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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

4.1. Film Serigala Terakhir 

Serigala Terakhir (2009) adalah film yang mengambil tema langka di 

dunia perfilman Indonesia yaitu drama kriminal. Film ini terasa lebih berat 

dibanding film-film Upi Avianto sebelumnya, dilihat dari tema dan alur cerita. 

Pengangkatan plot alur cerita ini mengakar pada kasus kriminalitas yang hampir 

setiap harinya memang dihadapi dan dialami oleh masyarajkat Indonesia, dari 

mulai kasus kejahatan yang terjadi ditengah kehidupan masyarakat miskin 

diperkotaan hingga kejahatan penjahat kerah putih (mafia). Pemerasan, 

perampokan, penodongan, pembunuhan, pengkhianatan, korupsi hingga 

keberpihakan hukum pada uang dan kekuasaan.
46

 

Film Serigala Terakhir (2009) ini berdurasi 135 menit dan menghabiskan 

biaya hingga 10,5 Miliar selama proses pembuatan film. Film Serigala Terakhir 

ini sendiri ditulis Oleh Upi Avianto, di produseri Adiyanto Sumarjono dan di 

produksi oleh rumah produksi (IFI) Investasi Film Indonesia.
47

 

                                                             
46

https://www.academia.edu/8498710/representasi_seksualitas_dalam_film_serigala_tera

khir. Diakses pada tanggal 29 februari 2016 
47

 http://celebrity.okezone.com/read/2009/11/05/35/272496/serigala-terakhir-pemeran-

utama-tak-selalu-jawara. Diakses pada tanggal 29 Februari 2016 

https://www.academia.edu/8498710/representasi_seksualitas_dalam_film_serigala_terakhir
https://www.academia.edu/8498710/representasi_seksualitas_dalam_film_serigala_terakhir
http://celebrity.okezone.com/read/2009/11/05/35/272496/serigala-terakhir-pemeran-utama-tak-selalu-jawara
http://celebrity.okezone.com/read/2009/11/05/35/272496/serigala-terakhir-pemeran-utama-tak-selalu-jawara
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Pemain  film  ini diantaranya: Fathir Muchtar, Vino G Bastian, Dion 

Wiyoko, Dallas Pratama, Ali Syakieb, Reza Pahlevi, Fanny Fabriana, Agung 

Surya Putra, dan Zaneta Georgina.
48

 

Film 'Serigala Terakhir memulai syuting perdana pada hari Sabtu, 11 Juli 

2009, pukul 09.00 WIB. Dan lokasi syuting dilaksanakan di Lapangan Kebon 

Manggis Bogor selama 5 hari.
49

 Berbicara  masalah proses  pembuatan  film  serta  

sukses  atau tidaknya dalam  proses  produksinya, tentu  saja  tidak  akan  pernah  

lepas  dari  peran  tim kreatif  yang  terlibat. Berikut  beberapa  tim  kreatif  yang  

terlibat  di  dalam  proses produksi film, diantaranya : 

 

 

 

 

 

 

(Gambar 4.1 : Cover Film Serigala Terakhir) 

4.2. Tokoh-tokoh dan Crew Dalam Film Serigala Terakhir 

Keberhasilan sebuah film ditentukan oleh performa pemain (cast) dan 

akting, keberhasilan film tentu juga tidak lepas dari orang-orang yang bekerja 

                                                             
48 http://filmindonesia.or.id/movie/title/lf-s016-09-408220_serigala-

terakhir#.VtPnBvl97Dc. Diakses pada tanggal 29 Februari 2016 
49

 http://life.viva.co.id/news/read/74231-syuting-perdana-film-serigala-terakhir. Diakses 

pada tanggal 20 Februari 2016 
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dibalik layar yang biasa dikenal sebagai crew film. Berikut adalah cast dan crew 

dalam film Serigala Terakhir yang peneliti kaji.
50

 

Tabel 4.2.1 :  Tabel Cast dalam Film Serigala Terakhir 

CAST 

Pemeran Tokoh 

Jarot 

Ale 

Fatir 

Sadat 

Jago 

Lukman 

Aisya 

Yani 

Bos Besar 

Pemilik Club 

Ibu Ale 

Holang 

Bapak Jarot 

Ibu Jarot 

Vino G Bastian 

Fathir Muchtar 

Reza Pahlevi 

Ali Syakieb 

Dallas Pratama 

Dion Wiyoko 

Fanny Fabriana 

Zaneta Georgina 

Goerge Rudy 

Agust Melasz 

Ully Artha 

Edo Borneo 

Edwin Bagindo 

Lita Soewandi 

 

 

 

                                                             
50 Himawan, Pratista,  Memahami Film, Yogyakarta, Homerian Pustaka, 2008, hlm,  154 
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Tabel 4.2.2 : Tabel Crew dalam Film Serigala Terakhir 

CREW 

Production 

Production Campanies 

Producer 

Directed By 

Written B 

Assistant Producer 

Execlusive Producer 

 

 

 

 

Film Editor 

Art Director 

Music Scoring By 

Soud 

 

(IFI) Investasi Film Indonesia 

Adiyanto Sumarjono 

Upi Avianto 

Upi Avianto 

Sulung Landung 

1. Adiyanto Sumarjono 

2. Ingrid Pribadi 

3. Madiyan Sahdianto 

4. Nyomanda  

5. Sendi Sugihanto 

Wawan I. Wibowo 

M. Iqbal Marjono 

Dian HP 

1. Trisno 

2. Khikmawan Santosa 

Tabel 4.2.3 : Tabel Penghargaan dalam Film Serigala Terakhir 

Tahun Nama Penghargaan Kategori 

2010 Penghargaan Festival Film Bandung Penulis Skenario 

Terpuji 

 Piala Laya Emas Pasangan Terbaik 
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 Piala Layar Emas Pasangan Terfavorit 

2009 Piala Citra Pemeran Utama Pria 

Terbaik 

 Piala Citra Penata Sinematografi 

Terbaik 

 Piala Citra Penata Artistik Terbaik 

 Piala Citra Penata Suara Terbaik 

 

4.3. Sinopsis Film Serigala Terakhir 

Film Serigala Terakhir  sendiri dirilis pada 5 November 2009 lalu. Film 

drama actionproduksi PT Investama Film Indonesia (IFI) ini menampilkan akting 

Vino G Bastian,Fanny Fabriana, Fathir Muchtar, Ali Syakieb, Dallas Pratama, 

serta aktor senior GeorgeRudy, Ully Artha, dan Agus Melasz.Film Serigala 

Terakhir juga merupakan film action pertama yang dibuat Upi Avianto. Disini Upi 

berperan sebagai penulis cerita, penulis skenario, sekaligus sebagai sutradara.
51

  

Serigala Terakhir yang bercerita tentang persahabatan yang tumbuh antara 

Ale (Fathir Muchtar), Jarot (Vino G Bastian), Lukman (Dion Wiyoko), Jago 

(DallasPratama) dan Sadat (Ali Syakieb). Tinggal di daerah marjinal yang kumuh 

membuat hidup mereka tak seperti kehidupan remaja kota besar. Hampir seluruh 

hidup mereka habiskan untuk berbuat onar, berkelahi dengan siapapun orang yang 

                                                             
51

http://www.kompasiana.com/wahyu_lad/serigala-terakhir 

misconcept_550dd1058133115d22b1e5b5 diakses tanggal 20-06-2016 

http://www.kompasiana.com/wahyu_lad/serigala-terakhir-misconcept_550dd1058133115d22b1e5b5
http://www.kompasiana.com/wahyu_lad/serigala-terakhir-misconcept_550dd1058133115d22b1e5b5
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tidak mereka sukai hingga memeras pedagang. Berbekal jiwa kepemimpinan yang 

lebih di antara temannya membuat Ale menjadi ketua dalam kelompok ini.
52

  

Ale tinggal bersama Ibunya (Ully Arta) beserta dua orang adiknya 

bernama Aisyah (Fanny Fabriana) dan Bara (Agung Surya Putra). Di tempat 

mereka tinggal, ada seorang remaja bisu yang selalu menemani neneknya 

berdagang di pasar. Pria bisu itu bernama Fathir (Reza Pahlevi). Sejak kecil, 

Fathir selalu menjadi bahan ejekan orang-orang termasuk kelompok Ale, kecuali 

Jarot yang kerap kali berempati di belakang teman-temannya. Fathir sebenarnya 

ingin bergabung bersama kelompok Ale. Namun karena cacat yang dimilikinya 

membuat orang memandang sebelah mata.
53

 

 Apalagi, Ale sepertinya tidak butuh tambahan anggota. Perkelahian demi 

perkelahian tetap mereka menangkan, meski harus dengan tetesan darah. Sampai 

suatu hari, mereka terlibat perkelahian sengit dengan kelompok lain.Ale yang 

terdesak dengan tusukan pisau lawannya berhasil diselamatkan oleh Jarot yang 

memukul kepala musuh dengan batu besar hingga tewas. Akibat perbuatannya itu 

Jarot ditangkap polisi. Hal ini membuat empat sahabat mereka, termasuk Fathir 

terpukul. Belum lagi dengan orang tua Jarot dan adik Jarot bernama Yani (Zaneta 

Georgina).
54

 

                                                             
52 http://filmindonesia.or.id/movie/title/lf-s016-09-408220_serigala-terakhir diakses 

tanggal 20-06-2016 
53 http://www.kumpulansinopsis.com/sinopsis/sinopsis-film-serigala-

terakhir/sinopsis%20film%20serigala%20terakhir/Sinopsis%20Film%20Serigala%20Terakhir 

diakses tanggal 20-06-2016 
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 http://www.kumpulansinopsis.com/sinopsis/sinopsis-film-serigala-

terakhir/sinopsis%20film%20serigala%20terakhir/Sinopsis%20Film%20Serigala%20Terakhir 

diakses tanggal 20-06-2016 
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Ale dan kelompoknya terus berjalan meski tanpa Jarot. Mereka mulai 

mendapat gangguan dari kelompok Naga Hitam, sebuah kelompok mafia yang 

bergerak di bisnis narkoba. Merasa kalah dalam jumlah anggota dengan Naga 

Hitam, Ale memutuskan untuk menjaga kampung mereka dari bisnis narkoba.Ale 

sebenarnya sangat butuh orang yang memiliki kemampuan setara dengan Jarot. 

Tiba-tiba Fathir mengajukan diri untuk bergabung melawan Naga Hitam. Lagi-

lagi Fathir hanya jadi bahan ejekan. Saat pulang ke rumah, Fathir mendapati 

neneknya meninggal dunia. Fathir begitu terpukul dan diapun memutuskan pergi. 

Di dalam penjara, Jarot harus berjibaku melawan tahanan lainnya. 

Dipukuli oleh teman sekamar hingga disodomi oleh kepala kamar. Tapi Jarot 

segera membalikan keadaan dengan membalas orang yang dulu menyakitinya di 

dalam tahanan. Jarot berubah menjadi tahanan yang ditakuti. Jarot akhirnya bebas 

dari penjara tanpa ada satupun orang yang menjenguknya didalam sel. Ketika 

pertama kali menghirup udara bebas, betapa terkejutnya Jarot dengan orang yang 

menjemputnya. Orang itu adalah Fathir yang ternyata bergabung dengan 

kelompok Naga Hitam. Fathir mengajak Jarot bertemu bos besar Naga Hitam 

(George Rudy). 

Jarot setuju bergabung dengan Naga Hitam. Bersama Fathir, Jarot menjadi 

satu tim mengawal bisnis narkoba Naga Hitam. Dari sinilah konflik sesungguhnya 

dimulai. Jarot dan Fathir harus berhadapan dengan sahabat kecil mereka yaitu 

kelompok Ale. Belum lagi ditambah Jarot yang jatuh cinta kepada adik Ale, 

Aisyah.Fathir berubah menjadi sosok yang dingin dan keras. Di balik sifat 

pendiamnya dulu, ternyata dia memiliki jiwa psikopat dan naluri pembunuh 
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berdarah dingin. Tak mau peduli pernah berteman sejak kecil, Fathir membunuh 

Jago, Lukman dan Sadat. 

Bahkan Fathir pula yang membunuh Aisyah karena dianggap penghalang 

bagi Jarot. Ale mengira Jarotlah yang membunuh adiknya. Dengan tekanan yang 

luar biasa, Ale berjanji akan membunuh Jarot, sahabat yang pernah 

menyelamatkan nyawanya dulu. Melihat perseteruan yang tak kunjung usai, 

membuat Jarot tak sanggup lagi berjibaku dengan konflik. Apalagi konflik ini 

sudah mengorbankan orang yang disayanginya. Jarot akhirnya mengajak Ale 

bertemu untuk mengibarkan bendera putih. Ale terlanjur dendam terhadap Jarot. 

Kedua sahabat ini berkelahi hebat. Ale tertembak dengan pistol miliknya sendiri. 

Di ujung hidupnya, kedua sahabat ini saling berpeluk erat sambil meminta 

maaf. Tapi nyawa Ale tak terselamatkan dan tiba-tiba,Duar!! Jarot mendapat 

tembakan bertubi-tubi hingga akhirnya ikut tewas di samping jasad Ale.
55

 

Film garapan Upi Avianto ini berdurasi sangat panjang, 135 menit. Dari 

jalan ceritanya kita tahu bahwa genre film ini adalah drama action. Perlahan tapi 

pasti film action memang sedang merangkak naik untuk bersanding dengan genre 

film lainnya.Konflik demi konflik dibuat begitu menegangkan dan mengharukan. 

Meski berdurasi panjang, penonton tidak bosan dengan jalinan cerita dalam film 

ini. Film ini mengocok emosi ditambah ceritanya yang mengharukan. Seperti 

kebanyakan film action yang banyak menggunakan efek audio visual, film ini 

                                                             
55 http://www.kumpulansinopsis.com/sinopsis/sinopsis-film-serigala-
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diakses tanggal 20-06-2016 
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juga menggunakan efek audio visual yang ikut mendukung adegan perkelahian 

atau ledakan.
56

 

Kelemahannya, efek visual kadang terlihat kurang maksimal, khususnya 

setiap kali adegan kebakaran. Akting para pemain di film ini juga patut diacungi 

jempol. Mereka berhasil membuat penonton ikut larut dalam konflik. Upi sang 

sutradara yang juga menjadi penulis sangat cerdas mengembangkan karakter 

tokoh di film ini. Buktinya adalah karakter Fathir yang sempat hilang sejenak, tapi 

dimunculkan kembali justru dengan karakter yang berbeda 180 derajat. Film yang 

menghabiskan dana hampir Rp 10 milliar ini juga berpotensi memiliki sekuel. 

Karena nasib kelompok Naga Hitam dan Fathir belum jelas. 
57

 

Di akhir cerita digambarkan Bara yang masih berusia belasan tahun 

dengan wajah dendam membawa pistol peninggalan Ale.Upi tampak ingin 

mengubah tradisi akhir cerita klise di mana pemeran utama selalu tampil sebagai 

sang juara layaknya sinetron dan film-film kebanyakan.Wanita yang di kehidupan 

nyata berpacaran dengan Vino G Bastian ini sengaja membuat film berakhir 

dengan cerita tidak bahagia. Atau mungkin Upi ingin menyampaikan pesan 

kepada penonton bahwa kebenaran tidak mutlak selalu menang. 

Film Serigala ini merupakan salah satu film yang layak untuk ditonton. 

Hal ini berkaitan dengan tema film yang megangkat realitas yang terjadi dalam 

kehidupan masyarakat kota pada umumnya. Hadirnya film ini diharapkan pula 

                                                             
56 http://dokumen.tips/documents/resume-serigala-terakhir.html diakses tanggal 20-06-

2016 
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menggugah para penonton untuk saling mengerti toleransi antar sesama umat 

manusia. 

Film ini memiliki dampak yang positif dan negatif. Dampak positifnya 

orang akan mengetahui mana tindakan yang baik dan tidak baik (Melawan 

Hukum), dan akan memilah segala tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan 

orang lain. Dampak negatifnya adalah kekhawatiran terjadinya salah paham antara 

sesama, cerita dalam film ini lebih mengedepankan tindak kekerasan dalam 

menyelasaikan sebuah masalah. Hal ini tentu dapat ditiru beberapa orang dalam 

menyelesaikan masalah-masalah tanpa mengedepankan musyawarah. 


