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ABSTRAK 

Erryan Hadisto 2017 : Film Jagal: Melawan Propaganda Hitam Terhadap Partai Komunis 

Indonesia Pada Masa Rezim Orde Baru. Dosen Pembimbing : Restu Karlina Rahayu, S.IP., 

M.Si, Ratnaningsih Damayanti, S.IP., M.Ec.Dev 

Penelitian ini diawali oleh adanya sebuah film berjudul Jagal atau Act Of Killing yang 

disutradarai oleh Joshua Oppenheimer yang menceritakan tentang pemunuhan massal 1965-1966 

pada masa rezim Orde Baru yang diceritakan langsung oleh pelaku sejarah. Sementara itu metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan melakukan wawancara 

terhadap aktivis yang konsen terhadap eks Partai Komunis Indonesia dan juga pengamat film serta 

pengamat politik. Dengan menggunakan metodologi Arkeologi dan metodologi Geneanologi oleh 

Michel Foucalt, untuk mencari propaganda-propaganda yang terkuak pada film Jagal tersebut dan 

kontinuitas dan diskontinuitas dari propaganda yang terdapat pada film Jagal tersebut. Hasil dalam 

penelitian ini merujuk pada adanya propaganda dalam film tersebut yang terungkap dan bagaimana 

kontinuitas dan diskontinuitas nya pada masa sekarang. Masalah yang ada adalah film Jagal ini 

dilarang dan tidak diperbolehkan tayang di Indonesia. Dengan kata lain, film ini membuat suatu 

kontroversi yang sebenarnya film Jagal ini bisa menjadi suatu kebeneran sejarah.  

Kata kunci : Propaganda, Partai Komunis Indonesia, Film Jagal.. 
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ABSTRACT 

Erryan Hadisto 2018: FILM JAGAL; FIGHTING THE BLACK PROPAGANDA 

TOWARDS PARTAI KOMUNIS INDONESIA IN  NEW ORDER REGIME  .Supervising 

lecturer:Restu Karlina Rahayu, S.IP., M.Si, Ratnaningsih Damayanti, S.IP., M.Ec.Dev 

This research started by upcoming movie called Jagal or The Act Of Killing directed by 

Joshua Oppenheimer that tells a story of mass killings in 1965-1966 in the new order and directly 

told by the actor of history. Meanwhile this research use qualitative by interview with activist that 

oncern with ex-Partai Komunis Indonesia, Movie Goers and Politic observer. Using metoology 

Archeology and Metodology Geneanology by Michel Foucalt for searching the clue of propaganda 

in Film Jagal and the continuity and discontinuity from the propaganda that are dound in this 

movie. The result of this research are open the possibility that are many of propaganda in the film 

Jagal and how dicontinue and continuity in mean time. The problem of this research is film Jagal 

forbidden to play at theatre in Indonesia. In other word, this movie invite controversy  that in fact 

this movie brings some truth about dark history of Indonesia.  

Keywords : Propaganda, Partai Komunis Indonesia, Film Jagal. 
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Action               : Artian bahasa Indonesia merupakan aksi 

Anonymous       : Tidak diketahui namanya, dirahasiakan 

Anti                   : Tidak setuju; tidak suka; tidak senang 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ideologi anti-komunisme dalam praktik politik dan kebudayaan Orde Baru 

telah menjadi wacana yang tidak dapat diganggu gugat dan melebur ke dalam 

identitas ideologi tunggal pancasila. Melalui berbagai program pemerintah seperti 

kurikulum pendidikan dan penataan, pancasila dan anti-komunisme dijadikan 

landasan penting untuk menciptakan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. 

Pembunuhan terhadap 7 Perwira Angkatan Darat dan 1 Jendral adalah awal mula 

dari Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau yang dikenal dengan 

peristiwa G30S PKI. Setelah kejadian pembunuhan 7 Perwira Angkatan Darat dan 

1 Jendral itu, Soeharto dijadikan panglima angkatan darat oleh Soekarno pada 

tanggal 16 Oktober 1965 dan oleh kebijakan Soeharto untuk membumi hanguskan 

PKI atau simpatisan dengan membunuh 78.000-500.000 masyarakat indonesia 

yang menganut paham komunisme maupun bekas keluarga PKI tersebut.1 

Pembunuhan ini juga dilakukan dengan tangan masyarakat Indonesia 

sendiri serta menggunakan perangkat negara untuk membumi hanguskan 

masyarakat yang terindikasi PKI atau komunis.2 Alhasil tindakan tanpa rasa 

                                                           
1 Hermawan Sulistyo, Palu Arit Di Ladang Tebu, Jakarta. Kepustakaan Populer Gramedia, 2000, 

hlm 46. 
2 Ibid, hlm 47. 
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kemanusiaan ini sama sekali tidak pernah diungkap oleh sejarah, namun beberapa 

bukti PKI melakukan gerakan G30S PKI terdapat pada film Penghianatan G30S 

PKI yang dirilis pada tahun 1984.3 Buku-buku yang membahas hal tersebut 

maupun buku-buku yang mengungkapkan awal Orde Baru dibakar dan dilarang 

untuk beredar. Serta banyaknya karya seni yang menyinggung terkait Orde Baru 

dan PKI pun dihilangkan dan dilarang untuk beredar. 

Sebelum adanya akademi-akademi pendidikan seni rupa seperti ASRI 

(Akademi Seni Rupa Indonesia), ISI ( Institut Seni Indonesia), perkembangan seni 

di Indonesia sudah cukup berkembang. Dari perkembangan seni yang ada, seni 

bukan hanya digunakan sebagai pengungkapan ekspresi seniman saja tetapi 

digunakan sebagai sarana perjuangan. Pada zaman kolonialisme Belanda, seni 

digunakan untuk menentang kolonialisme Belanda. Pembentukan sanggar Pelukis 

Rakyat, Seniman Indonesia Muda dan Bumi Tarung dapat memberikan arah 

penting bagi perkembangan seni lukis Indonesia yang memiliki kecenderungan 

bersifat kerakyatan. Sanggar-sanggar pada saat tu mempunyai peran penting 

dalam memberikan pendidikan seni dan politik untuk rakyat, di sanggar pun para 

seniman tidak canggung untuk berdiskusi politik.  

Perjuangan dan pengekspresian seorang musisi diawali dari tahun 1980-an 

yang dipelopori oleh Benny Soebardja. Masa permulaan Orde Baru adalah fase 

krusial dalam memahami musik Benny Soebardja yang kemudian termuat di The 

                                                           

3 Hermawan Sulistyo. Palu Arit Di Ladang Tebu, Jakarta. Kepustakaan Populer Gramedia, 

2000 hlm 20. 
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Lizard Years, juga musik radikal serupa lainnya di kompilasi Those Shocking 

Days.4 Pada awal dekade 1970-an Orde Baru sedang melakukan konsolidasi 

rezim, dan masih melakukan beberapa uji coba sarana represi dan kooptasi yang 

kemudian disempurnakan pada awal dekade 1980-an. Butuh waktu hampir satu 

dekade sebelum NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi 

Mahasiswa) berhasil diterapkan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih 

diizinkan menjadi oposisi, partai politik masih berjumlah 10 sebelum menjalani 

proses fusi. Dalam seni musik dan pertunjukan, aparat Orde Baru masih mencoba-

coba metode antara kooptasi dan represi dengan menciptakan kelompok-

kelompok musik pesanan sponsor yang menyanyikan tembang-tembang mengenai 

kecintaan pada tanah air atau lagu moralis seperti “Anti Gandja” sambil 

mengizinkan Koes Plus kembali masuk ke tangga lagu nasional. 

Bukan hanya dari hasil karya seni musik saja yang sudah memperjuangkan 

untuk berekspresi serta menggambarkan realita keadaan pemerintahan Indonesia 

pada era Orde Baru, namun juga terdapat hasil karya film yang menjadi pelopor 

dunia perfilman untuk lebih berani menyatakan pesan yang akan disampaikan 

pada era Orde Baru.  Film nasional dapat merefleksikan proses konstruksi 

identitas yang ditampilkan, baik visual maupun nonverbal. Salah satu film 

nasional yang menggambarkan hal tersebut adalah Puteri Giok yang disutradarai 

oleh Maman Firmansjah pada tahun 1980. Film tersebut berkisah mengenai 

konflik tentang asimilasi melalui relasi seorang remaja putri bernama Han Giok 

Nio dan Han Tek Liong sebagai kakaknya. Konflik muncul akibat opini 

                                                           
4  Taufiq Rahman, Pop Kosong Berbunyi Nyaring Jakarta: Elevation Books 2013, hlm 138. 



4 
 

 
 

TuanVijay, rekan bisnis Han Liong Swie, ayah Giok dan Tek Liong, mengenai 

hubungannya dengan Herman seorang pribumi. Film ini secara jelas menyiratkan 

tentang perjuangan terjadinya pembauran di Indonesia pada era Orde Baru. Film 

ini memperlihatkan adanya doktrin Pancasila serta subordinasi dari pemangku 

kebijakan di era pemerintah Orde Baru melalui Badan Pembina Pendidikan 

Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau BP 7 dan 

Badan Komunikasi Penghayat Kesatuan Bangsa atau BAKOM PKB serta doktrin 

Pancasila. Selain itu, praktik-praktik diskursif berupa “asimilasi paksa” tampak 

melalui wacana film.  

Namun karya seni berbentuk film benar-benar dimanfaatkan oleh 

pemerintahan Orde Baru untuk menjadi suatu propaganda dan keuntungan 

golongan. Salah satunya adalah film propaganda Orde Baru Penghianatan G30S 

PKI yang dirilis pada tahun 1984. Dapat kita pahami bersama bahwa film itu 

merupakan media budaya yang dimanfaatkan sebagai alat propaganda yang 

berpengaruh luas di Indonesia. Film ini merupakan sebuah contoh produk budaya 

yang digunakan oleh pemerintah Orde Baru untuk secara terang-terangan 

menggambarkan pandangan ideologisnya tentang komunisme.5 Dalam film itu 

bahwa PKI dan para pengikutnya di tampilkan sebagai suatu kelompok yang 

kejam dan sadis, membunuh tanpa hati nurani dan berkhianat kepada bangsa 

Indonesia, dengan mencoba melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno 

dengan melakukan pembunuhan terhadap tujuh jenderal di film itu.  

                                                           
5 Wijaya Herlambang, Kekerasan Budaya Pasca 1965 : Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-

Komunisme Melalui Seni dan Sastra, Serpong, Margin Kiri, 2013, hlm 7. 
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Film Penghianatan G30S PKI tersebut pada saat rezim Orde Baru selalu 

diputar pada tanggal 30 September untuk mengingatkan kembali pada masyarakat 

atas kekejaman yang dilakukan oleh PKI, dalam hubungannya dengan ini 

pemerintah Orde Baru sangat berhasil dalam merepresentasikan versi resmi 

peristiwa 1965 dan terlebih lagi dalam mempengaruhi penonton untuk percaya 

sepenuhnya bahwa muatan ideologis di dalam film itu adalah sebuah kebenaran 

khususnya dalam menanamkan ideologi anti-komunisme di tengah masyarakat 

Indonesia. Dan pada masa Orde Baru ini demokrasi dijadikan senjata untuk 

menghancurkan golongan kiri dengan propaganda bahwa politik kiri dinilai 

sebagai entitas anti-demokrasi, Soeharto juga di bantu oleh yayasan-yayasan 

maupun organisasi-organisasi yang turut menyebarkan propaganda tersebut.6 

Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai moral dan kebudayaan anti-

komunisme sudah menjadi kekuatan yang digunakan sebagai dasar kampanye 

puluhan tahun tentang komunisme dan praktik-praktik kebudayaan, sebagai 

bentuk legitimasi kekerasan terhadap kaum komunis.7 Ada banyak lagi produk-

produk kebudayaan yang digunakan pemerintah Orde Baru dalam 

mengkampanyekan anti-komunisme, seperti ideologi negara, museum, monumen, 

diorama, foklor, agama, buku-buku pegangan siswa, materi penataran, film, 

ideologi kebudayaan dan karya sastra.8 Hal ini yang membuat pada era Orde Baru 

komunisme di kambing hitamkan, propaganda yang terus terdengar pada era Orde 

                                                           
6 Ibid, hlm 8. 
7 Hermawan Sulistyo. Palu Arit Di Ladang Tebu, Jakarta. Kepustakaan Populer Gramedia, 2000 

hlm 32. 
8 Wijaya Herlambang, Kekerasan Budaya Pasca 1965 : Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-

Komunisme Melalui Seni dan Sastra, Serpong, Margin Kiri, 2013, hlm 17. 
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Baru menyebutkan bahwa “Komunisme tidak bertuhan” Soeharto dengan 

organisasi-organisasi nya mengkampanyekan itu dengan menggunakan pancasila 

untuk memberantas ideologi-ideologi yang bertentangan terhadap rezim itu, 

melihat memang pada saat itu ideologi komunisme merupakan kekuatan politik 

terbesar di Indonesia dan bertentangan dengan rezim Soeharto oleh sebab itu 

untuk menjaga kestabilan kepemimpinan Soeharto ideologi komunisme harus 

dibumi hanguskan dan di hapus dari sejarah bangsa indonesia.9 

Karya seni digunakan oleh pemerintahan Orde Baru untuk menjadi suatu 

penyebaran infomasi tentang ideologi komunisme yang mendapat citra kurang 

baik. Pelarangan atas berekspresi yang berbau PKI dan kontra terhadap 

pemerintahan Orde Baru membuat para seniman, musisi dan artis terkekang.10 

Setelah ketakutan yang dialami seniman dan juga musisi pada era Orde Baru, di 

era pasca reformasi setelah adanya kebebasan pers dan kebebasan berekspresi 

yang memiliki payung hukum, para seniman, musisi Indonesia sudah mulai vokal 

terhadap apa yang terjadi di Indonesia dan lebih berani dalam berekspresi baik itu 

dalam konteks sosial, pendidikan, bahkan pemerintahan Indonesia. Secara formal, 

pengakuan Indonesia akan kebebasan berekspresi ini termaktub jelas dalam Pasal 

28E ayat 3 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, 

berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Baik itu dalam bentuk karya seni 

musik, film, teater, buku, lukisan dan juga puisi. 

                                                           
9  Ibid, hlm 18. 
10 Ibid, hlm 19.  
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Pada dasarnya, film adalah salah satu bentuk karya seni yang paling kuat 

dampaknya dibandingkan bentuk seni lainnya dalam melakukan representasi 

terhadap kenyataan yang terjadi. Pada era Orde Baru, rezim tersebut menyadari 

betapa karya seni dapat berpengaruh terhadap masyarakat dalam membagikan 

informasi, propaganda, dan tranformasi kebudayaan. Antisipasi dari rezim Orde 

Baru untuk merepresi masyarakat agar tidak bebas untuk berkarya dan berekspresi 

menjadikan rezim Orde Baru semakin kuat dan cenderung tak terbantahkan.11 

Pada era reformasi dimana masyarakat bisa bebas berekspresi dan juga 

menyerukan pendapat didepan umum, peluang itu sangat dimanfaatkan dengan 

baik oleh generasi muda Indonesia baik itu seniman maupun musisi. Banyaknya 

karya seni musik maupun film yang menyerukan kegelisahan masyarakat 

Indonesia terhadap keadaan pemerintahan Indonesia, baik itu keadaan 

pemerintahan Indonesia di era reformasi maupun di Orde Baru sangat 

mendeskripsikan bagaimana masyarakat Indonesia masih memiliki jiwa yang 

artistik sekaligus peduli terhadap keadaan pemerintahan Indonesia. Film Jagal 

yang di sutradarai oleh Joshua Oppenheimer dan rilis pada tahun 2012 dibeberapa 

negara di Eropa dan Amerika Serikat menjadi salah satu karya seni yang vokal 

terhadap keadaan pemerintahan Indonesia khususnya terkait peristiwa G30S PKI.  

Hasil karya film dari sutradara asal Amerika yang berdomisili di Denmark 

ini menarik penulis untuk meneliti lebih jauh tentang karya film Jagal yang 

dengan ekspilisit menggambarkan kekerasan terhadap PKI adalah sebuah aksi 

                                                           
11 Wijaya Herlambang, Kekerasan Budaya Pasca 1965 : Bagaimana Orde Baru Melegitimasi 

Anti-Komunisme Melalui Seni dan Sastra, Serpong, Margin Kiri, 2013, hlm 14. 
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heroik untuk dilakukan di era Orde Baru.  Jagal merupakan film dokumenter yang 

disutradarai oleh Joshua Oppenheimer. Pada film dokumenter ini, Joshua 

melakukan dokumenter ini tepatnya di Kota Medan. Joshua membuat dokumenter 

ini dengan cara ia berpura-pura ingin membuat film yang mengenang tentang 

pembantaian PKI di Medan yang di pimpin oleh Anwar Congo dan Herman Koto 

salah satu preman Pemuda Pancasila yng di era Orde Baru sudah membunuh lebih 

dari 1000 orang PKI di Kota Medan. Berpura-pura membuat film tentang 

pengenangan pembunuhan PKI, Joshua diam-diam membuat film dokumenter 

tentang pembunuhan PKI dan rahasia-rahasia buruk Pemuda Pancasila terkuak.  

Joshua memasang berbagai kamera tersembunyi yang nantinya merekam 

segala percakapannya dengan Anwar dan Herman serta kegiatan Pemuda 

Pancasila dengan kedok ingin membuat film yang akan rilis di Indonesia. Dengan 

meminta Anwar untuk mereka ulang bagaimana ia membunuh pada masa Orde 

Baru pembantaian PKI, disini terlihat bagaimana kejinya pembantaian tersebut 

dengam menggunakan beberapa metode, dan juga terungkap bagaimana 

organisasi Pemuda Pancasila yang beranggotakan pejabat dan beberapa Menteri 

Indonesia termasuk Jusuf Kalla Wakil Presiden dari Presiden Indonesia Soesilo 

Bambang Yudhoyono pada masa itu. Joshua bekerja sama dengan beberapa kru 

perfilman di Medan untuk berpura-pura membuat film yang dibintangi oleh 

Anwar Congo sendiri dan Herman Koto, dengan cara me-reka ulang segala 

pembantaian yang mereka lakukan pada Orde Baru terhadap PKI, itulah yang 

digunakan oleh Joshua sebagai film dokumenternya. 
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Pembuatan film ini berlangsung dari 2005 awal dari Joshua bertemu 

dengan Anwar Congo dan diakhiri pada tahun 2011. Kru dari film dokumenter 

Jagal yang berwarga negara Indonesia disebutkan dalam credit film ini sebagai 

Anonymous dan dirahasiakan nama mereka sebab mereka takut akan balas dendam 

dari Pemuda Pancasila dan Anwar serta teman-teman nya yang tidak tahu bahwa 

mereka digunakan sebagai alat untuk menguak segala rahasia buruk Indonesia 

oleh Joshua. Film Jagal ini sangat ditentang oleh Indonesia khusus nya 

Pemerintahan Indonesia karena terdapat banyak informasi buruk yang seharusnya 

tidak terkuak. Alasan mengapa peneliti mengambil dari film Jagal dikarenakan 

keberanian sang sutradara yang notabennya bukan lah warga negara Indonesia 

memperlihatkan dalam film Jagal pembantaian atas PKI pada rezim Orde Baru 

yang menganggap pembantaian tersebut merupakan aksi heroik yang telah 

membela negara. 

Literatur kajian terhadap judul ataupun tema skripsi yang sejenis dengan 

judul yang diangkat oleh penulis di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas 

Brawijaya sampai sekarang masih belum ada yang mengangkatnya, sehingga hasil 

kajian ini diharapkan dapat menjadi suatu hal yang baru dan dapat memperkaya 

kajian pemerintahan kritis di Program Studi Ilmu Pemerintahan. Berdasarkan 

uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi 

dengan judul : “Film Jagal: Melawan Propaganda Hitam Terhadap PKI Pada 

Masa Rezim Orde Baru”.  

1.2 Rumusan Masalah 
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Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Film Jagal 

melawan propaganda hitam terhadap PKI pada rezim Orde Baru?”. Untuk 

membatasi ruang lingkup penelitian sehingga pembahasan materi tidak meluas 

dan penelitian yang dilakukan menjadi terfokus, maka penulis membuat sebuah 

rumusan masalah dalm bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana Film Jagal melawan propaganda hitam terhadap PKI? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 

1. Menjelaskan bagaimana film Jagal mengungkapkan suatu fakta terhadap 

propaganda PKI dan peristiwa G30S PKI pada rezim Orde Baru. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini memiliki manfaat yang akan dibagi ke dalam dua manfaat 

yakni manfaat akademis dan manfaat praktis. 

1.4.1 Manfaat Akademis 

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran mengenai 

hasil karya seni yang bisa menggambarkan peristiwa kritis yang terjadi di 

pemerintahan Indonesia. 

2. Menyempurnakan penelitian terdahulu yang memiliki ranah sama, namun 

dengan penemuan-penemuan yang berbeda. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk 

memberikan gambaran bagi khalayak terkait perihal film sebagai media kritik 

sosial. 

2. Menambah wawasan masyarakat terkait edukasi film indie di Indonesia yang 

berbobot dan bisa dijadikan referensi untuk mengetahui apa yang sedang 

terjadi di masyarakat baik itu terkait kehidupan sosial, maupun keadaan 

pemerintahan Indonesia dikemas dengan bentuk seni yang bisa dinikmati. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini peniliti memaparkan penelitian terdahulu yang memiliki 

korelasi dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti. Penelitian 

terdahulu ini tentu dapat menjadi rujukan bagi peneliti dalam memperluas 

wawasan. Kemudian, sub bab selanjutnya peneliti akan menjelaskan mengenai 

teori yang digunakan sebagai pisau analisis nantinya. Teori Elit Kekuasaan 

menjadi dasar bagi peneliti untuk menjadi pedoman dalam rangka memudahkan 

fokus kajian dalam penelitian. Selain itu, teori elit kekuasaan ini juga relevan 

apabila dikorelasikan dengan objek yang diteliti. Teori ini mampu memberikan 

gambaran tentang bagaimana substansi dari film Jagal yang menggambarkan 

keadaan pembantaian PKI yang dianggap sebagai aksi heroik yang menjadi bahan 

penilitian yang nantinya dikaitkan dengan bagaimana film Jagal melawan 

propaganda hitam terhadap PKI pada masa rezim Orde Baru. 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Sub bab ini akan menjelaskan bagaimana hasil penelitian pada studi 

terdahulu. Selain itu juga ada fokus penelitian yang sejenis dan apa yang 

membedakan penelitian terdahulu dengan bahasan peneliti saat ini. Selanjutnya, 

hasil penelitian terdahulu ini juga akan menjadi rujukan bagi peneliti dalam 

melaksanakan penelitian ini. Berikut ini peneliti sertakan tabel yang menjelaskan 

tentang penelitian terdahulu: 



13 
 

 
 

Tabel 2.1 Penelitian  Terdahulu 

No Penelitian Terdahulu Judul Penelitian Teori Pembeda 

1. Ayu Retno Lestari Ekspresi Seniman Seni 

Rupa Terhadap 

Kebijakan Pemerintah 

Indonesia  Tahun 

1974-1989 (Kajian 

Pada Gerakan Seni 

Rupa Baru Indonesia) 

- Teori Historis - Penelitian ini 

berfokus 

pada 

bagaimana 

gerakan seni 

rupa baru di 

era Orde 

Baru. 

2. Galuh Candra  

Wisesa 

Kritik Sosial terhadap 

Perilaku Masyarakat 

Urban Dalam Film 

“Jakarta Maghrib” 

- Teori Sosial Kritis - Penelitian ini 

lebih 

memfokuska

n pada 

analisis film 

Jakarta 

Maghrib 

tentang kritik 

sosialnya 

3. Ahmad Kurniawan Analisis Isi Kritik 

Sosial Dalam Film 

Dokumenter 

“Belakang Hotel” 

- Mazhab Frankfurt - Penelitian ini 

hanya 

berfokus 

pada film 

Belakang 

Hotel sebuah 

film 

dokumenter 

yang 

mengkritik 

bagaimana 

kehidupan 

malam 

4. Annisa Nur Indah Kritik Sosial Dalam 

Film Dokumenter 

(Analisis Isi Kualitatif 

Pesan Kritik Sosial 

Pada Film 

Dokumenter 

JALANAN) 

-Teori Kesenjangan 

Sosial 

- Penelitian 

ini 

menggambar

kan pesan 

kritik sosial 

dari 

kehidupan 

anak jalanan 

dari film 

dokumenter 

JALANAN 

5. Fathurrozy Konsep Geneanologi 

Michel Foucalt dan 

Implikasinya Terhadap 

Pemikiran Islam 

Indonesia 

- Geneanologi - Penelitian ini 

lebih bersifat 

analisis 

kepada 

Konsep 

Geneanologi 

dari Michel 

Foucalt 

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2017 
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Berdasarkan tabel yang disajikan diatas, dapat dilihat ada beberapa 

penelitian yang dilakukan terkait dengan kritik sosial terhadap apa yang terjadi di 

masyarakat dan salah satu karya seni yang digunakan untuk mengkritik serta 

menggambarkan realita tersebut ada karya film. Pertama, penelitan yang 

dilakukan oleh Ayu Retno Lestari yang membahas tentang Ekspresi Seniman Seni 

Rupa Terhadap Kebijakan Pemerintah Indonesia  Tahun 1974-1989 (Kajian Pada 

Gerakan Seni Rupa Baru Indonesia). Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa 

pada era Orde Baru dikeluarkan kebijakan depolitisasi dimana kebijakan tersebut 

sebagai upaya untuk mengatur kegiatan masyarakat Indonesia agar tidak masuk 

kedalam dunia politik atau menyinggung sekalipun. 

Kedua, penelitian yang diprakarsai oleh Galuh Candra Wisesa mengenai 

Kritik Sosial terhadap Perilaku Masyarakat Urban Dalam Film “Jakarta Maghrib”. 

Hasil dari penelitian ini ialah adanya perilaku masyarakat urban yang sangat 

disinggung oleh film “Jakarta Maghrib”. Perilaku masyarakat urban yang 

invidualis erat sekali dengan masyarakat di kota-kota besar khususnya di 

perumahan elit atau apartemen. 

Ketiga, penelitian yang dilaksanakan oleh Ahmad Kurniawan membahas 

tentang Analisis Isi Kritik Sosial Dalam Film Dokumenter “Belakang Hotel”. 

Penelitian ini menggunakan teori kritis dari “Mazhab Frankfurt”. Penelitian ini 

menjelaskan mengenai pandangan bahwa tindakan yang bersifat rasional dan 

berorientasi untuk mencapai kesepakatan merupakan upaya untuk menemukan 

kesepahaman masing-masing dari masyarakat. 



15 
 

 
 

Keempat, penelitian yang diprakarsai oleh Annisa Nur Indah membahas 

tentang Kritik Sosial Dalam Film Dokumenter (Analisis Isi Kualitatif Pesan Kritik 

Sosial Pada Film Dokumenter JALANAN). Penelitian ini menjelaskan bagaimana 

kehidupan dan perjuangan anak jalanan serta bagaiman masyarakat pada 

umumnya bereaksi terhadap fenomena anak jalan yang notabennya sangat banyak 

di beberapa kota di Indonesia. 

Kelima, penelitian yang dilaksanakan oleh Fathurrozy yang berjudul 

Konsep Geneanologi Michel Foucalt dan Implikasinya Terhadap Pemikiran Islam 

Indonesia. Penelitian ini fokuskan terhadap konsep Geneanologi oleh Michel 

Foucal terhadap pemikiran islam di Indonesia dan analisisnya terhadap implikasi 

di Indonesia. 

2.2 Film 

Film adalah suatu media visual, yaitu media yang memaparkan “berita” 

yang dapat ditangkap, baik melalui indera mata maupun telinga dengan sangat 

efektif dalam mempengaruhi penonton. Menurut A. W Widjaja, film merupakan 

kombinasi dari drama dengan panduan suara dan musik, sera drama dari panduan 

tingkah laku dan emosi, dapat dinikmati besar oleh penontonnya. Definisi Film 

Menurut UU 8/1992, adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media 

komunikasi massa pandang dan dengar yang dibuat berdasar asa dinematografi 

dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video dan bahan hasil 

penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui 

proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara 
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yang didapat dipertunjukan atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, 

elektronik dan lainnya.1 

Dilihat dari jenisnya, film dibedakan menjadi empat jenis yaitu film cerita, 

film berita, film dokumenter, dan film kartun.2 Sedangkan ditinjau dari durasi film 

dibagi dalam film panjang dan film pendek. Ditinjau dari isi dari film, film dibagi 

menjadi beberapa kategori yaitu film action, film drama, film komedi dan film 

propaganda. namun juga terdapat kategori film dokumenter. Film dokumenter 

adalah dokumentasi dalam bentuk film mengenai suatu peristiwa bersejarah atau 

suatu aspek seni budaya yang mempunyai makna khusus agar dapat menjadi alat 

penerang dan alat pendidikan.3 Film dokumentasi/film non fiksi adalah rekaman 

gambar seremonial organisasi (kegiatan formal) ataupun budaya tradisional/adat 

(life style) yang direkam untuk kepentingan pribadi atau di publikasikan. Film 

dokumentasi sering diproduksi pada kegiatan penting suatu instansi 

pemerintahan/swasta serta rekaman pernikahan ataupun upacara adat tradisional.4 

Karya dokumenter merupakan film yang menceritakan sebuah kejadian 

nyata dengan kekuatan ide kreatornya dalam merangkai gambar-gambar menarik 

menjadi istimewa secara keseluruhan. Istilah dokumenter pertama kali digunakan 

oleh Jhon Grierson yang pertama kali mengkritik film-film karya Robert Flaherty 

di New York Sun pada 8 Februari 1926. Dalam film dokumenter, terdapat 

beberapa jenis film dokumenter yaitu : dokumenter laporan perjalan, dokumenter 

                                                           
1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, pasal 1 bab 1. 
2 Elvinaro Ardianto dan Lukiyanti Komala Erdinaya, Komunikasi Massa Suatu Pengantar, 

Bandung, Simbiosa rekatama Media 2010, hlm 138. 
3 Depdikbud tahun 2005, hlm 242 
4 Andi Fachrudin, Dasar Dasar Produksi Televisi, Jakarta, Kencana 2012, hlm 315 
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sejarah, dokumenter potret/biografi, dokumener perbandingan/kontradiksi, 

dokumenter ilmu pengetahuan, dokumenter nostalgia, dokumenter rekontruksi, 

dokumenter investigasi, dokumenter eksperimen/seni, dokumenter buku harian 

dan dokumenter drama/5 

Film juga memiliki beberapa fungsi diantaranya sebagai sarana dakwah, 

sarana informasi, sarana tranformasi budaya, dan sarana untuk membangun 

industri atau media hiburan, penjelasannya sebagai berikut :6 

1. Fungsi film sebagai sarana dakwah dapat diharapkan mampu menarik 

minat pencinta film untuk dapat mengambil hikmah dari film terebut. 

Setiap film tidak harus konkrit dan mengena dalam dakwahnya bahkan 

bisa juga hanya memberikan sedikit singungan yang berarti bagi pencinta 

film yang berkaitan dengan hal-hal religi 

2. Film sebagai sarana informasi adalah efektifnya transformasi dua arah 

yang dapat digunakan sebagai perantara dalam menyampaikan pesan-

pesan untuk memberikan gambaran tentang sesuatu peristiwa. 

3. Film sebagai media tranformasi kebudayaan yakni pengaruh film akan 

sangat terasa sekali jika tidak mampu bersikap kritis terhadap penayangan 

film, kita akan terseret pada hal-hal negatif dari efek film, misalnya 

peniruan dari bagian-bagian film yang kita tonton berupa gaya rambut, 

cara berpakaian dan lain sebagainya. Sekaligus juga bisa mengetahui 

kebudayaan bangsa lain dengan melihat produk-produk film buatan luar 

                                                           
5 Ibid, hlm 322-333 
6 Heru Effendy, Mari Membuat Film, Jakarta, Konfiden 2002, hlm 24-31. 
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negeri. Pengidolaan terhadap yang di tontonnya, bila nilai kebaikan akan 

direkam jiwanya sehingga mengarah pada perilaku baik begitu pula 

sebaliknya. 

4. Film sebagai media hiburan dapat dilihat semua gerak-gerik, ucapan, serta 

tingkah laku para pemerannya sehingga kemungkinan untuk ditiru lebih 

mudah. Film merupakan media yang murah dan praktis untuk dinikmati 

sebagai hiburan. 

Dari pemaparan diatas terkait pengertian dari film, bahwasannya film juga 

bisa menjadi alat propaganda dan juga bisa menjadi media tranformasi budaya. 

Dampak yang ditimbulkan film bisa baik maupun sebaliknya, tergantung dengan 

cara para penontonnya menyingkapi film itu. Fungsi film yang paling vokal 

adalah dengan adanya film, film juga bisa menjadi suatu instrumen bagi 

masyarakat untuk mengekspresikan kegelisahan terhadap suatu ketimpangan yang 

terjadi baik itu di kehidupan sosial maupun pemerintahan serta ekonomi.  

Karya seni film dapat digunakan untuk mendeskripsikan suatu keadaan 

dalam suatu masyarakat sosial dan fenomena-fenomena lainnya di masyarakat. 

Sebuah kritik yang bersumber dari suatu karya seni merupakan hal yang lumrah di 

era pasca reformasi dimana kebebasan berekspresi masyakarat Indonesia sudah 

diakui. Dengan kata lain, begitu banyak karya seni yang menggambarkan realitas 

sosial baik itu dalam aspek konflik sosial, masyarakat ataupun pemerintahan 

Indonesia sekalipun. Karya seni tersebut bisa dalam berbentuk apapun baik itu 

audio maupun visual atau berbentuk fisik. Kebebasan berekspresi ini bertimpang 

jauh dengan apa yang ada di era Orde Baru dimana kebebasan berekspresi 
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cenderung bersifat represi atau dikekang. Sebuah kekuasaan rezim yang berjaya 

pada zaman nya sanggup merepresi masyarakatnya hingga ke level bidang 

kesenian. 

Pada dasarnya, film adalah salah satu bentuk karya seni yang paling kuat 

dampaknya dibandingkan bentuk seni lainnya dalam melakukan representasi 

terhadap kenyataan yang terjadi. Pada era Orde Baru, rezim tersebut menyadari 

betapa karya seni dapat berpengaruh terhadap masyarakat dalam membagikan 

informasi, propaganda, dan tranformasi kebudayaan. Antisipasi dari rezim Orde 

Baru untuk merepresi masyarakat agar tidak bebas untuk berkarya dan berekspresi 

menjadikan rezim Orde Baru semakin kuat dan cenderung tak terbantahkan. 

Kurangnya keterbukaan terhadap berekspresi yang dan hasil dari represi itu 

sendiri, membangkitkan para pemuda Indonesia untuk melakukan pemberontak di 

bidang karya seni yang diawali oleh dibentuknya LEKRA (Lembaga Kebudajaan 

Rakyat) seni ikut dalam partai politik tertentu, setiap partai politik akan 

membentuk organisasi kebudayaan sendiri-sendiri, hal ini diakibatkan karena 

suatu karya seni ditakutkan dinyatakan “kiri” atau pada saat itu bekas dari PKI 

(Partai Komunis Indonesia). Setelah peristiwa G30S PKI, seniman mempunyai 

rasa takut apabila karya yang dihasilkan dekat dengan PKI. 

Dalam film Jagal yang disutradarai oleh Joshua Oppenheimer, ia begitu 

berani untuk mempertontonkan peristiwa G30S PKI dengan begitu nyata dalam 

bentuk film dokumenter. Meraih beberapa penghargaan dan disebut sebagai suatu 

“Masterpiece” oleh salah satu pengamat film di Amerika, membuat reputasi film 

Jagal naik hingga kancah dunia. Namun di era reformasi ini, ketakutan Indonesia 



20 
 

 
 

terhadap segala yang berbau komunis membuat film Jagal tidak bisa tayang dan 

dianggap terlalu kontroversial. Bahwasannya film ini benar-benar memperlihatkan 

sejarah kelam Pemerintahan Indonesia dan menjadi kritik keras bagi pemerintahan 

Indonesia pada masa Orde Baru. Pendeskripsian yang begitu merinci dari film 

Jagal terkait kekerasan pada masa itu menjadikan film ini bukti dari karya seni 

bisa menjadi suatu yang begitu kontroversial namun bersubstansi dan berbobot, 

serta menjadi suatu alat untuk mengkritik suatu peristiwa dan keadaan 

pemerintahan negara tertentu dengan terlihat begitu nyata didepan mata kita. 

2.3 Propaganda 

Propaganda sendiri berasal dari bahasa Latin propagare artinya cara tukang 

kebun menyemaikan tunas tanaman pada sebuah lahan untuk memproduksi 

tanaman baru yang kelak akan tumbuh sendiri, dapat juga diartikan dengan 

memekarkan atau mengembangkan tunas Propaganda sebagai kata istilah tercatat 

digunakan pertama kali oleh Gereja Katolik Roma. Pada 1622, Paus Gregorius 

XV membentuk The Roman Catholic Sacred Congregation for the Propagation of 

the Faith (Sacra Congregatio Christiano Nomini Propagando atau singkatnya 

Propaganda Fide; diindonesiakan jadi Majelis Suci untuk Propaganda Agama).7 

Propaganda Fide dibentuk untuk menyebarkan misi agama sekaligus mengawasi 

kegiatan misionaris agama Katolik Roma di Italia maupun di negara-negara lain. 

Alasannya, masyarakat yang tidak mengenal ajaran Katolik tidak akan pernah 

                                                           

7 McCarthy, Thomas. 2006. Teori Kritis Jurgen Habermas, Yogyakarta: Kreasi Wacana hlm 67. 
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memeluk agama tersebut. Padahal tak kenal maka tak sayang. Karena itu harus 

ada usaha yang terorganisasi dari luar untuk memperkenalkan agama itu kepada 

masyarakat. Dengan begitu masyarakat akan mengetahui kemudian memeluk 

agama tersebut. Karena tujuannya untuk penyebaran agama, maka propaganda 

dinilai berkonotasi positif. 

Untuk pandangan lain, mendengar kata propaganda, sosok yang langsung 

sekilas trpintas dalam sejarah dunia adalah seorang Adolf Hitler. Sosok Hitler 

identik sekali dengan propaganda, karena dia adalah merupakan salah seorang 

yang membuat propaganda berhasil membuat propagandanya naik ke pentas 

politik internasional. Ia juga yang membikin propaganda identik dengan 

kebohongan dan manipulasi. Padahal, dulunya, konon propaganda bertujuan 

mulia. 

Saat itu, retorika adalah satu-satunya media propaganda. Propaganda 

dilakukan dengan hanya bermodalkan kemampuan olah wicara. Dengan diksi 

yang hebat, nada dan intonasi yang tepat, gestur dan gestikulasi yang memikat, 

seorang orator dapat mempengaruhi khalayak dengan cepat. Keadaan mulai 

berubah setelah terjadinya Revolusi Industri, terutama dengan keberadaan mesin 

cetak. Keberadaan mesin cetak membuat propagandis mampu menulis dan 

memperbanyak pesan-pesan propagandistik dalam bentuk pamflet dan poster. 

Selanjutnya, perkembangan teknologi informasi membuat propagandis memiliki 

semakin banyak alternatif media. Malah, kini media massa menjadi mesin 

propaganda yang trengginas. 
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Dalam perkembangannya, propaganda kemudian memperoleh konotasi 

negatif. Propaganda jadi identik dengan hal-hal buruk, seperti peneroran, 

penipuan, pembohongan, pemanipulasian, dan berbagai atribut jelek lain. Saat itu 

Hitler percaya betul bahwa propaganda adalah alat yang vital untuk mencapai 

tujuan. Hitler rupanya sangat terkesan dengan kekuatan propaganda Sekutu, 

khususnya Inggris, dalam Perang Dunia I dan meyakini propaganda sebagai 

penyebab jatuhnya moral dan semangat juang tentara Jerman pada 1918. Bagi 

Hitler, propaganda tidak lebih dari sekadar alat untuk meraih tujuan. Segala cara 

halal dilakukan. Menurut Hitler, propaganda yang terpenting tujuan tercapai, 

kejujuran dan kebenaran tidak pernah ada dalam kamusnya. Karena pemikiran 

Hitler itu, akhirnya propaganda menjadi identik dengan penghalalan segala cara 

untuk mencapai tujuan. Dan, itulah propaganda yang dipahami orang kebanyakan. 

Propaganda (dari bahasa Latin modern: propagare yang berarti 

mengembangkan atau memekarkan) adalah rangkaian pesan yang bertujuan untuk 

memengaruhi pendapat dan kelakuan masyarakat atau sekelompok orang. 

Propaganda tidak menyampaikan informasi secara obyektif, tetapi memberikan 

informasi yang dirancang untuk memengaruhi pihak yang mendengar atau 

melihatnya. 

Dalam karya klasik Laswell, Propaganda Technique in The World War 1927 

menjelaskan propaganda merujuk pada kontrol opini dengan simbol-simbol 

penting, berbicara secara lebih kongret dan kurang akuat melalui cerita, rumor, 

berita, gambar atau bentuk-bentuk komunikasi sosial lainnya. Propaganda dalam 

arti yang paling luas adalah teknik mempengaruhi tindakan manusia dengan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Latin
http://id.wikipedia.org/wiki/Pesan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pendapat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
http://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
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memanipulasi representasi (penyajian). Representasi bisa berupa lisan, tulisan, 

gambar atau musik.8 

 

2.4 Alur Pikir Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan tinjauan teoritis yang dijelaskan 

sebelumnya, untuk dapat mendeskripsikan bagaimana peneliti akan melakukan 

penelitian maka akan dijelaskan dalam gambaran alur pikir penelitian sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

8 McCarthy, Thomas. 2006. Teori Kritis Jurgen Habermas, Yogyakarta: Kreasi Wacana hlm 70. 
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Bagan 2.1 Alur Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan 

- Film Jagal membuktikan ada beberapa 

propaganda terhadap PKI pada rezim Orde Baru 

-Keterlibatan elit dalam pembunuhan massal 

1965-1966 

-Keterlibatan masyarakat dalam pemberangusan 

PKI 

-Karya seni dapat menjadi suatu instrumen 

membangun kesadaran masyarakat 

-Pembelajaran terkait pembunuhan 1965-66 

sangat minim 

-Film Jagal menjadi edukasi penting terhadap 

masyarakat terkait sejarah Indonesia. 

 

Arkeologi : - Mencari jejak-jejak terkait 

propaganda terhadap PKI dalam film Jagal 

-Adanya peran Media dalam propaganda hitam 

terhadap PKI 

-mengetahui kontinuitas dan diskontinuitas 

propaganda dalam film jagal 

 

Film Jagal 

 

Geneanologi: -Menunjukkan hubungan elit 

kekuasaan dengan Pemuda Pancasila 

-Pandangan masyarakat terkait film Jagal  

-Menunjukkan relasi diskontinuitas dan kontinuitas 

dari propaganda yang ada dalam film Jagal 

 



25 
 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode arkeologi dan geneanologi. Data-data 

yang diperoleh nantinya akan dijabarkan dalam pendekatan deskriptif. Tentunya 

metode Arkeologi dan Geneanologi sejalan dengan tema penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui bagaimana film Jagal melawan propaganda hitam terhadap PKI pada 

rezim Orde Baru, kemudian bagaimana hasil dari praktik tersebut. Penelitian 

kualitatif akan menelaah bagaimana mendekati persoalan secara fenomenologis, 

artinya bagaimana nantinya mengumpulkan data dalam bentuk kata-kata (lisan 

ataupun tulis), pengamatan dan perilaku yang dapat diamati.1 

 Selain itu, Jane Richie mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai upaya 

untuk menyajikan dunia sosial dan pandangan-pandangan di dalam dunia, mulai 

dari segi konsep, perilaku, persepsi, maupun persoalan mengenai manusia yang 

diteliti.2 Sementara Taylor dan Bogdan dalam Lexy J. Meong memberi penjelasan 

bahwa:3 

“Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dapat disimpulkan bahwa 

penelitian kualitatif meupakan penelitian yang secara khusus mengamati 

                                                           
1 Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan, 

Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 228 
2 Lexy J Moleong, 2008, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, Bandung : Remaja Rosdakarya, 

hlm 6 

 
3 Ibid, hlm 4 
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suatu fenomena yang kompleks secara langsung kemudian menerjemahkan 

data-data deskriptif ataupun lisan yang didapatkan dengan menggunakan 

metode ilmiah”. 

Penelitian jenis ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menggali kemudian 

memahami pemaknaan akan suatu kebenaran yang tentu berbeda-beda oleh 

sumber yang berbeda pula. Jenis metode ini memberi kemungkinan untuk 

mengungkap dan menggali apa yang sebenarnya terjadi dibalik suatu fenomena 

yang sebelumnya belum terbukti bahkan tidak diketahui kebenarannya sama 

sekali. Terlebih lagi objek yang digunakan dalam penelitian kualitatif merupakan 

objek yang natural (natural setting), yang tidak memanipulasi dan apa adanya, 

sehingga kondisi pada saat peneliti memandang suatu objek, berada di objek, dan 

setelah meninggalkan objek relatif sama atu tidak berubah sama sekali.4 

Sedangkan pendekatan deskriptif dijelaskan Nawawi sebagai sebuah prosedur dari 

pemecahan masalah yang diselidiki dengan mendeskripsikan atau 

menggambarkan keadaan suatu subjek atau objek penelitian (seseorang, 

masyarakat, lembaga, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta 

yang tampak atau sebagai mana adanya. 

Sementara itu, jenis penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan ialah 

pendekatan studi kasus. Pendekatan penelitian studi kasus adalah pengamatan 

yang mendalam terhadap suatu fenomena mengapa seseorang, kelompok, lembaga 

dan atau masyarakat bertindak dengan suatu cara tertentu dan bagaimana dia 

bertindak dimasa yang akan datang. 

                                                           
4 Sugiyono, 2010,  Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, Hlm. 2. 
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Oleh karena itu hasil akhir yang diharakpan dalam penelitian kualitatif ini 

ialah peneliti berusaha memahami fenomena secara kompleks yang kemudian 

diinterpretasikan dan melaporkanya sebagai suatu fenomena yang utuh dan runtut. 

Tidak hanya itu, agar semakin memperkokoh hasil penelitian, peneliti juga 

berusaha memahami fenomena yang diteliti dari sudut pandang film Jagal yang 

melawan propaganda hitam terhadap PKI pada rezim Orde Baru. Tujuannya agar 

hasil pengamatan ini dapat saling melengkapi dan akhirnya peneliti mampu 

menjelaskan kompleksitas fenomena yang diamati dengan seutuh-utuhnya.5 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif 

deskriptif karena peneliti rasa jenis penelitian ini cenderung bersifat fleksibel. Hal 

ini dikarenakan langkah selanjutnya ditentukan oleh temuan selama proses 

penelitian berlangsung. Oleh karena itu, dalam proses menghimpun data dalam 

penelitian kualitatif dapat dikatakan tidak didasari oleh teori, melainkan oleh 

fakta-fakta temuan di lokasi penelitian. 6 Kemudian hasil akhirnya ialah hipotesis 

atau teori yang menjelaskan fenomena yang diamati. Apabila dikaitkan dengan 

tema peneliti, maka penelitian ini akan menganalisis bagaimana film Jagal dalam 

melawan propaganda hitam terhadap PKI dan apakah representasi yang dilihat 

kan pada film Jagal tersebut adalah sebuah fakta. 

3.2 Metodologi Arkeologi 

Arkeologi adalah metodologi yang dikembangkan oleh Foucault pada 

tahun 1970. Ia mendefinisikan arkeologi sebagai eksplorasi sejumlah kondisi 

                                                           
5 Ibid 

 
6 Sugiyono. Op.Cit, Hlm. 3. 
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historis nyata dan spesifik dimana berbagai pernyataan dikombinasikan dan diatur 

untuk membentuk atau mendefinisikan suatu bidang pengetahuan/obyek yang 

terpisah serta mensyaratkan adanya seperangkat konsep tertentu dan menghapus 

batas rezim kedalaman tertentu.7 Arkeologi menekankan pada penggalian 

(excavation) masa lalu ditempat tertentu. Foucault berusaha mencari jejak-jejak 

yang ditinggalkan dari sebuah ritus atau monumen diskursif. Baginya setiap 

obyek historis yang berubah, tidak boleh ditafsirkan dalam perspektif yang sama. 

Sehingga dalam hal ini, diskursus senantiasa bersifat diskontiniu. Pemahaman ini 

dibuktikan akan kenyataan bahwa selalu saja terjadi keterputusan  historis, antara 

bagaimana suatu obyek di konseptualisasikan dan dipahami. Selalu saja ada jarak, 

dalam menafsirkan obyek. 

Kajian teoritik mengenai arkeologi Foucault terletak pada dua karyanya 

yaitu Les mots et les choses dan L’archeologie du savoir. Dalam Les mots, 

Foucault memperkenalkan istilah episteme yang merujuk kepada pengandaian, 

prinsip, kemungkinan dan cara pendekatan tertentu yang dimiliki setiap zaman 

dan membentuk suatu system yang kokoh. Episteme bekerja secara sembunyi, 

menelusup dalam pemikiran, pengamatan dan pembicaraan yang muncul secara 

nirsadar. Sangat wajar jika perspektif ini banyak dilihat orang, sebagai 

kecenderungan strukturalis. Pada buku L’archeologie du savoir, tema mencolok 

yang dipaparkan Foucault adalah diskontinuitas dalam sejarah. Foucault agaknya 

sependapat dengan sejarawan mazhab annals yang menjelaskan sejarah atas dasar 

konseptual. Dahulu, sejarah dipaparkan menekankan kontinuitas dimana sesuatu 

                                                           
7 Chris Barker, Culture Studies, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hal. 146-147. 
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berjalan secara linier dan evolutif. Sekarang, tugas sejarah justru sebaliknya, 

memaparkan diskontinuitas. Jika kita membaca “kesatuan”, maka seharusnya 

dibaca sebagai “ditafsirkan sebagai kesatuan”. Jadi setiap pemikiran atau fakta 

sejarah harus dimengerti sebagai kumpulan pernyataan, yang berpangkal pada 

titik intensi pengarang yang melahirkan pernyataan tersebut. Karena itu, dalam 

obyek penelitiannya, Foucault lebih suka berbicara mengenai “bentuk diskursif” 

daripada tentang ilmu, teori dan sebagainya. Untuk itu yang harus dilihat adalah 

aturan-aturan mana yang menguasai terbentuknya obyek diskursif itu.8 

Foucault menyebutkan empat prinsip metode arkeologi yang 

membedakannya dari sejarah pemikiran, yaitu: 9 

(1). Sejarah pemikiran mendekati suatu wacana dengan berpegang pada 

dua kategori, yaitu yang lama dengan yang baru, yang tradisional 

dengan yang orisinal, yang biasa dengan yang luar biasa. 

(2). Sejarah pemikiran mengenal dua kontradiksi, ada kontradiksi yang 

hanya tampak di permukaan, dan ada pula yang menyangkut 

fundamen suatu wacana. 

(3).  Analisis arkeologis juga menyangkut perbandingan antara satu 

praktek diskursif dengan praktek diskursif yang lainnya atau satu 

praktek diskursif dengan praktek non-diskursif. 

(4). Analisis arkeologis juga melukiskan proses perubahan, akan tetapi 

tidak menjelaskan perubahan sebagai penemuan baru. 

Dalam studi ini, Foucault membedakan tiga zaman perjumpaan kegilaan 

dan rasio, yaitu  masa renaissance, klasik (abad 17) dan modern (abad 18).. Pada 

akhirnya di zaman modern, psikiatri benar-benar berkuasa dan kedua praktik 

eksklusi ini sepakat mengeluarkan kegilaan sama-sekali dari wilayah rasio. 

                                                           
8 K. Bertens, Filsafat Barat XX Jilid II Prancis, (Jakarta: PT Gramedia, 1996), hal 313 
9 Michel Foucault, Maddnes and Civilization, edisi terj. Indonesia, Yogyakarta: Ikon, 2001, hlm 

65 
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Dengan demikian, pengetahuan mengenai kegilaan setiap zaman senantiasa 

berbeda, dan tentunya, hal ini diakibatkan kepada pemahaman struktur masyarakat 

yang membentuknya. Metodologi Arkeologi oleh Foucalt digunakan untuk 

melihat jejak-jejak propaganda hitam terhadap PKI. 

3.3 Metodologi Geneanologi 

Pendekatan metodologi yang kedua adalah geneanologi, yang mulai 

dikembangkannya sejak ia memberi mata kuliah tentang Nietszche di Universitas   

Vincennes pada 1969.10 Istilah geneanologi yang digunakan Foucault yang 

dikembangkan dalam Surveiller et punir, tentu saja mengingatkan kita kepada 

konsep geneanologi Nietszche dalam “The Birth of Tragedy and Geneanology 

Morals”. Nietszche mendefinisikan geneanologi sebagai antitesa kecenderungan 

pencarian asal-usul yang bersifat alpha-omega, dengan kata lain Nietszche 

menolak obyektifitas dan monopoli versi kebenaran.11 

Pendefinisian Nietszche diatas, kemudian diambil alih oleh Foucault untuk 

menunjukkan relasi kontinuitas-diskontiuntitas dalam sebuah diskursus. Jadi 

dalam hal ini, geneanologi  mengambil bentuk berupa pencarian kontinuitas dan 

diskontinuitas dari diskursus. Geneanologi tidak mencari asal-usul, melainkan 

menelusuri awal dari pembentukan diskursus yang dapat terjadi kapan saja. 

Foucault dalam kerangka metodelogis ini, tidak menggunakan verstehen 

(pemahaman) melainkan destruksi dan pembongkaran hubungan-hubungan 

historis yang disangka ada antara sejarawan dengan obyeknya. Jika dalam 

                                                           
10 K. Bertens, Filsafat Barat XX Jilid II Prancis, (Jakarta: PT Gramedia, 1996), hlm 318 
11 W.F Nietszche, Geneanology Moral (terjemahan Indonesia dari The Birth of Tragedy and 

Geneanology Morals), Yogyakarta: Jalasutra, 2001, hlm 55 
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arkeologi, proyek metodelogi diarahkan untuk menggali situs lolal praktik 

diskursif, maka geneanologi beranjak lebih jauh yaitu untuk menelaah bagaimana 

diskursus berkembang dan dimainkan dalam kondisi historis yang spesifik dan tak 

dapat direduksi melalui operasi kekuasaan.12 Sehingga tanpa disadari kekuasaan 

menelusup dalam setiap ruang. Pada titik inilah, Foucault telah memperluas obyek 

samar “kuasa” yang ditinggalkan Nietszche dan menjadikannya tema terpenting 

bagi pemikirannya kemudian. Geneanologis diarahkan Foucault untuk 

menganalisa strategi kuasa yang berbelit-belit, yang harus dipahami dari dalam  -

lewat aturan, nilai yang berlaku bahkan juga tutur kata dan kebiasaan-. 

Sebagai contoh kajian geneanologis ini adalah kajian Foucault mengenai 

penjara, sekolah dan rumah sakit yang menunjukkan beroperasinya kekuasaan dan 

disiplin dalam pembentukan atau penggunaan pengetahuan, termasuk kontruksi 

subyek sebagai efek diskursus. Dalam Surveiller et punir, Foucault 

menggambarkan bagaimana strategi khusus kuasa –menjaga dan menghukum- 

muncul sebagai fenomena eropa abad ke-18. Ia melihat parade-parade militer, 

pedoman tata-tertib sekolah, cara membangun panopticum (sejenis penjara), 

rumah sakit dan tangsi adalah cara-cara untuk mengatasi sisi gelap abad 

pencerahan, yaitu biara dan kastil tua, puisi romantik yang dinilai bercita-rasa 

gelap dan kabur. Kekuatan masa modern, jelas tidak menyukai hal itu, sehingga 

mitologi tersebut harus didisiplinkan dengan cara yang baru.13 

                                                           
12 Chris Barker, Culture Studies, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm. 148. 
13 Michel Foucault, Maddnes and Civilization, edisi terj. Indonesia, Yogyakarta: Ikon, 2001, hlm 

68. 
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Dengan demikian, diskursus mengatur bukan hanya yang dapat 

diungkapkan, tetapi juga siapa yang mengungkapkan, kapan dan dimana. Secara 

khusus, rezim kebenaran adalah hasil produksi kekuasaan yang subyektif, karena 

melibatkan relasional pengetahuan sehingga bersifat disiplin. Foucault bermaksud 

menunjukkan hubungan antara ilmu-ilmu kemanusiaan dengan tehnologi 

dominasi. Bahwa tumbuhnya ilmu kemanusiaan berhubungan dengan praktik 

pendisiplinan tingkah laku dan adat kebiasaan yang dibakukan secara institusional 

dan juga sering secara arsitektural yaitu merujuk kepada pendirian penjara, rumah 

sakit, asrama dan seterusnya. Monumen arsitektural, dimata Foucault adalah 

monumen kemenangan rasio atas kegilaan, bahkan juga menaklukkan seluruh 

ritus kemasyarakatan. Metodologi Geneanologi ini berguna untuk melihat unsur 

kekuasaan dalam film Jagal. 

3.4 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dibuat untuk memberi batasan terhadap permasalahan 

yang ada dan juga untuk mencegah adanya tumpang tindih dalam pembahasan 

masalah yang diteliti. Melalui adanya fokus penelitian ini, bertujuan untuk 

membuat penelitian lebih memiliki arah dan tidak meluas bahasannya sehingga 

memperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan peneliti. Kemudian yang 

menjadi fokus pada penelitian ini ialah menjelaskan dan menganalisis secara 

mendalam bagaimana menjelaskan bagaimana film Jagal melawan propaganda 

hitam terhadap PKI. Untuk dapat menjelaskan dan menganalisis fenomena ini,  
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peneliti menggunakan metodologi arkeologi dengan empat prinsip metodolgi 

arkeologi, yaitu: 

(1). Sejarah pemikiran mendekati suatu wacana dengan berpegang pada 

dua kategori, yaitu yang lama dengan yang baru, yang tradisional 

dengan yang orisinal, yang biasa dengan yang luar biasa. 

(2). Sejarah pemikiran mengenal dua kontradiksi, ada kontradiksi yang 

hanya tampak di permukaan, dan ada pula yang menyangkut 

fundamen suatu wacana. 

(3). Analisis arkeologis juga menyangkut perbandingan antara satu 

praktek diskursif dengan praktek diskursif yang lainnya atau satu 

praktek diskursif dengan praktek non-diskursif. 

(4). Analisis arkeologis juga melukiskan proses perubahan, akan tetapi 

tidak menjelaskan perubahan sebagai penemuan baru. dan 

geneanologi dari Michel Foucalt dengan menggunakan metode yang 

terdapat pada pendekatan teori tersebut.  

Serta menggunakan metodologi Geneanologi untuk menelaah bagaimana 

diskursus berkembang dan dimainkan dalam kondisi historis yang spesifik dan 

tak dapat direduksi melalui operasi kekuasaan. Sehingga tanpa disadari 

kekuasaan menelusup dalam setiap ruang. 

3.5 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Provinsi DKI Jakarta secara 

keseluruhan. Kemudian ada 2 tujuan yang ingin peneliti teliti yaitu pertama 

peneliti mengambil data berupa wawancara di Fakultas Ilmu Budaya Universitas 

Indonesia. Kemudian, secara acak peneliti juga mewawancarai pengamat politk 

dan pengamat film dengan lokasi wawancara yang tersebar di beberapa daerah di 

DKI Jakarta. 
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3.6 Sumber dan Jenis Data 

Terdapat 2 (dua) jenis sumber data yang dapat diperoleh dalam 

pengumpulan data daripada suatu penelitian yang dilakuka. Kedua jenis sumber 

data itu ialah data primer dan data sekunder. Berikut peneliti jelaskan mengenai 

sumber dan jenis data sebagai berikut :14 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil 

wawancara dengan narasumber (wawancara langsung, bukan melalui 

perantara). Data primer bisa berupa pendapat secara individu maupun 

kelompok, hasil obeservasi terhadap suatu benda (fisik) ataupun 

kejadian atau kegiatan. Sumber data yang dihasilkan merupakan 

sebuah catatan penting, foto ataupun rekaman yang ditemukan dari 

hasil pengamatan langsung di lokasi penelitian yaitu Universitas 

Indonesia dan beberapa daerah di DKI Jakarta dan juga informasi yang 

diberikan oleh para informan terpilih. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang didapat tidak secara 

langsung diperoleh dengan berhubungan dengan responden yang 

diteliti, serta merupakan data pendukung bagi penelitian yang 

dilakukan. Pada umumnya, data sekunder berupa bukti, catatan 

ataupun laporan yang tersusun dalam arsip, kemudian dipublikasikan 

                                                           
14 Miles dan Huberman diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: 

Penerbit UI Press. 2009, Hlm 13 
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lagi oleh beberapa pihak yang mendukung penelitian seperti dokumen 

yang termuat dalam surat kabar, artikel, berita, ataupun buku terkait 

dengan film Jagal dan propaganda hitam terhadap PKI. Dan juga film 

Jagal itu sendiri menjadi data sekunder utama peneliti untuk menjadi 

bahan analisis. 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data menurut Moloeng adalah langkah yang paling 

strategis dan menentukan dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah memperoleh data.  Pada penelitian ini, peneliti melakukan tiga 

cara dalam proses pengumpulan data diantaranya ialah observasi, wawancara 

(interview) dan dokumentasi. Ketiga cara ini merupakan instrumen penting dan 

dirasa tepat oleh peneliti dalam proses pengumpulan data dalam penelitian yang 

dilakukan. 

1. In depth Interview atau Wawancara 

Wawancara diartikan sebagai suatu proses memperoleh data atau 

informasi yang dilakukan dengan cara berinteraksi dengan reponden, 

melakukan tanya jawab seputar informasi yang diperlukan untuk 

kelangsungan penelitian. Wawancara dapat dilakukan tatap muka secara 

langsung (personal interview) ataupun secara tidak langsung (dilakukan 

menggunakan perantara seperti telepon).15 Pada konteks penelitan ini, 

peneliti akan melakukan wawancara ataupun interview dengan dosen atau 

                                                           
15 Ibnu Subiyanto, 2000, Metodologi Penelitian: Manajemen dan Akintansi, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 

Hlm. 66. 
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guru besar yang ada di Universitas Indonesia khususnya jurusan Sejarah.  

Setelah itu, peneliti juga melakukan wawancara terhadap pengamat politik 

serta pakar film terkait bagaimana film Jagal melawan propaganda hitam 

terhadap PKI dan melihat keaslian dan keontetikan nya. Proses wawancara 

dilakukan dengan sistem tanya jawab secara langsung (bertatap muka) 

antara peneliti dengan informan.  

Pada penelitian ini, peneliti tentunya memiliki beberapa ketetapan 

mengenai informan yang dikelompokkan dalam kategori informan kunci, 

informan utama, dan informan tambahan dengan tujuan mendukung dan 

memperkaya informasi yang diperoleh dalam penelitian. Informan 

penelitian kemudian dijelaskan oleh Bagong yang terbagi kedalam 

beberapa macam yaitu :  

1) Informan Kunci (Key Informan) merupakan mereka yang 

mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan 

dalam penelitian, 

2) Informan Utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam 

interaksi sosial yang di teliti, 

3) Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan 

informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial 

yang di teliti. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Bagong Suyanto dan Sutinah, Loc.cit. 
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Kemudian, yang menjadi informan dalam penelitian ini ialah diantaranya : 

Tabel 3.1                                                                                                       

Daftar Informan Penelitian 

No. Nama Informan Jabatan 

1. Liliek Anggota IKA dan salah satu crew film Jagal 

2. Ratri Aktivis peduli eks PKI 

3. Angga Anggota Pemuda Pancasila  

4. Hamdi Muluk Pakar dan Pengamat Psikologi Politik 

5. Irine Gayatri 
Produser film Indonesia dan Distributor film 

Jagal 

 

2. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis 

mengenai gejala-gejala yang diteliti.17 Observasi memungkinkan peneliti 

untuk dapat memahami keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. 

Terdapat dua jenis observasi, yaitu observasi langsung dan tidak langsung. 

Observasi langsung dilakukan dimana peneliti berda bersama objek yang 

diteliti. Sedangkan Observasi tidak langsung dilakukan tidak pada saat 

berlangsungnya peristiwa yang akan diteliti, seperti dilakukan melalui 

menonton film, video, atau foto.18 

                                                           
17 Nurul Zuriah, 2005, “Metodologi penelitian Sosial dan Pendidikan : Teori dan Aplikasi”, Jakarta : Bumi 

Aksara, Hlm 179 
18 Ibid. Hlm. 173. 
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Pada konteks penelitian ini, peneliti akan mengamati film Jagal 

sebagai objek penilitian utama peneliti. Proses observasi yang dilakukan 

ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami segala fenomena yang 

terjadi secara akurat dan mendapatkan informasi yang valid serta 

komprehensif.  

3. Dokumentasi 

Studi dokumentasi menjadi alternatif lain dalam memperoleh 

informasi dan data terkait penelitian yang dilakukan. Mulai dari arsip, 

artikel, berita hingga database perusahaan atau pihak pemerintah menjadi 

bahan informasi tambahan yang berguna dalam penelitian ini.  

3.8  Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan perlakuan yang dilakukan kepada sejumlah data 

atau informasi yang diperoleh selama penelitian yang meliputi data wawancara, 

dokumen ataupun catatan lapangan yang dikumpulkan selama melakukan 

penelitian. Sedangkan Bogdan dan Taylor menyatakan bahwa analisis data 

merupakan proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan 

merumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk 

memberikan tema dan hipotesis itu.19  

Kemudian pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan model interaksi 

yang diprakarsai oleh Miles dan Huberman, menurutnya, strategi analisis 

                                                           
19 Nasrowi dan Suwandi, 2008, Membangun Penellitian Kualitatif, Jakarta : Rieka Cipta, Hlm. 91 
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mencakup 3 (tiga) komponen yang berkaitan dalam penelitian kualitatif. Ketiga 

komponen tersebut dijelaskan dalam bagan berikut. 

Bagan 3.1                                                                                                 

Teknik Analisis Data Kualitatif 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Sugiyono, 2010 

 

Berdasarkan bagan diatas, dapat dijelaskan bahwa ada tiga komponen yang 

saling berkaitan yaitu: Pertama, pengumpulan data (data collection), yang mana 

pada bagian ini, peneliti akan mengumpulkan dan menggali data sebanyak-

banyaknya yang kemudian diolah menjadi sebuah fakta. Kedua, reduksi data 

(data reduction), setelah melakukan berbagai teknik pengumpulan data melalui 

metode penelitian yang telah ditentukan, maka peneliti akan mulai mendapatkan 

data. Banyaknya data yang diperoleh tentu tidak dapat serta merta di masukkan 

dalam laporan penelitian. Untuk itu, penulis akan melakukan tahap reduksi  yang 

artinya merangkum, memilih data-data pokok, dan memfokuskan pada hal-hal 

yang sifatnya pentin dan dibutuhkan saja. Tahap ketiga, adalah penyajian data 

(data display). Dalam tahap ini peneliti akan menyajikan data yang sudah selesai 

di reduksi. Model penyajianya beragam, yaitu dapat berupa uraian singkat, bagan 
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dan sejenisnya. Namun, dalam penelitian kualitatif, model penyajian data yang 

paling sering digunakan adalah dalam bentuk teks yang sifatnya naratif. Tahap 

yang terakhir, yaitu tahap keempat, adalah proses penarikan kesimpulan atau 

berifikasi atas data-data yang telah diperoleh (conclusion drawing/ verification). 

Pada bagian akhir ini akan disimpulkan keselurhan data-data kongkrit hasil dari 

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti selama di lapangan dengan jelas dan 

pasti. 
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BAB IV  

FILM JAGAL DALAM MELAWAN PROPAGANDA HITAM 

TERHADAP PKI 

Pada bab ini, penulis akan memaparkan sinopsis film Jagal dan juga hasil 

penelitian tentang film Jagal dalam melawan propaganda hitam terhadap Partai 

Komunis Indonesia pada masa rezim Orde Baru. Penulis melakukan penelitian 

dan menjabarkan analisis tersebut dengan menggunakan metodologi penelitian 

Arkeologi dan Geneanologi menurut Michel Foucalt. 

4.1      Sinopsis Film Jagal 

Film Jagal atau dengan nama internasional rilisnya yaitu The Act Of 

Killing merupakan film dokumenter terkait pembunuhan massal Partai Komunis 

Indonesia 1965-1966 di era mulainya rezim Orde Baru yang dipimpin oleh 

Jendral Besar Purnawirawan Soeharto. Film Jagal sendiri disutradarai oleh Joshua 

Oppenheimer yang merupakan warga negara Amerika Serikat. Pengambilan 

gambar film Jagal ini bertempat di Kota Medan, Sumatera Utara. Joshua tinggal 

dengan salah satu pelaku pembunuhan massal 1965-1966 yang bernama Anwar 

Congo. Dalam film dokumenter ini, Joshua berfokus kepada satu narasumber 

yaitu Anwar Congo untuk menceritakan kembali bagaimana ia melakukan 

eksekusi pembunuhan orang yang tergolong Partai Komunis Indonesia atau yang 

disingkat PKI. Pengambilan gambar dan seluruh produksi film Jagal ini memakan 

waktu sekitar 6 tahun dimulai dari tahun 2005 hingga 2011. Film jagal ini rilis 

pada tanggal 1 November 2012 di Indonesia. 
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Film Jagal sendiri menuai banyak kontroversi di Indonesia dengan 

terbatasnya penayangan film ini di 118 Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia.1 

Sebagian besar pemutaran film ini diselenggarakan secara tertutup dan hanya 

yang mendapat undangan yang bisa menonton film Jagal. Terdapat hanya 25 

pemutaran secara terbuka di seluruh Indonesia.2 Film Jagal ini juga tidak 

dipertontonkan di bioskop di Indonesia sehingga tidak begitu banyak masyarakat 

Indonesia yang menonton film ini dengan marketing yang sangat tertutup. 

Penayangan film Jagal secara tertutup dikarenakan takut akan adanya persilisihan 

massa dan menimbulkan konflik terkait substansi dari film Jagal yang sangat 

sensitif terhadap rakyat Indonesia. 

Meskipun film ini menuai banyak kontroversi di Indonesia dengan 

penayangan yang sangat tertutup, film ini diakui oleh negara luar sebagai suatu 

mahakarya dan menuai banyak pujian serta penghargaan. Film Jagal sendiri telah 

ditayangkan di Toronto Film Festival pada tanggal 8 September 2012 dan Toronto 

International Film Festival. Film yang ditayangkan di Toronto International Film 

Festival hanyalah film-film terbaik yang dipilih oleh juri untuk dapat ditayangkan 

kepada tamu undangan dari beberapa negara yang terdiri dari beberapa sutradara 

luar ternama dan film kritik. Film Jagal sendiri juga memperoleh penghargaan 

film terbaik di British Academy Film and  Television Arts Awards 2013 dan 

nominasi Film Dokumenter Terbaik pada Academy Awards ke-86 atau yang lebih 

dikenal dengan Piala Oscar. Piala Oscar sendiri merupakan penghargaan tertinggi 

                                                           
1 Wawancara dengan Irine Gayatri, Produser Indonesia dan distributor film Jagal pada 15 

November 2017, pukul 16.30 WIB. 
2 Ibid. 
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untuk sebuah film di seluruh dunia. Total sekitar 41 penghargaan dan nominasi 

untuk film Jagal sendiri. 

Banyaknya penghargaan terhadap film Jagal ini sebagai bukti bahwa film 

ini memang memiliki substansi yang kuat sehingga film ini adalah sebuah film 

yang penting dalam mengungkap sejarah kelam Indonesia yang pada masa 

sekarang sangat tabu untuk diperbincangkan. Setiap tanggal 30 September, di 

beberapa kota di Indonesia menyelenggarakan ‘nonton bareng’ film Penghianatan 

G30s PKI, sebagai bentuk mengenang tragedi kelam Indonesia. Tidak dipungkiri 

bahwasan nya menonton film Penghianatan G30s PKI sudah menjadi tradisi dan 

kebiasaan sejak masa Orde Baru. Namun membangun kesadaran masyarakat 

untuk melihat film yang memiliki substansi pembelajaran penting dan 

mengungkapkan kebenaran sejarah bagi masyarakat Indonesia juga perlu. 

Sosialisasi film Jagal sendiri sangatlah minim dan pengetahuan 

masyarakat Indonesia terhadap film ini juga sangat sedikit. Sungguh miris melihat 

betapa besarnya apresiasi negara luar dan dunia terhadap film ini.  

Kita sebagai bangsa Indonesia malah minim mengetahui tentang film ini 

dan lebihnya lagi, perilisan film ini diselenggarakan secara tertutup 

dengan alasan takut akan menimbulkan konflik massa dan mempelajari 

sesuatu terkait PKI merupakan sebuah pelanggaran.3  

Mensosialisasikan film Jagal sendiri cukup sulit meskipun film Jagal sendiri 

sudah tersebar di internet dan dapat diunduh dengan melihat gambaran nyata di 

Indonesia yang sudah terlanjur percaya dengan film Penghianatan G30s PKI yang 

                                                           
3 Wawancara dengan Irine Gayatri, Produser Indonesia dan Distributor Film Jagal pada 15 

November 2017, pukul 16.30 WIB. 
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merupakan film fiksi yang disutradarai oleh Arifin C. Noer yang diproduksi oleh 

Produksi Film Negara pada tahun 1984 di rezim Orde Baru. 

Pembuatan film Jagal sendiri memakan waktu hingga 6 tahun dari 

dimulainya pengambilan gambar pada tahun 2005 hingga 2011. Terdapat sekitar 

1.000 rekaman yang harus di sunting untuk dijadikan film berdurasi 2 setengah 

jam. Pengambilan gambar untuk film Jagal ini bertempat di Kota Medan, 

Sumatera Utara Indonesia. Joshua selaku sutradara dari film Jagal harus tinggal 

selama 6 tahun di Kota Medan untuk membuat film ini. Pembuatan film ini sangat 

lah sulit dan bisa dikatakan bahwa Joshua sendiri bukan hanya membuat film 

dokumenter semata melainkan membuat suatu tesis dan penelitian. Subjek dari 

film Jagal ini sendiri berfokus kepada Anwar Congo yang merupakan salah satu 

pelaku pada masa pembunuhan massal anti PKI tahun 1965-1966. 

Awal mula film ini kita diperkenalkan oleh dua tokoh masyarakat penting 

yang ditakuti yaitu Anwar Congo yang juga anggota dari Pemuda Pancasila 

domisili Kota Medan dan juga Herman Koto yang juga anggota dari Pemuda 

Pancasila dan mereka berdua merupakan “preman” di Kota Medan yang ditakuti. 

Proses pengambilan substansi yang diinginkan oleh Joshua untuk bisa me-reka 

ulang pembunuhan yang mereka lakukan adalah dengan memberi tahu kepada 

semua yang terlibat seperti Anwar dan Herman serta rekan-rekan nya bahwa ia 

sedang membuat film berjudul ‘Arsan dan Aminah’ dan Anwar Congo menjadi 

tokoh utama dalam film ‘Arsan dan Aminah’ yang akan tayang di bioskop 

Indonesia. Namun sebenarnya Joshua sedang membuat film dokumenter Jagal. 

Dengan berbohong kepada mereka, Joshua bisa mendapatkan substansi yang 
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otentik untuk film dokumenter yang ia buat tanpa harus dipertanyakan dan 

diancam jika mengusik terkait PKI. 

Setelah kita mengenal Anwar Congo dan juga Herman Koto, Joshua 

meminta kepada Herman dan Anwar untuk memperagakan bagaimana mereka 

membunuh para simpatisan dan anggota PKI pada masa 1965-1966. Anwar 

memperlihatkan bagaimana ia membunuh korban nya dengan kawat yang 

diikatkan ke tiang dan ke leher korban sembari menari-nari dengan keadaan 

mabuk. Anwar terlihat begitu menikmati saat me-reka ulang cara ia membunuh 

korban nya. Lalu Anwar menunjukkan tempat ia membunuh korban-korban nya 

disebuah atap gedung dan Anwar berkata bahwa ia telah membunuh ratusan 

mungkin ribuan di atap gedung ini. 

Setelah itu kita melihat rutinitas Anwar dan Herman yang sudah tidak 

muda lagi, seperti berduduk disebuah warung dan menyanyi dengan rekan-rekan 

nya. Setelah itu Anwar berkunjung ke Kantor Gubernur Sumatera Utara dan pada 

waktu itu Syamsul Arifin menjabat sebagai Gubernur. Disitu Anwar dan Syamsul 

Arifin berbincang kepada kru dan Joshua bahwa mereka dulu adalah teman akrab. 

Setelah itu Syamsul Arifin berbicara  

“bahwa hari ini anak cucu mereka (anggota PKI) bangun dan mencoba 

memutar balik kan sejarah”. Anwar mengangguk seakan menyutujui apa 

perkataan Syamsul dan Syamsul menambahkan “ini tidak akan lama 

karena rakyat akan bangkit dan ajaran Komunis di Indonesia itu tidak 

akan diterima”.   
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Setelah dari Kantor Gubernur, Anwar dan Herman menunjukkan tempat 

mereka dulu bekerja sebagai preman di sebuah bioskop yang bernama “Medan 

Cinema” yang dulu masih berjalan. Anwar berkata  

“setelah masuk pada masa Komunis ingin berkuasa, tidak dibenarkan 

film-film Amerika masuk musim di kurangkan peredarannya”.  

Setelah menunjukkan tempat ia dulu bekerja, Anwar membawa kru dan Joshua ke 

Kantor Pemuda Pancasila Kota Medan. Anwar berkata sembari berjalan  

“inilah kantor Pemuda Pancasila, disinilah selalu saya menghabisi nyawa 

orang…seperti menghabisi dengan gembira begitu”.  

Setelah sedikit mengetahui masa lalu Anwar, lalu ia membawa kru film ke Kantor 

Redaksi Medan Post. 

Terlihat tertawa-tawa, Anwar dan Herman bertemu dengan teman lama 

mereka Ibrahim Sinik selaku kepala redaksi Medan Pos. Ibrahim Sinik 

memperlihatkan kepada kru film foto-foto Ibrahim Sinik sendiri dengan orang-

orang ternama dan politisi ternama seperti Susilo Bambang Yudhoyono sewaktu 

menjabat menjadi Presiden Republik Indonesia, Wiranto selaku Panglima 

Angkatan Darat dan dengan Jendral Besar Purnawirawan Soeharto. Sesudah 

melihat foto-foto tersebut, Anwar berbicara kepada Joshua dan kru  

“Ibrahim ini bukan hanya terkenal di Sumatera Utara, tapi di pusat 

(Pemerintahan Pusat pada rezim Orde Baru) juga”. Joshua sendiri selaku 

sutradara film ini, menanyakan kepada Ibrahim Sinik “bagaimana cara 

bapak mencari komunis di kantor redaksi waktu itu?”, lalu Anwar 

menjawab “dia tetap mengikuti melalui informasi, setelah mereka (tim 

redaksi) tau apa tujuan ini itu, bersalah! Kita ambil kita habiskan”.  
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Setelah perkenalan singkat dengan Ibrahim Sinik di kantor nya, Joshua 

melakukan wawancara tersendiri dengan Ibrahim Sinik di ruang pencetakan koran 

Medan Pos. 

Dalam wawancara itu Joshua menanyakan kepada Ibrahim Sinik selaku ketua Tim 

Redaksi Medan Pos: 

“bisa pak Ibrahim ceritakan hubungan pak Ibrahim dengan Anwar Congo 

waktu itu?”  Ibrahim Sinik menjawab “ini itu bukan tentang dia (Anwar 

Congo), ada puluhan bahkan ratusan orang sama dengan dia… jadi 

gabisa saya satu orang gitu gabisa. Dia hanya satu dari puluhan orang”. 

Joshua menambahkan lagi “waktu bapak memeriksa orang-orang komunis 

di kantor redaksi, pertanyaan nya seperti apa?” Ibrahim Sinik langsung 

menjawab ”kita tanya ini, apa jawabnya, sedikit-sedikit kita tambah lah, 

sesuai kepentingan kita (Tim Redaksi Medan Pos) kan untuk menghantam 

Komunis. Karena sebagai orang koran kita bangun perasaan masyarakat 

benci pada dia (Komunis) itu saja sebagai orang koran”. Lanjut bertanya 

Joshua kepada Ibrahim “waktu itu hubungan dengan Kodim (Komando 

Distrik Militer) seperti apa?” lalu Ibrahim menjawab ”Kodim kita (Tim 

Redaksi Medan Pos) ga ada hubungan, Cuma kita tangkap itu anak-anak 

pemuda rakyat (Pemuda Komunis) sudah diabisin luka luka setengah mati 

diserahkan ke Kodim, Kodim gamau apa kata Kodim, alah kau buang saja 

ke sungai”. 

Setelah wawancara dengan Ibrahim Sinik, disini Joshua mengambil 

gambar disebuah upacara Pemuda Pancasila dengan keterangan tertulis dilayar 

berbahasa Inggris  

“Pancasila Youth is one of Indonesia’s biggest paramilitary 

organizations. Pancasila youth played a leading role in the 1965-66 

killings.” Yang artinya “Pemuda Pancasila merupakan salah satu 

organisasi paramiliter terbesar di Indonesia. Pemuda Pancasila 

berperan besar dalam pembunuhan massal 1965-66”.  

Dalam upacara resmi Pemuda Pancasila yang diselenggarakan di Kota Medan itu, 

terdapat petinggi-petinggi Pemuda Pancasila seperti Ibrahim Sinik, Yapto 

Soerjosoemarno selaku ketua Pemuda Pancasila, Haji Anif Shah, dan juga Anwar 
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Congo sendiri. Dalam upacara resmi Pemuda Pancasila tersebut, Yapto 

Soerjosoemarno selaku ketua Pemuda Pancasila memberikan pidato nya  

“semua kader Pemuda Pancasila di Sumatera Utara ini adalah 

pahlawan-pahlawan. Dari mulai memberantas Komunisme, adanya nanti 

lagi Neo-Komunisme adanya ekstrim kiri adanya orang-orang yang ingin 

mengadakan suatu perpecahan atau disintegrasi bangsa, bukan hanya 

tugas tentara dan polisi. Kita Pemuda Pancasila kita harus mengambil 

keputusan..ini adalah suatu perbuatan yang membahayakan bangsa kita 

dan kita harus bertindak”.  

Setelah upacara resmi tersebut, Joshua mendatangi Yapto Soerjosoemarno untuk 

diwawancara ditengah kesibukannya bermain Golf “bagaimana cara Pemuda 

Pancasila menumpas Komunis?” Yapto pun menjawab sembari memegang stick 

golf   

“oh ya bunuh-bunuh an itu yang terjadi pada waktu itu…kalo sekarang 

kita sudah kebablasan kita udah overlaping demokrasi ya, demokrasi 

yang tidak jelas mau pake demokrasi apa? Tapi memang waktu masa 

Orde Baru stabilitasnya tuh lebih baik pada masa Orde Baru baik dalam 

ekonomi, keamanan”. 

Dalam adegan selanjutnya, Joshua kembali dengan Anwar dan Herman 

untuk menjelaskan bagaimana pendapatnya tentang rekaman-rekaman yang sudah 

dibuat. Lalu Anwar, Herman dan rekan-rekannya memperagakan cara mereka 

membunuh dengan menggunakan meja sembari tertawa. Terlihat bagaimana 

mereka begitu menikmati memperagakan ulang metode yang mereka lakukan 

untuk membunuh. Joshua pun mengambil gambar di sebuah pasar bersama Safit 

Pardede selaku Ketua Pemuda Pancasila Domisili Medan. Didalam adegan itu, 

Safit Pardede meminta uang kepada pedagang-pedagang dipasar yang ber-etnis 

Tionghoa.  
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Beralih setelah melihat Safit Pardede meminta uang kepada pedagang 

pasar, kali ini Joshua ada dalam sebuah acara peresmian Anggota Pemuda 

Pancasila yang dihadiri ratusan anggota Pemuda Pancasila lainnya dan petinggi-

petinggi organisasi Pemuda Pancasila. Pada waktu itu Jusuf Kalla selaku 

menjabat menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia diangkat sebagai anggota 

Pemuda Pancasila dengan pemberian jas Pemuda Pancasila oleh ketua Pemuda 

Pancasila Yapto Soerjosoemarno sebagai tanda simbolik. Dalam peresmian 

tersebut, Jusuf Kalla memberikan pidato nya  

“semangat yang ada dikalangan Pemuda Pancasila, yang banyak orang 

mengatakan ‘preman’…preman itu yang adalah artinya orang yang 

bekerja diluar (diluar sistem) bukan pemerintah berasal dari ‘free men’ 

karena free men itu yang dibutuhkan oleh bangsa ini untuk membangun 

bangsa ini…kalau semua ingin bekerja di pemerintah, penuhlah birokrasi 

kapan sampai nya bangsa ini kita butuh preman yang melaksanakan jalan 

yang artinya orang yang bebas orang swasta yang melaksanakan jalan. 

Kita butuh orang preman yang berani mengambil resiko untuk berdagang 

pergunakan otot kita, otot kita bukan untuk berkelahi walaupun berkelahi 

bukan hal yang tidak perlu…sekali lagi Pancasila !”.  

Setelah acara peresmian itu Joshua bersama Anwar Congo menonton film 

Penghianatan G30s PKI di kediaman Anwar Congo sendiri. Sembari menonton 

film itu di televisi, Anwar berbicara kepada Joshua  

“film ini dibuat oleh pemerintah (pada masa Orde Baru) supaya rakyat 

benci terhadap Komunis dari mulai SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah 

Menengah Pertama), SMA ( Sekolah Menengah Atas) harus dia menonton 

diharuskan, setiap tahunnya mereka berbondong-bondong menuju ke 

bioskop..saya masih ingat karena saya orang bioskop, dia berbagi dalam 

dua tahap kalau umpanya anak SD SMP dia duduk paling depan… ada 

yang sedikit trauma, sedikit ketakutan begitu ya melihat film ini tapi 

dalam diri saya saya tetap bangga karena apa yang diliat anak-anak itu 

saya telah dapat berbuat untuk menumpas (Komunis) saya telah berbuat 

dengan lebih daripada perbuatan itu sendiri”.  
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Lalu keesokan harinya, rekan dari Anwar Congo, Adi Zulkadry yang juga salah 

satu pelaku pembunuhan massal 1965-1966 datang dari pesawat dan di jemput 

langsung oleh Anwar. Anwar, Adi dan Herman berkendara menggunakan mobil 

berkeliling Kota Medan melihat tempat-tempat dimana mereka melakukan 

pembunuhan tersebut, di kantor Pemuda Pancasila, di Sungai Deli, dan lainnya. 

Mereka bertiga serta kru film dan Joshua, pergi ke studio untuk shooting film 

Arsan dan Aminah. Dalam studio itu, Joshua bekerja sama dengan rumah 

produksi lokal di Medan untuk menyiapkan set untuk mereka melakukan 

shooting. Di tengah-tengah Adi dan Anwar sedang dipersiapkan untuk shooting, 

Joshua bertanya kepada Adi  

“saya bayangkan anda berdua membunuh sampai ratusan orang, nah 

tentunya saya ingin tahu pendapat bapak mengenai film Penghianatan 

G30s PKI yang terkenal di seluruh Indonesia?” Anwar pun menjawab 

“kalau saya itulah satu-satu nya film yang salah satu menghilangkan rasa 

bersalah buat saya, karena saya tonton film itu sehingga saya lebih 

berani” Adi pun menambahkan “kalau kau begitu ya? Kalau aku ada 

koreksi-koreksi ah, kenapa begini..gitu, itu kalau pohon kayu sudah 

tumbang labi labi (kura-kura) pun manjat, PKI kalau sudah kalah 

jahanam lah dia kan begitu jadilah semua di setel lagu Genjer-genjer, 

Gerwani nya tari telanjang ini itu segala macem itu yang kita pertanyakan 

apa memang begitu… itu kerja cepat itu (penguburan lubang buaya) kasih 

masuk kedalam, bubar! Serba cepat kalau kita yang ngerjain serba cepat 

tidak bisa tinggal jejak”. 

Diseling waktu shooting, Adi berbincang dengan Soaduon Siregar salah 

satu jurnalis dari Medan Pos milik Ibrahim Sinik. Adi berkata kepada Soaduon  

“jadinya kalau saya melihat PKI, ga lebih kejam dari kita, Gerwani ga 

lebih kejam dari kita, kita lebih kejam… jadinya kejam itu apa? Relatif”.  

Keesokannya setelah mengambil gambar di studio, Adi dan Anwar memancing 

disebuah tempat pemancingan, disitu Adi berbincang dengan Anwar, Adi berkata  
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“aku kadang-kadang berpikir balik kalau aku jadi anak PKI..Jadi anak 

PKI, bapak ku di sembelih (dibunuh) aku pasti sakit hati, normal! Kalau 

sakit hati oke? Sakit hati, misalnya lah bapak ku kau bunuh aku sakit hati 

sama kau, sakit hati kenapa bapak ku kau bunuh? Lalu kau larang aku 

sekolah kau persulit aku kerja, kau persulit aku kawin, ini yang perlu 

koreksi, tapi pernyataan maaf terhadap itu (sulitnya eks PKI mencari 

kerja di masyarakat) belum, sebetulnya apasih berat nya pemerintah yang 

menyatakan minta maaf, bukan kita war kita ini apa lah, ini obat war 

mana tau sakit selama ini jadi berkurang bisa saling memaafkan”.  

Setelah perbincangan itu, Adi dan Anwar kembali berjalan menuju studio untuk 

melakukan shooting film Arsan dan Aminah bersama Joshua dan kru lainnya. 

Dalam studio itu, Adi dan Anwar berbincang bagaimana menghilangkan 

rasa bersalah setelah menjadi pelaku pembunuhan pada masa 1965-1966. Lalu 

mereka melanjutkan pengambilan gambar untuk film Arsan dan Aminah dengan 

adegan penyiksaan yang pernah mereka lakukan diperagakan ulang. Di tengah-

tengah pengambilan gambar, Saoduon Siregar berbicara dengan Adi dan 

mengatakan  

“Joshua selalu tanya sama saya, kita satu kantor kenapa saya tidak 

tau..saya baru lihat kejadian-kejadian ini, barulah setelah kalian 

perankan ini barulah sekarang saya tau bahwa perbuatan ini sangat 

smooth (halus), sehingga kami (tim redaksi Medan Pos) sebagai 

wartawan yang disebutkan ‘kuping gajah’ pendengarannya cukup tajam, 

gak tau” lalu Adi menambahkan “malah saya ini barusan dengar bapak 

tak tau saya heran karena biasanya kita (Pemuda Pancasila) punya 

pekerjaan itu bukan kita sembunyikan sama orang kita (termasuk Medan 

Pos dibawah naungan Pemuda Pancasila) kalau sampai bapak tidak tau 

saya heran kita satu kantor satu rumah kok kita heran, karena pekerjaan 

kita dalam kota” lalu dengan kebingungan Saoduon terdiam dan Joshua 

menambahkan “tapi pimpinan (Ibrahim Sinik) koran anda sendiri ikut 

penyiksaan dan pemeriksaan, kata Ibrahim Sinik” setelah perdebatan itu 

Adi menambahkan “kalo Ibrahim Sinik, Arsad Noh , orang yang dijerat 

pake kawat itu..putusan itu dari mereka pusatnya kan Pemuda Pancasila 

pusat nya di Rajawali kan itu..secara logika kan itu cuman macam saya 

bilang tadi, begini Joshua orang punya motivasi macam-macam, bapak 

ini (Saoduon) sebagai wartawan dan sebagai penulis menjaga jarak 

terhadap satu kasus…bisa jadi begitu, tapi secara logika satu perbuatan 
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yang bukan disembunyikan rasa-rasanya gatau itu ya..tetangga pun tau 

itu bisa jadi puluhan ratusan itu mati udah rahasia umum”. 

Adi dan Anwar serta Herman Koto dan rekan-rekan nya melanjutkan 

pengambilan gambar untuk film Arsan dan Aminah, Adi berbicara kepada semua 

kru dan pemeran  

“cuman ini, kalau saya melihat ya kalau sukses kita bikin ini film (Arsan 

dan Aminah) menyatakan bahwa film Penghianatan G30s PKI yang dulu 

PKI yang kejam itu, tidak kejam yang kejam tuh kita… kalau sukses ini 

film ini yang perlu disadari karena segala langkah kita harus kita 

sadari…ini bukan masalah kesanksian, 40 tahun juga sudah apa namanya 

kadaluarsa (sanksi pembunuhan massal 1965-1966) sudah tidak ada, tapi 

bukan masalah itu…. Masalah image (citra) didalam hati masyarakat ‘ah 

ga bener kan bener dugaanku dulu gamungkin PKI kejam ternyatanya 

mereka lebih kejam’ …bukan untuk kita tapi untuk satu sejarah, penilaian 

satu sejarah yang berbalik bukan 180 derajat tapi 360 derajat itu bebalik 

kalau sukses kita memerankan ini” dan tiba-tiba Herman bertanya 

“kenapa mesti sejarah disimpan-simpan orang emang benar kenyataan 

kaya gitu?” lalu Adi menjawab “iya saya sependapat, tapi tidak semua 

kejujuran  dapat menjadi konsumsi publik, saya percaya Tuhan pun punya 

rahasia, kita sadar sekali kita tu kejam”.  

Joshua pun selepas dari pengambilan gambar untuk film Arsan dan Aminah, ia 

berbincang didalam mobil bersama Adi Zulkadry. Joshua mengatakan kepada Adi 

ditengah perjalanan  

“bukan maksud saya membuat keadaan tidak nyaman tapi saya ingin 

kembali ke pernyataan bapak dengan alasan ‘perang’ bapak tidak 

dihantui seperti Anwar Congo tapi konvensi Geneva tetap menganggap 

yang bapak lakukan sebagai kejahatan perang” Adi dengan tegas 

menjawab “belum tentu kita sependapat sama pengadilan Internasional 

itu seperti yang saya katakan tadi, Bush (George W. Bush) waktu kuasa 

Guantanamo benar. Saddam Hussein bikin senjata pembunuh massal itu 

kebenaran nya Bush, kebenaran itu ternyata tidak benar...jadi bisa jadi itu 

konvensi Geneva itu kebenaran waktu sekarang, besok ada Konvensi 

Jakarta, itu Geneva punya kita buang. Itu definisi-definisi kejahatan 

perang itu buatan orang yang menang, saya pemenang saya juga bikin 

definisi kejahatan perang. Saya tidak perlu ikut definisi secara 

internasional dan ada yang paling penting lagi…tidak semua kebenaran 

itu baik, ada kebenaran yang tidak baik…antara lain kebenaran untuk 
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mengungkit persoalan, biarpun benar sekali itu persoalan di ungkit-ungkit 

tapi itu tidak baik” Joshua pun menyambung pertanyaan nya sebelumnya 

“tapi pak bagi jutaan orang yang anggota keluarganya dibunuh, bagi 

mereka kan kalau kebenaran bisa diungkapkan itu baik?” Adi kembali 

menjawab “ya silahkan, pembunuhan pertama itu habil dan khabil, 

kenapa soal PKI yang dibunuh yang repot? Orang Amerika bunuh orang 

Indian… apa ada diadili? Adili dong, saya menganggap kalau cerita lama 

mau dibongkar kembali berarti mengajak perang kita siap perang kalau 

memang dunia ini mau perang terus menerus kita siap kalau kita dipaksa 

untuk perang kita siap”. 

Dalam adegan selanjutnya, Joshua ikut meliput Herman Koto yang 

menyalonkan diri sebagai Calon Legislatif DPRD Kotamadya Medan pada 

Pemilihan Umum Legislatif Indonesia periode 2009. Kita dapat melihat 

kehidupan dan rutinitas Herman untuk menjadi calon legislatif representasi dari 

PPI (Partai Pemuda Indonesia). Setelah kita mengikuti segala kampanye dari 

Herman untuk menjadi calon legislatif dan ia tidak terpilih, Joshua kembali 

dengan Anwar Congo yang berkunjung ke kediaman Marzuki selaku anggota 

DPRD Provinsi Sumatera Utara pada masa itu dan juga anggota Pemuda 

Pancasila. Di kediaman Marzuki, Joshua mewawancarai Marzuki dan bertanya  

“bisnis ilegal yang menjadi sumber penghasilan Pemuda Pancasila 

misalnya apa?” dengan cepat Marzuki menjawab “Judi, di pelabuhan-

pelabuhan, penyelundupan-penyelundupan, illegal fishing (pemancingan 

liar), illegal logging (penebangan liar) pengusahanya kita peras kalo ga 

mau bayar maka para pengusaha itu dengan sendirinya takut kepada saya 

bukan karena saya punya massa yang besar yang bisa menyusahkan 

mereka kalo mereka tidak melakukan hubungan dengan saya (bayar) 

tetapi juga mereka tau bahwa saya bagus, baik dengan para penguasa, 

Panglima, Kepala Polisi, Gubernur, Gubernur itu memerlukan Pemuda 

Pancasila untuk pengamanan daerah, kalo hanya mengandalkan Polisi, 

segala macam mereka tidak akan mudah dalam pengamanan” lalu Joshua 

bertanya kembali “apa yang musti diamankan?” Marzuki menjawab lagi 

“pemuda kan mempunyai potensi yang bisa membuat rusuh dan bisa 

membuat aman dan itu sudah pernah ditunjukkan bagaimana Pemuda 

Pancasila mampu menghabisi PKI itu sangat membekas pada penguasa 

bahwa ini jika tidak didukung tidak dibina tidak dirangkul ini berbahaya”.  
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Lalu Anwar dan Joshua pun pulang dan berkendara menggunakan mobil. 

Di dalam mobil, Anwar sedikit bercerita tentang latar belakang masa lalu Herman 

saat pertama ia menjadi anggota Pemuda Pancasila. Berlanjut ke bagian 

berikutnya bagaimana mereka membuat film Arsan dan Aminah adegan mimpi 

buruk Anwar Congo dan Anwar sendiri bercerita kepada Joshua bagaimana ia 

mendapatkan mimpi buruk nya dari pembunuhan-pembunuhan yang sudah ia 

lakukan terhadap korban. Produksi film Arsan dan Aminah terus berlanjut hingga 

akhirnya produksi film Arsan dan Aminah dimana Anwar sebagai tokoh 

utamanya pun selesai. 

Bagian adegan selanjutnya dari film Jagal ini memasuki rapat besar dan 

makan-makan anggota Pemuda Pancasila. Dalam acara yang diselenggarakan 

oleh organisasi Pemuda Pancasila ini dihadiri oleh petinggi-petinggi dari 

organisasi Pemuda Pancasila itu sendiri seperti ketua Pemuda Pancasila Yapto 

Soerjosoemarno dan Haji Anif selaku petinggi dan pengusaha Pemuda Pancasila. 

Dalam kesempatan itu, Joshua mewawancarai Haji Anif di Kediaman nya. Setelah 

menunjukkan beberapa koleksi dari Haji Anif yang mewah, Haji Anif 

menjelaskan dalam wawancaranya tentang Pemuda Pancasila  

“Pemuda Pancasila ini kalo mau dikatakan jujur, sangat ditakuti. 

Umpamanya ada satu pengusaha dia mau bebaskan satu area disana ada 

masyarakat, kalo mau langsung itu pengusaha dia akan bayar sangat 

tinggi. Jadi Pemuda Pancasila ini dipakai untuk menyelesaikan masalah 

pengusaha itu. Jadi karena masyarakat itu takut sama kita, kalo dia 

ngeliat Pemuda Pancasila disana pasti dia bilang ‘serahlah bagaimana 

itu’ dia bilang.” 

Melanjutkan perbincangan dengan Joshua, Haji Anif menambahkan  
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“demonstrasi-demonstrasi yang artinya mengarah kejelekan ketidak-

baikan untuk negara atau bangsa ini, Pemuda Pancasila akan menolak 

itu. Umpamanya pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) mau dateng, 

mereka bawa …yang menentang kebijakan itu, nah itu Pemuda Pancasila 

tidak akan terima dan mengusir mereka yang demo”.  

Berlanjut ke kediaman Anwar Congo, Anwar dan Herman kembali untuk melihat 

rekaman film Arsan dan Aminah yang sudah mereka buat. Setelah ditengah-

tengah mereka melihat rekaman tersebut, Adzan Ashar pun berkumandang. 

Anwar berkata kepada Herman  

“ini bapak yang PKI ini yang nge-adzan ini” lalu Joshua bertanya “yang 

buat adzan?” sembari mengangguk Anwar berkata “untung ga dapat ke 

tangan awak dulu, kalau dapat ke tangan awak mati ni”.  

Setelah segala produksi film Arsan dan Aminah, Anwar dan Herman serta 

anggota Pemuda Pancasila yang lainnya dan juga Ibrahim Sinik ketua redaksi 

Medan Pos di undang oleh TVRI Lokal Sumatera Utara untuk mengisi acara 

‘DIALOG KHUSUS’ yang tayang di stasiun televisi TVRI Sumatera Utara.  

Dalam acara tersebut pembawa acara membuka acara dan juga langsung 

bertanya kepada Ibrahim Sinik “ Dialog khusus hari ini membahas pemuda 

bioskop untuk mengenang penumpasan PKI. Kita langsung ke pak Ibrahim Sinik 

juga ini, pak menurut Jendral Sarwo Edhie Komandan RPKAD (Resimen Para 

Komando Angkatan Darat) dan juga mertua Predisen SBY (Susilo Bambang 

Yudhoyono) ada sekitar 2,5 juta orang-orang komunis yang dibunuh?’ Ibrahim 

langsung menjawab  

“saya terus terang saja, pada waktu itu Sarwo Edhie itu dia punya ide 

bagaimana untuk melawan, menumpas Komunis ini, walaupun saya 

SekJen Koordinator Satuan Aksi tapi massa yang saya ambil dari anak-

anak PP (Pemuda Pancasila) jadi anak PP lah yang sudah membasmi”.  
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Setelah itu pembawa acar bertanya kepada Anwar Congo tentang metode 

pembunuhan nya, dan apakah film Arsan dan Aminah ini terinspirasi dari 

pengalaman Anwar Congo sendiri. Sesudah Anwar menyampaikan metodenya 

pembawa acara nya pun mengambil kesimpulan dan berkata kepada kamera  

“berarti benar-benar film ini (Arsan dan Aminah) mengungkap kalau 

Anwar Congo bersama teman-teman nya mengembangkan suatu sistem 

baru yang lebih efisien dalam menumpas Komunis yaitu sebuah sistem 

yang manusiawi, kurang sadis, dan juga tidak menggunakan kekerasan 

berlebihan”.  

Lalu Joshua mengambil gambar di ruang operator kamera, terdapat 3 

orang operator dalam ruangan itu salah satunya bertanya  

“udah berapa orang dia bunuh ini?” lalu salah satu rekannya menjawab 

“oh udah banyak lah, tak terhitung nih seribu kali ada ni...apa ga dihantui 

kaya gitu bisa-bisa gabisa tidur....jadi gila ni”.  

Joshua kembali lagi mengambil gampar dalam acara dialog tersebut lalu pembawa 

acara bertanya kepada salah satu anggota Pemuda Pancasila Ali Usman yang juga 

salah satu algojo pada masa pembunuhan massall 1965-1966 bersama Anwar 

Congo dan Herman Koto serta Pemuda Pancasila  

“tapi menurut bapak sendiri apa arti penting film ini (Arsan dan Aminah) 

untuk generasi muda generasi dua ribuan generasi millenium pak?” Ali 

Usman pun menjawab “ya disini perlu, perlu bahwa generasi muda juga 

harus mengingat ini, kedepan jangan melupakan sejarah...ditambah lagi, 

Tuhan pasti Anti-Komunis” dan pembawa acara menambahkan “ternyata 

Tuhan benci PKI, ternyata menghasilkan gambaran yang luas”. 

Joshua membutuhkan beberapa tambahan pengambilan adegan untuk film Arsan 

dan Aminah, Anwar Congo mengingat pengalaman nya di Kampung Kolam 

dimana ia membunuh satu desa tersebut dan ingin memperagakan ulang. 

Pengambilan gambar ini dihadiri oleh Anwar dan rekan-rekan dari Pemuda 
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Pancasila dan juga dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora 

pada saat itu Sakhyan Asmara yang menjabat sebagai Menpora. Dalam adegan 

ini, Sakhyan Asmara ingin para Pemuda Pancasila untuk berteriak membara 

“ganyang PKI, Bunuh PKI !” untuk adegan film Arsan dan Aminah. Terlihat 

kebencian massa Pemuda Pancasila terhadap Komunis dalam adegan itu dan 

seperti benar-benar pada massa 1965-1966.  

Setelah aksi membara itu, Sakhyan selaku Anggota Pemuda Pancasila dan 

salah satu Petinggi Pemuda Pancasila berbicara melalui speaker phone  

“Joshua dan kru serta sodara-sodara sekalian, sekarang saya berbicara 

sebagai betul-betul pemimpin Pemuda Pancasila..nah tadi apa yang kita 

tunjukkan sebenarnya menurut penglihatan saya selaku pemimpin, itu 

bukan ciri khas kita Pemuda Pancasila jadi kalo kita melawan orang tidak 

harus dengan wajah yang beringas, semangat yang membara, kerakusan 

ingin memakan darah orang tidak seperti itu sebenernya. Justru itu nanti 

bisa berbahaya bagi citra Pemuda Pancasila kita, tetapi kita harus 

menumpas mereka (Komunis) kita minta mereka tuh di bumi hanguskan 

tetapi tidak dengan cara yang kita lakukan seperti tadi kan gitu. Itu jauh 

dari nilai-nilai kemanusiaan, kalo tadi kaya gitu aduh MasyaAllah saya 

aduh apalagi nanti ada pas foto saya apa iya begitu? Oke gitu lah kira-

kira Joshua, this is the true story kita kan ingin the true story betul kan?” 

lalu Sakhyan menambahkan lagi beberapa saat kepada Joshua sendiri 

“jadi begini kalo yang tadi yang kita rekam itu, jangan dihapus semua 

tapi berikan gambaran bahwa kemarahan Pemuda Pancasila bisa seperti 

itu, maka suasana lebih dari itu pun bisa kita tampilkan bisa kita 

wujudkan untuk melawan orang lain, jadi apa yang dibuat tadi itu adalah 

simulasi tentang keadaan, kemarahan Pemuda Pancasila apabila 

Pancasila itu diganggu dan bila Negara Kesatuan Republik Indonesia itu 

diganggu”. 

Setelah Menpora Sakhyan Asmara pergi dari lokasi pengambilan gambar di 

Kampung Kolam, baru lah mereka memulai pengambilan gambar dengan 

dukungan beberapa warga menjadi korban pembunuhan. Para warga yang 

menjadi simpatisan tersebut terdiri dari bapak-bapak, ibu-ibu dan anak kecil. 
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Dalam adegan ini mereka memperagakan ulang bagaimana Pemuda Pancasila 

membunuh satu desa warga. Pada saat pengambilan gambar dimulai keadaan 

ricuh, dan tangisan ibu dan anak kecil dimana-mana. Kengerian yang terlihat 

seolah benar-benar terjadi pembunuhan tergambar dengan adanya kobaran api di 

sekeliling rumah. 

Sesudah pengambilan gambar selesai, banyak anak kecil yang menangis, 

ibu-ibu pingsan dan raut wajah dari Anwar Congo pun sontak berubah menjadi 

pilu. Seolah ia menyadari betapa sadisnya aksi mereka (Pemuda Pancasil) tadi. 

Anwar Congo memberikan tanggapan kepada Joshua bahwasannya ia tidak akan 

mengira akan menjadi seperti ini, dan memikirkan bagaimana jika anak itu 

dibunuh dibakar rumahnya, masa depan nya seperti apa. Tanpa disadari 

sebenarnya Anwar Congo sendiri sudah membunuh ratusan hingga ribuan orang 

di Medan pada masa 1965-1966. Anwar Congo kembali ke kediaman nya untuk 

melihat kembali rekaman yang sudah ia buat dengan Joshua. 

 Dalam penghujung film Jagal ini, Anwar Congo menangis karena 

mengetahui betapa banyaknya orang yang sudah ia bunuh dan dia tidak bisa 

membayangkan perasaan orang yang telang ia bunuh. Ia melihat adegan dimana ia 

menjadi korban dan diikat oleh kawat, metode yang biasa ia gunakan untuk 

membunuh para korban. Anwar Congo membawa Joshua ke atap gedung yang ia 

sering gunakan untuk membunuh korban. Disitu Anwar Congo bercerita kepada 

Joshua  

“disinilah satu tempat yang sering kami laksanakan penyiksaan ataupun 

eksekusi buat mereka-mereka yang selalu kami tangkap…saya tahu bahwa 
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kerjaan itu salah, tapi saya harus melaksanakannya” tidak lama Anwar 

merasa pusing dan ingin muntah akibat membayangkan berapa banyak 

mayat di atap gedung itu. Melanjutkan cerita nya, Anwar berkata “kenapa 

harus saya habiskan? Kami harus mematikan...hati nurani saya yang 

mengatakan harus dihabiskan. Ini adalah salah satu (mengambil kawat) 

cara yang paling cepat untuk menghabiskan nyawa manusia dan ini 

(mengambil karung) dipergunakan untuk membawa manusia-manusia 

yang sudah kami matikan. Karena tanpa ada ini mungkin orang..tau”.  

Dan diakhir dengan Anwar menuruni tangga dari gedung tersebut dan termenung 

sesaat. 

4.2 Arkeologi 

Pada sub bab ini, peneliti akan menggunakan dan memaparkan dengan jelas 

bagaimana metodologi Arkeologi digunakan dalam penelitian ini. Metodologi 

Arkeologi merupakan eksplorasi sejumlah kondisi historis nyata dan spesifik 

dimana berbagai pernyataan dikombinasikan dan diatur untuk membentuk atau 

mendefinisiikan suatu bidang pengetahuan/obyek yang terpisah serta 

mensyaratkan adanya seperangkat konsep tertentu dan menghapus batas rezim 

kedalaman tertentu.4 Dan pada penjelasan tersebut penulis mencoba mencari 

jejak-jejak pada objek historis tertentu, dalam hal ini objek tersebut merupakan 

film Jagal. Hal pertama yang penulis akan teliti yaitu propaganda-propaganda 

yang disebutkan dalam film Jagal yang menunjukkan bahwa Rezim Orde Baru 

memang menggunakan berbagai propaganda terhadap masyarakat pada masa itu 

untuk menyebar kebencian kepada PKI. 

Bentuk propaganda terhadap sesuatu bisa berbagai macam. Propaganda 

sendiri memiliki arti menurut ahli Leonard Doob adalah usaha untuk 

                                                           
4 Chris Barker, Cullture Studies, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005, hal 146-147. 
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mempengaruhi dan mengendalikan kepribadian serta perilaku orang lain ke arah 

tujuan-tujuan yang tidak ilmiah dan masih diragukan kebenarannya dalam 

masyarakat tertentu.5 Propaganda juga digunakan oleh beberapa kelompok untuk 

mencapai agenda kelompok tertentu yang membutuhkan massa. Sebuah 

komunikasi atau informasi yang diterima masyarakat bisa jadi belum tentu benar, 

namun jika bentuk propaganda tersebut bersifat massal dan terus menerus bisa 

jadi masyarakat akan terdoktrin oleh informasi yang semata hanyalah sebuah 

kebohongan. 

Dalam aliran kritik pada tingkat kultur seperti apa yang disebut Habermas 

(1975) sebagai legitimasi.6 Ini dapat dapat didefinisikan sebagai sistem ide yang 

dihasilkan oleh sistem politik, dan secara teoritis oleh sistem lainnya untuk 

mendukung eksistensi sistem. Mereka dirancang untuk ‘memistifikasi’ sistem 

politik atau dalam hal ini kultur dan kepercayaan masyarakat, dan mengaburkan 

apa yang sesungguhnya terjadi. Selain minat kultur itu, aliran kritis juga 

membahas aktor dan kesadaran mereka, dan apa yang terjadi pada mereka di 

dunia modern. Kesadaran massa menjadi dikontrol oleh kekuatan eksternal 

(seperti kultur). Akibatnya massa gagal mengembangkan kesadaraan 

revolusioner. 

Di pihak lain ide yang ditawarkan oleh film Jagal dengan substansi dan 

materi terkait kebenaran sejarah Indonesia pada masa 1965-1966 ini akan 

membawa ideologi baru dan akan berpengaruh kepada masyarakat Indonesia 

                                                           
5 Riswandi, Komunikasi Politik. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009. 
6 Thomas McCarthy, Teori Kritis Jurgen Habermas, Kreasi Wacana, yogyakarta, 2006, hlm 

469. 
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khususnya kepada para korban atau eks PKI itu sendiri. Di sinilah letak 

kemungkinan nantinya, ketika sistem ide dibawa oleh sebuah karya seni dalam hal 

ini film, bukan elit sosial menjadi kemungkinan membangunnya kesadaran di 

masyarakat dan membawa perubahan perspektif tentang Komunisme. 

Propaganda sering terjadi dalam dunia politik baik di Indonesia maupun di 

seluruh dunia. Propaganda bisa berbentuk informasi atau komunikasi, bisa 

berbentuk lagu, berita, surat kabar, bahkan film. Penulis kali ini mengambil 

contoh propaganda hitam terhadap PKI dalam bentuk film. Film yang paling 

massal dan terkenal hingga sekarang yaitu Penghianatan G30s PKI yang 

disutradarai oleh Arifin C. Noer dan dirilis pada tahun 1984. Film ini dibuat oleh 

pemerintah, mengutip dari Anwar Congo dari film Jagal: 

“film ini (Penghianatan G30s PKI) dibuat oleh pemerintah (pada masa 

Orde Baru) supaya rakyat benci terhadap Komunis dari mulai SD (Sekolah 

Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMA ( Sekolah Menengah 

Atas) harus dia menonton diharuskan, setiap tahunnya mereka berbondong-

bondong menuju ke bioskop..saya masih ingat karena saya orang bioskop, 

dia berbagi dalam dua tahap kalau umpamanya anak SD SMP dia duduk 

paling depan… ada yang sedikit trauma, sedikit ketakutan begitu ya melihat 

film ini tapi dalam diri saya saya tetap bangga karena apa yang diliat anak-

anak itu saya telah dapat berbuat untuk menumpas (Komunis) saya telah 

berbuat dengan lebih daripada perbuatan itu sendiri”.7  

Pelaku pembunuhan massal tahun 1965-1966 pun mengakui secara tidak langsung 

bahwa film Penghianatan G30s PKI merupakan semata-mata propaganda yang 

dibuat oleh pemerintahan pada masa rezim Orde Baru yang dipimpin oleh 

Presiden Soeharto guna menebar ketakutan kepada masyarakat. 

Mempertunjukkan film Penghianatan G30s PKI kepada masyarakat pada masa itu 

                                                           
7 Wawancara Anwar Congo pada film Jagal. 
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sangatlah kuat sehingga, sampai hari ini setiap tanggal 30 September menjadi 

kebiasaan dan tradisi wajib menonton film Penghianatan G30s PKI guna 

mengenang tragedi Gerakan 30 September. Mengutip dari pernyataan Adi 

Zulkadry pada film Jagal terkait film Penghianatan G30s PKI: 

“cuman ini, kalau saya melihat ya kalau sukses kita bikin ini film (Arsan 

dan Aminah) menyatakan bahwa film Penghianatan G30s PKI yang dulu 

PKI yang kejam itu, tidak kejam yang kejam tuh kita… kalau sukses ini 

film ini yang perlu disadari karena segala langkah kita harus kita 

sadari…ini bukan masalah kesanksian, 40 tahun juga sudah apa namanya 

kadaluarsa (sanksi pembunuhan massal 1965-1966) sudah tidak ada, tapi 

bukan masalah itu…. Masalah image (citra) didalam hati masyarakat ‘ah 

ga bener kan bener dugaanku dulu gamungkin PKI kejam ternyatanya 

mereka lebih kejam’ …bukan untuk kita tapi untuk satu sejarah, penilaian 

satu sejarah yang berbalik bukan 180 derajat tapi 360 derajat itu bebalik 

kalau sukses kita memerankan ini” dan tiba-tiba Herman bertanya 

“kenapa mesti sejarah disimpan-simpan orang emang benar kenyataan 

kaya gitu?” lalu Adi menjawab “iya saya sependapat, tapi tidak semua 

kejujuran  dapat menjadi konsumsi publik, saya percaya Tuhan pun punya 

rahasia, kita sadar sekali kita tu kejam”.8 

Film berdurasi kurang lebih 4 jam itu menjadi tontonan massal masyarakat 

Indonesia yang sontak membuat masyarakat Indonesia percaya akan betapa kejam 

dan buruknya PKI pada masa itu. Hingga hari ini film Penghianatan G30s PKI 

masih dipertontonkan kepada warga oleh Pak RT setempat atau pemuda setempat 

yang menyelenggarakan ‘nonton bareng’ setiap tanggal 30 September. Penulis 

sendiri sempat melewati acara ‘nonton bareng’ film Penghianatan G30s PKI di 

dekat komplek tempat tinggal penulis. Sembari melewati penulis sempat bertanya 

kepada satpam. Penulis menanyakan siapa yang mengadakan nonton bareng ini 

yang dihadiri cukup ramai oleh warga setempat dan satpam tersebut menjawab 

bahwa yang mengadakan ‘nonton bareng’ ini Pak RT yang kebetulan penulis 

                                                           
8 Pernyataan Adi Zulkadry pada film Jagal. 
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tidak mengenal. Sungguh miris jika hingga sampai hari ini yang dipertontonkan 

kepada masyarakat atau warga setempat merupakan sebuah propaganda terhadap 

sejarah Indonesia.  

Jika mengutip pernyataan dari Mbak Ratri selaku narasumber dan juga 

aktivis yang konsen terhadap eks PKI soal film Penghianatan G30s PKI: 

“itu semua Gus Dur (Presiden Abdurahman Wahid) yang mencoba 

menetralkan kembali, tapi kan kaya seusia saya kan sudah terdoktrin, pada 

saat saya jadi orang tua, ya kebetulan saya bergaul dengan banyak teman 

yang punya pemikiran bahwa itu (film Penghianatan G30s PKI) 

propaganda, menyadari bahwa itu propaganda tapi kan ‘kebanyakan’ yang 

lain tidak sadar bahwa itu propaganda nah itukan di doktrin ke anaknya”9 

Jika diambil kesimpulan dari pernyataan Mbak Ratri diatas, bahwa doktrin dari 

film propaganda tersebut seperti bola salju yang akan terus turun ke anak dan 

cucunya. Orang tua yang sudah menonton film ini pasti mengajarkan bahwa PKI 

dan Komunis itu dilarang dan tidak baik untuk dipelajari karena orang tua tersebut 

menonton film propaganda tersebut. Begitu kuatnya film ini di Indonesia, 

sehingga hampir mustahil untuk bisa mengajarkan kepada masyarakat untuk 

melihat kenyataan yang sebenarnya bahwa film tersebut hanya di dramatisir dan 

merupakan propaganda semata. Peran film Jagal disini sangat krusial demi 

kebenaran sejarah dan juga edukasi kepada masyarakat terkait kebenaran sejarah. 

4.2.1 Media Surat Kabar 

Bukan hanya dalam berbentuk film, bahkan propaganda hitam yang 

ditujukkan kepada Partai Komunis Indonesia atau PKI juga berbentuk media surat 

                                                           
9 Hasil wawancara dengan Ratri, Aktivis peduli Eks PKI pada 16 Oktober 2017, pukul 13.00 WIB. 
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kabar. Pada masa Orde Baru surat kabar beredar luas sebelum adanya internet 

atau berita berbasis web. Contoh salah satu propaganda hitam terhadap PKI dalam 

bentuk surat kabar pada masa itu penulis mengutip perkataan dari Ibrahim Sinik 

dalam film Jagal saat ia diwawancarai oleh Joshua Oppenheimer sutradara dari 

film Jagal: 

”kita tanya ini, apa jawabnya, sedikit-sedikit kita tambah lah, sesuai 

kepentingan kita (Tim Redaksi Medan Pos) kan untuk menghantam 

Komunis. Karena sebagai orang koran kita bangun perasaan masyarakat 

benci pada dia (Komunis) itu saja sebagai orang koran”.10 

Ibrahim Sinik jelas menggunakan kekuatannya sebagai ‘orang koran’ atau pemilik 

media dalam hal ini surat kabar, untuk menyebarkan kepada masyarakat isu dan 

informasi yang sudah dimanipulasi guna membangun perasaan benci di 

masyarakat terhadap PKI. Pandangan menurut pengamat politik Hamdi Muluk 

terkait siapa yang memiliki media massa akan memiliki masyarakat: 

Dan siapapun yang memiliki media massa, pasti bisa mengkontrol massa. 

Disitulah kekuatan dari sebuah media massa. Namanya aja udah massa, 

pasti bisa menggerakkan dan memobilisasi secara masif dan luas. Penguasa 

sekarang jika punya media massa pasti bisa berkuasa di level apapun.11  

Tidak bisa dipungkiri bahwasannya massa atau masyarakatlah yang menjadi 

target dari propaganda oleh sekelompok atau seseorang guna mencapai 

kepentingan pribadi. Bisa disimpulkan bahwa Presiden Soeharto pada rezim Orde 

Baru membutuhkan sesuatu yang dapat melanggengkan kedudukan nya sebagai 

RI-1. Penulis mengutip perkataan dari pengamat politik Hamdi Muluk terkait 

propaganda sebagai salah satu instrumen mempertahankan kedudukan: 

                                                           
10 Wawancara Ibrahim Sinik dalam film Jagal. 
11 Hasil wawancara dengan Hamdi Muluk, Pengamat Politik dan dosen di Universitas Indonesia 

pada 1 Oktober 2017, pukul 10.00 WIB. 
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Soeharto melakukan banyaknya doktrin-doktrin dalam bentuk propaganda 

terus menerus terhadap PKI yang seolah menutupi kekejaman nya pada 

pembunuhan massal 1965-1966 dan berharap tindakan kejamnya terhadap 

kurang lebih 2 juta simpatisan PKI yang dibunuh itu dilupakan oleh 

masyarakat dan di “maklum” kan.12  

Sejarah kelam Indonesia seolah tidak luput dari sebuah propaganda guna 

membangun suatu kedudukan atau kekuasaan. Pembelajaran terkait sejarah 

Indonesia yang kelam sangat minim mengingat apa yang di pelajari dari mulai 

Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas tidak lain hanya saat tragedi 

lubang buaya dan juga asal mula Orde Baru setelah lengsernya Orde Lama 

dibawah pimpinan Presiden Soekarno pasca kemerdekaan. 

Dalam metoodologi Arkeologi dikhususkan untuk mencari kontinuitas dan 

diskontinuitas yang ada dalam sebuah wacana atau diskursus. Dalam hal media 

surat kabar pada masa sekarang sudah tidak terlalu terlihat peran dalam 

melakukan propaganda hitam terhadap Partai Komunis Indonesia. Sebab wacana 

terkait 65-66 atau Komunisme bahkan PKI sudah tidak terlalu diperdebatkan lagi 

seakan dilupakan dan dianggap menjadi suatu sejarah saja. Oleh sebab itu 

propaganda yang ada dalam film Jagal yang menunjukkan peran media surat 

kabar bersifat diskontinu atau tidak dilakukan lagi pada masa sekarang pasca 

reformasi.  

4.2.2 Pembelajaran Terkait Komunisme 

Tragedi 1965-66 harusnya menjadi bahasan yang tidak tabu apalagi terkait 

PKI ataupun Komunisme sebab demi sebuah pembelajaran dan kebenaran itu 

                                                           
12 Ibid. 
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perlu. Jika mengutip dari Mbak Ratri yang juga merupakan aktivis konsen 

terhadap eks PKI mengatakan : 

“saya sering tanyakan dengan banyak korban di panti jompo khusus eks, 

anak cucu mereka yang selamat dan bisa sekolah juga ga ngerti apa yang 

terjadi dengan tragedi 65-66 itu. Kalo dibilang ditutupi juga ngga sih, 

cuman didiamkan gitu saja semua tentang pembunuhan massalnya. Jika iya 

kita benar pelajarin sejarah nya tentang pembunuhan 65-66 itu, sampai 

sekarang aja ga tau kan jumlah pasti korban? ada yang bilang 900, ada 

yang bilang 1 juta ada yang bilang 2 juta.”13 

Sejarah sendiri bersifat relatif karena tergantung siapa yang menceritakan dan 

mengambil perspektif dari sudut yang selamat untuk bisa menceritakan. Namun 

pembelajaran sejarah yang benar terjadi jauh lebih penting, dan jika kebenaran 

bisa terungkap adalah suatu ilmu yang sangat berharga. Maka dari itu film Jagal 

menjadi salah satu film yang wajib ditonton oleh masyarakat karena kita bisa 

mengetahui kebenaran yang terjadi pada masa itu langsung dari perspektif pelaku 

sejarah. 

Ideologi komunisme pada dasarnya adalah sebuah ilmu. Mempelajari suatu 

ilmu seharusnya tidak terdapat batasan. Sebagai manusia kita harus banyak 

memperkaya ilmu guna dapat menempatkan diri di masyarakat. Namun di 

Indonesia untuk dapat mempelajari satu ideologi khususnya Komunisme bisa 

dikatakan dilarang atau tidak diperbolehkan. Seolah membahas sesuatu terkait 

Komunisme adalah tabu.  Mempelajari sesuatu contohnya Komunisme 

seharusnya diperbolehkan saja karena alasan akademik pun harusnya 

diperbolehkan. Mempelajari belum tentu menganut karena ilmu ada untuk 

dipelajari dan menambah wawasan kita. 

                                                           
13 Wawancara dengan Ratri, Aktivis peduli Eks PKI 16 Oktober 2017, pukul 13.00 WIB. 
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Contoh kasus pelarangan Komunisme di Indonesia hingga hari ini adalah 

sekitar tahun 2016 pertengahan ada seorang pemuda yang dipukuli karena 

memakai pin berlambangkan palu arit. Perlakuan ini didapatkan si pemuda oleh 

oknum yang memakai baju KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan meminta 

si pemuda untuk melepas pin nya sembari memukul.14 Pemukulan ini diakibatkan 

karena pemuda memakai pin bergambarkan palu arit yang belum tentu lambang 

dari PKI. Palu arit memang identik dengan Komunisme bahkan pemerintahan 

Russia pun menggunakan lambang palu arit karena mereka menganut ideologi 

Komunis. Namun minim nya pengetahuan masyarakat terkait ideologi Komunis 

ini menyebabkan kejadian seperti ini terjadi kepada pemuda tersebut lantasan ia 

menggunakan pin bergambarkan palu arit yang belum tentu ia sendiri anggota 

PKI atau eks PKI. 

4.1 Gambar Timeline  

Penjelasan Arkeologi Pada Film Jagal 

                         

 

                                                           00.37.35 – 00.39.25 

00.20.40 – 00.22.05                                                                                   01.04.27 – 01.06.17 

 

 

 

Sumber: Hasil olahan oleh peneliti 

                                                           
14 Sumber : http://news.liputan6.com/read/2488324/polisi-diminta-tindak-penganiaya-pemuda-

pakai-pin-pki 
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bagaimana film Pengianatan G30s 
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4.3 Geneanologi 

Dalam sub bab kali ini, penulis akan menggunakan metodologi 

Geneanologi. Metode Geneanologi ini digunakan untuk menelaah bagaimana 

diskursus berkembang dan dimainkan dalam kondisi historis yang spesifik dan tak 

dapat direduksi melalui operasi kekuasaan.15 Sehingga penulis mencoba menelaah 

diskursus mana yang berkembang dan dimainkan dalam kondisi historis atau 

dalam masa historis melalui film Jagal. Untuk menelaah lebih dalam, penulis 

harus mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap film Jagal pada 

masa sekarang sebab diskursus atau bahasan terkait pemunuhan 65-66 tak jauh 

dari perspekstiif film Penghianatan G30s PKI. Namun pandangan masyarakat 

terkait film Jagal begitu minim sebab sudah tertutupi oleh doktrin dari film 

propaganda Penghianatan G30s PKI. Mengutip dari pandangan Mbak Liliek 

selaku ketua IKA (Ikatan Kemanusiaan untuk Indonesia) terhadap film Jagal: 

“ saya menonton film Jagal yang bukan versi 90 menit tapi versi awal yang 

4 setengah jam-an , sebelum jadi versi yang final kan Joshua keliling 

komunitas untuk mempertontonkan hasilnya bikin versi tertutup nonton film 

itu. Menurut saya ini film yang spektakuler dengan hasil riset yang sangat 

panjang dengan data yang detail. Saya ga yakin film maker sekarang punya 

ketangguhan untuk menyimpan bahan baku sampe selama Joshua. Film ini 

memberikan sudut pandang, hal yang sangat baru. Film-film 65 kan ga 

banyak sih ada beberapa film pendek rata-rata dan dokumenter tapi karena 

rata-rata film ini independen jadi beredar nya dikalangan kita-kita aja 

kalangan NGO. Nah film Jagal ini berbeda karena memberi sudut pandang 

dari pelaku dan dengan gaya tutur film nya yang demikian. Terkesan ngeri 

pasti, kalo membaca narasi 65 bagi saya bukan hal yang baru mendengar 

cerita mereka membaca kisahnya. Tapi dalam bentuk visual itu kan sangat 

dramatis ya si Anwar Congo dengan bangga nya menunjukkan cara dia 

membunuh nah kaya gitu kan belum ada. Pertama kali melihat pelaku 

mengaku seperti itu di hadapan umum. Begini kan biasanya narasi 65 itu 

lebar gitu ya jangkauan nya luas maksudnya bicara tentang politik ditingkat 

atas, pertarungan elit, kebanyakan seperti itu. Tapi ini mengambil sudut 

                                                           
15 Chris Barker, Culture Studies , Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005, hal 148. 



69 
 

 
 

yang cukup luas dimana keterlibatan Pemuda Pancasila dengan data-data 

dan tokoh yang cukup valid disitu dan lokasi nya dipersempit sehingga kita 

dapat gambaran yang lebih tepat itu juga buat saya sesuatu yang baru juga. 

Terus yang paling fenomenal dia memberikan meneguhkan sebuah tesis 

bahwa lembaga-lembaga seperti Pemuda Pancasila itulah yang jelas-jelas 

sangat berperan dengan pemberangusan PKI, dialah fondasi dari Orde 

Baru saat itu, biasanya tidak tergambar jelas di film-film yang lain.”16 

Pandangan dari Mbak Liliek selaku ketua IKA yang juga konsen dalam hal PKI 

dan film-film independen Indonesia mengakui bahwa film ini memang 

memberikan sesuatu yang baru dari sudut pandang pelaku. Sebuah film yang 

menuturkan fakta bukan hanya propaganda semata. Bahkan film Jagal ini 

memberikan suatu tesis tentang keterlibatan lembaga-lembaga dalam pembasmian 

PKI pada saat itu. Namun, walaupun dengan substansi dan fakta yang begitu 

menakjubkan dari film Jagal ini, pengetahuan masyarakat terkait film ini sangat 

sedikit dan terbatas sebab pendistribusian film ini tidak umum melainkan tertutup 

hanya di komunitas-komunitas tertentu di Indonesia. Film Jagal sendiri dilarang 

tayang di bioskop Indonesia karena takutnya menimbulkan konflik dan 

kontroversi. 

Dalam pernyataan diatas juga memberikan penjelasan bahwa film atau karya 

seni bisa menjadi instrumen untuk menguak sejarah dan menggambarkan realita 

yang ada di masyarakat. Pendistribusian film Jagal ini bisa dikatakan unik. Untuk 

lebih jelasnya mengutip dari Mbak Liliek terkait distribusi film Jagal di 

masyarakat: 

“saya juga sangat menggaris bawahi soal bagaimana film ini di 

distribusikan itu juga sesuatu yang baru. Selama ini kan film-film 65 dibuat 

                                                           
16 Hasil wawancara dengan Mbak Liliek selaku ketua IKA (Indonesia untuk Kemanusiaan) dan 

aktivis peduli eks PKI pada 28 September 2017, pukul 17.00 WIB. 
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oleh ya lembaga-lembaga kecil terus dipertontonkan diputar ya paling 50-

100. Nah film peredarannya jauh lebih luas daripada film-film 65 

sebelumnya. Dan karena orang-orang merasa penasaran dan juga secara 

artistik sangat layak tonton semakin banyak orang nonton. Bicara soal 

konteks distribusi, kan orang bikin film biar banyak ditonton oleh 

masyarakat seluas mungkin, nah film ini memberikan inspirasi. Kalo selama 

ini kaya aku bilang tadi terbatas gitu komunitasnya. Orang-orang pemuda 

yang menjadi korban Orde Baru dan orang-orang yang tidak tahu sama 

sekali. Orang-orang korban Orde Baru kan maksudnya yang masih kena 

stigma anti komunis sebelum 98 yang film Penghianatan G30s PKI masih 

diputar, nah kalo generasi setelah itu ngerti juga ngga ngga terpapar, nah 

film Jagal ini ditonton dari berbagai lapisan itu dari yang terpapar, umum 

gitu ya awam, yang atau sama sekali gitu ya soal 65, terjadilah ruang 

diskusi, terbuka nya wacana narasi 65, buat saya film Jagal sangat berhasil 

disitu, namun sayangnya ya itu target film ini tapi sosialisasi dan pamor 

film ini masih kalah jauh dengan yang Penghianatan G30s itu” 17 

Pada dasarnya film Jagal ini memang tidak dibuat semata hanya untuk hiburan 

namun sebagai suatu pembelajaran dan edukasi terkait sejarah Indonesia. Target 

dari film ini juga bukan hanya masyarakat yang awam, tapi juga untuk semua 

korban Orde Baru yang notaben nya masih terkena stigma dan doktrin anti-

Komunis. Mereka pun yang terkena doktrin anti-Komunis akan menyadari dari 

film Jagal ini bahwasannya semua yang dikatakan terkait PKI pada masa Orde 

Baru hanyalah propaganda semata, dan teruntuk generasi setelah 98 dapat 

mengerti bahwa sejarah Indonesia yang kelam itu telah lama tertutupi dan tidak 

terpublikasi.  

4.3.1 Keterlibatan Elit 

Geneanologis diarahkan oleh Foucalt juga untuk menganalisa strategi kuasa 

yang berbelit-belit, yang harus dipahami dari dalam –lewat aturan, nilai yang 

                                                           
17 Hasil wawancara dengan Mbak Liliek selaku ketua IKA (Indonesia untuk Kemanusiaan) dan 

aktivis peduli eks PKI 28 September 2017, pukul 17.00 WIB. 
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berlaku bahkan juga tutur kata dan kebiasaan.18 Dalam memulai pemerintahan 

rezim Orde Baru, Presiden Soeharto harus menjatuhkan Komunisme di Indonesia 

dengan berawalnya pembunuhan massal 1965-1966. Peristiwa pembunuhan 

massal ini adalah sebuah tragedi tragis dan kelam bagi sejarah pemerintahan 

Indonesia. Dalam aksi pembunuhan massal tersebut, Soeharto tidak serta merta 

melakukannya dengan Angkatan Militer saja, melainkan dari berbagai struktur 

masyarakat ikut berpartisipasi dalam pemberangusan simpatisan dan anggota 

Partai Komunis Indonesia. Dalam teori elit kekuasaan menyatakan bahwa sistem 

ide yang dihasilkan oleh sistem politik, dan secara teoritis oleh sistem lainnya 

untuk mendukung eksistensi sistem, mereka dirancang untuk memistifikasi sistem 

politik, mengaburkan apa yang terjadi sesungguhnya.  

Dalam teori elit kekuasaan tersebut disebutkan bahwa sistem ide yang 

dihasilkan oleh sistem politik, dan oleh sistem lainnya tersebut memiliki arti 

bahwa sistem politik atau dalam hal ini elit kekuasaan dan sistem lainnya 

membuat suatu sistem ide yang bisa mengaburkan pandangan masyarakat atau 

yang disebut propaganda. Pemerintahan Orde Baru juga membutuhkan sistem 

lainnya untuk membuat suatu propaganda yang bersifat masif dan pada saat itu 

adalah propaganda hitam yang ditujukan untuk menjatuhkan dan menghabiskan 

PKI. Keterlibatan lembaga lainnya selain Angkatan Militer atau TNI juga sangat 

besar di sorot dalam film Jagal. Mengutip dari Mbak Liliek terkait keterlibatan 

lembaga-lembaga dan organisasi dalam propaganda hitam terhadap PKI dalam 

film Jagal: 

                                                           
18 Chris Barker, Culture Studies , Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005 hal 148. 
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“tapi setidaknya kalo buat saya, film ini semakin meyakinkan bahwa 

keterlibatan Orde Baru maksudku kaya militer juga itu jelas sangat kuat 

disitu. Faktanya adalah Pemuda Pancasila itu dari dulu adalah kaki 

tangannya militer gitu ya historisnya jelas gitu ya, dan ini menegaskan 

bahwa ini ga jauh-jauh dari peran militer dan organisasi lainnya seperti 

Ansor juga, PP juga dan militer yang dipegang oleh Soeharto pada saat 

itu” 19 

 

Dalam film Jagal beberapa kali sang sutradara mengikuti segala acara 

Pemuda Pancasila yang juga mempunyai peran besar juga dalam pembunuhan 

massal tersebut. Anwar Congo sendiri masih menjadi anggota dari Pemuda 

Pancasila sebuah organisasi paramiliter terbesar di Indonesia. Film Jagal sangat 

menegaskan tentang keterlibatan organisasi khusus nya Pemuda Pancasila dalam 

peristiwa pembunuhan massal tersebut. Mengutip kembali dari pernyataan Mbak 

Liliek terkait film Jagal: 

“mungkin kalo film Penghianatan G30s PKI itu menegaskan bahwa 

sepertinya PKI itu pihak yang sangat kuat sangat punya kepentingan untuk 

mau kudeta lah istilahnya itu ya. Nah sementara untuk film ini itu terbalik, 

militerlah yang punya kepentingan untuk menumpas kelompok Komunis 

dengan PP itu sendiri, maksudnya kan kita bisa tarik garisnya oh ternyata 

PP itu deket banget ya dengan birokrasi garis nya kemana, dengan Golkar 

kan, diliat histori nya kan Golkar bangunan awal Orde Baru meyakinkan 

nya disitu film Jagal ini.”20 Nhy6 

77 

Film Penghianatan G30s PKI merupakan film terbesar terkait sejarah Indonesia 

pada saat itu. Film tersebut juga merupakan hasil dari rezim Orde Baru guna 

membuat masyarakat menjadi takut dan benci terhadap PKI. Faktanya, dalam film 

Jagal berbanding terbalik, dan memang apa yang dinyatakan oleh film Jagal ini 

sangat kontra dengan apa yang coba di nyatakan oleh pemerintahan Orde Baru 

terkait PKI atau Komunis di Indonesia. Keberhasilan film Penghianatan G30s PKI 

                                                           
19  Hasil wawancara dengan Mbak Liliek selaku ketua IKA (Indonesia untuk Kemanusiaan) dan 

aktivis peduli eks PKI pada 28 September 2017, pukul 17.00 WIB. 
20 Ibid. 



73 
 

 
 

ini jugalah yang memperkokoh kekuasaan Soeharto pada rezim Orde Baru. Dan 

juga film Penghianatan G30s PKI ini juga seolah menjelaskan alasan Presiden 

Soeharto untuk melakukan pembunuhan massal 1965-1966. 

Dalam film Jagal juga memperlihatkan bagaimana Wakil Presiden saat itu 

Jusuf Kalla yang menjadi anggota resmi dari Pemuda Pancasila memberikan 

pidatonya terkait histori Pemuda Pancasila selama ini dalam membasmi 

Komunisme dan juga pembunuhan massal 1965-1966. Jusuf Kalla memberikan 

pidatonya dalam peresmian dirinya menjadi anggota Pemuda Pancasila: 

“semangat yang ada dikalangan Pemuda Pancasila, yang banyak orang 

mengatakan ‘preman’…preman itu yang adalah artinya orang yang 

bekerja diluar (diluar sistem) bukan pemerintah berasal dari ‘free men’ 

karena free men itu yang dibutuhkan oleh bangsa ini untuk membangun 

bangsa ini…kalau semua ingin bekerja di pemerintah, penuhlah birokrasi 

kapan sampai nya bangsa ini kita butuh preman yang melaksanakan jalan 

yang artinya orang yang bebas orang swasta yang melaksanakan jalan. 

Kita butuh orang preman yang berani mengambil resiko untuk berdagang 

pergunakan otot kita, otot kita bukan untuk berkelahi walaupun berkelahi 

bukan hal yang tidak perlu…sekali lagi Pancasila !”. 21 

Dalam pidato ini pun menekankan bahwasannya elit kekuasaan hingga saat ini 

seperti membiarkan pembunuhan massal 1965-1966 itu terjadi. Hubungan yang 

erat dari Organisasi Paramiliter Pemuda Pancasila dengan politisi dan elit di 

Pemerintahan Indonesia terlihat begitu kuat dan solid. 

Dalam menjaga citra baik dari Pemuda Pancasila di masyarakat sebagai 

salah satu Organisasi besar yang sudah ikut berperan dalam pembunuhan massal 

1965-1966, mereka seolah mengakui bahwa Organisasi Pemuda Pancasila lah 

yang menjadi pahlawan sejarah yang sebenernya mereka telah menunjukkan 

bahwa mereka lah yang mempunyai kepentingan untuk menumpas PKI dan 

                                                           
21 Pidato Jusuf Kalla dalam film Jagal. 
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ideologi Komunis, bukan PKI yang mempunyai kepentingan untuk melemahkan 

dan menjatuhkan demokrasi Indonesia. Hubungan erat dari Pemuda Pancasila 

dengan elit kekuasaan bukan hanya dengan wakil Presiden saja, namun juga 

dengan beberapa mentri di Indonesia dan juga Gubernur Sumatera Utara. 

Mengutip pernyataan dari Mentri Pemuda dan Olahraga Sakhyan Asmara pada 

film Jagal: 

“Joshua dan kru serta sodara-sodara sekalian, sekarang saya berbicara 

sebagai betul-betul pemimpin Pemuda Pancasila..nah tadi apa yang kita 

tunjukkan sebenarnya menurut penglihatan saya selaku pemimpin, itu 

bukan ciri khas kita Pemuda Pancasila jadi kalo kita melawan orang tidak 

harus dengan wajah yang beringas, semangat yang membara, kerakusan 

ingin memakan darah orang tidak seperti itu sebenernya. Justru itu nanti 

bisa berbahaya bagi citra Pemuda Pancasila kita, tetapi kita harus 

menumpas mereka (Komunis) kita minta mereka tuh di bumi hanguskan 

tetapi tidak dengan cara yang kita lakukan seperti tadi kan gitu. Itu jauh 

dari nilai-nilai kemanusiaan, kalo tadi kaya gitu aduh MasyaAllah saya 

aduh apalagi nanti ada pas foto saya apa iya begitu? Oke gitu lah kira-

kira Joshua, this is the true story kita kan ingin the true story betul kan?” 

lalu Sakhyan menambahkan lagi beberapa saat kepada Joshua sendiri 

“jadi begini kalo yang tadi yang kita rekam itu, jangan dihapus semua 

tapi berikan gambaran bahwa kemarahan Pemuda Pancasila bisa seperti 

itu, maka suasana lebih dari itu pun bisa kita tampilkan bisa kita 

wujudkan untuk melawan orang lain, jadi apa yang dibuat tadi itu adalah 

simulasi tentang keadaan, kemarahan Pemuda Pancasila apabila 

Pancasila itu diganggu dan bila Negara Kesatuan Republik Indonesia itu 

diganggu”.22 

Bukan hanya Mentri saja, namun pernyataan dari Marzuki selaku Gubernur 

Sumatera Utara mengenai bagaimana kedekatan dari elit dengan Organisasi 

Pemuda Pancasila dari Orde Baru hingga Pasca Reformasi. Pernyataan dari 

Gubernur Sumatera Utara terkait hubungan Pemuda Pancasila dengan elit 

kekuasaan di Sumatera Utara: 

                                                           
22 Pernyataan Sakhyan Asmara dalam Film Jagal. 
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“bisnis ilegal yang menjadi sumber penghasilan Pemuda Pancasila 

misalnya apa?” dengan cepat Marzuki menjawab “Judi, di pelabuhan-

pelabuhan, penyelundupan-penyelundupan, illegal fishing (pemancingan 

liar), illegal logging (penebangan liar) pengusahanya kita peras kalo ga 

mau bayar maka para pengusaha itu dengan sendirinya takut kepada saya 

bukan karena saya punya massa yang besar yang bisa menyusahkan 

mereka kalo mereka tidak melakukan hubungan dengan saya (bayar) 

tetapi juga mereka tau bahwa saya bagus, baik dengan para penguasa, 

Panglima, Kepala Polisi, Gubernur, Gubernur itu memerlukan Pemuda 

Pancasila untuk pengamanan daerah, kalo hanya mengandalkan Polisi, 

segala macam mereka tidak akan mudah dalam pengamanan” lalu Joshua 

bertanya kembali “apa yang musti diamankan?” Marzuki menjawab lagi 

“pemuda kan mempunyai potensi yang bisa membuat rusuh dan bisa 

membuat aman dan itu sudah pernah ditunjukkan bagaimana Pemuda 

Pancasila mampu menghabisi PKI itu sangat membekas pada penguasa 

bahwa ini jika tidak didukung tidak dibina tidak dirangkul ini 

berbahaya”.23 

Dalam pernyataan tersebut terlihat hubungan yang begitu erat dari Pemuda 

Pancasila bahkan dari Wakil Presiden hingga Gubernur sekalipun. Kedekatan dan 

relasi membuat suatu penemuan bahwasannya Pemuda Pancasila yang merupakan 

aktor penting dalam penumpasan anti-PKI pada pembunuhan massa 1965-1966 

memperlihatkan keterlibatan elit kekuasaan disitu dan ter expose melalui film 

Jagal ini secara eksplisit dan gamblang. 

4.3.2 Relasi Kontinuitas dan Diskontinuitas 

Dalam metodologi Geneanologi juga sangat diperlukan untuk mencari 

relasi dari kontinuitas dan diskontinuitas dalam sebuah wacana atau diskursus. 

Dalam pembahasan Arkeologi sudah dijelaskan apa saja propaganda yang tedapat 

pada film Jagal serta kontinuitas dan diskontinuitas nya pada masa sekarang. 

Relasi disini akan menjelaskan bagaimana hubungan dari sebuah wacana 

mengapa mereka bersifat diskontinui dan mengapa mereka bersifat kontinuitas. 

                                                           
23 Pernyataan Marzuki selaku Gubernur Sumatera Utara pada film Jagal. 
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Terdapat beberapa faktor yang membuat suatu wacana tidak berlanjut atau 

berlaku lagi pada masa sekarang. Dan adapun juga faktor yang membuat suatu 

diskursus tetap berlaku hingga sekarang dari dimulainya diskursus tersebut. 

4.3.2.1 Diskontinuitas 

Dalam metodologi Arkeologi sudah menjelaskan beberapa rpopaganda 

yang terdapat pada film Jagal yang bersifat kontinui. Yang pertama yaitu 

bagaimana film Penghianatan G30s PKI dibuat menjadi suatu propaganda pada 

rezim Orde Baru untuk membuat masyarakat takut terhadap PKI pada masa itu. 

Film tersebut menjadi suatu propaganda masif yang sangat kuat hingga 

mendoktrin masyarakat untuk takut terhadap PKI. Namun jika dilihat pada masa 

sekarang, propaganda berbentuk film terhadap PKI sudah tidak ada lagi. Mungkin 

film tersebut menjadi satu-satu nya contoh propaganda hitam terhadap PKI yang 

berbentuk karya seni yaitu film.  

Setelah pasca reformasi dan Indonesia lepas dari rezim Orde Baru, 

masyarakat sudah mempunyai kebebasan untuk berkarya dan berpendapat. 

Sehingga banyak film yang menggambarkan sejarah Indonesia namun tidak 

satupun yang membahas terkait wacana 65-66 dikarenakan bahasan terkait 

komunisme memang dianggap tabu dan mungkin akan memunculkan suatu 

konflik masyarakat jika memang ada yang membuat film terkait PKI. Satu-satu 

nya film yang muncul era pasca reformasi yang paling terkenal terkait PKI atau 

Komunisme yaitu fim Jagal dan Snyap.  
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Bukti bahwa film yang membahas terkait PKI atau Komunisme dapat 

menimbulkan konflik massa yaitu dengan dilarangnya film Jagal untuk tayang 

dalam bioskop di Indonesia. Memang benar bersifat diskontinui karena sudah 

tidak ada lagi film yang mengkambing hitam kan PKI seperti film Penghianatan 

G30s PKI, namun terdapat film yang membahas kebenaran sejarah terkait PKI 

yaitu film Jagal, jadi propaganda berbentuk film pada masa ini bersufat 

diskontinui. 

Yang kedua yaitu propaganda berbentuk media surat kabar. Pada era pasca 

reformasi sudah dijelaskan dalam Undang-Undang bahwa masyarakat sudah 

bebas untuk berpendapat dan berkarya. Terdapat ratusan bahkan ribuan surat 

kabar di Indonesia. Namun tidak satupun yang membahas PKI atau mengkambing 

hitam kan PKI disebabkan karena sifat dari surat kabar itu sendiri. Surat kabar 

bersifat menceritakan cerita atau kejadian yang terjadi pada masa sekarang atau 

yang sedang terjadi. Dalam hal ini, pembunuhan massal tersebut terjadi pada 

tahun 1965-1966 yang membuat pada masa itu adallah cerita yang paling besar 

untuk dijadikan headline dalam surat kabar. 

Tidak heran jika surat kabar pada tahun 1965-1966 terus menceritakan 

peristiwa pembunuhan massal terhadap PKI tersebut. Dan juga rezim Orde Baru 

terus menggembor-gembor kan untuk membuat masyarakat takut dan benci 

terhadap PKI. Propaganda berbentuk media surat kabar ini bersifat dikontinui 

karena sudah tidak ada lagi surat kabar yang menggembar-gembor kan untuk 

benci terhadap PKI karena wacana terebut sudah lama dan sudah tidak terjadi 

lagi. 
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4.3.2.2 Kontinuitas 

Dalam film Jagal juga memperlihatkan bagaimana masyarakat diharuskan 

menonton film Penghianatan G30s PKI untuk mereka belajar bahwa PKI kejam. 

Dan diharuskan anak SD,SMP, SMA untuk menonton nya di bioskop secara 

berbondong-bondong. Dan dilarangnya setiap pelajaran untuk mempelajari 

Komunisme dan PKI. Dalam propaganda berbentuk pembelajaran terkait 

Komunisme ini satu-satunya propaganda yang ada dalam film Jagal yang bersifat 

Kontinu atau masih berlanjut hingga sekarang. 

Alasan mengapa ini tetap berlanjut hingga sekarang yaitu ditakutkan nya 

ada ekstrimis atau gerakan kiri yang akan mengkudeta dan merubah ideologi 

Indonesia. Contoh kasus pelarangan pembelajaran Komunisme di Indonesia 

hingga hari ini adalah sekitar tahun 2016 pertengahan ada seorang pemuda yang 

dipukuli karena memakai pin berlambangkan palu arit. Perlakuan ini didapatkan 

si pemuda oleh oknum yang memakai baju KPK (Komisi Pemberantasan 

Korupsi) dan meminta si pemuda untuk melepas pin nya sembari memukul.24 

Pemukulan ini diakibatkan karena pemuda memakai pin bergambarkan palu arit 

yang belum tentu lambang dari PKI. Palu arit memang identik dengan 

Komunisme bahkan pemerintahan Russia pun menggunakan lambang palu arit 

karena mereka menganut ideologi Komunis. Namun minim nya pengetahuan 

masyarakat terkait ideologi Komunis ini menyebabkan kejadian seperti ini terjadi 

kepada pemuda tersebut lantasan ia menggunakan pin bergambarkan palu arit 

yang belum tentu ia sendiri anggota PKI atau eks PKI. 

                                                           
24 Sumber : http://news.liputan6.com/read/2488324/polisi-diminta-tindak-penganiaya-pemuda-

pakai-pin-pki 
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4.2 Gambar Timeline  

Penjelasan Geneanologi Pada Film Jagal 

 

 

                         

 

                                               00.35.26 – 00.36.52                                                         01.54.58 – 01.56.29 

00.22.15 – 00.26.08                                                               01.19.22 – 01.20.52 

 

 

 

Sumber: Hasil olahan peneliti, 2017 

 

Upacara Pemuda Pancasila di 

Kota Medan dengan pidato 

dari Yapto Soerjosoemarno 
terkait pemberantasan 

ideologi Komunis di 

Indonesia 

 

Upacara pelantikan anggota 

Pemuda Pancasila Jussuf 
Kalla dengan penyerahan 

simbolik berupa jaket Pemuda 

Pancasila 

 

Pernyataan Marzuki 
Gubernur Sumatera Utara 

terkait hubungan Pemerintah 

Provinsi dengan Organisasi 
Pemuda Pancasila 

 

Pernyataan Sakhyan Asmara 

selaku Mentri Pemuda dan 

Olahraga terkait citra dari 
Pemuda Pancasila di 

masyarakat. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Karya seni menjadi sesuatu yang sangat krusial dalam memobilisasi 

pemikiran masyarakat. Bukan hanya sebagai hiburan yang memiliki nilai estetika 

yang bisa dinikmati saja, tetapi juga menjadi alat kendali sosial dan kesadaran 

masyarakat terkait fakta yang terjadi. Film Jagal ini menjadi contoh bahwa karya 

seni menjadi sesuatu yang penting untuk mengungkap fakta dan juga menguak 

sejarah langsung dari perspektif pelaku sejarah. Melalui metodologi Arkeologi 

dan metodologi Geneanologi, penulis juga dapat menemukan fakta-fakta yang 

amat sangat kontra dengan apa yang telah disampaikan pada saat rezim Orde Baru 

terkait Komunis dan juga Partai Komunis Indonesia dari film Jagal.  

Metodologi Arkeologi sendiri mencoba untuk mengeksplorasi sejumla 

kondisi historis nyara dan spesifik dimana berbagai pernyataan dikombinasikan 

dan diatur untuk membentuk atau mendefinisikan suatu bidang 

pengetahuan/obyek yang terpisah serta mensyaratkan adanya seperangkat konsep 

tertentu dan menghapus batas rezim kedalaman tertentu. Arkeologi menekankan 

pada penggalian masa lalu ditempat tertentu yang pada film Jagal ini khusus 

melakukan pengambilan gambar dan data di Kota medan dengan Anwar Congo. 

Foucalt sendiri mencoba mencari jejak-jejak yang ditinggalkan dari sebuah ritus 

atau monumen diskursif, jejak-jejak tersebut dalam film ini yang penulis cari 
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untuk membuktikan bahwasannya semua yang dikatakan pada masa rezim Orde 

Baru merupakan propaganda semata. 

Sedangkan metodologi Geneanologi merupakan pendekatan yang berupa 

pencarian kontinuitas dan diskontinuitas dari sebuah pembahasan, terkait dengan 

ini bagaimana diskontinuitas atau keterputusan dari sebuah wacana terkait 

pembunuhan massal 1965-1966 yang terputus dari Orde Baru hingga pasca 

Reformasi yang sudah tidak lagi dibahas dan tidak adanya kejelasan terkait fakta-

fakta sejarahnya. Geneanologi juga menelusuri awal dari pembentukan diskursus 

atau bahasasan yang dapat terjadi kapan saja. Geneanologi menelaah bagaimana 

diskursus berkembang dan dimainkan dalam kondisi historis yang spesifik dan tak 

dapat direduksi melalui operasi kekuasaan, kondisi historis yang dimainkan 

tersebut merupakan fakta dari kejadian pembunuhan massal 1965-1966 yang 

mengajarkan hingga sekarang bahwa PKI atau komunis kepada masyarakat 

bahwa mereka merupakan ajaran yang salah dan jahat. Semua itu disampaikan 

melalui propaganda-propaganda yang muncul pada masa rezim Orde Baru yang 

secara terang-terang an disampaikan di film Jagal oleh para pelaku sejarah. 

Adapun beberapa poin penting terkait film Jagal dalam melawan 

propaganda hitam terhadap PKI: 

1. Film Jagal membuktikan bahwasannya ada beberapa propaganda 

terhadap PKI pada rezim Orde Baru. Bukan hanya melalui film 

Penghianatan G30s PKI, namun juga melalui surat kabar, ajaran terkait 

Komunis, dan lain-lain. 
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2. Keterlibatan elit dalam pembunuhan massal 1965-1966. Dengan begitu 

ter expose nya organisasi Pemuda Pancasila dan militer yang dekat 

dengan pemerintahan Orde Baru dalam film Jagal, dapat menarik 

kesimpulan bahwa mereka lah yang mempunyai kepentingan untuk 

menumpas, bukan PKI yang mempunyai kepentingan untuk 

menjatuhkan demokrasi Indonesia. 

3. Keterlibatan masyarakat dalam pemberangusan PKI di Indonesia juga 

sangat besar. Dengan menggunakan tenaga masyarakat sipil seperti 

‘preman’ lokal untuk menjadi pelaku pembunuh. 

4. Film Jagal membuktikan bahwasannya karya seni dapat menjadi suatu 

instrumen untuk membangun kesadaran tentang fakta yang terjadi di 

Indonesia. 

5. Film Jagal membuktikan bahwa pembelajaran terkait pembunuhan 

massal 1965-1966 sangat minim, bahkan cenderung tidak tau menau 

berapa korban yang telah dibunuh, dan apakah semua yang dibunuh 

tersebut merupakan PKI. 

6. Film Jagal menjadi sebuah edukasi penting terhadap masyarakat terkait 

sejarah Indonesia. 

 

5.2 Saran 

Setelah munculnya film Jagal di Indonesia, diharapkan film ini bisa menjadi 

pelajaran penting bagi sejarah Indonesia, dan mengubah perspektif masyarakat 
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Indonesia terkait Komunis. Saran penulis khususnya terhadap pemerintah 

Indonesia dan Perusahaan Industri Perfilman di Indonesia: 

1. Agar lebih terbuka terhadap masyarakat terkait sejarah Indonesia yang 

sebenarnya karena sejarah juga merupakan ilmu dan sebuah keadilan 

bagi para eks PKI. 

2. Lebih terbuka terhadap film-film independen terkait sejarah Indonesia 

dan yang memiliki bobot penting demi sebuah ilmu kepada masyarakat 

Indonesia dibandingkan dengan film-film barat yang hanya untuk 

hiburan semata. 

3. Perusahaan Industri Perfilman Indonesia bisa banyak menyorot lebih 

kepada film-film indie yang penting terhadap sejarah Indonesia 

walaupun film tersebut tidak berasal dari Indonesia. 

4. Agar para sutradara di Indonesia bisa lebih berani dalam membuat film 

dokumenter yang menambah wawasan masyarakat Indonesia dan tidak 

hanya membuat film cinta bernuansa islam dan komedi saja. 

 

 

Saran oleh penulis kepada masyarakat Indonesia dan juga khususnya 

mahasiswa Ilmu Pemerintan dan seluruh Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial  dan 

Ilmu Politik Universitas Brawijaya: 

1. Masyarakat Indonesia bisa lebih memperhatikan film yang penting 

dan berbobot seperti film Jagal ini sebab film Jagal memiliki 
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kebenaran sejarah Indonesia yang penting agar terlepas dari doktrin 

Orde Baru terkait Komunisme. 

2. Kepada Mahasiswa Ilmu Pemerintahan bisa melihat perspektif baru 

dalam karya seni sebagai kritik sosial dan juga menggambarkan 

sejarah penting Indonesia. 

3. Kepada Mahasiswa FISIP Universitas Brawijaya agar 

menyelenggarakan nonton bareng film Jagal dan juga Senyap lebih 

sering agar pikiran mahasiswa FISIP nantinya bisa lebih kritis. 
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INTERNET 

www.jagalfilm.com 

http://news.liputan6.com/read/2488324/polisi-diminta-tindak-penganiaya-pemuda-pakai-

pin-pki 

 

WAWANCARA 

Wawancara dengan Liliek MS, Ketua IKA (Indonesia untuk Kemanusiaan) aktivis peduli eks PKI 

pada 28 September 2017, pukul 17.00 WIB 

Wawancara dengan Irine Gayatri produser Indonesia, distributor film Jagal pada 15 November 

2017, pukul 16.30 WIB 

Wawancara dengan Ratri aktivis peduli eks PKI pada 16 Oktober 2017, pukul 13.00 WIB 

Wawancara dengan Hamdi Muluk, Pengamat Politik pada 1 Oktober 2017, pukul 10.00 WIB 

Wawancara dengan Angga Djohor, Anggota Pemuda Pancasila pada 10 Oktober 2017, pukul 

20.00 WIB 
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LAMPIRAN 

 

Tabel Daftar Penghargaan Dan Nominasi Film Jagal 

Penghargaan Tanggal Acara Kategori Hasil 

Academy Award 2 Maret 2014 Film Dokumenter Terbaik Nominasi 

Alliance of 

Women Film 

Journalists 

8 Desember 2013 Dokumenter Terbaik Nominasi 

Asia Pacific 

Screen Awards 

12 Desember 2013 Film Dokumenter Terbaik Menang 

Austic Film 

Critics 

Association 

17 Desember 2013 Dokumenter Terbaik Menang 

Australian Film 

Critics 

Association Film 

and Writing 

Awards 

1 maret 2014 Dokumenter Terbaik Nominasi 

Festival Film 

Internasional 

Bergen, 

Norwegia 

30 Oktober 2013 Checkpoints Prize Menang 

Festival Film 

Internaisonal 

Berlin, Jerman 

16 Februari 2013 Panorama Audience Award dan 

Panorama Ecumenical Jury 

Prize 

Menang  

Biografilm 

Festival 

16 Juni 2013 The Lancia Award Menang  

Bodil Awards 16 Maret 2013 Penghargaan Istimewa Bodil Menang 

Boston Society 

Awards 

8 Desember 2013 Dokumenter Terbaik Menang  

BRITDOC 

Foundation 

14 November 2013 PUMA impact Award Menang 

British Academy 

Film Awards 

16 Februati 2014 Film diluar Berbahasa Inggris 

Terbaik 

Nominasi  

Chicago Film 

Critics 

Association 

17 Desember 2013 Dokumenter Terbaik 

Film berbahasa Asing Terbaik 

Pembuat Film Paling 

Menjanjikan 

Menang 

Menang 

Nominasi 

Cinema Eye 

Honors 

8 Januari 2014 Pilihan audien 

Prestasi Menonjol dalam 

Penyutradaraan 

Nominasi 

Nominasi 

 

Nominasi 



Prestasi Menonjol dalam 

Penyuntingan 

Pretasi Menonjol dalam 

Pembuatan Film fitur non-fiksi 

Tak Terlupakan (Anwar 

Congo) 

 

Menang 

 

Menang 

Critics Choice 

Movie Award 

16 Januari 2014 Film Dokumenter Terbaik Nominasi 

Dallas Fort 

Worth Film 

Critics 

Association 

Awards 

16 Desember 2013 Dokumenter Terbaik Tempat ke-2 

Detroit Film 

Critics Society 

16 Desember 2013 Film Dokumenter Terbaik Nominasi  

Directors Guild 

of America 

Award 

25 Januari 2014 Penyutradaraan Dokumenter 

Menakjubkan 

Nominasi 

Dorian Awards 21 Januari 2014 Dokumenter Terbaik Tahun Ini Nominasi 

Dublin Film 

Critcs Circle 

18 Desember 2013 Sutradara Terbaik 

Dokumenter Terbaik 

Film Terbaik 

Puncak Karier Tahun Ini 

Nominasi 

Menang 

Nominasi 

Menang  

Penghargaan 

Film Eropa 

7 Desember 2013 Dokumenter Terbaik Menang 

Florida Critics 

Circle 

18 Desember 2013 Dokumenter Terbaik Menang 

Golden Trailer 

Awards 

30 Mei 2014 Trailer Dokumenter Asing 

Terbaik 

Nominasi 

Gotham Awards 2 Desember 2013 Dokumenter Terbaik Menang 

Festival Film 

Independent 

Hollywood Reel 

23 Februari 2014 Film Terbaik Menang 

Festival Film 

International 

Hong Kong 

2 April 2013 Penghargaan Kompetisi 

Dokumenter 

Nominasi 

Houston Film 

Critics Society 

8 Desember 2013 Dokumenter Terbaik Nominasi  

Independent 

Spirit Awards 

1 Maret 2014 Film Dokumenter Terbaik Nominasi  

International 

Filme Festival 

and Forum on 

Human Rights 

10 Maret 2013 Penghargaan Gilda Vieira de 

Mello 

Menang 

London Film 

Critics Circle 

2 Februari 2014 Dokumenter Tahun Ini Menang 

Los Angeles 

Film Critics 

Association 

8 Desember 2013 Film Dokumenter Terbaik  Runner up 



Message to Man 28 September 2013 Penghargaan Juri Pers Menang 

National Boards 

of review 

Awards 

8 Januari 2014 Lima Dokumenter Papan Atas Menang 

National Society 

of Film Critics 

4 Januari 2014 Film Non Fiksi Terbaik Menang  

New York Film 

Critics Online 

8 Desember 2013 Dokumenter Terbaik Menang 

Nordisk 

Panorama 

25 September 2013 Dokumenter Nordik Terbaik Menang 

Festival Film 

One World 

11 Maret 2013 Film Terbaik Menang 

Online Film 

Critics Society 

16 Desember 2013 Film Dokumenter Terbaik Menang 

Robert Awards 28 Februari 2013 Film Dokumenter Terbaik Menang  

San Diego film 

Critics Society 

11 Desember 2013 Dokumenter Terbaik Menang  

San Francisco 

Film Critics 

Circle 

13 Desember 2013 Dokumenter Terbaik Menang 

Satellite Awards  23 Februari 2014 Film Dokumenter Terbaik Nominasi  

Sheffield 

Doc/Fest 

16 Juni 2013 Penghargaan Audien 

Penghargaan Juri Istimewa 

Menang 

Menang 

St. Louis Film 

Critics 

Association 

16 Desember 2013 Dokumenter Terbaik Runner up 

Toronto Film 

Critics 

Association 

16 Desember 2013 Dokumenter Terbaik Menang 

Festival Film 

Traverse City 

4 Agustus 2013 Penghargaan Stanley Kubrick 

Pembuatan Film Menonjol dan 

Inovatif 

Menang  

Vancouver Film 

Critiics Circle 

7 Januari 2014 Dokumenter Terbaik Menang  

Washington D.C 

Area Film 

Critics 

Association 

17 Desember 2013 Dokumenter Terbaik Nominasi  

Festival Film 

Dokumenter 

Internasional 

Yamagata, 

Jepang 

17 Oktober 2013 Mayors Prize Menang 

Sumber : www.Jagalfilm.com, 2017. 

http://www.jagalfilm.com/


 

Wawancara dengan narasumber Mbak Ratri 

 

Wawancara dengan narasumber Angga Djohor 

 



 

Wawancara dengan narasumber Mbak Irine Gayatri 

 

Wawancara dengan narasumber Mbak Liliek 
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