
RESENSI FILM NOW YOU SEE ME 2 

 

Data Film: 

Judul: Now You See Me 2 

Sutradara: John M Chu 

Produser : Alex Kurtzman 

Genre: Action, comedy, mystery, adventure, thriller 

Durasi: 2 jam 9 menit 

PG: 13+ (13 tahun keatas) 

Pemeran: 

1. Jesse Eisenberg (J.Daniel Atlas) 

2. Mark Ruffalo (Dylan Rhodes) 

3. Woody Harrelson (Merrit McKinney) 

4. Dave Franco (Jack Wilder) 

5. Lizzy Caplan (Lula) 

6. Daniel Radcliffe (Walter Mabry) 

 

Sinopsis Film  

Setahun setelah mengecoh FBI dan menghilang dari penampilan terakhirnya,The 

Horsemen kembali dengan melakukan pertunjukan untuk mengungkap praktik tidak etis 

yang dilakukan seorang pengusaha teknologi yang mengancam mereka untuk mencuri 

sesuatu yang belum pernah mereka lakukan. Satu - satunya harapan mereka adalah 

untuk membersihkan nama baik mereka dan mengungkap siapa dalang di balik semua 

kejadian. 

 



Resensi 

Sebuah film arahan dari sutradara John M.Chu yang bergenre comedy, mystery 

dan thiriller ini menunjukkan bagaimana sekumpulan pesulap yang tidak hanya dapat 

melakukan trik dan tipu muslihat, tetapi juga dapat mengungkap suatu kebenaran. J. 

Daniel Atlas, Merrit Mckinney, Jack Wilder dan Lula yang merupakan anggota baru yang 

sebelumnya bekerja “underground” dengan The Eye tergabung dalam The Horsemen, 4 

orang pesulap hebat yang dipimpin oleh Dylan Rhodes, yang juga bagian dari The Eye 

yang menyamar sebagai agen FBI.  Berawal dari masa lalu Dylan yang perlahan 

terungkap, kemudian seorang pria tua bernama Thadddeus Bradley (Morgan Freeman) 

yang dijebloskan ke penjara oleh The Horsemen setahun yang lalu karena berusaha 

membocorkan trik - trik yang dilakukan The Horsemen ke website-nya dapat keluar dari 

penjara, dan Walter Mabry membuat The Horsemen mendarat dari New York ke Macau, 

China. 

 

Now You See Me 2 sebagai lanjutan dari Now You See Me mengubah cara 

pandang penonton tentang pesulap yang tidak hanya dapat melakukan trik dan tipuan, 

tetapi menunjukkan bagaimana sulap dirancang sedemikian rupa dan disusun step by 

step dan set by set, dan kerjasama di belakang panggung sehingga seluruhnya dapat 

berjalan sesuai rencana pada setiap pertunjukannya. Pemilihan pemeran juga sangat 

baik dilakukan  pada film ini. Salah satunya, Jesse Eisenberg sebagai Daniel Atlas sangat 

cocok mendalami perannya sebagai pengendali sesuatu. Ditambah lagi, Dave Franco 

sebagai Jack Wilder yang berperan sebagai pesulap tampan yang dapat melakukan trik 

kartu remi, Woody Harrelson sebagai Merrit McKinney si jago hipnotis dan Lizzy Caplan 

sebagai Lula, anggota baru yang menggantikan Isla Fisher (Henley Reeves) membuat film 

ini semakin menarik dan cocok untuk ditonton bagi pecinta film bergenre thriller dan 

comedy. 

 



Film ini tidak serta merta memberitahukan tentang siapa “si jahat” atau “si baik”, 

dan tidak juga langsung memberitahukan apa tujuan akhir dari para pemain. Tetapi, film 

ini membuat para penontonnya berpikir melalui urut-urutan kejadian dan 

mensinkronisasikan dengan kejadian selanjutnya. Penonton dibuat untuk tidak dapat 

melewati satu kata pun dalam film ini. Penataan efek musik juga sangat tepat dilakukan 

dalam film ini. Efek musik yang membuat penonton ikut merasa tegang saat adegan 

action atau kejar-kejaran, merasa puas saat adegan pemeran berhasil mencapai sesuatu 

dan rasa penasaran saat narasi film dibacakan sangat terasa selama film diputar. Salah 

satu kekurangannya adalah tata pencahayaan yang kurang pada beberapa scene, tetapi 

selebihnya patut untuk diacungi jempol. 

Film Now You See Me 2 memang tidak salah untuk dijadikan film favorit. 

Tentunya jika ingin mengetahui lebih dalam, harus menonton dulu film Now You See Me 

yang pertama. Dan film ini memang patut untuk ditunggu kelanjutannya. 

 

“Film yang bagus akan terlihat saat penontonnya mengulang-ulang dan membicarakan 

kejadian dalam film tersebut, bahkan saat film itu usai diputar“ - 

 

 


