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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah film Pengkhianatan G-30-S 

PKI menggambarkan adanya pelanggaran HAM di masa lalu serta untuk 
menggambarkan representasi pelanggaran HAM dalam film Pengkhianatan G-30-S 
PKI.  

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang dilaksanakan dengan 
metode semiotika, yaitu menggali konstruksi makna melalui kode-kode dalam film. 
Strategi penelitian menggunakan studi kasus tunggal terperancang, yaitu 
memusatkan perhatian pada suatu kasus secara mendetail dan subyek yang diteliti 
terdiri dari satu unit dan dibatasi pada aspek-aspek yang sudah dipilih yaitu muatan 
pendidikan karakter dalam film “Pengkhianatan  G 30 S/PKI”. Sumber data 
diperoleh dari film “Pengkhianatan  G 30 S/PKI”. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan metode observasi langsung, dokumentasi, dan studi 
pustaka. Validitas data menggunakan triangulasi data. Teknik analisis data 
menggunakan analisis kualitatif model interaktif yang dimulai dari proses 
pengumpulan data, reduksi data, hingga pada penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh setelah menyaksikan film 
”Pengkhianatan G30S/PKI”, maka dapat dikemukakan beberapa jenis 
pelanggaran HAM yang terkandung dalam film tersebut. Pelanggaran HAM 
tersebut meliputi: Penculikan, Penyiksaan, Pembunuhan, Perampasan 
kemerdekaan, dan Penghilangan orang secara paksa. Pelanggaran HAM tersebut 
sesuai dengan UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah termasuk pelanggaran 
HAM berat. Pengadilan terhadap pelaku pelanggaran HAM di masa lalu telah 
dilakukan oleh pemerintah baik melalui pengadilan militer terhadap pelaku militer 
maupun pengadilan negeri untuk pelaku non militer. Pelanggaran HAM juga terjadi 
pasca gerakan 30 September 1965 yaitu perburuan, penangkapan, dan pembantaian 
terhadap eks anggota/simpatisan  PKI. Ini termasuk kejahatan genosida 
(pembunuhan besar-besaran) yang tentunya bertentangan dengan HAM. 

Kata kunci:  ”Pengkhianatan  G 30 S/PKI”, Pelanggaran HAM, Semiotika, Film 

 



PENDAHULUAN 

Selama lebih dari 40 tahun, ingatan masyarakat tentang pengkhianatan PKI 

terus direproduksi dan disebarkan dengan memakai semua media yang tersedia 

mulai dari pembangunan monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya yang 

diresmikan pada 1969, penulisan buku pelajaran sejarah, dan film Pengkhianatan 

G-30-S. Film ini dibandingkan media lainnya merupakan media yang menampilkan 

secara lebih lengkap yakni dengan menggambarkan keterlibatan anggota Gerwani 

dan Pemuda Rakyat saat G30S berlangsung.  

Melalui film Pengkhianatan G-30-S tergambar tentang perempuan anggota 

Gerwani sedang menarikan tarian yang disebut “harum bunga” sambil telanjang 

sebelum menyiksa para jenderal. Termasuk dalam modus penyiksaan adalah 

menyilet-nyilet tubuh, mencungkil mata, dan memotong alat vital para jenderal.  

Film Pengkhianatan G-30-S menggambarkan “kekejaman di Lubang Buaya” 

melalui dialog menyeramkan seperti “bunuh saja dia”, “sayat dagingnya”, “pukul 

kepalanya”, atau “potong lidah dan tangannya” (McGregor, 2005). Film dokudrama 

Pengkhianatan G-30-S merupakan medium yang paling efektif menyebarkan dan 

mempertahankan mitos tentang “kekejaman komunis”. Seperti halnya monumen, 

film ini juga memuat ‘versi lengkap’ upaya kudeta oleh G30S, termasuk 

pertunjukan tarian “harum bunga” oleh Gerwani selama menyiksa para jenderal.  

Film Pengkhianatan G-30-S ini diproduksi oleh Pusat Produksi Film Negara 

(PPFN) tahun 1982 yang saat itu dipimpin oleh Brigadir Jenderal Gufran 

Dwipayana, seorang anggota Asisten Pribadi (Aspri) Soeharto yang mengurusi 

hubungan dengan media. Meskipun disutradarai oleh Arifin C. Noer, seorang 



sutradara teater terkemuka saat itu, naskah film ini dibuat berdasarkan historiografi 

yang ditulis Nugroho Notosusanto dan ia bertindak sekaligus sebagai editor yang 

ikut menentukan isi film. Sebelum film ini diputar di bioskop, beberapa tokoh 

dalam peristiwa sebenarnya seperti Soeharto, Kolonel Sarwo Edhi Wibowo dan 

sejumlah tokoh tentara menonton dan menilainya terlebih dahulu (McGregor, 

2005). 

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul:  

”REPRESENTASI PELANGGARAN HAM DALAM FILM PENGKHIANATAN 

G30S (Analisis Semiotik dalam Perspektif PPKn).”  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan: 

1. Apakah film Pengkhianatan G-30-S menggambarkan adanya pelanggaran HAM 

di masa lalu? 

2. Bagaimanakah representasi pelanggaran HAM dalam film Pengkhianatan G-30-

S? 

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

 

1. Untuk mengetahui apakah film Pengkhianatan G-30-S menggambarkan adanya 

pelanggaran HAM di masa lalu 

2. Untuk menggambarkan representasi pelanggaran HAM dalam film 

Pengkhianatan G-30 

 

 

 

 



 

KAJIAN TEORI 

a. Pengertian Hak Asasi Manusia. Menurut Komnas HAM (2005: 4) HAM pada 

hakekatnya merupakan hak-hak fundamental yang melekat pada kodrat manusia 

sendiri, yaitu hak-hak yang paling dasar dari aspek-aspek kodrat manusia sebagai 

manusia. Setiap manusia adalah ciptaan yang luhur dari Tuhan Yang Maha Esa. 

Menurut Lubis (2003: 184) menyatakan hak asasi manusia adalah hak yang 

dimiliki oleh manusia karena ia lahir sebagai manusia. UDHR (Universal 

Declaration of Human Rights) memberikan  pengertian hak asasi manusia 

(HAM) sebagai  perangkat hak-hak  dasar  manusia yang tidak boleh  

dipisahkan  dari keberadaanya  sebagai manusia. Dengan  demikian,  

martabat manusia merupakan sumber dari seluruh HAM. Martabat  manusia  

akan  berkembang  jika hak yang  paling  dasar  yaitu kemerdekaan dan 

persamaan dapat dikembangkan.  

b. Ketentuan Hukum tentang HAM. Ketentuan hukum HAM atau disebut juga 

Instrumen HAM merupakan alat yang berupa peraturan perundang–

undangan yang digunakan dalam menjamin perlindungan dan penegakan 

HAM. Instrumen HAM terdiri atas instrumen nasional HAM dan instrumen 

internasional HAM. Instrumen nasional HAM berlaku terbatas pada suatu 

negara sedangkan instrumen internasional HAM menjadi acuan negara–

negara di dunia dan mengikat secara hukum bagi negara yang telah 

mengesahkannya. Di Indonesia upaya untuk menjabarkan ketentuan hak 

asasi manusia telah dilakukan melalui amandemen UUD 1945 dan 

diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 39 

Tahun 1999 tentang HAM serta meratifikasi beberapa konvensi internasional 

tentang HAM. 



c. Menurut Lubis (2003: 186) persoalan klasik dalam implementasi HAM 

adalah masalah pelanggaran  yang secara dominan dilakukan oleh  negara,  

yang  mestinya justru bertugas  untuk  melindunginya. Misalnya  di Perancis, 

"Pernyataan hak-hak  asasi  manusia dan warga negara" (Declaration des 

droits de l'homme et  du citoyen),  merupakan  reaksi  keras  terhadap  

kesewenang-wenangan  Raja. Dewasa ini diberbagai belahan dunia,  

khususnya  di negara-negara dunia ketiga tampak  jelas  bahwa pelanggaran 

HAM banyak dilakukan oleh para penguasa.  

d. Film dan Semiotika. Risa (2005: 13) mengemukakan bahwa film adalah: 

Rekaman segala macam gambar hidup atau bergerak, dengan atau tanpa 

suara, yang dibuat di atas pita seluloid, jalur pita magnetic, piringan audio 

visual, dan atau benda hasil teknik kimiawi atau elektronik lainnya yang 

mungkin ditemukan oleh kemajuan teknologi dalam segala bentuk jenis dan 

ukuran baik hitam maupun putih atau berwarna yang dapat disajikan dan 

atau dipertunjukkan kembali sebagai tontonan di atas layar proyeksi atau 

layar putih atau layar TV dengan menggunakan sarana-sarana mekanis dari 

segala macam bentuk peralatan proyeksi. Dapat disimpulkan bahwa 

pengertian film adalah merupakan media komunikasi sosial yang terbentuk 

dari penggabungan dua indra, penglihatan dan pendengaran, yang 

mempunyai inti atau tema sebuah cerita yang banyak mengungkapkan realita 

sosial yang terjadi di sekitar lingkungan tempat dimana film itu sendiri 

tumbuh. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan di tempat kos dan di Kampus Universitas 

Muhammadiyah Surakarta di Pabelan Kartasura. Penelitian dilaksanakan selama 

kurang lebih 3 bulan yaitu dari bulan April 2013 sampai dengan Juni 2013. 

 

Strategi penelitian ini menggunakan studi kasus tunggal terperancang. Menurut 

Surakhmad (2000: 143) studi kasus tunggal terpancang adalah “studi kasus yang 



memusatkan perhatian pada suatu kasus secara mendetail dan subyek yang diteliti 

terdiri dari satu unit dan dibatasi pada aspek-aspek yang sudah dipilih yang terarah 

pada tujuan penilaian”. Strategi penelitian merupakan suatu cara yang digunakan 

untuk mengumpulkan data-data yang menjadi objek penelitian, subjek, variabel 

serta masalah yang akan diteliti, agar data yang diperoleh lebih terarah pada tujuan 

yang hendak dicapai. Studi kasus dalam penelitian ini adalah representasi 

pelanggaran HAM dalam film “Pengkhianatan G-30-S”. 

Sumber data digunakan sebagai acuan dalam pengambilan data. Menurut 

Moleong (2007:122), menyatakan “sumber data utama dalam penelitian kualitatif 

ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan 

lain-lain”. 

Sesuai dengan karakteristik yang diperlukan untuk keperluan penelitian ini 

maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi Langsung, 

Mencatat arsip maupun dokumen dan Studi pustaka 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan sesuatu instrument (Arikunto, 2006:168), pendapat lainya adalah 

mengenai derajat ketepatan antara data yang terjadi dengan objek penelitian dengan 

data yang dapat dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono, 2007:117). 

Analisis data akan meliputi unit yang akan dianalisis serta teknik 

menganalisis unit yang dianalisis. Menurut Hamidi (2004:75) “Unit analisis adalah 

satuan yang diteliti yang berupa individu, kelompok, benda atau latar peristiwa 

sosial seperti aktivitas individu atau kelompok subjek penelitian”. Langkah-langkah 

analisis data menurut Miles dan Huberman, adalah Pengumpulan data, Reduksi 

data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan. 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Film ”Pengkhianatan G30S/PKI” 

1. Latar Belakang Film 

Film ”Pengkhianatan G30S/PKI” diproduksi Pusat Produksi Film Nasional 

(PPFN) pada tahun 1982. Film yang skenario dan sutradaranya ditangani 

oleh Arifin C. Noer (cerita: Nugroho Notosusanto). Judul semula adalah 



SOB (Sejarah Orde Baru). Film ini mendapat Piala Citra dalam Festival 

Film Indonesia 1984 untuk Skenario serta Piala Antemas 1985 untuk Film 

Unggulan terlaris 1984-1985. 

2. Unsur-Unsur Intrinsik Film “Pengkhianatan G30S/PKI” 

Pada tanggal 1 Oktober 1965 Sukarno dan sekretaris jendral PKI Aidit 

menanggapi pembentukan Dewan Revolusioner oleh para “pemberontak” 

dengan berpindah ke Pangkalan Angkatan Udara Halim di Jakarta untuk 

mencari perlindungan. 

Pada tanggal 16 Oktober 1965, Sukarno melantik Mayjen Suharto menjadi 

Menteri/Panglima Angkatan Darat di Istana Negara. Berikut kutipan amanat 

presiden Sukarno kepada Suharto pada saat Suharto disumpah: ”Saya 

perintahkan kepada Jenderal Mayor Soeharto, sekarang Angkatan Darat 

pimpinannya saya berikan kepadamu, buatlah Angkatan Darat ini satu 

Angkatan dari pada Republik Indonesia, Angkatan Bersenjata daripada 

Republik Indonesia yang sama sekali menjalankan Panca Azimat Revolusi, 

yang sama sekali berdiri diatas Trisakti, yang sama sekali berdiri diatas 

Nasakom, yang sama sekali berdiri diatas prinsip Berdikari, yang sama 

sekali berdiri atas prinsip Manipol-USDEK. Manipol-USDEK telah 

ditentukan oleh lembaga kita yang tertinggi sebagai haluan negara Republik 

Indonesa. Dan oleh karena Manipol-USDEK ini adalah haluan daripada 

negara Republik Indonesia, maka dia harus dijunjung tinggi, dijalankan, 

dipupuk oleh semua kita. Oleh Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan 

Udara, Angkatan Kepolisian Negara. 

B. Hasil Penelitian 

1. Penculikan 

Salah satu bentuk pelanggaran HAM berat adalah penculikan yaitu 

melarikan seseorang dengan maksud tertentu misalnya untuk dibunuh atau 

disandera untuk minta tebusan kepada keluarganya. Penculikan berarti 

melanggar pasal 1 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 

dinyatakan bahwa ”Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan 



seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja 

maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum 

mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi 

manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang 

ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh 

penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum 

yang berlaku. Hal tersebut tercermin dari kejadian berupa penangkapan 

yang tidak sah, penculikan, penganiayaan, perkosaan, penghilangan paksa, 

dan bahkan pembunuhan. 

2. Penyiksaan 

Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, 

sehingga enimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani 

maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau 

keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya 

atas suatu perbuatan yang lelah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh 

seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau 

orang ketiga. atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk 

diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, 

atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau 

pejabat publik (UU No. 39 Tahun 199 Pasal 1). 

3. Pembunuhan 

Pembunuhan merupakan suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orang 

lain. Pembunuhan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak 

manusiawi dan atau suatu  perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, karena 

pembunuhan merupakan suatu tindak pidana terhadap nyawa orang lain 

tanpa mempunyai rasa kemanusiaan. Pembunuhan juga merupakan suatu 

perbuatan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan hidup, keamanan, 

ketentraman, dan ketertiban dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Oleh 

karena itu, pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang tercela, ataupun  

tidak patut. Menurut Pasal 33 UU No. 39 Tahun 1999 Ayat 2 yang 



dimaksud dengan pembunuhan adalah penghilangan nyawa yang dilakukan 

sewenang-wenang tidak berdasarkan putusan pengadilan. Pembunuhan 

biasanya dilatarbelakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, 

kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya. Pembunuhan dapat 

dilakukan dengan berbagai cara. Yang paling umum adalah dengan 

menggunakan senjata api atau senjata tajam.  

4. Perampasan Kemerdekaan 

Film ”Pengkhianatan G30S/PKI” merepresentasikan pelanggaran HAM 

yang dilakukan oleh para anggota PKI yang merampas kemerdekaan para 

jendral. Hal ini terlihat dari aksi penangkapan dan penculikan 7 jendral oleh 

para anggota PKI ketika para jendral sedang berada di rumnya.  

Penangkapan para jendral oleh PKI didorong oleh munculnya isu “Resolusi 

Dewan Jendral”. Para pemimpin PKI kala itu cukup resah dengan adanya 

isu tentang resolusi Dewan Jendral. Mereka khawatir jika para jendral 

berhasil, maka posisi mereka berada di ujung tanduk. Untuk itu mereka 

harus bergerak cepat, berpacu dengan waktu untuk menumpas para jendral 

yang terlibat dalam Resolusi Dewan Jendral, sebelum para jedral 

mendahuluinya. 

5. Penghilangan orang secara paksa 

Terdapat banyak kasus pembuangan yang dilakukan terhadap orang yang 

dicurigai terlihat dalam aksi 1965. Pada perkembangannya, semua orang 

yang dicurigai terlibat apapun dan dalam kadar apapun bentuknya, akan 

dicap sebagai bagian dari PKI (Partai Komunias Indonesia) dan harus 

ditindak.  

Dari hasil analisis terhadap film ”Pengkhianatan G30S/PKI” upaya PKI 

untuk melakukan pergerakan didorong oleh keinginn mendahului Dewan 

Jendral seperti yang diisyukan akan melakukan kudeta terhadap Presiden 

Soekarno. PKI kemudian melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap 

para jendral yang disebut-sebut termasuk dalam ”Dewan Jendral” kemudian 



membuang mayatnya dalam sumur tua di lubang buaya untuk 

menghilangkan jejak. 

C. Pembahasan 

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh setelah menyaksikan film 

”Pengkhianatan G30S/PKI”, maka dapat dikemukakan beberapa jenis 

pelanggaran HAM yang terkandung dalam film tersebut. Pelanggaran 

HAM tersebut meliputi: Penculikan, Penyiksaan, Pembunuhan, 

Perampasan kemerdekaan, dan Penghilangan orang secara paksa. 

Pelanggaran HAM tersebut sesuai dengan UU No 39 Tahun 1999 tentang 

HAM adalah termasuk pelanggaran HAM berat. Pengadilan terhadap pelaku 

pelanggaran HAM di masa lalu telah dilakukan oleh pemerintah baik 

melalui pengadilan militer terhadap pelaku militer maupun pengadilan 

negeri untuk pelaku non militer. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

maka diambil kesimpulan sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh setelah menyaksikan film 

”Pengkhianatan G30S/PKI”, maka dapat dikemukakan beberapa jenis 

pelanggaran HAM yang terkandung dalam film tersebut. Pelanggaran HAM 

tersebut meliputi: Penculikan, Penyiksaan, Pembunuhan, Perampasan 

kemerdekaan, dan Penghilangan orang secara paksa. Pelanggaran HAM 

tersebut sesuai dengan UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah termasuk 

pelanggaran HAM berat. Pengadilan terhadap pelaku pelanggaran HAM di 

masa lalu telah dilakukan oleh pemerintah baik melalui pengadilan militer 

terhadap pelaku militer maupun pengadilan negeri untuk pelaku non militer. 

Pelanggaran HAM juga terjadi pasca gerakan 30 September 1965 yaitu 

perburuan, penangkapan, dan pembantaian terhadap eks anggota/simpatisan  

PKI. Ini termasuk kejahatan genosida (pembunuhan besar-besaran) yang 

tentunya bertentangan dengan HAM.  
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