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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Dewasa ini militer telah tumbuh sebagai suatu profesi bersama dengan 

profesi-profesi lain yang diperlukan untuk mengatasi keadaan-keadaan sosial, 

politik, keamanan dan sebagainya. Sebagai profesi, golongan militer dengan 

sendirinya tidak hanya terdiri dari kelas bangsawan atau priyayi, melainkan 

telah pula merakyat dan dapat dijangkau oleh lapisan masyarakat bawah. 

Sementara itu, profesi militer mengalami sosialisasi dalam bentuk 

birokratisasi. Hal ini menandai suatu tahap baru dari perkembangan 

militerisme modern. 

Jika di zaman lampau gejala militerisme tercermin dalam feodalisme 

dan warlordisme (warlord=pemimpin atau panglima perang), maka dewasa 

ini adanya klik-klik militer merupakan gejala lain pula. Klik-klik militer ini 

biasanya tumbuh dalam keadaan ketika kesadaran akan batas-batas territorial 

negara dan kesatuan nasional telah mantap. Militerisme selalu menimbulkan 

persoalan bagi pemerintah, tidak terkecuali pemerintah militer sekalipun.  

Untuk melakukan hal itu biasanya berbagai negara mengembangkan  

metode-metode untuk mendisiplinkan negara. Adakalanya elit yang berkuasa 

yang mempunyai pandangan jauh kedepan mempergunakan cara 

menyimpulkan kekuasaan untuk membatasi merajalelanya militerisme 

(Onghokham, 1983:100-114) 
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Pembentukan birokrasi militer diawali dari peristiwa 17 Oktober 

1952. Dalam peristiwa ini militer secara tegas atas intervensi parpol dalam 

masalah internalnya dan juga menunjikkan bahwa bagaimanapun militer 

merupakan kelompok kepentingan institusional yang tidak bisa diabaikan 

dalam percaturan politik di Indonesia. Pada masa transisi dari Demokrasi 

Parlementer ke Demokrasi Terpimpin (1957-1959), peran militer dalam 

politik semakin mendapatkan tempatnya. Pada masa Demokrasi Terpimpin 

militer mulai leluasa memainkan peran sosial politik dan ekonomi (Tim 

Peneliti PPW-LIPI, 1999:31).  

Setelah tahun 1965, memasuki era Orde Baru, militer mulai 

menguasai birokrasi pemerintahan di Indonesia. Birokrasi militer itu tidak 

hanya ditingkat pusat, namun sampai juga di daerah-daerah. Kemudian dalam 

masyarakat muncul pameo/ pamflet, bahwa republik sedang mengadakan 

“penghijauan” yang artinya aparatur birokrasi diusahakan dipegang oleh 

militer (Poesponegoro dan Susanto, 2008:606) 

Perkembangan militer di Indonesia dimulai dari:1) Perang 

Kemerdekaan (1945-1949) yang sangat menentukan profil, sifat dan watak 

prajurit ABRI sebagai pejuang prajurit dan prajurit pejuang. Setelah 

Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, tidak segera dibentuk 

tentara kebangsaan. Undang-Undang Dasar 1945 sendiri hanya memuat dua 

pasal mengenai Angkatan Perang dan pembelaan negara, yaitu pasal 10 yang 

menetapkan bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan 

Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara dan pasal 30 yang menentukan 
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bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan 

negara yang syarat-syaratnya diatur Undang-Undang, tidak mengherankan 

perkembangan tentara Indonesia dalam Negara Republik Indonesia lebih 

banyak ditentukan oleh dinamika jalannya revolusi perjuangan bangsa 

daripada oleh ketentuan Undang-Undang Dasar.  

 Hal yang demikian itu disadari bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar yang berlaku pada waktu itu, kecuali di daerah-daerah di mana 

masih berlaku Undang-Undang Keadaan Bahaya. Oleh karenanya peran 

ABRI pada waktu itu selaku kelompok kepentingan yang dalam usaha 

mencapai aspirasi politiknya ada kalanya melakukan tekanan-tekanan 

terhadap pemerintah.  

Di Indonesia keterlibatan angkatan bersenjata dalam politik telah 

berjalan semenjak revolusi kemerdekaan. Peran dibidang politik tersebut, 

dinamakan peran sosial politik ABRI. Keterlibatan militer dalam bidang 

politik secara langsung merupakan gejala politik yang tidak disenangi dan 

selalu dicurangi oleh negara-negara yang menganut paham liberal. Peran 

sospol yang dimainkan oleh moliter dianggap dapat mengganggu kehidupan 

politik. Dalam pandangan pemerintah Orde Baru, keterlibatan ABRI secara 

langsung dalam politik bertujuan untuk mencegah diambilnya keputusan-

keputusan politik yang bertentangan dengan Pancasila, Proklamasi, dan UUD 

1945 (Samego,1998:60-61). 
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Kegagalan penerapan sistem Demokrasi Liberal, telah melahirkan 

pemikiran untuk kembali ke sistem ketatanegaraan berdasarkan Undang-

Undang Dasar 1945, berakhirlah posisi ABRI selaku kelompok kepentingan 

dan sejak saat itu ABRI mempunyai kedudukan resmi dalam sistem politik 

dan pemerintahan Demokrasi Terpimpin dan memainkan peranannya di 

bidang politik sebagai salah satu golongan fungsional (golongan karya) yang 

sesuai semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai hak-hak 

politik seperti halnya dengan partai-partai politik (Yahya, 2002:xiv). 

Keterlibatan militer di dalam bidang-bidang nonmiliter disebabkan 

faktor faktor internal dan ekternal. Kepentingan–kepentingan angkatan 

bersenjata juga memainkan peran amat penting dalam keputusan militer untuk 

campur tangan dalam bidang politik. Pertama, militer tentunya memiliki 

kepentingan –kepentingan kelompok, baik ntuk memperoleh fasilitas-fasilitas 

militer seperti peralatan tempur maupun untuk memberikan gaji yang layak 

bagi para anggotanya. Kedua, suka tidak suka, kops perwira militer dapat 

dilihat sebagai wakil penting kelas menengah perkotaan. Ketiga, para 

pemimpin puncak militer dapat pula membangun kepentingan-kepentingan 

pribadinya melalui intervensi militer dengan menepatkan mereka di kontrol 

jaringan patronase pemerintah (Samego, 1998: 63-64). 

Demokrasi Terpimpin ke Demokrasi Pancasila, terutama pada saat 

terjadinya pengambilan kekuasaan di Indonesia, 1965-1968, militer semakin 

mendominasi politik Indonesia. Trauma politik kalangan militer atas peran 

partai politik pada era Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin 
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membawa dampak diterapkannya struktur politik yang didominasi militer. 

Pada tahun 1969, ABRI mulai terlibat aktif menyusun kekuatan melalui partai 

politik (Samego, 1998 :60) 

Pada masa Demokrasi Parlementer ke Demokrasi Terpimpin (1957-

1959), peran militer dalam politik semakin mendapatkan tempatnya. Pada era 

Demokrasi Terpimpin militer mulai leluasa memainkan peran sosial politik 

dan ekonomi. Semakin kuatnya peran militer tidak hanya menjadi cikal bakal 

dominasi militer dalam perpolitikan di indonesia, tetapi kemudian juga 

menjadi garda revolusi diberi peran yang sangat luas dalam penyelenggaraan 

negara dan pengambilalihan perusahaan asing (Tim Peneliti PPW-LIPI, 

1999:31). 

Sejalan dengan nilai dan orientasi ABRI ada ungkapan  bahwa ABRI 

dan rakyat ibarat ikan dan air yang mempunyai hubungan saling 

bergantungan. Kekuatan militer berasal dari rakyat sehingga tidak bisa 

dipisahkan dari rakyat dianut pula oleh negara berkembang. Hubungan yang 

erat antara ABRI dan rakyat ini tidak dapat dipisahkan selama revolusi 

kemerdekaan. Kebutuhan akan keputusan-keputusan bersenjata untuk 

melawan penjajah Belanda dan membela diri dari aksi-aksi bersenjata yang 

dilakukan pihak penjajah, telah mendorong rakyat indonesia untuk 

membentuk pasukan bersenjata sendiri (Samego,1998:73-74).  

Konsep tersebut hanya dapat terlaksana apabila sistem politik dan 

ketatanegaraan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Ternyata dalam 

Demokrasi Terpimpin (1959-1966) tersebut masih juga terjadi 
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penyelewengan-penyelewengan konstitusional yang dilakukan oleh Presiden 

Soekarno dan menjurus menjadi pemerintahan diktator. Di samping itu 

muncul kembali bahaya dari partai Komunis Indonesia yang telah berhasil 

menjadi partai terkuat pada masa itu. Dalam keadaan yang demikian tidak 

dapat dihindari adanya sikap permusuhan antara PKI dan ABRI, yang 

memuncak dengan meledaknya pemberontakan G30S/PKI. Sebagaimana 

diketahui pemberontakan itu akhirnya berhasil ditumpas oleh ABRI bersama 

rakyat, baik secara fisik maupun politis. Keraguan Presiden Soekarno dalam 

mengambil keputusan politik menyebabkan hilangnya kewibawaannya, dan 

akhirnya pada tanggal 11 Maret 1966 dikeluarkan surat perintah kepada 

Menteri/ Pangad Letnan Jenderal Soeharto untuk menyelamatkan bangsa dan 

negara (Soebijono,1992: 8-9). 

Melihat film-film Militer berlatar sejarah Indonesia yang lain sebelum 

film Darah Garuda ini dalam masa Orde Baru, seperti film G 30 S PKI 

(1965), Wolter Monginsidi (1983), Janur Kuning (1979), dan Serangan Fajar 

(1981). Dalam film-film tersebut ada ideologi heroisme yaitu mengherokan 

seseorang, dalam hal ini adalah Soeharto (Irawanto, 1999). Film-film tersebut 

adalah pengaruh dari kekuasaan Soeharto pada waktu itu. Film sejarah boleh 

difilmkan dengan pengawasan ketat pemerintah (Sen, 2009:140). Film sejarah 

dijadikan kedok Soeharto untuk memikat masyarakat banyak supaya Soeharto 

mendapat pandangan lebih baik. Tetapi alasan kuat dari pemerintah (Badan 

Sensor Film) adalah untuk merepresentasikan bangsa Indonesia terlihat lebih 

maju dengan tidak merepresentasikan prajurit-prajurit kecil yang menjadi 
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pahlawan sehingga bisa mengerdilkan peran militer (Sen, 2009:39-37). 

Terbukti dalam film Janur Kuning, dalam skenario beberapa saat 

melancarkan Serangan Umum Soeharto bertemu dengan Sultan, namun dalam 

ceriteranya Soeharto bertemu Sultan sesudah serangan. Penyusunan peristiwa 

dalam film ini menyingkirkan klaim Sultan bahwa dirinya mengambil inisiatif 

strategi politik untuk merencanakan serangan tersebut (Sen, 2009:160). 

Film Darah Garuda merupakan film kedua dari Trilogi Merah Putih 

yang telah mendapatkan sambutan meriah. Film ini ahli perfilman 

internasional terbaik dalam bidang efek khusus dan tata teknis lain yang 

berpengalaman di perfilman Hollywood. Menampilkan sebuah ensemble cast 

jajaran para bintang: Donny Alamsyah (Fiksi, 9 Naga, Gie), Rahayu 

Saraswati (Red And White), T. Rifnu Wikana (Kado Hari Jadi, Laskar 

Pelangi), Lukman Sardi (Quickie Expres, Gie), Astri Nurdin (Red And 

White), Darius Sinathrya (Ungu Violed, D’bijis, Naga Bonar Jadi 2), Atiqah 

Hasiholan (Jamila Dan Sang Presiden, Rumah Maida), Ario Bayu (Laskar 

Pelangi, Pintu Terlarang), Rudy Wowor (Red And White, Quickie Expres), 

Alex Komang (Laskar Pelangi, Pacar Ketinggalan Kereta) dan 

memperkenalkan aktor cilik Aldy Zulfikar.  

Film Darah Garuda memiliki unsur drama, aksi, roman, komedi dan 

tragedi. Film ini merupakan kisah tentang persatuan yang telah berhasil 

memenangkan kemerdekaan. Ceritanya sendiri mengambil setting masa 

perlawanan para pemberontak melawan kezaliman yang telah dilakukan 

Jendral Van Mook pada Agustus 1947. Walaupun ber-setting masa revolusi 
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fisik, film garapannya itu murni fiksi. Dalam film ini diceritakan tentang lima 

perjuangan yang mengikuti latihan militer di sebuah kota di Jawa Barat. 

Mereka, Amir (diperankan Lukman Sardi), Thomas (Donny Alamsyah), 

Dayan (Teuku Rifnu Wikana), Soerono (Zumi Zola) dan Marius (Darius 

Sinathrya), masing-masing punya latar belakang, suku dan agama yang 

berbeda. Suatu ketika, tempat dimana mereka berlatih diserang tentara 

Belanda. Seluruh pejuang dibunuh termasuk Soerono kecuali Amir, Tomas, 

Dayan dan Marius masih hidup. Mereka yang berhasil lolos bergabung dalam 

pasukan gerilya Soedirman di pedalaman Jawa. 

 (http://www.merahputihthefilm.com diakses tanggal 3 Januari 2012 

jam 10.00 WIB).  

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka menjadi alasan 

bagi peneliti untuk memilih dan menganalisis film Darah Garuda dengan 

analisis semoitika. Sebagai bentuk pesan, film ini terdiri dari berbagi tanda 

dan simbol yang membentuk sebuah sistem makna.  

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang dikaji 

dalam penelitian ini adalah bagaimana representasi kuasa militer Indonesia 

dalam film Darah Garuda?  

 

 

 



9 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas serta agar peneliti nantinya 

akan lebih terarah, maka di tetapkan suatau tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Representasi simbol- simbol 

militer dalam film Merah Putih 2: Darah Garuda.  

2. Untuk mengetahui simbol-simbol militer dalam film Merah Putih 2: 

Darah Garuda. 

 

D. MANFAAT  PENELITIAN 

1. Secara Teoritis  

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan dan menambah 

kajian ilmu komunikasi khususnya yang berkaitan dengan 

pengembangan studi analisis semiotika yang terdapat dalam film. 

2. Secara Praktis 

Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat bagi masyarakat 

secara luas dalam menerima dan memahami makna pesan dalam film. 

Sehingga pesan film tidak hanya ditangkap muatan pesan yang tampak, 

tetapi juga muatan pesan yang tersembunyi. 
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E. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Film 

Dalam perspektif praktek sosial, film-film tidak dimaknai sebagai 

ekspresi seni pembuatannya tetapi melibatkan interaksi yang kompleks dan 

dinamis dari elemen-elemen pendukung proses produksi, distribusi 

maupun eksibisinya. Bahkan lebih luas lagi, perspektif ini mengasumsikan 

interaksi antara film dengan idiologi kebudayaan di mana film itu 

diproduksi dan dikonsumsi. Film selalu merekam realitas yang tumbuh dan 

berkembang dalam masyarakat dan kemudian memproyeksikan ke atas 

layar. 

Garth Jowett dalam Kurniawan (2001: 84), mengemukakan bahwa 

film sebagai refleksi dari masyarakatnya tampaknya menjadi perspektif 

yang secara lebih mudah disepakati. 

"it is more generally agree that mass media are capable of 
'reflecting' society becouse they are forced by their commercial 
nature to provide a level of content which will guarantee the widest 
possible audince"  
 
(media massa mampu merefleksikan masyarakat karena dia didesak 
oleh hakekat komersialnya untuk menyajikan isi yang ditingktnya 
akan menjamin kemungkinan audiens yang luas) 
 
Sebagai media rekam, film menyajikan gambar figuratif dalam 

bentuk objek-objek fotografi yang dekat dengan kehidupan manusia. 

Gambar gerak figuratif, secara semiotik, dapat disebut sebagai tanda 

tingkat pertama, sedangkan tanda tingkat keduanya ada pada gerakan 

gamabar itu sendiri (Garsies, 1993: 15-16), dalam tulisan Muslikh 

Madiyant, Sinemasastra: Mencari Bahasa di Dalam Teks Visual). Akan 
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tetapi, pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan suatu prioritas suatu 

langkah awal, terutama yang berkaitan dengan strategi naratif. Untuk itu 

diperlukan pilihan dengan cermat apa yang menjadi prioritas secara 

semiotik pada dataran naratif. Pluralitas material yang terdapat pada 

sinema naratif, pada hakikatnya bersifat hiterogen dan mampu 

memproduksi berbagai tanda yang berbeda. Tanda-tanda itu tersebar 

dalam tiga kelas utama: tanda ikonik, tanda linguistik, dan tanda musikal 

(Aumont, 1983: 65-66). 

Film mendahukui radio dan televisi sebagai suatau sarana 

komunikasi untuk tujuan hiburan disamping menyebarluaskan idiologi. 

Secara fenomenal film berperan memenuhi kebutuhan tersembunyi 

masyarakat biasa, bahkan pada awalnya ia dianggap sebagai sarana 

propaganda yang ampuh. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa 

film mampu menjangkau sekian sebanyak orang dalam waktu relatif 

singkat. Disamping itu film juga dipandang memiliki kemampuan 

memanipulasi kenyataan yang tampak dengan pesan fotografis, tanpa 

kehilangan kredibilitas (McQuail, 1987: 13).  

Graeme Turner (1999:152) mengungkapkan bahwa film 

merupakan representasi dari realitas :  

"Film does not reflector even record reality; like any other 
medium of representation it contructs and 're-present' its pictures 
of reality by way of the codes, convenstions, myth, and idiologies of 
its culture as well as by way of the spesific signifying practices of 
the medium" 
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(Film tidak mencerminkan atu bahkan merekam realitas seperti 
medium representasi yang lain ia mengkontruksi dan 
"menghadirkan kembali" gambaran dari realitas melalui kode-kode, 
konvensi-konvensi, mitos, dan idiologi-idiologi dari kebudayaan 
sebagaimana cara praktik signifikasi yang khusus dari medium. 
 
Dari masa ke masa film semakin berkembang demikian pula genre 

film. Hampir dari semua genre film mengalami pasang surut dalam 

perkembangannya dan tidak selalu popular sepanjang masa. Contohnya 

seperti film-film musikal kini tidak sepopuler dan sesukses masa 

keemasan di era 1940-an. Versi genre film sendiri jumlahnya bisa 

mencapai ratusan. Tiap periode dan wilayah (negara) masing-masing juga 

memiliki genre khasnya.  Kebanyakan film merupakan kombinasi dari 

beberapa genre sekaligus. Genre film terdiri dari genre Induk Primer : 

1. Aksi yaitu film-film aksi yang berhubungan dengan adegan-adegan 

aksi fiksi seru, menegangkan, berbahaya, nonstop dengan tempo cerita 

yang cepat. Film-film fiksi aksi umumnya berisi adegan aksi kejar-

mengejar, perkelahian, tembak menembak, balapan, berpacu dengan 

waktu, ledakan, serta aksi fisiklainnya. Genre aksi adalah salah satu 

genre yang paling adaptif dengan genre lainnya. Genre ini mampu 

berkombinasi dengan  semua genre induk, seperti petualangan, thriller, 

criminal, fiksi ilmiah, drama, komedi, perang, fantasi, dan bencana.  

2. Darama, film-film drama berhubungan dengan tema, cerita, setting, 

karakter, serta suasana yang memotret kehidupan nyata. Film drama 

tidak terfokus pada aksi fisik atau komedi dan jarang sekali 

menggunakan efek fisual. Genre drama mampu berkombinasi dengan 
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genre film apapun seperti komedi, thriller, fiksi ilmiah, criminal, 

fantasi, horor serta perang. Film-film drama umumnya dapat ditonton 

oleh semua kalangan namun sering kali juga membidik kalangan 

penonton tertentu seperti keluarga, remaja, dan anak-anak. 

3. Epik Sejarah, menyajikan aksi pertempuran skala besar yang 

berlangsung lama. Tokoh utama dalam film sejarah biasanya 

merupakan sosok  heroik yang gagah berani dan disegani semua 

lawannya.  

4. Fantasi, merupakan  film yang berhubungan dengan tempat, peristiwa, 

serta karakter yang tidak nyata. Film fantasi berhubungan dengan 

unsur magis, mitos, negeri dongeng, imajinasi, halusinasi, serta alam 

mimpi. Film fantasi terkadang berhubungan dengan aspek religi. 

5. Fiksi Ilmiah, merupakan film yang berhubungan dengan karakter non-

manusia atau artifisual, seperti makluk asing, robot, monster, hewan 

purba. Film-film fiksi ilmiah kaya akan efek fisual sehingga 

menghabiskan biaya produksi yang sangat besar. Film  yang ber genre 

fiksi ilmiah mampu berkombinasi dengan genre aksi, petualangan, 

fantasi, drama, horor, dan komedi.  

6. Horor, film yang mempunyai tujuan utama memberikan efek rasa 

takut, kejutan, serta terror yang mendalam bagi penontonnya. Film 

horor menggunakan karakter-karakter antagonis non-manusia, makluk 

goib, monster, hingga makluk asing. Dalam film horor biasanya 

ditunjukkan untuk kalangan penonton  remaja dan dewasa. 
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7. Kriminal dan Gangster, berhubungan dengan aksi-aksi criminal seperti 

perampokan bank, pencurian, pemerasan, perjudian, pembunuhan, 

persaingan antar kelompok. Dalam sejarah perkembangan film 

bergenre Kriminal dan Gangster berkembang menjadi detektif 

(misteri), film noir, serta film penjara atau narapidana. 

8. Perang; Genre film yang mengankat tema kengerian terror yang 

ditimbulkan oleh aksi perang. Film-film perang memperlihatkan 

kegigihan, perjuangan, dan pengorbanan para tentara dalam melawan 

musuh. Film perang biasanya umumnya menampilkan adegan 

pertempuran dengan kostum, peralatan, perlengkapan, serta setrategi 

yang relative modern, mulai dari seragam, topi, sepatu bot, pesawat jet, 

kapal tempur, kapal selam. Genre film perang sangat mudah 

berkombinasi dengan genre drama, fiksi ilmiah, petualangan, roman, 

thriller , komedi, serta apik sejarah (Himawan, 2008:11-19). 

Untuk itu, Industri perfilman adalah industri bisnis. Predikat ini 

telah menggeser anggapan orang yang masih meyakini bahwa film adalah 

karya seni yang diproduksi secara kreatif dan memenuhi imajinasi orang-

orang yang bertujuan memperoleh estetika (keindahan) yang sempurna. 

Meskipun pada kenyataannya adalah bentuk karya seni, industri film 

adalah bisnis yang memberikan keuntungan, kadang-kadang menjadi 

mesin uang yang ering kali demi uang, keluar dari kaidah artistik film itu 

sendiri (Dominick, 2000 dalam Elvinaro & Lukiati 2004:134). 
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Selama bertahun-tahun, orang sudah memperhatikan film sebagai 

sarana hiburan, pendidikan, menerangi dan mengilhami penonton. Film 

yang ditonton oleh masyarakat untuk menghabiskan waktu santainya 

sebagaiman yang diungkapkan oleh kolker, film memiliki kekuatan yang 

sangat besar karena menyajikan imaj yang dapat merasuki kita secara lebih 

mendalam (dibanding media yang lain) karena imaj yang tersaji dalam 

film menyediakan ilusi yang "powerfull" memahami pemahaman realitas. 

Dimana realitas merupakan sebuah konsep yang kompleks yang sarat 

dengan pernyataan filosofi (piliang dalam slouka,1999:15). 

Faktor-faktor yang dapat menunjukkan karakteristik film adalah 

layar lebar, pengambilan gambar, konsentrasi penuh saat menikmati film, 

dan identifikasi psikologis (Elvinaro & Lukiati, 2004:136-137). Teknik 

perfilman yang baik didukung dengan peralatan yang canggih dan 

pengaturan yang rapi membuat film mampu menampilkan gambar-gambar 

yang semakin mendekati kenyataan, mengingat dalam sebuah film, gambar 

memainkan peranan penting.  

Film merupakan penemuan teknologi baru yang muncul pada akhir 

abad kesembilan belas. Film berperan sebagai sarana baru yang digunakan 

untuk menyebarkan hiburan yang sudah menjadi kebiasaan terdahulu, serta 

menyajikan cerita, peristiwa, musik, drama, lawak, dan sajian teknis 

lainnya  kepada masyarakat umum. Kehadiran film sebagian merupakan 

respons terhadap "penemuan" waktu luar di luar jam kerja dan jawaban 

terhadap kebutuhan menikmati waktu senggang secara hemat dan sehat 
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bagi seluruh anggota keluarga. Film membuka kemungkinan bagi kelas 

pekerja untuk menikmati unsur budaya yang sebelumnya telah dinikmati 

oleh orang-oarang yang berada di "atas" mereka.(McQuail, 1987:13). 

Film sebagai usaha bisnis pertunjukan (show business) dapat 

dimanfaatkan sebagai alat propadaga. Hal ini berkenaan dengan 

pandangan yang menilai bahwa film memiliki jangkauan, realisme, 

pengaruh emosional, dan popularitas yang hemat. Upaya membaur 

pengembangan pesan dengan hiburan memang sudah lama diterapkan 

dalam kesusastraan dan drama, namun unsur-unsur baru dalam film 

memiliki kelebihan dalam segi kemampuannya memanipulasi kenyataan 

yang tampak dengan pesan fotografis, tanpa kehilangan kredibilitas 

(McQuail, 1987:14). 

Definisi film secara teknis adalah keseluruhan dari pita selluloid 

yang dipindahkan ke atas kertas khusus atau keatas layar khusus sebagai 

gambar-gambar positif. Dengan demikian yang disebut film adalah pita 

dan gambar-gambar positif dan negatif atau dengan kata lain bahwa film 

adalah keseluruhan daripada pita selluloid atau semacamnya yang 

mengandung gambar-gambar dan dapat diproyeksikan, artinya gambar 

negative yang ada pada selluloid dapat dipindahkan ke atas kertas khusus 

atau ke atas layar khusus sebagai gambar-gambar pisitif (Sunarjo dan 

Sunarjo, 1995:83) 
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Film merupakan produk komunikasi massa karena memiliki ciri 

dari komunikasi massa dimana film merupakan media komunikasi yang 

bersifat satu arah. Yaitu pesan yang dikirim oleh film tidak mendapat 

feedback langsung atau pun arus balik yang berupa respons langsung dari 

audience terhadap pesan yang disampaikan melalui film tersebut.  

(Effendy, 2001:22). 

2. Representasi 

Dalam penyampaian pesan, para pekerja media dituntut untuk 

menerangkan secara jelas. Tetapi pada akhirnya masih saja terjadi 

perbedaan penggambaran pesan yang disampaikan tergantung dari masing-

masing individu atau kelompok sosial tertentu. Dengan demikian dari 

realitas media inilah yang sering disebut representasi. Representasi ini 

penting dalam dua hal (Eriyanto, 2001:113). Pertama, apakah seseorang, 

kelompok atau gagasan tersebut ditampilkan sebagaimana mestinya, apa 

adanya, tidak dibuat-buat ataukah diburukkan. Kedua, bagaimana 

representasi tersebut ditampilkan. Dengan kata, kalimat dan bantuan foto 

macam apa seseorang, kelompok atau gagasan tersebut ditampilkan dalam 

pemberitaan kepada khalayak. Dalam arti luas, semua komunikasi 

mengonstruksi representasi. Bahkan dalam percakapan sehari-hari pada 

suatu kelompok, kita juga akan menggunakan dan memperkuat gagasan 

yang telah ada (Burton, 2007:284). 

Menampilkan objek, peristiwa, gagasan, kelompok atau seseorang 

paling tidak ada tiga proses yang harus dihadapi. Yang pertama adalah 
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peristiwa yang ditandakan sebagai realitas. Dalam bahasa gambar 

umumnya berupa pakaian, makeup, lingkungan, perilaku, garak-gerik, 

ucapan, ekspresi dan suara. Kedua adalah bagaimana realitas itu 

digambarkan (Menurut John Fiske dalam Eriyanto, 2001:114). Dalam 

bahasa gambar umumnya berupa kamera, tata cahaya, editing musik dan 

sebagainya. Dan ketiga adalah semua elemen diorganisasikan dalam 

koherensi dan kodekode ideologi seperti individualisme, liberalisme, 

sosialisme, patriarki, ras, kelas, materialisme, kapitalisme dan sebagainya. 

Menurut (Fairlough dalam Burton, 2007:285) menyatakan Representasi 

dalam teks media boleh dikata berfungsi secara ideologis sepanjang 

representasi itu membantu mereproduksi hubungan sosial berkenaan 

dengan dominasi dan eksploitasi. 

 Representasi bukan penjiplakan atas kenyataan yang 

sesungguhnya, representasi adalah ekspresi estetis, rekonstruksi dari 

situasi sesungguhnya (Barker, 2005:104). Menurut pernyataan di atas 

dapat dipahami bahwa dalam suatu media untuk mengungkapkan suatu 

peristiwa pada dasarnya adalah mengkontruksi realitas. Oleh karena itu 

dalam menceritakan suatu peristiwa dapat dikatakan bahwa isi media 

adalah realitas yang telah dikonstruksikan. 

Representasi adalah bagaimana dunia dikonstruksi dan 

direpresentasikan secara sosial kepada dan oleh kita (Barker, 2005:9). Kita 

perlu ingat bahwa ada dua jenis sikap kritis terhadap media ditinjau dari 

sudut mengapa mereka mengontruksi jenis-jenis representasi, bagaimana 
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produk media pada umumnya dikontruksikan, hubungan antara produser 

media dan khalayak yaitu determinisme dan fungsionalisme (Burton, 

2007:286). 

3. Kuasa 

Adeney Risakotta(2004:467) mengatakan bahwa teori kuasa yang 

mendominasi ilmu-ilmu sosial adalah penafsiran atas kekuasaan sebagai 

dominasi dan kekerasan (domination and violance). Kebanyakan teori-

teori mendekati kekuasaan dari kacamata politik praktis. Mills mengatakan 

bahwa semua usaha politik adalah “usaha untuk mendapatkan kekuasaan 

dn bentuk paling akhir dari kekuasaan dan kekerasan (Mills, 1956:171). 

Salah satu ilmuan sosial yang sangat jelas memakai kuasa (power) dalam 

makna dominatif adalah Max Weber mengatakan “the state is a relation of 

men, a relation supported by means of legitimate“. (Weber,1946:78). 

Menurut James menyatakan bahwa kuasa memiliki prinsip  

diantaranya : 

1. Kuasa tidak boleh memanfaatkan informasi rahasia yang 
diterimanya selama pelaksanaan kuasasinya.  

2. Kuasa sebaiknya jangan menempatkan dirinya sendiri pada 
posisi yang menimbulkan pertntangan atara kepentingannya 
dengan tugasnya. 

3. Jika kuasa intruksi tegas dari pemberi kuasanya, maka ia 
dianggap melakukan pelanggaran jika ia tidak mematuhi intruksi 
tersebut. 

4. Jika kuasa menerima suap, maka ia bisa langsung dipecat. 
5. Kuasa dapat menerima pembayaran dari dua pihak dalam satu 

pihak dalam satu transaksi haya jika kedua belah pihak tersebut 
mengetahui dan menyetuji (James,2008:179). 

 
 Masalah kuasa, pada tingkat generalitas tinggi, sama dengan 

masalah pemberi kuasa: memaksimalkan pemenuhan kepentingannya. 
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Tetapi bata-batas tindakan kuasa berbeda dengan batas-batas yang 

mempengaruhi tindakan pemberi kuasa, sebagaimana juga dengan cara-

cara pemenuhan kepentingan kuasa. Kepentingan kuasa bergantung  pada 

sejumlah imbalan dan kerugian yang dialaminya dari tindakan yang 

dilakukannya untuk pemberi kuasa. Pemberi kuasa yang berkeinginan 

untuk memperluas kontrol terhadap kuasa melampaui wewenang yang 

diberikan oleh kuasa, maka kuasa pun memiliki kepentinan untuk 

membatasi kontrol pemberi kuasa sesuai dengan lingkup pelimpahan 

haktersebut atau mengurangi haknya hingga kurang dari lingkup yang 

disepakati (James,2008:185). 

Menurut James. S menyatakan bahwa istilah “pemberi kuasa” bagi 

atasan yang ingin atau harus mendayagunakan asset aset yang bukan 

miliknya dan menggunakan istilah “kuasa“ bagi pelaku yang menjadi 

bawahan dan bertindak demi kepentingan pemberi kuasa(James,2008:185). 

Kekuasaan mempunyai aneka macam bentuk, yang mempunayi 

pola macam macam sumber. Sumber-sumber kekuasaan; pertama birokrasi 

merupakan salah satu sumber kekuasaan, di samping misalnya suatu 

kemampuan yang khusus dalam bidang ilmu-ilmu pengetahuan tertentu  

ataupun atas dasar peraturan-peraturan hukum tertentu. Jadi kekuasaan 

terdapat dimana-mana, dalam hubungan-hubungan social maupun 

organisasi-organisasi sosial, akan tetapi pada umumnya kekuasaan yang 

tertinggi ada pada organisasi yang dinamalan “Negara” (Soerjono, 

1987:244). 
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Dalam Kamus Bahasa Indonesia, “kuasa” berarti kemampuan atau 

kesanggupan untuk berbuat sesuatu; kewenangan atas sesuatu atau untuk 

menentukan sesuatu. Kekuasaan berarti kuasa untuk mengurus atau 

memerintah; kemampuan;kesanggupan dan kekuatan. Dalam inggris, 

istilah  power bersinonim dengan “force”, energi, stright yang berarti 

secara umum kemampuan untuk mengarahkan segala usaha untuk 

mencapai tujuan; kemampuan untuk mempengaruhi sesuatu atau orang 

lain. “Power” merupakan istilah yang paling umum yang sering 

diterjemahkan sebagai kekuasaan atau kekuatan (Marsana,1992:32)  

Kekuasaan bukanlah sesuatu yang sifatnya tunggal ataupun 

memiliki inti, tetapi kekuasaan adalah sesuatu yang terus berputar. 

Selanjutnya, Foucault juga menyebutkan bahwa kekuasaan mencakup 

semua aspek dalam kehidupan sosial, bentuknya pun beragam, terdapat 

dimana-mana dan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, hal ini ia 

utarakan untuk mengkritik pandangan masyarakat yang berpikiran bahwa 

ranah kekuasaan hanyalah yang berhubungan dengan kedisiplinan 

(Foucault dalam Eriyanto, 2001:65). 

Lebih lanjut, pemikiran Foucault tentang kekuasaan juga berusaha 

untuk menyadarkan bahwa selain sesuatu yang sifatnya represif, 

kekuasaan sebenarnya juga dapat berbentuk indoktrinasi nilai-nilai. 

Foucault membandingkan antara bentuk kekuasaan yang sifatnya klasik 

dengan kekuasaan modern. Jika pada kekuasaan klasik yang ditonjolkan 

adalah hukuman fisik baik yang ringan, berat, ataupun hukuman mati, 
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bentuk kekuasaan modern lebih pada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Di 

sisi lain, Foucault juga beranggapan bahwa operasi kekuasaan,baik yang 

paling jelas ataupun yang paling sulit diidentifikasi, adalah sebuah 

diskursus (wacana). Foucault menyatakan bahwa apa yang dibahas dalam 

suatu wacana adalah selalu kehendak dan kekuasaan yang kemudian 

berdampak pada pembentukan suatu kebenaran. Bagi Foucault, kebenaran 

adalah sebuah obyek (yang sarat dengan fungsi kuasa) yang lahir dari 

suatu wacana. Pengetahuan dan kekuasaan adalah konsep Foucault yang 

menarik, karena Foucault mendefinisikan kuasa agak berbeda dengan para 

ahli yang lain. Kuasa oleh Foucault tidak diartikan “kepemilikan”. Kuasa 

menurut Foucault tidak dimiliki tetapi dipraktikkan dalam suatu ruang 

lingkup tertentu di mana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan 

satu sama lain (Foucault dalam Eriyanto, 2001:65). Bagi Foucault, 

kekuasaan selalu terakulasikan melalui pengetahuan, dan pengetahuan 

selalu punya efek kuasa. Konsep Foucault ini membawa konsekuensi 

untuk mengetahui bahwa untuk mengetahui kekuasaan dibutuhkan 

penelitian mengenai produksi pengetahuan yang melandasi kekuasaan 

(Foucault dalam Eriyanto, 2001: 66).  

Kekuasaan secara tradisonal dipahami sebagai kemapuan 

mempengaruhi orang atau pihak lain untuk mengikuti kehendak si pemilik 

kekuasaan, atau daya pikat, pengaruh yang dimiliki seseorang atau 

lembaga untuk melaksanakan kehendaknya. Kekuasaan sering dipandang 

represif, koersif dan opresif (Foucault dalam Eduardus, 2012:23).  
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Kekuasaan merupakan relasi sosial yang amat kompleks dan 

mengandung relasi yang senantiasa berubah-ubah. Dengan kata lain, 

kekuasaan dipraktikkan dalam suatu ruang lingkup tertentu dan dalam 

ruang lingkup yang terdapat banyak posisi yang berelasi satu sama lain 

dan senantiasa mengalami pergeseran atau tak menetap. Kuasa identik 

dengan relasi sosial yang terjadi diberbagi tempat dan waktu. Kekuasaan 

menyebar keseluruh bidang kemasyarakatan. Kekuasaan tidak dimiliki, 

kekuasaan beraksi dalam tubuh dan di atas permukaan bidang sosia, 

menurut sistem berantai,  model keterkaitan trasnmisi, distribusi dan lain-

lain. Kekuasaan beroperasi melalui unsur-unsur terkecil, misalnya  

keluarga, hubungan seksualitas tetapi juga melaui hubungan antar 

komunitas sosial dan sebaginya (Foucault dalam Eduardus, 2012:26). 

Kuasa menurut Foucault, pertama-tama harus dimengerti sebagai 

multiplisitas relasi sosial yang terus-menerus berpengaruh dalam 

lingkungan sosial dan organisasi yang dialami manusia. Kuasa dilihat 

sebagai proses perjuanagan yang mengalami banyak benturan atau 

konfrontasi secara terus-menerus dan menghasilkan transformasi yang 

bersifat lebih membangun/ kreatif. Karena itu relasi kuasa bagi Foucault 

merupaakan suatu setrategi perubahan sistem sosial, hukum, dominasi atau 

hegemoni  dalam masyarakat (Foucault dalam Eduardus, 2012:26). 

Dalam persepektif liberal, kekuasaan adalah hak yang bisa 

dimiliki, ditrasfer atau dihilangkan, baik sebagian atau seluruhnya, seperti 

komuditi. Kekuasaan dilaksanakan melalui tindakan hukum atau tindakan 
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yang bertujuan memantapkan hak seperti perjanjian atau kontrak. 

Kekuasaan tidak lain adalah penguasaan konkret yang bisa dimiliki setiap 

orang. Penegakan kekuasaan politis atau kedaulatan diupayakan dengan 

meminta pertanggungjawaban atas kepemilikan kekuasaan (Foucault 

dalam Eduardus, 2012:26). 

Pandangan Foucault tentang kuasa sebagai sesuatu yang bersifat 

positif dan produktif, dilihat dalam pemikiranya yang menegaskan bahwa 

konsepsi tentang kekuasaan yang seharusnya negatif sempit, dan kasar 

tentang kekuasaan. Kekuasaan mempunyai kekuatan mengubah dan 

menciptakan kekayaan yang dapat memberikan kepuasan dan kenikmatan 

hidup bagi manusia. Dalam pemikiran Foucault, Kekuasaan mempunyai 

hubungan erat dengan pengetahuan. Kekuasaan dan pengetahuan yang 

terjadi melaui wacana sosial. Kekuasaan bukanlah pertama-tama persoalan 

institusi, struktur sosial yang mengikat masyarakat melainkan arti dari 

struktur sosial dan institusi yang memiliki kekuatan yang strategis. 

Kekuasaan tidak selalu negatif dan represif. Kekuasaan justru beroperasi 

secara positif dan produktif sebab kekuasaan selalu menciptakan 

pengetahuan yang pada gilirannya memunculkan suatu kebenaranya 

sendiri (Foucault dalam Eduardus, 2012:31). 

Kekuasaan merasuki seluruh bidang kehidupan manyarakat 

modern. Kekuasaan berada disemua lapisan, kecil dan besar, laki-laki dan 

perempuan, dalam keluarga, di sekolah, kampus, dsb. Kekuasaan itu ialah 

kekuasaan untuk menjamin normalitas, regularitas, familiaritas. Negara 
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memang penting, namun kekuasaan untuk menjamin normalitas ini lebih 

dari sekadar kekuasaan negara. Pertama, negara tak mencakup semua 

hubungan kekuasaan aktual. Kedua,negara hanya dapat beroperasi secara 

efektif berdasarkan relasi-relasi kekuasaan lain yang sudah ada, serang 

kaian jaringan kekuasaan beraneka yang sudah beroperasi pada berbagai 

hal, semisal teknologi, pengetahuan, puak dan marga, keluarga inti, 

bahkan tubuh dan seksualitas. Kekuasaan itu menyebar. Subjek, begitu 

pun institusi, adalah korban sekaligus penjelmaan dari kekuasaan. Konsep 

kuasa Foucault di atas menampilkan substansi (apa) dan operasi 

(bagaimana) fenomena kuasa dalam keseharian. Secara substansial 

Foucault menyatakan bahwa pelaksanaan kekuasaan terus-menerus 

menciptakan pengetahuan dan sebaliknya pengetahuan tak henti-hentinya 

menimbulkan efek-efek kekuasaan. Selain itu Foucault juga menunjukkan 

bahwa secara operasional kekuasaan adalah strategi yang menyebar, 

terpencar, dan hadir dimana-mana seperti jejaring yang menjerat siapapun. 

Pengetahuan dan kuasa saling mengandaikan. Kuasa menjelma ke dalam 

pengetahuan agar ia operatif dan efektif merasukialam bawah sadar setiap 

orang melalui kebudayaan yang memikat, nilai-nilai yang memukau, dan 

kebijakan-kebijakan yang baik, sebagaimana juga melalui tekanan, sanksi, 

bayaran, suap. Jadi pengetahuan menghasilkan baik sumber-sumber kuasa 

lunak maupun kuasa keras. 
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(http://jefasta.multiply.com/journal/item/4/Michael_Foucoult_Pemikiran_ 

tentang_Kekuasaan diakses pada tanggal 13 Februari 2013 jam 23.15 

WIB). 

4. Militer 

Teori militer dapat digambarkan sebagai komprehensif dari semua 

aspek perang, pola dan struktur bagian dalam, dan saling hubungan dari 

berbagai komponen/ elemen di antaranya politik, ekonomi, dan sosial 

hubungan dalam masyarakat di antara masyarakat yang menciptakan 

konflik dan menyebabkan perang. Teori militer menjelaskan bagaimana 

untuk melakukan dan memenangkan perang. Teori militer dibedakan 

menurut ruang lingkup. Dalam teori militer umumnya dari kesepakan 

perang dengan perang sebagai keseluruhan, terlepas dari tujuan dan sekala. 

Teori militer difokuskan pada tipe tertentu dari permusuhan dan 

penggunaan kekuatan militer seperti pemberontakan dan kontra, terorisme 

dukungan kebijakan luar negeri dan operasional perdamaian (Milan Vego, 

2011:60). 

Milan Vego (2011:60) juga menjelaskan bahwa teori militer 

menperdalam dan memperjelas seseorang pemahaman tentang berbagai 

konsep dan ide pada pelaksanaan perang. Ini berfungsi sebagai panduan 

dalam memperoleh pemahaman yang tepat tentang perang dalam segala 

aspek. Salah satu yang paling penting praktis nilai-nilai teori militer suara 

adalah untuk membantu petugas mampu dalam memperoleh suatu teori 
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militer yang paling berharga bila digunakan nuntuk menganalisis dan kritis 

menilai semua komponen dan elemen perang.  

Teori militer modern adalah sangat dipengaruhi oleh empirisme 

dan determinisme. Empirisme digambarkan sebagai proses logis 

berdasarkan mengejar pengetahuan melalui obsevasi dan eksperimen. Satu 

dapat membuat masuk akal, jika dibatasi, pemotongan dan kemudian 

memeriksa mereka dengan mengacu pada fakta-fakta yang diamati. 

Determinisme mensyaratkan bahwa peristiwa terjadi sesuai dengan 

beberapa dasar hukum (dapat diprediksi)(Milan Vego, 2011:61). 

Komponen utama dari teori militer termasuk sifat dan karakter 

perang modern dan unsure-unsurnya dan bagaimana elemen ini berkaitan 

dan berinteraksi satu sama lain. Sebuah teori militer suara harus mencakup 

tidak hanya militer tapi juga non militer aspek yang mempengaruhi 

persiapan. Sebuah teori perang harus menganalisis  dampak sosial, faktor  

pada perilaku perang (Milan Vego, 2011:64). 

Militer adalah sebuah organisasi yang paling sering melayani 

kepentingan umum tanpa menyertakan orang-orang yang menjadi sasaran 

usaha-usaha organisasi itu. Militer adalah suatu profesi sukarela karena 

setiap individu bebas memilih suatu pekerjaan didalamnya. Namun juga ia 

juga memaksa karena para anggotanya tidak bebas untuk membentuk 

suatu kumpulan sukarela melainkan terbatas kepada situasi  hirarki 

birokrasi. Dua variable, pengubah, konstruk atau dimensi penting dari 
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profesionalisme militer adalah pengawasan dan kecakapan (control and 

skill) (Ardianto dalam Parlmutter, 2012:240). 

Higemoni militer dan polisi yang begitu kuat diperkuat oleh 

ketatnya seleksi informasi di ranah publik, sehingga walau begitu kuat 

informasi yang bersifat negative namun tidak akan menjadi informasi yang 

dikonsumsi oleh publik secara luas (Sosiawan, 2012:254). 

a)  Militer Profesional  

Tipe militer profesional terutama muncul di dalam sistem politik 

yang stabil. Perwira profesional di zaman modern merupakan satu kelas 

sosial yang baru dan mempunyai ciri-ciri dasar: 1) keahlian 

(manajemen kekerasan), 2) Pertautan (tanggung jawab kepada klien, 

masyarakat atau negara), 3) Korporatisme (kesadaran kelompok dan 

organisasi birokrasi), 4) Ideologi (semangat militer). (Magenda dalam 

Iswandi, 1998: 5-6).  

Sedangkan Talcot Parson, yang disitir oleh Almost Perlmutter 

dalam Iswandi (1998: 6) menjelaskan, profesi militer merupakan contoh 

menarik dari profesionalisme organisasi yang otonom. Seperti halnya 

profesi-profesi modern lainnya, profesi militer merupakan ekspresi dari 

”tipe sosial” yang baru. ”Suatu pengelompokan kultural dan sosial yang 

mencolok yang terdiri atas para individu yang bukan kapitalis dan bukan 

buruh, juga mereka bukan administrator-administrator pemerintahan dan 

birokrasi.  



29 

 

Pada perkembangannya, karakter korporasi yang kuat yang 

ditunjang dengan otonomi, menyebabkan mereka ”justru bergerak ke arah 

otoriterisme seiring dengan pertumbuhan industri negaranya. Hal itu 

menunjukkan bahwa industrialisasi makin melibatkan militer profesional 

dalam formulasi kepentingan nasional yang menjadikannya berwatak 

ekspansionis” (Burhan Magenda dalam Iswandi 1998: 6). Sikap 

intervensionis yang ekspansif dari militer seringkali didasarkan pada 

beberapa faktor, tapi ”faktor-faktor penting yang menyebabkan golongan 

militer melakukan intervensi bukan alasan yang bersifat militer, 

melainkan politis,” (Samuel P. Huntington dalam Iswandi, 1998: 6). Hal 

ini disepakati (Almost Perlmutter dalam Iswandi, 1998: 6) yang 

berpendapat bahwa:  

” motivasi tentara untuk melakukan campur tangan jelas adalah 
politik, bahkan kalau ia didorong oleh kondisi-kondisi sosial yang 
tidak dilembagakan ”.  

 
Intervensi militer yang bersifat politis tersebut tidak hanya berhenti 

di situ. Ada pula tujuan yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Hal itu 

antara lain pernah dikemukakan (Huntington dalam Iswandi, 1998: 6-7). 

Di dalam setiap masyarakat, golongan militer melibatkan diri di bidang 

politik dengan tujuan untuk memperoleh gaji yang tinggi dan pengaruh 

militer yang lebih besar. Di dalam masyarakat yang sedang berkembang, 

golongan militer tidak hanya menaruh perhatian terhadap masalah gaji dan 

promosi, meskipun memang demikian, tetapi juga terhadap distribusi 

kekuasaan dan status dalam seluruh sistem politik.  
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Menurut Harris Jenkins Gwyn dalam Iswandi (1998:7) 

mengatakan, ”sebagai suatu organisasi yang mempunyai tujuan, suatu 

lembaga yang dinamis dan bukan statis dalam masyarakat, perubahan 

dalam angkatan bersenjata bukanlah fenomena baru”. Lebih jauh lagi, 

menurut Gwyn, baik sebagai suatu organisasi maupun sebagai profesi, 

militer penuh dengan contoh sifat dan pangaruh inovasi. Perkembangan 

teknologi, perubahan peranan, pergeseran doktrin strategi dan taktik, dan 

di atas segalanya, pengaruh perang dengan berbagai cara secara bersama-

sama meninggalkan bekas pada angkatan bersenjata sekarang ini. Militer 

sebagai cermin masyarakat, perubahan masyarakatnya jelas dipengaruhi 

format angkatan bersenjata.  

Samuel P. Huntington dalam Iswandi (1998: 7) pernah mengatakan 

bahwa sampai sebegitu jauh, tidak banyak aspek modernisasi yang lebih 

menonjol atau senilai dengan campur tangan militer dalam bidang politik. 

Junta dan Kup, pemberontakan militer dan rezim militer merupakan 

fenomena yang senantiasa muncul. Sedangkan menurut Morris Janowitz 

dalam Iswandi (1998: 8) bahwa keterlibatan militer dalam bidang poltik 

karena etos mereka untuk memberikan pelayanan umum. Struktur 

kemampuan mereka yang memadukan kapasitas manajerial dengan sikap 

heroik. Hal itu dilihat dari segi kelas menengah dan kelas menengah 

tingkat yang lebih rendah, dan persatuan intern mereka”.  
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b) Militer Pretorian  

Pretorianisme merupakan keadaan dimana perwira-perwira 

militer tampil sebagai aktor politik utama, yang sangat dominan, dan 

secara langsung menggunakan kekuatan mereka. (Iswandi, 2000:8-9). 

Tentara pretorian berkembang di dalam lingkungan politik yang tidak 

stabil. Kaum pretorian (rezim 17 militer) memang lebih sering timbul di 

masyarakat-masyarakat yang bersifat agraris atau transisi secara 

ideologis terpecah-pecah. Jenis-jenis pretorianisme menurut Perlmutter 

dalam Iswandi (1998: 11) dibagi menjadi tiga bentuk. Pertama, 

pretorianisme modern otokrasi; adalah bentuk tirani militer yang 

sederhana, pemerintahan oleh satu orang. Dalam sistem ini, kekuasaan 

pribadi yang tidak dibatasi terwujud dalam diri penguasa tertinggi. 

Kedua, pretorianisme modern oligarki; adalah bentuk pemerintahan 

yang dikuasai oleh segelintir orang. Ketiga, pretorianisme modern 

otoroter; adalah bentuk pemerintahan yang ditandai oleh fusionis 

militer-sipil.  

Adapun pembagian pretorianisme berdasar peran dalam 

kelembagaan politik menurut Samuel P. Huntington yang disepakati 

oleh Almost Perlmutter dalam Iswandi (1998: 11-12) sebagai berikut: 

Pertama, tentara sebagai penengah (arbitrator); sifat intervensionis 

iliter adalah pada saat muncul konflik. Setelah berhasil mengelola 

konflik, kekuasaan dikembalikan pada sipil. Kedua, tentara sebagai 

yang memerintah (the rule army); model tentara ini tampak dari ambisi 
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militer yang kuat untuk menguasai negara, yang seringkali meraihnya 

dengan cara-cara kekerasan. Ketiga, tentara revolusioner, merupakan 

model tentara yang kelahirannya berawal dari sebuah proses 

revolusioner.  

c) Militer Revolusioner  

Tipe tentara revolusioner jelas dapat dibedakan dari tipe 

profesional dan tipe pretorian karena tentara revolusioner lahir 

didasarkan pada kebutuhan akan kekuatan fisik yang mendukung 

terselenggaranya sebuah revolusi seperti yang lazim terjadi di negara 

dunia ketiga, yakni revolusi merebut kemerdekaan dari kekuasaan 

pemerintahan kolonial. (Iswandi, 1998:12).  

Hal diatas diperkuat dengan penjelasan Burhan Magenda yang 

mengacu pendapat Amos Perlmutter dalam Iswandi (1998: 12) bahwa 

lahirnya tentara revolusioner adalah sebagai hasil proses persenjataan 

seluruh bangsa (nation in arms), lebih lanjut Magenda mengatakan:  

" Dalam situasi demikian, tidaklah mungkin melaksanakan 
persyaratan profesional seperti keahlian, pendidikan dan pelatihan 
untuk korps 18 perwira. Bahkan banyak yang sama sekali tidak 
bermaksud menjadi tentara, tapi karena panggilan bangsa maka 
masuk tentara"(1988:xxi).”  

 
Dari ketiga tipe militer berdasarkan klasifikasi Perltmutter di atas, 

maka militer di Indonesia atau TNI bisa digolongkan ke dalam dua tipe 

yaitu tipe tentara revolusioner dan tentara pretorian. Sebagai tentara 

revolusioner, TNI sebagai institusi militer di Indonesia adalah suatu 

angkatan bersenjata yang lahir dari rahim suatu revolusi, yakni Revolusi 
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Nasional Indonesia. Militer adalah alat negara yang bersama-sama rakyat 

menegakkan kemerdekaan bangsa dan negara. Militer bermaksud untuk 

hidup dan mati dengan negara hasil Proklamasi 17 Agustus 1945 

berdasarkan Pancasila, sehingga keselamatan negara dan bangsa 

merupakan kepentingan utama militer. 

5. Semiotika sebagai Bidang Kajian 

Film merupakan bidang kajian yang amat relevan bagi analisis 

struktural atau semiotika. Film selalu mempengaruhi dan membentuk 

masyarakat berdasarkan muatan pesan (message) dibaliknya, tanpa pernah 

berlaku sebaliknya. Kritik yang muncul terhadap pespektif ini didasarkan 

pada argumen bahwa film adalah potert dari masyarakat dimana film itu 

dibuat. Film selalu merekam realitas yang tumbuh dan berkembang dalam 

masyarakat, dan kemudian memproyeksikan ke atas layar (sobur dalam 

Irawanto, 2004:127). 

Film umumnya  dibangun dengan banyak tanda. Tanda-tanda itu 

termasuk sebagai sistem tanda yang bekerja sama dengan baik dlam upaya 

mencapai effek yang diharapkan. Yang paling penting dalam film adalah 

gambar dan suara : kata yang diucapkan (ditambah dengan suara-suara lain 

yang serentak mengiringi gambar-gambar) dan musik film. Sistem 

semiotika yang lebih penting lagi dalam film adalah digunakannya tanda-

tanda ikonis, yaitu tanda-tanda yang menggambarkan sesuatu (Sobur,2004: 

128). 
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Semiotika atau semiologi merupakan dua istilah merupakan istilah 

yang sama meskipun penggunaanya berbeda, yang menunjukkan 

pemikiran pemakainya, seperti Peire yang menggunakan kata semiotika, 

sedangkan Sausure menggunakan semiologi dalam analisis sistem tanda. 

Tetapi, seiring berjalannya waktu banyak para ilmuwan yang tidak 

memusingkan kedua istilah tersebut karena, dianggap sama saja hanya 

yang membedakan keduanya adalah istilah semiologi banyak digunakan di 

Eropa sedangkan semiotika digunakan mereka yang berbahasa Inggris. 

Dalam penelitian ini mengapa menggunakan istilah semiotika hal ini, 

mengacu pada resolusi keputusan komite internasional di Paris bulan 

Januari 1969 dimana istilah semiotika menjadi istilah untuk semua 

peristilahan lama yaitu semiology maupun semiotics (Sobur , 2004: 12-13). 

Bagan I 
Model semiotika model Peirce 
 

 

 

 

 
                              
 
                      Gambar 1.1. Elemen-elemen makna dari Peirce (Fiske, 2012:70) 
 

Panah pada ujung garis menekankan bahwa masing-masing istilah 

hanya dapat dipahami dalam keterkaitannya dengan yang lain. Sebuah 

tanda mengacu pada sesuatu diluar dirinya-objek, dan dipahami oleh 

seseorang yaitu bahwa tanda memiliki efek didalam benak pengguna 
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interpretant (hasil interpretasi). Interpretant bukanlah pengguna dari tanda 

melinkan, seperti yang disebut dari peirce ditempat lain, efek yang cukup 

menentukan yaitu sebuah konsep mental yang diproduksi oleh tanda dan 

juga oleh pengalaman yang dimiliki oleh pengguna terhadap objek (Fiske, 

2012:70). 

Bagan II 
Model semiotika model Saussure 
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   Gambar 1.2. Elemen-elemen makana dari Saussure (Fiske, 2012:73) 
 

Tanda merupakan sebuah objek fisik yang memiliki makna, atau 

menggunakan istilah petanda (signified) dan penanda (signifier). Signifier 

atau penanda adalah gambaran fisik nyata dari tanda  ketika kita 

menerimanya-coretan pada kertas atau suara di udara. Signified  atau 

petanda adalah konsep mental yang mengacu pada gagambaran fisik nyata 

dari tanda (Fiske, 2012:73). 

Suatu tanda merupakan sesuatu yang terdiri dari pada sesuatu yang 

yang lain atau menambah dimensi yang berada pada sesuatu, dengan 

memakai apapun yang dapat dipaki untuk mengartikan. Dalam semua 
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tanda memiliki tujuan komunikasi yang harus diingat, yaitu bahwa tanda 

“bermakna“ sesuatu, yang artinya bahwa    (Arthur,2010:1). 

Semiotika melihat komunikasi sebagai penciptaan/ pemunculan 

makna di dalam pesan baik oleh pengirim maupun penerima. Makna tidak 

bersifat absolut, bukan suatu konsep statis yang bisa ditemukan terbungkus 

rapi didalam pesan. Makna adalah hasil interaksi dinamis diantara tanda, 

konsep mental (hasil interpretasi) dan objek: muncul dalam konteks 

historis yang spesifik dan mungkin berubah seiring dengan waktu. Bahkan 

makna akan berguna mengganti istilah “makna” dan menggunakan istilah 

yang jauh lebih aktif yaitu “semiosis” tindakan memakai (Fiske, 2012:77). 

Dalam studinya tentang tanda Roland Barthes mengklasifikasikan 

adalah pemaknaan dua tahap (two way signification). Barthes secara 

panjang lebar mengulas apa yang sering disebut sebagai sistem pemaknaan 

tataran ke-dua, yang dibangun diatas sistem lain yang telah ada 

sebelumnya. Sistem ke-kedua ini oleh Barthes disebut konotative, yang 

didalamnya mythologies-nya secara tegas di bedakan dari denotative atau 

sistem pemaknaan tataran pertama. Konotasi identik dengan operasi 

ideologi yang disebut dengan mitos yang berfungsi untuk mengungkapkan 

dan memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku dalam 

suatu periode tertentu. Roland Barthes membuat sebuah model sistematis 

dalam menganalisis makna dari tanda-tanda. Fokus perhatian Barthes lebih 

tertuju kepada gagasan tentang signifikasi dua tahap (two order of 
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signification) seperti terlihat pada bagan berikut (Barthes dalam Pramastyo 

2011: 30). 

 

Bagan III 
Model Semiotika Model Barthes 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
             Gambar 1.3. Two Orders of Signification dari Barthes (Fiske, 2012:145) 
 
 

Realisasi antara penanda (signifier) dan petanda (signified) di 

dalam tanda, dan antara tanda dengan objek yang diwakilinya (its referent) 

dalam realitas  ekternalnya. Barthes menyebutnya sebagai denotasi. 

Denotasi merujuk pada apa yang diyakini akal sehat/ orang banyak 

(common sense) makna yang diamati Dari  sebuah tanda (Fiske, 2012:140) 

Konotasi merupakan istilah yang digunakan Barthes untuk 

menjelaskan salah satu dari tiga cara kerja tanda di dalam kedua signifikasi 

tanda. Konotasi menjelaskan interaksi yang terjadi ketika tanda bertemu 

dengan perasaan atau emosi dari pengguna dari nilai-nilai dalam budaya 

mereka. Dalam hal ini terjadi ketika makna bergerak ke arah pemikiran 
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subjektif atau setidaknya intersubjektif yaitu ketika interpretasi 

(interpretant) dipengaruhi sama kuatnya antara penafsir (interpreter) dan 

objek atau tanda itu sendiri. Bagi Barthes, faktor utama dalam konotasi 

adalah penanda dalam tatanan pertama. Penanda di tatanan pertama adalah 

tanda konotasi (Fiske, 2012:141). 

Barthes menjelaskan cara yang kedua dalam kerja tanda ditatanan 

kedua adalah melalui mitos. Mitos menurut Barthes adalah sebuah cerita di 

mana suatu kebudayaan menjelaskan atau memahami beberapa aspek dari 

realitas atau alam. Mitos primitive adalah mengenai hidup atau mati, 

manusia dan tubuh, baik buruk. Mitos bagi Barthes, sebuah budaya cara 

berfikir tentang sesuatu, cara mengonsetualisasi atau memahami hal 

tersebut. Barthes melihat mitos sebagai mata rantai dari konsep-konsep 

yang berelasi. Cara kerja mitos menurut Barthes yang paling penting 

adalah menaturalisasi sejarah (Fiske, 2012:145).   

Jadi, dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan semiotiksa 

Rolland Bartes dalam menganalisis simbol-simbol militer pada film Merah 

Putih 2: Darah Garuda. 

 

F. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah teknik yang dipakai dalam menganalisis 

data penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses 

mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan 
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uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis 

kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2002: 103). Dalam 

penelitian kualitatif proses analisis bersamaan dengan pengumpulan data. 

Dengan demikian proses analisisnya dilakukan terus dan berkelanjutan 

selama perjalanan penelitiannya (Sutopo, 2002: 86-87). 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengna menggunakan metode 

kualitatif, Penelitian ini berbeda dengan penelitian kuantitatif yang 

menggunakan angka sebagai ukuran. Jenis penelitian tidak 

menggunakan data yang terdiri dari angka-angka sebagai ukuran, tetapi 

lebih bersifat kategori subtansif yang kemudian diinterpretasikan 

dengan rujukan, acuan atau referensi secara ilmiah (Pawito, 2008:22). 

Dalam penelitian ini digunakn metode diskriptif kualitatif. 

Penelitian tidak menggunakan angka-angka sebagai ukuran akan tetapi 

menggunakn teori yang sesuai untuk menggali isi atau pesan yang ada 

dalam film Darah Garuda.  

Dalam penelitian ini akan mengintrepretasikan dan 

mendiskripsikan data-data yang berkaitan dengan perjuangan dalam 

film Darah Garuda.  

2. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan pendekatan semiotika, yaitu 

metode untuk menganalisis dan menginterpretasikan data atau tanda 
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yang berupa teks media. Teks media yang dimaksud bukan hanya 

dialog antar pemain tetapi juga meliputi gerak tubuh, ekpresi, musik, 

setting pengambilan gambar dan sebaginya. Penelitian ini akan 

mengintrepretasikan apapun yang terdapat dalam film Darah Garuda 

yang merepresentasikan unsur kuasa militer, melalui dialog antar 

pemain, adegan, stting, pengambilan gambar, pencahayaan. Dalam 

pengambilan data penulis menggunakan pendekatan semiotika Roland 

Barthes. 

Fokus perhatian Roland Barthes lebih tertuju pada gagasan 

tentang signifikasi dua tahap (two order of signification) seperti 

terlihat pada gambar berikut;  

 

      Bagan IV 
Model Semiotika Model Barthes 
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3. Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya : 

a. Data primer 

Data primer merupakan data yang diperlukan dari subyek 

penelitian yitu DVD film Merah Putih 2: Darah Garuda. Produksi 

Media Desa Indonesia dan rumah produksi film internasional tahun 

2010. 

b. Data Sekunder 

Selain menggunakan data dari DVD film Darah Garuda peneliti 

juga menggunaka data dari buku-buku, internet, jurnal, dan lain 

sebagainya, untuk mendapatkan teori yang relevan. 

4. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 

data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 

didasarkan pada data  (Moleong, 2007: 280).   

Teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dengan 

menggunakan tanda-tanda yang ada pada film “Darah Garuda” dianalisis 

menggunakan teori Roland Barthes yang berfokus pada signifikasi dua 

tahap. 
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Data yang disajikan dalam penelitian ini diantaranya kuasa dalam 

militer, simbol-simbol dalam militer  yang terdapat pada film Darah 

Garuda”. Data kemudian di analisis dengan teori semiotic Roland Barthes, 

melalui dua tahap denotasi dan konotasi. Pada tahap pertama semua tanda 

baik verbal maupun non verbal. Pada tahap ke dua, konotasi. 

Untuk menjamin validitas data yang diperoleh dalam penelitian ini 

digunakan teknik triangulasi data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik triangulasi 

data yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber 

lainnya. Denzin (1978) membedakan empat macam triangulasi sebagai 

teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, 

penyidik, teori. 

Triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton dalam Muleong, 2007: 

330).  Triangulasi dengan sumber dicapai dengan jalan: 

1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 
wawancara, 

2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan 
apa yang dikatakannya secara pribadi. 

3) Membandikan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 
penelitian dengan apa yang dikatakannnya sepanjang waktu. 

4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan 
berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang 
yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang 
pemerintahan. 

5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 
berkaitan. 
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Triangulasi data yaitu dengan cara membandingkan data hasil 

pengamatan dengan hasil wawancara, data hasil wawancara dengan 

dokumentasi dan data hasil pengamatan dengan dokumentasi. Hasil 

perbandingan ini diharapkan dapat menyatukan persepsi atas data yang 

diperoleh (Moleong, 1993: 178).   

Triangulasi teori yaitu berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak 

dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori 

(Lincoln dan Guba dalam Moleong, 2007: 331). Dalam triangulasi teori, 

jika analisis telah menguraikan pola, hubungan, dan menyertakan 

penjelasan yang muncul dari analisis, maka penting sekali untuk mencari 

tema atau penjelasan pebanding atau penyaing.  
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5. Kerangka Analisis 
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