Press Release

MILES Films & MIZAN Productions
film SANG PEMIMPI
(sekuel film Laskar Pelangi)
Film LASKAR PELANGI yang merupakan adaptasi dari novel mega best seller karya
Andrea Hirata meraup sukses besar. Di tanah air sendiri, film arahan sutradara Riri
Riza yang diproduksi MILES Films dan MIZAN Productions ini sanggup menyedot
perhatian hingga 4,6 juta penonton bioskop, memecahkan rekor box office nasional
dengan jumlah penonton terbanyak. Film ini menggaet 5 penghargaan, termasuk
Film Terfavorit, di Indonesian Movie Awards 2009. Tak hanya itu, Laskar Pelangi
(dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi The Rainbow Troops) juga bergaung
di arena internasional dan ditayangkan di berbagai festival film internasional seperti
Berlin International Film Festival 2009 dan Udine Far East Film Festival 2009.
Bahkan, di ajang Asian Film Award 2009, Laskar Pelangi meraih nominasi dalam dua
kategori, yaitu Film Terbaik dan Penyuntingan Terbaik, sementara di Hong Kong
International Film Festival, Laskar Pelangi dianugerahi penghargaan khusus SIGNIS
Award, sebagai film yang sukses mengangkat nilai-nilai sosial dan kemanusiaan.
Hampir genap satu tahun dari premier film Laskar Pelangi pada bulan September
2008, kini MILES Films dan MIZAN Productions telah siap berkolaborasi kembali
dalam sekuel film itu, yaitu SANG PEMIMPI, di Belitung pada 1 Juli 2009 lalu. Film
ini merupakan adaptasi dari novel berjudul Sang Pemimpi, novel kedua dari trilogi
karya Andrea Hirata. Jika Laskar Pelangi bercerita tentang Ikal dan kawan-kawannya
semasa SD, maka Sang Pemimpi berkisah tentang Ikal dan saudaranya, Arai, serta
sahabatnya, Jimbron, semasa mereka SMA.
Dalam Sang Pemimpi, produser Mira Lesmana dan sutradara Riri Riza kembali
menghadirkan ramuan yang istimewa karena racikannya yang terdiri dari potensi
akting bintang film kawakan dengan jam terbang tinggi yang sudah tak asing di
mata masyarakat, dan segarnya kehadiran pendatang baru yang telah melewati
proses pelatihan cukup panjang. Zulfani, yang sempat kita saksikan beraksi sebagai
Ikal ’Kecil’ dalam Laskar Pelangi, akan hadir kembali bersama Mathias Muchus dan
Rieke Dyah Pitaloka sebagai orangtua Ikal. Lukman Sardi masih akan berperan

sebagai Ikal ’Dewasa’. Peran Ikal, Arai dan Jimbron ’Remaja’ akan dimainkan oleh
pendatang baru asli Belitung, yaitu Vikri Septiawan, Ahmad Syaifullah, dan
Azwir Fitrianto. Tak ketinggalan, film ini pun menghadirkan Sandy Pranatha,
juga anak asli Belitung, sebagai Arai ’kecil.’ Akan terlibat pula Nugie sebagai Pak
Balia (seorang guru muda yang inspiratif dan bersemangat), aktor watak Landung
Simatupang sebagai Pak Mustar (kepala sekolah yang keras dan galak), Maudy
Ayunda sebagai Zakiah Nurmala (gadis Melayu nan cantik), dan Yayu Unru
sebagai Bang Rokib (pelaut Melayu yang berpengalaman). Tak lupa film ini
memperkenalkan Jay Widjajanto sebagai Bang Zaitun (pemusik Melayu lokal yang
lihai soal asmara) yang mengajarkan Arai bernyanyi, dan Nazril Irham sebagai
Arai ’dewasa’.
“Sang Pemimpi adalah petualangan pembuatan film baru bagi saya. Cerita tentang
anak-anak muda merangsek mimpi, dengan latar belakang kota pelabuhan bernama
Manggar di Belitong Timur. Sebuah cerita

penuh drama, kegairahan, dan

pertentangan nilai,” ungkap sutradara Riri Riza.
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International Film Festival (JIFFEST) 2009 yang akan digelar pada tanggal 4
Desember 2009. Dengan itu, Sang Pemimpi akan menjadi film Indonesia pertama
yang menjadi film pembuka pada ajang festival film internasional ini dalam sebelas
tahun penyelenggaraannya.
Sang Pemimpi rencananya akan beredar di seluruh Indonesia mulai 17 Desember
2009.
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