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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

JAS MERAH, Jangan Sampai Melupakan Sejarah. Itulah kalimat 

yang pernah diucapkan oleh Bapak Proklamator Negara Indonesia, Ir. 

Soekarno. Banyak sekali sejarah yang telah dicatat oleh Negara kita, mulai 

dari zaman Kerajaan-kerajaan, zaman penjajahan Belanda dan Jepang, 

hingga sejarah kemerdekaan Negara Indonesia. Salah satu sejarah yang 

mungkin masih terngiang di benak kita adalah tragedi pemberontakan 

Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (selanjutnya disebut G 

30 S/PKI). Partai Komunis Indonesia (selanjutnya disebut PKI) awal 

mulanya dibentuk pada tahun 1924 dan sejak saat itulah PKI lahir dan 

selanjutnya membayang-bayangi perjalanan bangsa dan Negara Indonesia 

selama sekitar 42 tahun (1924-1966) (Jimly, 2005:IX). 

Selama kurun waktu tersebut, PKI memperjuangkan ideologi 

Komunis dengan menggunakan jalan kekerasan dan menghalalkan segala 

cara, selama hal itu dapat mengarahkan pada pencapaian tujuan. Jalan 

kekerasan, konfrontatif, dan tak kenal kompromi ini memang dikenal 

sebagai salah satu ciri khas gerakan Komunis dimanapun. Sikap keras ini 

seringkali membawa dampak buruk, yakni jatuhnya korban jiwa yang 

banyak di kalangan kelompok lawan Komunis. Gerakan itu dilakukan 

sebagai upaya pemberontakan terhadap penguasa, guna mendirikan 

pemerintahan Komunis yang diinginkan (Jimly, 2005:X-XI). 
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PKI menentang semua langkah diplomatik RI dengan Belanda 

sesuai dengan doktrin Zhdanov, yang dianut oleh Komunisme 

Internasional. Tidak hanya itu, PKI juga melakukan beberapa kali 

pemberontakan di berbagai daerah selama masa-masa sulit bagi Republik 

Indonesia. Pada tahun 1965, peristiwa tujuh jenderal Angkatan Darat dan 

lebih luas lagi pemberontakan G 30 S/PKI pada tahun 1965 tetap 

menyimpan misteri sampai saat ini, terutama mengenai pelaku utama atau 

dalang tragedi nasional tersebut. Pemerintah Orde Baru beberapa saat 

setelah tragedi tersebut, telah secara tegas menyebut PKI sebagai 

pelakunya. Pada era Orde Baru, pemahaman bahwa PKI adalah dalang 

peristiwa berdarah pada tahun 1965 secara terus menerus disosialisasikan 

kepada publik melalui media massa, antara lain melalui buku pelajaran 

dan film. PKI sebagai dalang G 30 S/PKI menjadi sejarah resmi Indonesia. 

Pada 1950, PKI memulai kembali kegiatan penerbitannya, dengan 

organ-organ utamanya yaitu Harian Rakjat dan Bintang Merah. Pada 

1950-an, PKI mengambil posisi sebagai partai nasionalis di bawah 

pimpinan D.N. Aidit, dan mendukung kebijakan-kebijakan anti kolonialis 

dan anti Barat yang diambil oleh Presiden Soekarno. Presiden Soekarno 

berkali-kali melakukan pembelaan bahwa PKI tidak terlibat dalam 

peristiwa sebagai partai melainkan karena adanya sejumlah tokoh partai 

yang bertindak di luar kontrol dan terpancing oleh insinuasi Barat, dan 

karena itu Soekarno tidak akan membubarkan PKI. 
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Sampai tahun 2004, mantan anggota PKI masih dilarang dan 

masuk daftar hitam dari banyak pekerjaan termasuk apabila ingin bekerja 

di pemerintahan, sebagaimana kebijakan rezim Soeharto yang telah 

dijalankan sejak pembersihan PKI tahun 1965. Selama masa presiden 

Abdurrahman Wahid, ia mengundang mantan buangan PKI untuk kembali 

ke Indonesia pada tahun 1999, dan mengusulkan menghilangkan 

pembatasan diskusi terbuka atas ideologi komunis (Roosa, 2006). 

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 33 tahun 2009 tentang 

Perfilman menyatakan bahwa, Film adalah karya seni budaya yang 

merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat 

berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat 

dipertunjukkan.  

Film juga merupakan medium ekspresi artistik sebagai suatu alat 

bagi para seniman dan insan perfilman dalam rangka mengutarakan 

gagasan-gagasan dan ide cerita. Secara esensial dan substansial film 

memiliki kekuatan yang akan berimplikasi terhadap masyarakat 

Dalam perkembangannya, film tidak hanya dijadikan sebagai 

media hiburan semata, tetapi juga digunakan sebagai alat propaganda, 

terutama menyangkut tujuan sosial atau nasional. Berdasarkan pada 

pencapaiannya yang menggambarkan realitas, film dapat memberikan 

imbas secara emosional dan popularitas, karena film mempunyai pengaruh 

besar terhadap jiwa manusia. 
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Setelah lebih dari tiga puluh tahun sejarah itu terjadi, muncul dua 

buah film dokumenter yang mengungkap sisi lain dari kasus 

Pemberontakan G 30 S/PKI. Karya seni berupa suara dan gambar yang 

dibingkai secara sinematik untuk memberikan satu pengetahuan yang 

baru, kontroversional, dan menimbulkan propaganda. 

Dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk menganalisis tentang 

film dokumenter “Senyap” dikarenakan film ini melihat kejadian kasus G 

30 S/PKI dari sudut pandang lain, yakni dalam film ini diceritakan bahwa 

anggota PKI tidak bersalah dan justru menjadi korban pembantaian masal. 

Film dokumenter tentang Adi. Tukang kacamata keliling itu adalah adik 

dari Ramli, salah satu korban pembantaian 1965-1966 di salah satu desa 

perkebunan terpencil di Sumatera Utara. Lahir pasca pembantaian 1965-

1966, Adi tumbuh dalam keluarga yang secara resmi dinyatakan "tidak 

bersih lingkungan" karena kakaknya, Ramli, dianggap simpatisan PKI. 

Bersama Adi, Jhosua Oppenheimer mengumpulkan para korban dan 

penyintas pembantaian 1965-1966, mendokumentasikan kesaksian mereka 

tentang sejarah pahit itu. 

Di tengah proses itu, terjadi intimidasi kepada para penyintas. 

Mereka diminta diam dan tidak memberi kesaksian kepada Oppenheimer. 

Para penyintas mencari siasat, lalu mendesak Oppenheimer mewawancarai 

sejumlah tokoh yang terlibat pembantaian itu, yang mungkin akan 

menceritakan sendiri pembantaian mereka. 
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Oppenheimer ragu siasat itu bisa berjalan, dan menjadi terkejut 

ketika ternyata mereka yang terlibat pembantaian 1965-1966 bangga 

menceritakan bagaimana mereka membunuh para korban. Siasat di tengah 

jalan itulah yang melahirkan film Jagal yang diluncurkan mendahului 

Senyap. 

Oppenheimer melanjutkan proyek film dokumentasi kesaksian para 

penyintas dengan menunjukkan rekaman wawancara itu kepada Adi. 

Dalam Senyap, tampak Adi menonton kesaksian para pembunuh. Adi 

termenung, diam, tetapi terus menonton rekaman wawancara yang 

diabadikan pada April 2003 yang memperlihatkan orang yang tertawa-

tawa bangga mengisahkan "kepahlawanan" mereka membunuh.  

Film dokumenter ini menarik untuk analisis karena mirip dengan 

berita akan faktualitasnya, dokumenter lebih kental dengan usaha 

menginterpresentasi fakta-fakta tentang peristiwa yang dinilai essensial 

dan eksistensial serta dikaji secara mendalam.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk 

menggambarkan objek penelitian sesuai dengan apa yang diamati dan 

ditangkap dari data yang diperoleh. Selain itu tujuan metode ini adalah 

untuk membantu proses penelitian dengan memberikan gambaran yang 

lebih cermat. Berangkat dari latar belakang di atas maka peneliti 

mengambil judul “Propaganda Peristiwa G 30 S/PKI melalui Film 

Dokumenter (Analisis Wacana Film Senyap karya Joshua Oppenheimer)” 

 



6 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari paparan di atas yang terdapat pada latar belakang maka 

pertanyaan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana 

propaganda yang terkontruksi dalam Film Dokumenter Senyap tentang 

Peristiwa G 30 S/PKI ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan diadakan 

penelitian ini adalah untuk membongkar makna propaganda dalam 

Peristiwa G 30 S/PKI pada Film Dokumenter Senyap 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini mempunyai manfaat sebagai berikut : 

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan menambah referensi bagi studi Ilmu

Komunikasi khususnya kajian tentang propaganda dalam film.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan

strata-1 ilmu komunikasi.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang

propaganda film bagi masyarakat pada umumnya dan khalayak

penonton film dokumenter “Senyap”


