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BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Film bukan sekedar media hiburan semata, film adalah salah satu media

untuk berbagi informasi yang ingin disampaikan oleh si pembuat kepada khalayak

banyak. Baik itu sekedar menyebar informasi dan pengetahuan semata bahkan

pada upaya mempengaruhi dan mengubah pola pikir penonton atau khalayak luas.

Selain itu film juga dapat digunakan sebagai bahan untuk kritis sosial selain

dengan menggunakan pemberitaan di melalui media konvensional, baik cetak

maupun elektronik. Film dokumenter adalah salah satu cara kreatif dalam

merepresentasikan realitas yang ada di sekitar kita.1

Dan tidak menutup kemungkinan film dokumenter yang di ciptakan untuk

menyebar informasi dan kritik sosial dan merepresentasikan realitas memiliki

banyak macam kepentingan-kepentingan, apakah berupa penyebaran informasi,

pendidikan dan sampai pada propaganda bagi orang atau kelompok tertentu.

Seiring berjalannya waktu, muncul berbagai macam aliran dalam film

dokumenter salah satunya adalah dokudrama. Dalam dokumenter drama atau

lebih sering disingkat dokudrama terjadi reduksi realitas untuk tujuan estetis, agar

gambar dan cerita menjadi lebih menarik. Sama halnya dengan dokumenter pada

awalnya, dokudrama tidak akan lepas dari berbagai macam kepentingan-

kepentingan  dan propaganda kelompok tertentu.

1 Susan Hayward, Key Concepts in Cinema Studies, 1996. Hal 72; dalam Heru Effendy, Mari
Membuat Film, 2009, Hal 3
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Di Indonesia sendiri pernah diproduksi banyak film dokudrama, dan salah

satu film dokumenter jenis docudrama yang sangat kontroversial adalah pada

tahun 1984 pusat produksi film negara (PPFN) memproduksi film Penghianatan

G30S/PKI yang di sutradarai Arifin C. Noer. Film yang di anggap legendaris dan

paling kontroversial ini pada tahun 1984 sampai 1989 adalah tontonan wajib bagi

masyarakat Indonesia pada malam tanggal 30 September.

Mungkin tidak ada film yang di putar sesering film ini baik di televisi

maupun di bioskop. Dengan penonton yang sealu padat, ada yang secara sukarela

atau secara terpaksa menonton film ini. Film Penghianatan G30S/PKI merupakan

film dokudrama berdurasi 4 jam 30 menit yang bercerita tentang pembunuhan 7

jendral (pahlawan revolusi) yang dalangnya adalah PKI. Setelah membunuh para

jendral para pelaku pembunuhan kemudian membuang mayat para jendral di

sebuah sumur  tua.

Pada dini hari 1 Oktober 1965, Menteri Panglima Angkatan Darat

(MENPANGAD) Letnan Jenderal Ahmad Yani dan lima orang staf umumnya

diculik dari rumah-rumah mereka di Jakarta, dan dibawa dengan truk ke sebidang

areal perkebunan di selatan kota. Para penculik membunuh Yani dan dua jenderal

lainnya pada saat penangkapan berlangsung. Tiba di areal perkebunan beberapa

saat kemudian pada pagi hari itu, mereka membunuh tiga jenderal lainnya dan

melempar enam jasad mereka ke sebuah sumur mati.

John Hughes sebagaimana dikutip David McKay dalam Sulistyo (2001:2-3)

menyebut gerakan itu sebagai GESTAPU (Gerakan September Tiga Puluh) yang

lebih populer dengan sebutan Gerakan Tiga Puluh September. Versi resmi
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pemerintah menyebutnya Gerakan Tiga Puluh September/Partai Komunis

Indonesia (PKI) dan secara keseluruhan peristiwa disebut peristiwa G-30-S/PKI.

Peristiwa G-30-S ini menurut John Roosa (2008:4) memiliki dampak

sejarah yang penting. Ia menandai awal berakhirnya masa kepresidenan Soekarno,

sekaligus bermulanya masa kekuasaan Soeharto. Sampai 1965, kedudukan

Soekarno sebagai presiden tidak tergoyahkan. Sebagai bukti kepopularitasannya,

baik G-30-S maupun Soeharto berdalih bahwa segala tindakan yang mereka

lakukan merupakan langkah untuk membela Soekarno. John Roosa juga

menegaskan bahwa bukan hanya bantuan kepada perwira angkatan darat dan

memberikan persenjataan kepada Angkatan Darat Indonesia, Kedutaan besar AS

juga memberikan uang kepada rakyat yang mendukung dan membantu dalam

pemberantasan PKI di Indonesia.2

Teror 1965-66 adalah ‘rahasia umum’ lain yang harus didekati melalui

sejarah lisan. Hampir semua orang di Indonesia, bahkan mereka yang hidup di

daerah paling terpencil sekalipun, tahu akan adanya penahanan dan pembunuhan

massal. Boleh dibilang, hampir semua orang memiliki bukti bahwa perburuan

terhadap PKI pernah terjadi (Ayu Ratih, 2004;8)3

Satu demi satu fakta terungkap, namun tidak sedikit yang masih dibungkam.

Di zaman orde baru, tidak sedikit buku-buku tentang PKI di musnahkan dengan

cara dibakar. Membicarakan tentang hal Komunis adalah hal yang tabuh di zaman

2 Jhon Roosa, Dalih Pembunuhan Massal : Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto (Jakarta :
Hasta Mitra, 2008), Hal. 8

3 Ayu Ratih, dkk (Editor), Tahun Yang Tak Pernah Berakhir: Memahami Pengalaman Korban
65 Esai-esai Pilihan. 2004, Jakarta: ELSAM. Hal 8
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orde baru. Sampai penghujung rezim Suharto pada 1998 pemerintah dan pejabat

militer Indonesia menggunakan hantu PKI untuk menanggapi setiap masalah

kerusuhan atau gejala pembangkangan. Kata-kata kunci dalam wacana rezim itu

adalah “bahaya laten komunisme.” 4

Tahun 1966 rezim orde baru telah memakai istilah G30S/PKI. Sejak itu,

buku-buku yang memuat versi lain dilarang. Diluar negeri misalnya terbit tulisan

Ben Anderson dan Ruth McVey (1966) yang menganggap ini persoalan internal

angkatan darat. Beragam penyebutan ini berdasarkan waktu terjadinya peristiwa

tersebut dan persfektif orang/kelompok yang menamakannya.5

Namun seiring dengan perkembangan politik dan pemerintahan di

Indonesia, dari jalan otoriter orde baru berubah menjadi demokrasi di jaman

sekarang ini. Sudah mulai bermunculan tulisan-tulisan atau bahkan film dalam hal

ini film dokumenter berupa wawancara dengan para korban dan pelaku

pembentaian PKI di tahun 1965-1966. Tetapi dibalik itu semua, masih ada

ketakutan dan keragu-raguan yang ada didalamnya. Masih banyak tersimpan

kenangan-kenangan buruk pada masa pembantaian tersebut. Masih banyak kata

yang terbata-bata saat menjelaskan tentang pengalaman menyeramkan dengan

pada masa genosida PKI di indonesia.

Film adalah alat komunikasi massa yang kedua muncul di dunia setelah

surat kabar. Kekuatan dan kemampuan film menjangkau banyak segmen sosial,

4 Jhon Roosa, Dalih Pembunuhan Massal : Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto (Jakarta :
Hasta Mitra, 2008), Hal. 8

5 Asvi Marwan Adam, 2009, Membongkar Manipulasi Sejarah: Kontroversi Pelaku dan
Peristiwa, Jakarta: Penerbit Buku Kompas Hal-140
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lantas membuat para ahli bahwa film memiliki potensi untuk mempengaruhi

khalayak.

Dalam film Senyap bisa dikatakan sebagai sequel dari film Joshua

Oppenheimer sebelumnya yaitu Jagal. namun perbedaanya adalah film Jagal

dominan menceritakan tentang pelaku genosida sedangkan film senyap dominan

menceritakan tentang film korban genosida. Film senyap sebagai alat komunikasi

massa untuk menyebarkan informasi dan fakta baru tentang kasus yang masih

sangat sensitif di negeri ini yaitu tentang penumpasan komunis. Jika membaca

beberapa pernyataan dari sutradara tentang tujuan dari pembuatan film ini adalah

sebagai langkah awal untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM di Indonesia

yaitu pembunuhan jutaan manusia poada tahun 1965-1966. Langkah yang

dilakukan adalah kampnye untuk upaya rekonsiliasi antara pelaku dan korban,

baik di baik tingkat tinggi seperti pemerintahan maupun ke yang paling rendah

seperti tingkat desa.

Film Senyap menceritakan tentang kehidupan korban yang diduga sebagai

komunis dan beberapa pemimpin dari pembunuh yang ada di Sumatra Utara. Film

Senyap mengisahkan para korban sebagai tokoh protagonis yang hidupnya masih

sangat memprihatinkan hingga saat ini di masa domekrasi. Ketakutan mereka

membuat orang yang hidup di tahun 1965 bahkan yang hidup sepanjang

pemerintahan orde baru selama 32 tahun, memiliki ketakutan yang tak bisa

dihilangkan sampai sekarang, ditambah dengan pembelajaran disekolah dan buku-

buku yang diedarkan oleh pemerintah tentang PKI yang menganggap semua

anggota PKI dan yang berhubungan dengan PKI adalah sesuatu yang harus
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dihilangkan dan dimusnahkan di Indonesia. Pembahasan masalah PKI dan

pembantaian 1965 adalah hal masih sensitif di negeri ini. Entah karena trauma

yang sudah sangat dalam di rasakan oleh para generasi bangsa, atau karena

ketakutan atas kemunculan kembali komunis di Indonesia.

Adi sebagai seorang keluarga korban pembunuhan tahun 1965 yang di duga

sebagai anggota komunis mencoba mempelajari dan ingin bertemu dengan para

pembunuh keluarganya. Dengan mendatangi satu persatu para pelaku Adi mulai

berbincang dengan para pelaku dan saat itulah dimana para pelaku digambarkan

dalam film Senyap.

Dalam film Senyap para pelaku di kisahkan sebagai tokoh antagonis, dari

kisah yang mereka ceritakan dan beberapa adegan rekonstruksi pembunuhan pada

tahun 1965 yang mereka lakukan sendiri dan secara jelas di tampilkan dalam film

Senyap. Dari beberapa pertanyaan Adi tentang PKI menggambarkan bahwa para

pembunuh memiliki pemahaman yang kurang tentang PKI dan Komunis.

Sehingga pemahaman mereka yang menjadikan mereka menjadi pembunuh.

Pemahaman yang didapatkan para pembunuh seputar PKI sendiri didapatkan dari

propaganda pemerintah dan juga dari tentara yang ada di setiap daerah.

Melalui  film Senyap, Joshua Oppenheimer mencoba menceritakan para

pelaku dan para korban penghapusan PKI di Indonesia pada tahun 1965-1966.

Joshua mencoba mencari dan mempertemukan antara keluarga dan pelaku

pembunuhan. Dalam film ini kita dapat melihat bagaimana kehidupan para korban

dan pelaku pada saat pecahnya penghapusan PKI pada tahun 1965, hingga melihat

bagaimana kehidupan para pelaku dan korban saat ini.
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Di beberapa festival film internasional Film Senyap atau dengan judul

edaran internasional The Look Of Silence mendapatkan banyak penghargaan.

Salah satunya film terbaik di Festival Film Internasional di Venesia. Namun

penghargaan tersebut tidak sejalan dengan beberapa pemutaran film senyap dalam

negeri. Di beberapa daerah film Senyap dibubarkan oleh beberapa kelompok yang

mengangggap bahwa film ini memiliki tujuan untuk membangkitkan lagi faham

komunis di negeri ini. Serta film Senyap tidak mengangakat fakta yang berimbang

dalam kasus PKI di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai

film Senyap karya Joshua Oppenheimer. Dalam film tersebut terdapat beberapa

sejarah atau kejadian yang diceritakan ulang, didokumentasikan dan coba untuk

disebar, bukan hanya di Indonesia tapi juga di mata Dunia.

I.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang maka masalah dalam penelitian ini adalah

“Bagaimana konstruksi realitas korban dan pelaku genosida Komunis di

Indonesia dalam film dokumenter Senyap Karya Joshua Oppenheimer?”

I.3. TUJUAN PENELITIAN

Dari rumusan masalah yang ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah

untuk mengetahui “Konstruksi realitas korban dan pelaku genosida Komunis di

Indonesia dalam film dokumenter Senyap karya Joshua Oppenheimer”
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I.4. MANFAAT PENELITIAN

1.4.1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian sejenis,

menambah referensi atau literatur kepustakaan mengenai kajian konstruksi

realitas dalam film, serta sebagai bahan referensi bagi yang membutuhkan

khususnya dalam mengkaji mengenai film dokumenter dengan

menggunakan analisis framing.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan bagi para

praktisi film dalam memproduksi film dokumenter yang sarat akan nilai

kehidupan sosial dan sejarah bangsa yang sangat sensitif. Sehingga dapat

lebih memberikan manfaat bagi para pembuat film serta para akademisi dan

peneliti film.


