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BAB IV 

GAMBARAN UMUM SUBYEK PENELITIAN 

 

A. Profil Film The Raid 2 Berandal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Gambar 4.1 Poster Film The Raid 2 Berandal 

 

The Raid 2: Berandal adalah film kejahatan seni beladiri dari Indonesia 

yang disutradarai oleh Gareth Evans dan dibintangi Iko Uwais. Film ini adalah 

sekuel dari film the raid. Film ini sebenarnya adalah proyek awal dari keseluruhan 

cerita film The Raid yang diumumkan tahun 2011 sebelum prekuelnya, namun 

baru dirilis pada tahun 2014. setelah tayang perdana di Festival Film Sundance 

pada 21 februari 2014, film The Raid 2: Berandal akhirnya diumumkan tayang 

serentak  di indonesia dan Amerika serikat pada tanggal 28 maret 2014. Iko uwais 
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berperan kembali sebagai rama, perwira pemula satuan senjata dan taktik khusus 

sekaligus seorang calon ayah. Selain itu film ini juga dibintangi Alex abbad, Julie 

Estelle, Roy marten, Tio pakusadewo, Arifin putra, dan cecep arif rahman.Actor 

mancanegara dari jepang seperti Ryuhei Matsuda, Kenichi endo dan Kazuki 

kitamura juga ikut bergabung dalam film ini.
52

 

The Raid 2: Berandal mengisahkan tentang perjuangan Rama(iko uwais), 

yang ternyata belum usai pasca menuntaskan gembong penjahat, Tama (Ray 

Sahetapy). 'Di atas langit masih ada langit', itulah ungkapan yang tepat untuk 

menggambarkan kondisi Rama yang merasa semakin tersudut usai 

merampungkan tugas pertamanya itu.
53

 

Setelah berhasil keluar hidup-hidup dari pembantaian di sebuah gedung 

yang dikuasai seorang gangster, rama bertemu dengan bunawar(cok simbara) 

yang merupakan kepala satuan tugas anti korupsi dijakarta. Awalnya rama 

mengira bahwa bunawar akan bisa membantunya kembali ke keluarganya dan 

melanjutkan hidupnya sebagai seorang polisi biasa,tapi ternyata dia salah. 

Keberhasilannya menghancurkan salah satu kelompok gangster besar itu 

membuatnya menjadi target yang menakutkan bagi para petinggi korup yang 

diam-diam terlibat dengan berbagai macam tindakan kotor di ibukota. 

Untuk mencegah rama menjadi target bagi para preman berdasi tersebut, 

bunawar menawarkan untuk menghapus keterlibatan rama dalam pembantaian 

tersebut dan meminta rama bergabung dalam satuannya untuk membantu bunawar 

memberantas para koruptor tak berperasaan yang ternyata bercokol sebagai 
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petinggi kepolisian. Dengan mempertimbangkan keselamatan anak,istri dan 

seluruh keluarganya,rama pun menyetujui hal tersebut.Dia pun meminta untuk 

menyamar sebagai yuda, seorang anak kampung biasa yang dipenjara karena 

memukul anak pejabat hingga babak belur. Didalam penjara yuda harus berhasil 

menarik perhatian ucok(arifin putra) yang merupakan anak seorang pimpinan 

gangster kelas kakap dan paling ditakuti dijakarta bernama Bangun(Tio 

pakusadewo). 

Masalah yang dihadapi rama tidak hanya itu saja.dia harus mengalami 

kesedihan yang mendalam atas kematian sang kakak andi(donny alamsyah)yang 

dibunuh oleh seorang gangster muda penuh ambisi yang sedang memperluas area 

kekuasaannya dijakarta:bejo (alex abbad). Keinginan rama untuk membalas 

dendam semakin menjadi-jadi ketika dia mengetahui bahwa ucok mulai menjalin 

kerja sama dengan bejo.tapi semua usaha yang rama lakukan untuk membalas 

dendam dan menyelesaikan tugasnya dengan cepat dan kembali kepada 

keluarganya tidaklah mudah.Semua itu butuh perjuangan keras, air mata dan 

pertumpahan darah. 

 

B. Pemeran Dalam  Film The Raid 2 Berandal 

Adapun para pemeran yang terlibat dalam film the raid 2 berandal yaitu 

adalah sebagai berikut : 
54

 

1. (Iko Uwais) sebagai Rama / Yuda, perwira pemula satuan senjata dan taktik 

khusus yang ditugaskan dalam operasi penyamaran. Rama harus menyusup 
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sebagai anak buah dalam keluarga kriminal Bangun untuk mengungkap 

korupsi di tubuh kepolisian Jakarta. Semakin tinggi posisi Rama dalam rantai 

geng Bangun, semakin baik peluangnya untuk mengidentifikasi oknum polisi 

yang berafiliasi dengan dunia hitam Jakarta. Namun semakin tinggi ia naik, 

semakin mudah pula identitasnya terbongkar. 

2. (Arifin Putra) sebagai Ucok, putra kepala keluarga geng Bangun. Ucok adalah 

mata rantai kedua dalam rantai kekuasaan geng kriminal terbesar di Jakarta, 

namun sebelum mewarisi posisi ayahnya, dia menjadi penegak kekuasaan dan 

penagih dalam kerajaan kriminal ayahnya. 

3. (Oka Antara) sebagai Eka, tangan kanan Bangun, penasihat kepala keluarga 

geng terbesar di Jakarta. Jika bukan karena Ucok, Eka akan ada di baris 

berikutnya untuk mengendalikan kerajaan kriminal tersebut. 

4. (Tio Pakusadewo) sebagai Bangun, pimpinan gangster kelas kakap di Jakarta. 

Bos dari geng kriminal yang paling ditakuti Jakarta. Dia selama ini telah 

mengendalikan dunia hitam Jakarta dengan keluarga Goto dari Jepang dalam 

situasi yang relatif damai. 

5. (Alex Abbad) sebagai Bejo, gangster muda ambisius. Bejo adalah seorang 

gangster baru dengan ambisi kebesaran dan sebarisan pembunuh yang siap 

mati untuknya. Naiknya Bejo dalam rantai dunia kriminal Jakarta mengancam 

keseimbangan kekuasaan antara keluarga Goto dan Bangun. 

6. (Julie Estelle) sebagai Alicia aliasHammer Girl ("Gadis Palu"), pembunuh 

bayaran kejam yang berbakat menggunakan palu cakar . Alicia dan adiknya, 

Baseball Bat Man meninggalkan keluarga berantakan dan ayah mereka yang 
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kejam untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Pencarian mereka 

menghasilkan kematian dan kehancuran bagi siapa pun yang menghalangi 

mereka. 

7. (Ryuhei Matsuda) sebagai Keichi, putra pimpinan Yakuza Goto. Putera dan 

pewaris takhta keluarga Goto. Berperangai terukur dan licik, Keichi 

mempelajari ayahnya dengan cermat sembari bersiap untuk muncul dari 

bayang-bayang ayahnya. 

8. (Kenichi Endo)  sebagai Goto, pimpinanYakuza Jepang yang ada di Jakarta. 

Setelah bertahun-tahun berperang dengan Bangun untuk memperebutkan 

supremasi dalam dunia hitam Jakarta, Goto dan Bangun mengesampingkan 

perbedaan mereka dan mengendalikan dunia hitam bersama-sama. Walaupun 

bekerja memerangi setiap ancaman terhadap kekuasaan mereka, gencatan 

senjata mereka sangat rapuh, dan kepercayaan mereka lemah. 

9. (Kazuki Kitamura) sebagai Ryuichi, tangan kanan pimpinan Yakuza Goto, 

penerjemah, dan penasihat. Seperti halnya posisi Eka dalam keluarga Bangun, 

satu-satunya yang berdiri di antara Ryuchi dan takhta Goto adalah putra Goto, 

Keichi. 

10. (Cecep Arif Rahman) sebagai The Assassin ("Pembunuh"), tukang pukul dan 

algojo Bejo. Hanya sedikit yang diketahui tentangnya selain pilihan senjata dan 

kesetiaannya kepada Bejo. Selalu mempersenjatai dirinya dengan dua karambit 

(pisau pendek melengkung), hatinya sedingin baja senjatanya. 

11. (Cok Simbara) sebagai Bunawar, kepala satuan tugas anti-korupsi Jakarta. 

Bunawar selalu selangkah dari mengidentifikasi dan menangkap para polisi 
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hitam yang bekerjasama dengan dunia kriminal Jakarta. Dengan Rama sebagai 

senjata rahasianya, Bunawar ingin memotong habis seluruh akar korupsi dalam 

tubuh kepolisian sampai ke titik penghabisan. 

12. (Yayan Ruhian) sebagai Prakoso, algojo dan tukang pukul Bangun yang paling 

setia dan berdedikasi. Dia pernah menjalani kehidupan mewah, namun kini 

hidup menyendiri sebagai gelandangan . Dia adalah kunci kelangsungan hidup 

Bangun di dunia hitam Jakarta; mata dan telinga yang membantu Bangun 

mengontrol setiap aspek dunia hitam Jakarta. 

13. (Very Tri Yulisman) sebagai Baseball Bat Man ("Pria Pentungan Bisbol "), 

adik dan rekan dari "Hammer Girl" sebagai pembunuh bayaran Bejo. Dia 

menyelamatkan kakaknya dari tangan ayah yang kejam dan keluarga 

berantakan. Kini mereka hidup sebagai duo pembunuh bayaran, mampu 

bekerja sendiri maupun bersama-sama sebagai sebuah tim tak terbendung. 

14. (Donny Alamsyah) sebagai Andi, kakak Rama yang terasing dari keluarganya 

setelah terjun ke dunia kriminal dan kini menjadi pimpinan geng Tama 

(gembong narkoba dari cerita prekuel ). 

15. (Epy Kusnandar) sebagai Topan, bos industri pornografi. 

16. (Roy Marten) sebagai Reza, Komisaris kepolisian Jakarta. 

17. (Zack Lee) sebagai Bemi. 

18. (Fikha Effendi) sebagai Isa, istri Rama 

19. (Hengky Solaiman) sebagai Ayah Andi dan Rama. 

20. (Marsha Timothy) sebagai Dwi. 

21. (Deddy Sutomo) sebagai Mediator. 
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22. (Tegar Satrya) sebagai Bowo. 

23. (Mike Muliadro) sebagai Johnny. 

24. (Thomas Nawilis) sebagai Accountant. 

25. (Pong Hardjatmo) sebagai Commissioner. 

26. (Pierre Gruno) sebagai Letnan Wahyu. 

27. (Aditya Antika) sebagai Joanna. 

28. (Patria Sandia Mustika) sebagai Karaoke Girl 2. 

29. (Joe Taslim) sebagai Sersan Jaka. 

 

C. Sinopsis Film The Raid 2 Berandal 

Awalnya Bejo sebagai gangster muda ambisius membunuh kakaknya Rama, 

yaitu Andi. Rama kemudian bertemu Bunawar. Setelah mengirim rekan Rama 

yang selamat, Bowo untuk menerimaperawatan medis dan membunuh wahyu, 

Bunawar yang menjadi polisi,mengajak Rama untuk bergabung dengan satuan 

tugas polisi ahlimenyamar yang berusaha untuk mengekspos ruang privasi yang 

dimana komisaris polisi korup, Reza bertransaksi dengan Bangun dan Goto.
55

 

Sementara Rama pada awalnya menolak, ia setuju untuk bergabung dengan 

mereka setelah melihat kematian dari saudaranya yang dilakukan oleh bejo dan 

ancaman besar terhadap keluarganya.  

Ketika menyamar dalam tahanan penjara hingga beberapa tahun hanya 

untuk mengintrogasi atau memata matai anak dari Bos Bandar narkoba. Di dalam 

penjara itu Rama seorang diri berkelahi dengan tahanan lainnya yang lebih dari 10 
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orang dengan tangan kosong menghajar, memukul, menendang bahkan sampai 

dibantingkan ke tembok sampai berdarah. Kemudian Rama menyerang anak 

seoarang politisi yang menentang keluarga kriminal Bangun, dan ditahan di 

penjara yang sama dengan putra bangun, Uco. Rama alias “Yuda”.menyelamatkan 

hidup si mafia pada saat terjadi kerusuhan penjara. Bangun kemudian menyewa 

“Yuda” ketika hukuman penjaranya sudah berakhir.Semakin yuda membuktikan 

dirinya bagi organisasi dan memperoleh kepercayaan keluarga, Perpecahan 

tumbuh antara dia dan Bunawar.Sementara itu, Uco tumbuh semakin tidak puas 

dengan kurangpercayaan ayahnya pada kemampuannya dan ketenangan terhadap 

Jepang, sementara dia berharap dapat berperan lebih besar dalam operasi 

kelompok. 

Bejo mengundang Uco makan malam,berbagai rumor tentang rencana 

jepang untuk mengubah Reza melawan keluarga bangun dan memungkinkan Uco 

secara pribadi membunuhpenyerangannya di penjara. Uco kemudian mencetuskan 

rencana dengan Bejo memulai perang geng yang akan menghancurkan geng 

jepang. Memberi kesempatan Uco membuktikan dirinya kepada ayahnya 

sementara Bejo mendapatkan keuntungan dari kekacauan tersebut. Mereka 

menggunakan pembunuh pribadi Bejo untuk menfitnah Jepang untuk membunuh 

kaki tangan Bangun,Prakoso dan memalsukan pembalasan dendam oleh Bangun. 

Ketika kedua keluarga bertemu untuk berdamai.Bangun malah minta maaf 

sehingga menyebabkan Uco berang terhadap ayahnya. Sementara itu,pasukan 

polisi korup Reza menyerang Yuda sebagai pembalasan dan 

melumpuhkannya,sementara Bangun menghajar Uco karena ketidaktaatannya. 
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Penasihat Bangun, Eka memanggil Yuda untuk menyelamatkan Uco dari 

kantor Bangun. Sementara Yuda dalam perjalanan,Bejo,The Assassin dan antek-

antek Bejo muncul dikantor. Uco membunuh ayahnya dan tembak kaki Eka. 

Sebelum Uco dapat menghabisinya,yuda tiba-tiba menghalangi anak buah Bejo 

untuk membantu Eka melarikan diri. Setelah Assassin melumpuhkan yuda, Bejo 

memerintahkan anak buahnya untuk membunuhnya di tempat lain. Goto 

mendengar kematian Bangun dan penghianatan Reza yang diorganisir oleh Bejo, 

menyatakan perang terhapat geng Bejo dan pasukan polisi korup Reza.Setelah 

menyelamatkan Rama, Eka yang terluka parah dibawa ke tempat kumuh. Dia 

mengungkapkan bahwa ia tahu identitas asli Rama dan bahwa ia juga seorang 

petugas yang menyamar. Sebelum meninggalkan kendaraan untuk Rama, Eka 

mengarahkan dia untuk “menghabisi mereka semua”.Rama menelpon Bunawar 

dan mendapati perang geng sudah tersulut.Marah pada klaim Bunawar bahwa Eka 

menghianati polisi, Rama mendapati bahwa Reza yaitu target aslinya, sedang 

bertemu dengan Bejo dan Uco di restoran.Setelah memaksakan janji agar 

keluarganya harus di amankan.Rama menerobos ke gudang restoran Bejo dan 

menghabisi anak buahnya, kemudian melanjutkan untuk menetralisir Bejo, Reza, 

dan Uco serta mengakhiri perang dan korupsi yang ada. 

Sementara Uco dan Bejo bertemu dengan Reza untuk membahas 

kesepakatan mereka.Uco menemukan sebuah penyadap yang ditanam Rama 

sebelumnya di dompetnya.Ia menyadari bahwa tato yang dikenakan Bejo mirip 

dengan tato-tato orang yang menyerangnya dipenjara. Setelah menyadari bahwa 

Bejo awalnya mencoba membunuhnya untuk memicu perang. Uco menyangka 
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Bejo dan Reza berkomplotan untuk melawan dia. Sementara itu, Rama berhasil 

menghabisi pembunuh pribadi Bejo (Hammer Girl,Baseball BatMan, dan 

Assassin) sebelum mengganggu pertemuan. Bejo melempar senapan kearah Reza 

dan menembakkan senapannya pada Rama, tapi Uco menangkap senapan yang 

dilemparkan itu, kemudian Uco menembak Bejo dan mengalihkan perhatiannya 

untuk menembak Rama yang sudah berlindung.  

Namun Rama berhasil mengalahkan Uco dengan pisau. Uco meninggal 

ditangan Rama, kemudian rama yang terluka parah dan kelelahan pergi. Saat mau 

kembali ke pintu keluar gudang restoran ia bertemu geng Goto yang dipimpin 

oleh Keiichi (anak Goto). Sementara itu Bunawar juga turut mendengarkan. 

Dialog diam terjadi anatar Keiichi dan Rama, yang juga didengar oleh Bunawar 

dan ia pun mengetahui tentang kejadian malam itu. Keiichi memberikan Rama 

sebuah seringai menyetujui dan diasumsikan melakukan penawaran ke Rama 

untuk bergabung dengan pihak Jepang, dan pertukaran antara keduanya berujung 

dan Rama hanya mengatakan.”Tidak…Cukup…..”
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D. Sutradara Film The Raid 2 Berandal 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 4.2 Gareth Evans  Sutradara Film The Raid 2 Berandal 

 

Gareth Evans adalah sutradara asal Wales yang tinggal di Indonesia. Ia 

sangat dikenal setelah berhasil memperkenalkan aktor bela diri, Iko Uwais. Gareth 

lulus dari Cardiff University untuk pembuatan film. Film panjangnya adalah 

Footsteps (2006), Merantau (2009) dan The Raid (2011).
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Gareth Evans adalah penulis sekaligus sutradara kelahiran Wales. Di tahun 

2003 ia menyutradarai sebuah film pendek berjudul Samurai Monogatari•, yang 

mengisahkan seorang samurai yang menunggu eksekusinya. Film tersebut 

berbahasa Jepang dan diperankan oleh murid-murid dari Tokyo yang saat itu 

sedang kuliah di Cardiff University.Pada tahun yang sama ia lulus dengan gelar 

MA dalam bidang Penulisan Naskah Film dan Televisi dari Universitas 

Glamorgan. Tapi baru pada tahun 2006 ia berhasil memproduksi film besar 

debutnya, Footsteps. Pada tahun 2006 film tersebut pertama kali ditayangkan di 
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Swansea Bay Film Festival dan berhasil memenangkan penghargaan untuk Film 

Terbaik. Sejak itu Footsteps•terus mendapatkan pujian dan dirilis di Amerika 

lewat label ekstrim Unerathed Films pada musim panas tahun 2007. 

Saat ini Gareth sedang menyutradarai film dokumenter untuk rumah 

produksi Christine Hakim Films di Indonesia dengan judul The Mystic Arts of 

Indonesia : Pencak Silat•. Film ini merupakan salah satu dari lima episode yang 

menceritakan tentang warisan budaya Indonesia dan diharapkan bisa dirilis saat 

semua serinya telah selesai dibuat pada tahun 2008. 

 

E. Produser Dan Rumah Produksi Film The Raid 2 Berandal 

1. Produser 

- Rangga Maya Barack-Evans (produser eksekutif) 

- Irwan  D Mussry (produser eksekutif) 

- Ario Sagantoro (produser) 

2. Rumah Produksi 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Logo PT. Merantau Films 

 

Merantau films adalah sebuah rumah produksi dijakarta,Indonesia yang 

mengkhususkan diri dalam produksi film panjang untuk para penonton domestik 
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dan internasional khususnya untuk film-film bergenre laga. Perusahaan ini 

dibentuk pada tahun 2008 dengan filsafat yang sederhana, yaitu untuk menikmati 

dan memupuk setiap produksi sampai dengan penyelesaiannya sebelum 

meluncurkannya agar bisa menarik perhatian para penonton di mana saja, baik tua 

maupun muda.PT Merantau Films dipimpin oleh pembuat film berkebangsaan 

Inggris, Gareth Evans, sutradara dari film "Footsteps" (2006), sebuah dokumenter 

"Land of Moving Shadows: Pencak Silat" untuk Christine Hakim Films dan 

proyek film panjang pertama dari Iko Uwais yang berjudul "Merantau" (2009)
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