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BAB III 

GAMBARAN UMUM FILM JAKARTA MAGHRIB 

Dalam Bab III ini peneliti mendeskripsikan tentang gambaran umum 

objek penelitian yang meliputi : (a) Profile Rumah Produksi film Jakarta 

Maghrib, (b) Distribusi film Jakarta Maghrib, (c) Deskripsi film 

Jakarta Maghrib, (d) Profile Sutradara film Jakarta Maghrib, (e) 

Profile Pemain film Jakarta Maghrib 

Berdasarkan sub judul diatas, dapat di deskripsikan sebagai berikut : 

3.1 Profile Rumah Produksi Film Jakarta Maghrib 

Indie Picture adalah sebuah 

rumah produksi di bawah 

naungan PT. Kharisma 

Starvision Plus atau dengan 

nama umum Starvision Plus 

merupakan salah satu 

perusahaan rumah produksi di 

indinesia yang didirikan di Jakarta, 18 Februari 1994  dan diluncurkan 

pada tahun 1995 oleh Chand Parwez Servia. Starvision plus 

terpandang di masyarakat sejak adanya sitcom “Spontan” yang 

ditayangkan di SCTV pada tahun 1996 saat ini, Starvision Plus telah 

memproduksi lebih dari 50 sinetron dan lebih dari 100 film layar lebar. 

Logo Rumah Produksi 
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3.2 Distribusi Film Jakarta Maghrib 

Film ini merupakan debut feature dari Salman Aristo, seorang 

penulis naskah yang sangat produktif dan terlibat dalam film-film box 

office di Indonesia antara lain: Ayat-Ayat Cinta,  Garuda di Dadaku dan 

Laskar Pelangi. 

Jakarta Maghrib akan diputar pertama kali di Jakarta International 

Film Festival (JiFFest) pada hari Sabtu, 4 Desember 2010 di Blitz 

Pacific Place. Menurut akun twitter Salman Ariston, film yang berdurasi 

75 menit ini untuk sementara hanya diputar di JiFFest dan sedang 

diusahakan agar bisa diputar di layar lebar.  

3.3 Deskripsi singkat Film Jakarta Maghrib 

 

 

 

Gambar 3.3 Poster Film 

JAKARTA MAGHRIB 
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Jakarta Maghrib merupakan judul film indie yang disutradarai oleh 

Salman Aristo. Bercerita tentang fenomena kehidupan sosial yang 

terjadi di masyarakat urban ibukota dengan konsep setting waktu pada 

saat maghrib. Film yang rilis 4 Desember 2010 ini berdurasi 75 menit 

dengan lima segmen cerita pendek yang berbeda. Film Jakarta Maghrib 

ini menyajikan 5 cerita yaitu Iman cuma ingin Nur, Adzan, Menunggu 

Aki, Jalan Pintas, dan Cerita si Ivan. Masing-masing cerita 

menyuguhkan pesan yang berbeda-beda, menceritakan kondisi yang 

berbeda-beda tapi dengan setingan yang sama, Magrib. Masing-

masingnya cerita mengalami magribnya sendiri-sendiri di Jakarta. Yang 

hebat lagi, film-film ini di aktori oleh aktor-aktor hebat yang mungkin 

aq dan kalian tidak asing lagi. Sebut saja Indra Birowo, Widi Mulia, 

Asrul Dahlan, Sjafrial Arifin, Lukman Sardi, Ringgo Agus Rahman, 

Deddy Mahendra Desta, Fanny Fabriana, Lilis, Reza Rahadian, Adinia 

Wirasti, dan Aldo Tansani. Aktor dan aktris muda tapi punya 

kemampuan akting yang sudah tidak perlu diragukan lagi. 
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3.4 Profil Sutradara Film Jakarta Maghrib 

Aris, panggilan akrab pria ini 

mengawali debutnya dalam 

penulisan naskah (script writer) 

pada tahun 2004 melalui film 

bergenre romantis, Brownies. Film 

yang dibintangi oleh Marcella 

Zalianty dan Bucek Depp itu 

berhasil mengantarkan Hanung 

Bramantyo meraih Piala Citra 

sebagai sutradara terbaik dan Salman Aristo sebagai salah satu 

nominator penulis skenario terbaik di Festival film Indonesia 2005. 

Setahun kemudian, dia juga dinominasikan untuk film Jomblo. 

Selain itu, karyanya juga banyak yang masuk kategori box office di 

Tanah Air. Bahkan untuk beberapa filmnya, masyarakat umum 

termasuk pejabat negara banyak yang dengan bangga ikut antri demi 

menyaksikan karya-karyanya. Misalnya Ayat-ayat Cinta dan Laskar 

Pelangi. Dua film itu disaksikan oleh Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono bersama Ibu Ani pada tahun 2009. 

Ketertarikan Aris pada dunia film diakuinya telah ada sejak kecil. 

"Film adalah cinta pertama gue," kata pria kelahiran Jakarta, 13 April 



 
 

56 
 

1976 itu. Dia mengaku, sejak pertama kali menonton film bioskop 

berjudul Captain America di usia lima tahun, ia menjadi ketagihan 

menonton film. 

Saking ketagihannya, ketika SMP ia mengaku sampai sering 

sembunyi-sembunyi menonton di bioskop. Namun sayangnya, ketika itu  

film Indonesia katanya sangat jarang dijumpainya. Bahkan boleh 

dikatakan, hampir tidak ada. Apalagi saat itu, bioskop 21 sedang 

gencar-gencarnya 'diinvasi' oleh film-film Hollywood. Hal itu membuat 

dirinya akrab dengan film luar. Meski demikian, ada juga film 

Indonesia yang menurutnya berkelas yang tayang di televisi, seperti 

Serangan Fajar (1981), Janur Kuning (1979), dan Kereta Api Terakhir 

(1981). 

Setiap film yang ditonton, diakuinya memberi pengalaman dan 

pesan yang selalu berbeda baginya. Film-film garapan Arifin C. Noor 

misalnya, mampu membuatnya menjadi seorang yang antiperang. 

Kondisi-kondisi seperti itulah yang membuatnya jatuh cinta pada film. 

Tapi ketika itu, dia mengaku belum pernah terpikir akan menjadi 

seorang film maker. 

Pria pengagum Bung Hatta ini mengaku semakin menggandrungi 

film setelah menyaksikan film Rain Man pada tahun 1988. Film arahan 

sutradara Barry Levinson itu membuatnya bertekad menggali informasi 
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mengenai Oscar dan dunia perfilman nasional maupun mancanegara. 

"Pokoknya, informasi film gue cari habis-habisan, sampai gue hafal 

betul para pemenang Oscar," ujar penggemar film-film karya Teguh 

Karya itu. 

Namun, sekalipun minat dan kecintaannya semakin besar terhadap 

film, ketika itu Aris mengaku belum punya bayangan tentang proses 

pembuatan film. Saat itu, dia justru sempat tertarik pada musik. "Bagi 

gue, film saat itu adalah aktivitas Hollywood. Kita nggak pernah tahu 

gimana cara bikin film, dan yang ada di otak gue cuma musik dan nge-

band," kenang Aris sebagaimana dikutip majalah Gatra edisi 29 Oktober 

2008. Walau demikian, suami dari Retna Ginatri S Noer ini tetap 

mengikuti perkembangan film. Uang jajannya selalu habis untuk 

membeli kaset dan nonton bioskop. 

Di sana, Aris mulai mengenal pembuatan skenario. "Tapi baru bisa 

nulis interior dan eksterior. Sejak tahun 1996, Aris belajar menulis 

skenario film pendek secara otodidak. Disebut belajar secara otodidak 

sebab dia tidak pernah melihat fisik buku atau penulisan skenario film 

itu seperti apa. 

Dengan latar belakang pendidikan jurnalistik yang dia miliki, Aris 

lalu menjadi reporter MTV. "Gue disuruh pegang rubrik film. Pas 

banget," ujarnya. Akses pada dunia film pun kian terbuka lebar. 
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Walaupun untuk itu, ia harus meninggalkan 'mimpi' menjadi pemusik 

yang dipupuknya sejak usia 13 tahun. 

Pada akhir 2006, Aris yang sudah menghasilkan beberapa skenario 

di antaranya Catatan Akhir Sekolah, Cinta Silver, dan Jomblo ini 

ditawari mengerjakan Ayat-ayat Cinta diadaptasi dari novel karya 

Habiburrahman El Shirazy. "Padahal, gue belum baca novelnya," 

katanya. Skenario itu kemudian digarap bersama istrinya, Ginatri S. 

Noer. Menurut Aris, Ayat-ayat Cinta memang menarik ditulis 

berpasangan karena ada sentuhan hubungan lelaki-perempuan. 

Sang istri, Ginatri yang pada Agustus 2008 memberinya anak 

pertama itu sebelumnya memang sudah pernah bikin beberapa skenario 

film, seperti serial televisi dan film Lentera Merah. 

Selanjutnya, sebelum Ayat-ayat Cinta tayang, Mira Lesmana 

menawarinya menggarap Laskar Pelangi. Aris merasa senang dengan 

tawaran itu. Kebetulan, ibu, tante, nenek Aris berprofesi sebagai guru. 

Akhirnya tanpa berpikir panjang, Aris langsung menyanggupi. Ketika 

itu, dia mengaku tidak menghiraukan rupiah. Sebagai anak yang 

dibesarkan dari keluarga guru, novel itu diakuinya sangat personal 

baginya. 

Dalam menggarap pekerjaan-pekerjaan lainnya pun, penulis 

skenario film Kambing Jantan ini mengaku, pada dasarnya 
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melakukannya bukan dilandasi oleh uang. "Saya menilai, berkarya 

karena uang adalah pemikiran yang sangat dangkal. Sebab, kerja apa 

pun pasti dapat uang. Menyapu di pinggir jalan juga dapat uang. Itu 

otomatis sebagai konsekuensi bekerja," ucapnya seperti dikutip Jawa 

Pos. Jika terjebak aspek materialistis, dia khawatir pekerjaannya 

menjadi mapan dan sekadar rutinitas. 

Untuk meningkatkan performa kerja, Aris mengaku memanfaatkan 

medium film pendek. Dia telah menghasilkan dua film pendek yaitu 

Patah (2004) dan Pasangan Baru (2008). "Film pendek itu tempat 

eksperimen saya sekaligus untuk men-charge ide dan kreativitas. Itu 

juga berpengaruh pada penggalian angle cerita. Sebab, di film pendek. 

3.5 Profil Pemain Film Jakarta Maghrib 

3.5.1 Pemain Dalam Segmen “Iman Cuman Ingin Nur” 

1) Indra Birowo adalah pria kelahiran Jakarta pada tanggal 9 Januari 

tahun 1973. Saat ini usianya adalah 41 tahun. 

Indra merupakan aktor sekaligus comedian 

yang dikenal luas pertama kali melalui acara 

komedi di Trans TV yaitu Extravaganza. 

Indra bermain sangat kompak dengan 

pemeran lainnya seperti Tora Sudiro dan Virnie Ismail. Indra 

adalah anak ketiga dari tiga bersaudara. Ayahnya bernama 
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Wargandi Suryo dan ibunya bernama Farida Yusuf. Indra 

merupakan alumni SMA Kolese Kanisius, Jakarta. Karakter Indra 

Birowo dalam film Jakarta Maghrib, ia memerankan dengan nama 

Iman. Ia adalah seorang kepala rumah tangga dengan 

pekerjaannya sebagai satpam. Dia mempunyai istri yang bernama 

Nur ia hidup dengan apa adanya dan mempunyai seorang anak. Di 

dalam film tersebut Indra Birowo “Iman” dituntut untuk menjadi 

kepala keluarga sebagai pekerja keras untuk memenuhi kebutuhan 

keluarganya sehari-hari. 

2) Widi Mulia terlahir di Jakarta, 29 April 1979. Ia adalah seorang 

penyanyi yang belakangan juga 

membintangi film. Namanya 

lebih dikenal sebagai Widi Mulia 

AB Three, karena dirinya adalah 

salah seorang personel grup 

musik cewek, AB Three. Grup 

trio vokal hasil orbitan musisi Youngki Soewarno itu, selain 

dirinya juga beranggotakan Riafinola Ifani Sari (Nola) dan Lusy 

Rahmawati (Lusy). Namun pada 2000, Lusy mengundurkan diri, 

digantikan oleh Cynthia Lamusu. Lagu We Are One dan Takkan 

Terganti adalah lagu legenda AB Three. Selain itu, Widi juga 

berakting membintangi film SAYEKTI DAN HANAFI, yaitu 
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sebuah film yang sebelumnya pernah ditayangkan di TVRI (1988) 

yang kemudian diproduksi ulang dan ditayangkan di RCTI (2005). 

Dalam film Jakarta Maghrib, Widi sebagai “Nur” dituntut menjadi 

istri dari Indra Birowo “Iman” yang sebagaimana mestinya istri 

untuk melayani seorang suami dengan baik. 

3.5.2 Pemain Dalam Segmen “Adzan” 

1) Sjafrial Arifin pria berumur 67 tahun kelahiran Depok, Jawa 

Barat adalah seorang wartawan 

senior di salah satu media di 

Jakarta. Dalam film Jakarta 

Maghrib ini seorang bapak tua 

memerankan sebagai Pak Armen 

dengan karakter kalem. Sjarifal 

Arifin “Babe” adalah seorang Babe yang tua dan suka bersih-

bersih musholla termasuk menjadi muadzin di musholla, Babe 

juga penjaga warung yang berdiri tepat di depan musholla 

tersebut. 

2) Asrul Dahlan lubis lahir 15 Februari 1971 umur 45 tahun adalah 

aktor berkebangsaan Indonesia. Aktor yang 

melejit lewat sinetron Para Pencari Tuhan 

ini sering bermain sebagai bek kanan. 
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Sebelum masuk ke klub PSMS Junior, Asrul tergabung dalam 

klub Bintang Utara Medan. Saat ada seleksi masuk PSMS Junior 

Asrul pun ikut serta. Pria 39 tahun ini masuk dalam 25 anak yang 

terpilih dari 300 peserta yang ikut seleksi. Tapi sayang baru dua 

bulan berjalan, dia dipanggil orang tuanya pindah ke Jakarta. 

Asrul pun mengikuti keinginan orang tua. Ia mendapat 

kesempatan bermain di film layar lebar yaitu film Jakarta 

Maghrib. Dalam film Jakarta Maghrib Asrul Dahlan “Maung” 

memerankan seorang preman yang kerjaannya mabuk dan 

menodong uang anak kecil. 

3.5.3 Pemain Dalam Segmen “Menunggu Aki” 

1) Fanny Fabriana (lahir di Bandung, 29 Januari 1985; umur 31 

tahun) adalah seorang aktris, 

peragawati, dan model iklan 

berkebangsaan Indonesia yang 

bertinggi badan 173 cm. Fanny 

mengawali kariernya di dunia akting 

melalui sinetron Preman Kampus. 

Fanny mulai dikenal lewat perannya 

sebagai Jingga dalam sinetron Pink bersama Agnes Monica. 

Fanny juga dikenal lewat iklan Pocari Sweat versi Pinokio dan 
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permen Capilanos. Fanny merupakan alumni SMP Negeri 5 

Bandung dan SMA Negeri 20 Bandung. Dalam film Jakarta 

Maghrib ia berperan sebagai wanita karir yaitu sebagai wartawan 

yang sangat mengkritisi kehidupan sosial di kota Jakarta. 

2) Deddy Mahendra Desta (lahir di Solo, 15 Maret 1977; umur 39 

tahun) adalah seorang aktor, 

drummer, dan penyiar radio 

berkebangsaan Indonesia. Desta 

mengawali kariernya pada 

penghujung era 1990-an sebagai 

penyiar radio dan kemudian menjadi drummer di grup musik 

Clubeighties. Setelah lepas dari Club Eighties, ia kemudian 

merambah ke dunia akting dengan membintangi beberapa judul 

film seperti Get Married dan Jagad X Code. Pada tahun 2009, 

Desta bersama rekannya sesama mantan personil Clubeighties, 

Vincent, dan aktor Tora Sudiro membentuk grup musik bernama 

The Cash. Selain aktor dan musisi, Desta juga dikenal sebagai 

seorang komedian. Sejak 2012, Desta tercatat sebagai salah 

seorang pengisi acara dalam acara komedi Opera Van Java.  

Dalam film Jakarta Maghrib, Karakter yang di perankan Oleh 

Desta ini sebagai pegawai kantoran. 
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3) Ringgo Agus Rahman (lahir di Bandung, Jawa Barat, 12 Agustus 

1982; umur 33 tahun; nama panggilan 

sehari-harinya adalah Ringgo,Ingo atau 

Agus) adalah seorang pemeran Indonesia. 

Sebelum menjadi aktor film, Ringgo 

adalah penyiar Radio OZ Bandung. Tak 

hanya beradu peran, Ringgo pun 

melebarkan sayap ke dunia presenter dan menjadi bintang iklan 

sejumlah produk. Nama Ringgo mulai dikenal saat ia memerankan 

karakter Agus dalam film dan versi sinetronnya, Jomblo. Dalam 

film yang diangkat dari novel laris karya Adhitya Mulya itu, tokoh 

Agus bersama tiga orang rekannya masing-masing diperankan 

Christian Sugiono, Dennis Adhiswara, Rizky Hanggono berusaha 

mencari sisi cinta menurut kacamata masing-masing. Berkat 

aktingnya tersebut, Ringgo masuk nominasi Pemeran Pria Terbaik 

Festival Film Indonesia (FFI) 2006 serta dinobatkan sebagai 

pendatang baru terbaik di ajang Festival Film Jakarta 2006 dan 

pendatang baru terfavorit di arena Indonesia Movie Award 2007. 

Di Dalam Film Jakarta Maghrib Ringgo berperan dan berprofesi 

sebagai dokter. 
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4) Lukman Sardi (lahir di Jakarta, 14 Juli 1971; umur 44 tahun; 

dikenal juga dengan panggilan Memet) 

adalah salah satu pemeran Indonesia. Ia 

terkenal sebagai seorang pemeran watak 

dalam film-filmnya. Ia juga adalah anak dari 

Ny. Zerlita dan Idris Sardi, pemusik biola 

legendaris Indonesia. Idris Sardi kemudian sempat menikah 

dengan Marini sehingga Lukman adalah saudara tiri penyanyi 

Shelomita. Memiliki seorang putra yaitu Akiva Dishan Ranu 

Sardi, buah hatinya dengan Pricillia Pullunggono, yang lahir pada 

tanggal 28 Desember 2009. Didalam film Jakarta Maghrib, 

Lukman berperan dan berprofesi sebagai pengacara di segmen 

“Menunggu Aki” 

3.5.4 Pemain Dalam Segmen “Cerita Si Ivan” 

1) Aldo Tansani (lahir 22 Desember 1998; umur 17 tahun) 

merupakan salah satu artis cilik Indonesia. 

Selain main sinetron, Aldo juga pernah 

menjadi salah satu finalis Idola Cilik 

Seleb di RCTI. Aldo menganut agama 

katolik. Dalam perannya di film Jakarta 

Maghrib, ia berperan sebagai Ivan, 
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dimana ivan adalah seorang anak yang masih duduk di bangku 

SMP. Ivan mengumbar dengan bercerita horror kepada teman 

sebayanya di tempat persewaan PlayStation. 

3.5.5 Pemain Dalam Segmen “Jalan Pintas” 

1) Reza Rahardian Matulessy atau yang kerap di sapa Reza 

Rahadian (lahir di 

Bogor, Indonesia 

, 5 Maret 1987; 

umur 29 tahun) 

adalah aktor 

berkebangsaan Indonesia yang mengawali karier sebagai model. 

Reza memulai awal karier di dunia hiburan dengan menjadi 

seorang model. Sebelumnya, Reza berhasil meraih juara Favorite 

Top Guest majalah Aneka Yess! tahun 2004. Reza mengawali 

karier aktingnya di sinetron, seperti di antaranya "Culunnya 

Pacarku", produksi Rapi Films pada tahun 2005 silam. 

Kesempatan yang datang tersebut dimanfaatkan Reza dengan 

sebaik-baiknya. Ia berusaha mengerahkan seluruh kemampuan 

akting yang ia miliki. Terbukti, ia kembali dipercaya pihak Rapi 

Films untuk bermain dalam sinetron produksi mereka berikutnya 

Sebut saja sinetron Inikah Rasanya, Mutiara Hati, Cinta SMU 2, 
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ABG dan Aku Hamil. Dari sinetron Reza pun mulai mendapat 

beberapa tawaran bermain film layar lebar. Dalam Film Jakarta 

Magribh, Reza sebagai laki-laki dalam pasang dengan kekasihnya 

ia dituntut untuk berkarakter menjadi orang yang sangat egois dan 

keras kepala. 

2) Adinia Wirasti (lahir di Jakarta, 19 Januari 1986; umur 30 tahun; 

lebih dikenal dengan nama 

Asti) adalah seorang aktris 

Indonesia yang namanya 

mulai dikenal setelah 

membintangi film Ada Apa 

Dengan Cinta? (AADC) pada 

tahun 2002 dan berperan sebagai Carmen. Asti memulai karier 

sebagai seorang model pada sebuah majalah remaja. Debut 

aktingnya terjadi melalui AADC. Ia mendapatkan Piala Citra 

sebagai Pemeran Pendukung Wanita Terbaik Festival Film 

Indonesia 2005 untuk perannya dalam film Tentang Dia. Di film 

tersebut Asti berperan sebagai Rudy. Selain itu dia juga mendapat 

penghargaan pada Festival Film Bandung untuk film yang sama. 

Pada tahun 2006, Asti kembali membuktikan kepiawaian 

aktingnya dalam film Dunia Mereka dan Ruang. Dan bulan Maret 

2007 kembali dalam film terbarunya berjudul 3 Hari untuk 
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Selamanya yang disutradarai oleh Riri Riza. Pada tahun 2010 

dalam film Jakarta Maghrib Ia berpasangan dengan Reza 

Rahardian di film Jakarta Maghrib dalam segmen “Jalan Pintas” ia 

sebagai kekasih Reza dimana ia dituntut untuk sabar karena sifat 

Reza yang sangat keras kepala dan maunya menang sendiri 

(egois). 

3.4.6 Pemain pendukung dalam film Jakarta Maghrib 

1) Lilis sebagai pembantu rumah tangga 

2) Aki sebagai penjual nasi goring 

3) Ibu dalam dalam segmen “Iman cuman ingin nur” sebagai ibu Nur 

4) Abang-abang dalam segmen “Cerita si Ivan” sebagai penjaga 

rental PS 

5) Ayah dalam segmen “Ba’da” sebagai Ayah Ivan 

 

 

 

 

 

 


