composisition 

 

Gambar 1, Long Shot, Establish 

Shot, shot yang menggambarkan 

lokasi awal dimana scene itu 

dimulai, dalam hal ini 

diperlihatkan dengan salah satu 

gedung pecakar langit 

 

Gambar 3,dan 4, Medium Shot, 

shot ini menjelaskan dan 

memfocuskan kepada kita 

mengenai dialog yang terjadi 

antara Hanum dan Micheal 



Jones 

 

Gambar 5, dan 10 , Long Shot, 

shot ini menjelaskan kepada kita 

mengenai bagaimana suasana 

dari jalannya demo tersebut 

 

Camera Moving 

 

 

Camera Moving yang terjadi 

pada scene ini, ketika terjadinya 

demo, pada saat Hanum dan 

Micheal Jones berdebat, kamera 

terlihat goyang , atau disebut 

dengan HandHeld, pergerakan 

ini diciptakan secara sengaja 

bertujuan untuk menguatkan 

ketegangan yang terjadi antara 

Micheal Jones dan Hanum pada 

saat demo Ground Zero. 

Camera Angles 

 

High Angle, ketika  

Continuity 
 

 

Editing 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15. YOUR HUSBAND IS NOT A TERORIST 

 

SCENE SHOT DIALOG 



YOUR 

HUSBAND 

IS NOT A 

TERORIST 

1.  

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 " 

 

" Dia membawa paket 

foto - foto anak yatim 

piatu di Afghanistan, 

dia menyebutnya " 

Agenda Tuhan " 

untuk diselamatkan 

Morgan Stanway 

2.  

3.  

4.  



5.  

6.  

7.  

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 8.  



9.  

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 " 

 

Hussein : "Tapi,tuan 

tolong dengarkan 

saya.. " 

 

Brown : "Anna tamu 

kita sudah siap pergi " 

 

10.  

11.  

12.  



Hussein : "Tolong, 

jika anda membantu 

proyek ini, anda akan 

membantu diri anda 

sendiri "  

 

Brown : " Saya 

membantu diri saya 

sendiri ? Dengar, biar 

saya perjelas.Saya 

menyempatkan waktu 

untuk kamu, kamu 

yang datang ke kantor 

ini, dan meminta 

bantuan dari saya, 

bukan sebaliknya " 

"Saya sudah 

kehilangan keluarga 

saya, jika kamu bisa 

membantu saya 

mencegah kematian 

mereka, itu bagus, 

tapi tidak bisa " 

 

13.  

 



14.  

 

15.  

 

16.  

 

17.  

Brown : "Semuanya, 

kita harus keluar dari 

gedung ini sekarang 

juga,semuanya 

menuju pintu darurat, 

ayo !! waktu kita 

tidak banyak !! 

Anna : " Asma ku 

Kambuh, aku butuh 



udara  

18.  

Brown : " Anna, 

Pegang lah ini, Tarik 

dia ! " 

Hussein : " Ingatlah 

Suamimu, dan 

keluarga mu !! " 

Anna : " Aku butuh 

udara !! Aku sudah 

tidak tahan !! " 

Brown : " Bertahanlah 

Anna, kamu harus 

bertahan, ayoo !! " 

Anna : " Kumohon, 

lepaskan aku " 

 

Hussein : "Tidak!! 

Kuatkan 

Keyakinanmu, 

ingatlah suami, 

keluargamu !! Anna !! 

" 

 

Anna : " Aku ingin 

19.  

20.  



21.  

mati ! Lepaskan aku 

!! " 

 

 

Brown : " dan 

Micheal Jones, saya 

melihatmu di tv 

beberapa waktu lalu, 

saya ingin 

menghubungimu dan 

memberitahumu 

sesuatu, saya 

menyaksikan 

Mr.Hussein berusaha 

menyelamatkan 

istrimu Anna, dan 

mempertaruhkan 

nyawanya sendiri " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.  

23.  

24.  



25.  

Brown : " Ketika 

orang - orang 

berlarian 

menyelamatkan diri, 

mereka semua 

sekarat, saya pikir 

saya akan mati, saya 

sudah yakin itu, saya 

tersedak asap dan 

terinjak - injak " 

Hussein : " Hey, ada 

orang yang terjatuh !! 

tolongg !! " 

" Mr.Brown, anda 

baik - baik saja ? 

Gunakan ini untuk 

melindungi mulut mu 

dari asap " 

 

AMBIENCE: " 

TOLONGG !!!! " 

  

Brown : " Hassan !! 

apa yang kamu 

lakukan ?" 

Hussein: "seseorang 

membutuhkan 

pertolong ku " 

Brown : "Istrimu 

membutuhkan 

bantuan, keluargamu 

26.  

27.  

28.  



29.  

membutuhkanmu, 

mau kemana kau ? " 

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 " 

 

 

Brown : " Ny Azima, 

Julia Collins, suami 

mu bukanlah Teroris , 

dia seorang muslim 

yang baik " 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 16. THE WORLD  IS BETTER WITH ISLAM 

 

 

SCENE SHOT DIALOG 

THE 

WORLD  IS 

BETTER 

WITH 

ISLAM  

1.  

Voice Over Hanum : " 

Gertude, misi ku sudah 

selesai, dan rangga bisa 

menyakinkan brown 

untuk datang ke Wina, 

terima kasih kau telah 

mengirimku menjadi 

perantara tuhan pada 

azima,brown dan semua 

orang yang terbelah 

Ibrahim Hussein 

mengajarkan kita 

bahwa kita adalah 

saudara yang akan 

saling tolong menolong 

di hari akhir nanti , 2.  



3.  

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 " 

" Assallamuallaikum. 

semoga kedamain 

berserta kalian. " 

4.  

5.  

 

6.  



 

7.  

 

8.  

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONTAGE 
 

MONTAGE 

SCENE MISS EN SCENE MISS EN SHOT 

SARAH HUSSEIN 

Pada aspek ini, terlihat 

Azima, Sarah, dan Hussaein 

yang menjadi point dalam 

scene ini, sebagaimana kita 

lihat, Azima pada gambar 1 

adalah seorang perempuan 

muslim, dimana ia 

menggunakan jilbab, 

sedangkan Hussaein pada 

gambar 2 sendiri 

berpenampilan 

menggunakan baju koko 

serta menggunakan peci, 

dimana hal tersebut 

melambangkan bahwa 

mereka adalah seorang 

warga Amerika yang 

beragama Islam. 

 

Scene in secara garis besar 

menjelaskan tentang 

bagaimana muslim menjadi 

kambing hitam atas 

terjadinya peristiwa 9/11 , 

Sarah adalah salah satu 

karakter yang 

menyimbolkan atas 

pengkambing hitaman 

amerika terhadap orang - 

orang muslim. 

Sarah diperlihatkan sudah 

dewasa, dimana delapan 

tahun pasca kejadian WTC.  

Scene ini menjelaskan 

mengenai Sarah yang 

bingung akan orang - orang 

mengatakan 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, 

lihat gambar 2 

 

HANUM DAN RANGGA 

KE MONUMENT 

GROUND ZERO 

Rangga dan Hanum baru 

saja sampai di Amerika, 

mereka langsung saja 

menuju ke monumen 

Ground Zero, sesampai 

disana Hanum dan Rangga 

berdoa dan melihat ada 

muslim juga yang menjadi 

korban, tetapi ketika mereka 

disana, ada seorang warga 

Amerika yang menunjuk 

kepada Hanum seakan 

mengintimidasi Hanum 

Director ingin 

menunjukkan kepada 

audience tentang adanya 

muslim yang menjadi 

korban atas peristiwa 9 / 

11, tetapi masih banyak 

orang yang mengintimidasi 

ataupun 

mengdiskriminasikan 

muslim sebagai seorang 

pelaku atas kejadian 

tersebut, sehingga membuat 

beberapa orang mengalami 

islamphobia 

Medium Shot, pada gambar 

7, gambar ini mengambil 

focus 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, dimana 

merasa takut jika sekitarnya 

terdapat seorang Muslim. 



STOP THE MOSQUE 

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 " 

 

 

Scene ini menjelaskan 

tentang, masih adanya 

segilintir orang yang 

mengalami islamphobia,  

Guna memvisualkan hal 

tersebut, director 

memberika kepada kita 

beberapa shot yang 

menjelaskan hal tersebut 

Pada gambar 1 , dan 2 , 

Medium Shot, shot ini 

memfocuskan kita kepada 

seseorang yang tengah 

membagikan poster ajakan 

demo pembangunan masjid 

di ground zero 

pada gambar 3, Long Shot , 

shot ini menjelaskan 

mengenai lokasi dari scene 

ini 

gambar 4,5,6 Medium Shot, 

shot ini memfocuskan 

kepada dialog yang terjadi 

pada Stefan yang 

menjelaskan kepada 

Rangga, bahwa muslim di 

New York tidaklah populer 

 

WHY YOU NOT IN 

SCHOOL ? 

Hanum bertemu pertama 

kalinya dengan Sarah 

Collins, Hanum mengatakan 

bahwa ia tersentuh melihat 

video yang telah Sarah 

Scene ini menjelaskan 

tentang anak - anak dari 

umat muslim pun 

mengalami diskriminasi 

yang sama dengan orang 



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 

" . 

tuanya, sehingga membuat 

mereka dikucilkan dalam 

likungannya, sebagaimana 

yang kita lihat pada table di 

atas, Sarah Hussein 

mengatakan kepada Hanum 

bahwa ia tidak pernah 

masuk sekolah ketika 

mendekati peringatan akan 

9 / 11, karena teman - 

temannya mengatakan 

bahwa ayahnya adalah 

terrorist. 

Pada scene ini mayoritas 

menggunakan komposisi 

Medium Shot, dengan 

komposisi Two Shot, 

dimana pengambilan 

gambar seperti ini 

mayoritas digunakan untuk 

sebuah dialog pada suatu 

scene 

THEY MOCKING US 

 

Rangga dan Stefan duduk di 

depan televisi, mereka 

tengah kebingungan untuk 

mengajak philipus brown 

untuk bisa hadir ke 

universitas mereka, tetapi di 

televisi tersebut mereka 

mendegar Micheal Jones, 

seorang aktivis yang 

menentang pembangunan 

 

Adanya orang - orang 

islamphobia, yang akhirnya 

membuat mereka 

membenci semua hal yang 

berbau islam, sehingga 

mereka merasa dengan 

adanya pembangunan 

masjid di Ground Zero, 

sama saja tidak 

menghormati korban dari 9/ 



masjid di tempat terjadinya 

gedung WTC, pada 

wawancara Micheal Jones 

di televisi, ia mengatakan , " 

Berani para muslim 

membangun masjid di 

lokasi Ground Zero ? " , " 

Mereka menghina kita ." 

 

 

 

11  

Pada gambar 1, penampilan 

dan properti di buat 

sedemikian rupa 

menyerupai sebuah 

wawancara, dimana 

Micheal Jones yang tengah 

di wawancara oleh media 

mengenai pembangunan 

masjid di Ground Zero 

 

 

 

HANUM BERTEMU 

DENGAN MICHEAL 

JONES 

 

Hanum bertemu dengan 

Micheal Jones, ketika ia 

ingin mengambil 

dokumennya yang secara 

tidak sengaja diambil oleh 

Micheal Jones, Hanum 

bertemu dengan Micheal 

Jones persis ketika 

terjadinya demo di Ground 

Zero, massa Micheal Jones 

menolak akan dibangunnya 

masjid di Ground Zero, 

Hanum berdebat dengan 

Micheal Jones, mengenai 

Muslim adalah orang yang 

bertanggung jawab 

mengenai terjadinya 

peristiwa 9 / 11. 

 

Pada scene ini menjelaskan 

kepada kita tentang adanya 

orang - orang 

mengkambing hitamkan 

muslim tanpa ada faktanya 

kuat atas peristiwa 9 / 11, 

pada scene ini, Micheal 

Jones adalah bentuk simbol 

dari orang - orang yang 

membenci akan aadanya 

islam di dunia 

 



MONTAGE 

SCENE MISS EN SCENE MISS EN SHOT 

BILLY HARTMAN DAN 

DISKRIMINASI WANITA 

PENGGUNA HIJAB. 

 

Scene ini menjelaskan 

tentang bagaimana seorang 

karakter Billy yang 

menuduh islam dan al -

qur'an yang menyebabkan 

terjadinya tragedi 9 / 11 

yang ahirnya membunuh 

keluarganya,  

Hanum menuju rumah 

Azima, setelah di bantu oleh 

Jasmine untuk mendapatkan 

alamatnya, sesaat ia sampai 

dilingkungan rumah Azima, 

ia bertanya kepada tetangga 

Azima, tetapi ia mendapat 

perlakuan yang tidak baik 

dari tetangga azima, ia 

mengatakan " Apa ini yang 

di ajarkan oleh Al-Qur'an ? 

" ," Apakah Al-Qur'an 

mengajarkan membunuh 

orang yang berbeda dari kita 

? " , " Apa kau diajarkan 

untuk membunuh putraku 

dan ribuan orang di tragedi 

itu ? " tidak berapa lama 

Azima datang dan langsung 

mengajak Hanum untuk 

masuk  kedalam rumah, dan 

Director ingin menjelaskan 

kepada kita bahwa Muslim 

yang berada di New York, 

tengah mengalami 

diskriminasi, hal tersebut 

dijelaskan pada  Gambar 

4,5,6,7,8,9,dan 10 adalah 

medium shot, shot tersebut 

menjelaskan percakapan 

antara Azima dengan 

Hanum yang menjelaskan 

mengenai diskriminasi 

yang dialami oleh wanita 

muslim yang menggunakan 

hijab. 



ia mulai menjelaskan 

mengenai bagaimana ia 

kehilangan kebanggaannya 

menjadi seorang muslim. 

 

HANUM BERJALAN 

BERSAMA DENGAN 

BIARAWATI 

Dalam hal ini, penggunaan 

kostum pada karakter 

menjadi sebuah penguat 

cerita untuk menjelaskan 

bagaimana adanya 

diskriminasi terhadap 

perempuan  yang 

menggunakan jilbab 

 

Hanum berjalan pulang 

setelah dari rumah Azima, 

ia berjalan bersama dengan 

seorang biarawati yang 

membantu ia karena Hanum 

tersandung saat berjalan, 

ketika Hanum dan biarawati 

itu berjalan, ada beberapa 

anak - anak yang megejek 

cara berpakaian mereka , 

salah satu ada yang 

mengatakan  " Hei, kepala 

handuk, bukankah kamu 

seharusnya mengebom 

sesuatu ? " , dan biarawati 

tersebut membela Hanum 

dari sekelompok anak muda 

tersebut 

 

Scene ini menjelaskan 

bagaimana karakter Hanum 

yang mendapat 

diskriminasi oleh 

sekelompok anak muda 

yang mengolok - olok dia 

karena menggunakan 

jilbab, mereka menyangka 

bahwa orang - orang yang 

berjilbab ialah orang - 

orang suka melakukan bom 

bunih diri. 

 

hal ini dijelaskan pada 

Gambar 2, Long Shot, shot 

ini menjelaskan mengenai 

seorang biarawati yang 

membantu Hanum ketika 

terjatuh. 

 

Gambar 5, Long Shot, shot 

ini ingin menceritakan 

bagaiamana segerombolan 

anak muda yang 

mengintimidasi Hanum dan 

Biarawati sedang olok-

olokan. 

Gambar 6, medium shot, 



 shot ini menjelaskan 

bagaimana Biarawati yang 

menjaga Hanum dari 

segeromboral anak muda 

yang berada di jalant 

tersebut. 

 

MONTAGE 

SCENE MISS EN SCENE MISS EN SHOT 

ULANG TAHUN SARAH 

 

pada gambar 3, kita 

diberikan komposisi two 

shot , shot tersebut 

diberikan untuk 

mempertegas mengenai 

kedekatan secara psikologis 

dan emosi antara hussein 

dan sarah, dan ingin 

mempertegas kepada 

audience bahwa hussein 

menitipkan kepada sarah 

sebuah mukjizat dari Allah 

S.W.T 

 

 

Pada scene ini, dijelaskan 

mengenai tentang seorang 

ayah yang mencintai anak 

dan istrinya, dan 

pentingnya seorang anak 

bisa menendidik anaknya 

walaupun kelak ia akan 

wafat,  penggambaran 

tersebut disimbolkan 

dengan bagaimana Hussein 

memberikan hadiah  Al-

Qur'an kepada Sarah di 

waktu ulang tahunnya. 

9/11 

 

pada gambar 2, 

dimaksudkan untuk 

memperlihatkan bagaimana 

kedekatan Hussein kepada 

anaknya Sarah, dengan 

pengadegan Hussein yang 

 

Scene ini menjelaskan 

tentang bagaimana Hussein 

sangat mencintai 

keluarganya, dan 

bagaimana Azima sebagai 

seorang istri menghormati 



memeluk Sarah sebelum ia 

pergi kegedung WTC 

 

dan pada  2 dan gambar 3, 

kita diberikan komposisi 

medium shot , shot tersebut 

mencoba untuk menjelaskan 

ekpresi dari karakter Azima, 

Sarah dan Hussein, 

suaminya. 

 

PENJUAL HOT DOG, 

MUSLIM - AMERIKA 

 

 

Penyimbolan akan orang - 

orang yang tinggal di New 

York dan beragam muslim, 

di simbolkan oleh seorang 

penjual Hot Dog, dalam hal 

ini secara shot tidaklah 

begitukuat, tetapi secara 

dialog yang menguatkan 

akan karakter dari Penjual 

Hot Dog ini  

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 

 

Scene ini menjelaskan 

tentang bagaimana seorang 

muslim - amerika, yang 

bertahan tinggal di new 

york dengan orang - orang 

sekitarnya yang 

mendiskriminasi muslim 

dan menggangap muslim 

sebagai agama yang 

menyukai teror dan agama 

yang berisikan terrorist 



akik dan hidup saya lebih 

berwarna "  

 

 

AL- QUR'AN DAN NILAI 

KEBAIKANNYA. 

 

Billy datang 

mengembalikan kue yang 

telah di buat oleh Sarah, ia 

merasa bahwa kue tersebut 

tidak bisa mengembalikan 

keluarganya yang 

meninggal dalam tragedi 9 

/11 , Hanum yang geram 

melihat tingkah laku bil, 

mengambil kembali kue 

tersebut dan memberikan 

kembali kue tersebut kepada 

Billy, dan ia menjelaskan 

bahwasanya apa yang 

Azima dan Sarah lakukan 

adalah salah satu bukti dari 

apa yang Al -Qur'an ajarkan 

kepada umat muslim. 

 
 

 

Pada scene ini menjelaskan 

tentang bagaimana Al - 

Qur'an mengajarkan kepada 

umat muslim untuk berbuat 

baik kepada orang 

sekitarnya, dan Al -Qur'an 

bukanlah sebuah kitab suci 

yang mengajarkan umatnya 

untuk saling membenci 

ataupun membunuh satu 

sama lain. 

 
AZIMA DAN KEBANGGANYA 
MENJADI SEORANG MUSLIM 

 

  

 

HANUM BERTEMU 

DENGAN MICHEAL 

JONES 

 

 

Hanum bertemu dengan 

Micheal Jones, ketika ia 

ingin mengambil 

dokumennya yang secara 

 

Pada scene ini adalah 

simbol dari bentuk 

bagaimana orang - orang 

memberikan stigma negatif 



tidak sengaja diambil oleh 

Micheal Jones, Hanum 

bertemu dengan Micheal 

Jones persis ketika 

terjadinya demo di Ground 

Zero, massa Micheal Jones 

menolak akan dibangunnya 

masjid di Ground Zero, 

Hanum berdebat dengan 

Micheal Jones, mengenai 

Muslim adalah orang yang 

bertanggung jawab 

mengenai terjadinya 

peristiwa 9 / 11. 

 

Hanum : " Pak, jangan 

biarkan kebencian 

mencegahmu untuk 

berlaku adil, berlakulah 

adil, karena itu mendekati 

kebajikan,Al Maidah, ayat 

8 " 

Hanum : "Al-Qur'an 

mengajari kita untuk 

berlaku adil,bahkan 

kepada mereka yang bukan 

penganutnya " 

 

Hanum : Jika islam tidak 

mengajarkan hal baik, lalu 

kenapa ada patung nabi 

muhammad, di mahkamah 

agung AS sebagai 

kepada umat muslim, 

dimana menjadikan umat 

muslim sebagai kambing 

hitam dari tragedi 9 / 11, 

sehingga membuat mereka 

menjadi umat yang 

terpojokan, tetapi di scene 

ini juga dijelaskan 

mengenai sebenarnya 

agama islam adalah agama 

yang mencintai akan 

keadilan dan mencintai satu 

sama lain. 



pencurah keadilan tertinggi 

? " 

 

 

YOUR HUSBAND IS NOT 

TERRORIST 

 

Penggambaran dalam scene 

ini Pihlipus Brown 

memberikan pidatonya pada 

acara " Hero of The Year ", 

disini ia menjelaskan 

tentang bagaimana ia bisa 

menjadi pribadi yang lebih 

baik jika pada saat itu tidak 

dibantu oleh Hussein untuk 

keluar dari gedung WTC 

ketika peristiwa 9 / 11 

Pda gambar 11 hingga 16, 

Close Up,  shot  ini 

menjelaskan ekpresei dari 

karakter yang melihat 

pesawat yang menabarkan 

WTC 

 

Pada gambar 15, dan 17, 

Long Shot, shot ini 

menjelaskan kepada kita 

mengeani bagaimana 

pesawat tersebut menabrak 

ke gedung WTC, dan orang 

- orang yang didalam 

gedung mengalami 

kepanikan . 

 

 

Scene ini menyimbolkan 

tentang bagaimana dunia 

dan masyarakat barat yang 

salah dalam menilai islam 

sebagai pelaku terrorist dari 

9 / 11, melainkan islam lah 

adalah agama yang 

diperlukan oleh dunia 

karena tanpa islam dunia 

tak  akan bisa damai, 

dimana penyimbolan dalam 

hal ini adalah Philipus 

Brown dengan pidatonya 

mengenai bagaimana 

karakter Hussein sendiri, 

dan disaksikan oleh 

Micheal Jones dan Billy 

yang merupakan orang - 

orang yang membenci umat 

islam 



pada gambar 18,19,29,dan 

21, kita melihat komposisi 

Close up, shot ini 

menjelaskan kepada kita 

mengenai bagaimana usaha 

Hussein untuk 

menyelamatkan Anna yang 

adalah istri dari Micheal 

Jones, dan memfocuskan 

kan kita kepada ekpresi 

Micheal Jones yang 

menangis karena 

mengetahui kebenarannya. 

 

pada gambar 23 hingga 27, 

Medium Shot, komposisi 

memfocukkan kita kepada 

dialog yang terjadi antara 

Philipus Brown dengan 

Hussein 

THE WORLD IS BETTER 

WITH ISLAM 

Gambar  1 dan 2 , Medium 

Shot, shot ini menjelaskan 

mengenai bagaimana Azima 

yang sudah kembali bangga 

menjadi seorang muslim, 

ditandai dengan ia kembali 

bekerja menggunakan 

jilbabnya 

 

Gambar 4, Close up, The 

World is Better with islam,  

sebuah shot yang 

menandakan mengenai 

 

Scene ini meyimbolkan 

tentang bagaimana islam itu 

sendiri adalah agama yang 

mencintai orang - orang 

sekitarnya, dan bagaimana 

perlunya ada agama islam 

di dunia ini, peyimbolan hal 

tersebut disimbolkan 

dengan bagaimana Azima 

yang telah kembali 

mendapatkan 

kebanggannya menjadi 



bahwa sebenarnya dunia 

membutuhkan islam, karena 

islam adalah agama yang 

mengajarkan kepada 

sekitarnya mengenai 

kedamaian bukan 

kerusakan. 

 

gambar 5, dan 6, Long shot, 

shot ini menjelaskan 

aktifitas piknik yang 

dilakukan oleh Azima, 

Sarah, Micheal Jones, dan 

Billy, shot ini menjelaskan 

bahwa mereka yang dahulu 

nya saling mencurigai satu 

sama lain kini sudah 

mempercayai satu sama lain 

dan tidak lagi berjarak 

karena streotype negatif. 

seorang muslim, yang 

kemudian berkumpul 

melakukan piknik bersama 

Micheal Jones dan Billy. 

MONTAGE 

SCENE MISS EN SCENE MISS EN SHOT 

HANUM DAN RANGGA 

KE MONUMENT 

GROUND ZERO 

Hanum dan Rangga, baru 

saja sampai di Amerika, 

Hanum ditugaskan oleh 

kepala redaksinya untuk 

membuat artikel mengenai " 

Bagaimana Dunia Tanpa 

Islam " yang dimana Azima 

dan Sarah lah yang harus ia 

wawancarai, sedangkan 

Pada scene ini director 

mencoba untuk 

menjelaskan bahwa kaum 

muslim menjadi kaum yang 

minoritas di New York, hal 

ini bisa dilihat Extreme 

Close Up, pada gambar 1, 

adalah sebuah bunga dan 

sebuah papan bertuliskan 



Rangga di minta bosnya 

yang bernama Professor 

Reinhard untuk pergi ke 

Washington, agar bisa 

mengikuti sebuah 

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 ", dimana 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 

sebuah nama - nama pada 

ground zero, shot tersebut 

melambangkan mengenai 

sebuah Monumen akan 

peristiwa 9 / 11, yang 

kemudian sambung 

Medium Shot, pada gambar 

7, gambar ini mengambil 

focus 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, dimana 

merasa takut jika sekitarnya 

terdapat seorang Muslim 

 



kejadian 9 / 11 , tetapi 

setelah itu ada orang 

amerika yang menunjuk 

Hanum dan menghujat 

Hanum. 

 

MUSLIM MULAI 

MENJADI KAUM 

MINORITAS 

Pada Scene ini, kita 

disajikan mengenai 

beberapa gambar yang 

menjelaskan mengenai 

bagaimana muslim mulai 

menjadi kaum minoritas 

pasca terjadinya 9 / 11, 

mulai dari larangan 

menggunakan hijab, 

banyaknya anak - anak yang 

menjadi korban dari israel, 

gereja AS menyerukan 

membakar Al-Qur'an, film 

fitnah yang dibuat oleh 

seorang politikus Belanda 

yang menyudutkan agama 

islam, serta perang di 

Afghanistan. 

 

Scene ini Director mencoba 

untuk menjelaskan 

bagaimana pasca terjadinya 

9 / 11 yang menimpa pada 

kaum muslim di seluruh 

dunia, dimana mereka 

semua menjadi kaum yang 

di kambing hitamkan oleh 

Amerika dan sekutunya, 

terlihat dengan gambar 

Close up, dan Extreme 

Close Up, mendominasi 

pada scene ini, dikarenakan 

pada scene in menegaskan 

tentang berbagai negara 

muslim dibelahan dunia 

mengalami intimidasi, pada 

gambar 3 , kita melihat 

komposisi Extreme Close 

Up mengenai " gereja 

amerika yang menyerukan 

tanggal 11 September 

sebagai hari internasional 

untuk pembakaran al - 

qur'an ", pada gambar 2 

seseorang yang di 

intimidasi oleh seorang 



tentara amerika, pada 

gambar 1 , memberitahukan 

banyak korban dari rudal 

israel di Afghanistan 
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