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ABSTRAK 

Penelitian ini fokus pada analisis teks penolakan kebijakan politik Soekarno oleh 

Australia dalam film the Year of Living Dangerously. Rumusan masalah yang 

diajukan adalah terkait bagaimana Australia, melalui film the Year of Living 

Dangerously, memunculkan penolakan terhadap kebijakan politik Soekarno di 

dalamnya. Sebagai film yang diproduksi oleh Australia, film ini memberikan 

perspektif baru terkait bagaimana negara barat memandang Soekarno sebagai 

presiden, berikut dengan kebijakan-kebijakan politik yang ia miliki.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis teks dari Tony Thwaites 

yang melihat adanya bahwa analisis teks melihat tanda, makna konotasi, makna 

denotasi, dan mitos yang ada di baliknya. Penelitian ini juga menggunakan 

pendekatan kualitatif serta tipe penelitian deskriptif. Tinjauan pustaka dalam 

penelitian ini adalah Hubungan Film dengan Politik; Diskursus Kebijakan Politik 

dalam Media; Soekarno, Kebijakan Politik, dan Penolakan, dan Analisis Teks 

Semiotika pada Film. 

Analisis teks penolakan kebijakan politik Soekarno oleh Australia dalam the Year of 

Living Dangerously menggambarkan bagaimana sebuah kebijakan politik dan 

kepemimpinan seorang tokoh dapat diartikulasikan melalui perspektif barat. 

Artikulasi tersebut ditunjukkan melalui dialog-dialog yang disampaikan oleh 

karakter-karakter dalam film ini. Melalui film ini ditunjukkan masalah yang dihadapi 

oleh Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno; dari konflik politik yang ada 

hingga keadaan masyarakat di dalamnya. 

Kata kunci: Analisis teks semiotik, kebijakan politik, Soekarno, film, the Year of 

Living Dangerously. 

PENDAHULUAN 

Penelitian ini fokus pada analisis teks penolakan kebijakan politik Soekarno 

yang dilakukan oleh Australia melalui film the Year of Living Dangerously. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis teks oleh Tony Thwaites 

dengan memerhatikan tanda, kode sosial, makna konotasi, serta makna denotasi pada 



teks narasi film tanpa melupakan mitos yang membentuk teks itu sendiri. Penelitian 

ini sendiri berangkat dari argumen McQuail (1994) yang melihat bahwa film 

memiliki kemampuan untuk menarik perhatian dari audiensnya, sehingga realitas 

yang dibentuk oleh film dapat menjadi sebuah medium pembelajaran bagi para 

audiens. Oleh karena itu, peneliti menjadikan film sebagai bagian dari objek 

penelitian ini. 

Peneliti melihat Soekarno dan kebijakan politiknya sebagai objek penelitian 

yang menarik karena bagaimana sejarah menuliskan Soekarno dan kebijakan 

politiknya sebagai sebuah kerja yang memukau. Toer (1999) menyatakan bahwa 

Soekarno memiliki pengaruh tinggi di Indonesia, hal tersebut dilihat dari 

keberhasilannya menyatukan masyarakat dari latar belakang yang berbeda-beda, 

hingga keberhasilannya membuat Indonesia dapat bekerja sama dengan negara-

negara lain dengan membentuk Konferensi Asia-Afrika. Keberhasilan-keberhasilan 

tersebut menjadi bagian dari kebijakan politik yang ia miliki. 

Berbeda dengan fakta-fakta yang kita pahami mengenai Soekarno dan 

pemerintahannya, film the Year of Living Dangerously, sebagai film yang diproduksi 

oleh Australia, memunculkan konflik-konflik yang terjadi di bawah kepemimpinan 

Soekarno. Film ini mengisahkan Guy Hamilton, diperankan oleh Mel Gibson, yang 

datang ke Jakarta sebagai seorang jurnalis. Di Jakarta, ia dibantu oleh dua orang 

Indonesia, yang mana salah satunya kemudian diketahui sebagai salah satu anggota 

dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Selama di Jakarta, ia juga berkenalan dengan 

Billy Kwan, diperankan oleh Melinda Hunt, seorang fotografer yang juga berasal dari 

Australia. Guy Hamilton kemudian banyak dibantu oleh Billy Kwan untuk menjadi 

fotografer dari berita-berita yang ia buat, bahkan juga ikut dibantu untuk 

mendapatkan narasumber di Indonesia. Film the Year of Living Dangerously 

mengambil setting Jakarta pada tahun 1964-1965. Walaupun situs-situs film seperti 

IMDB atau RottenTomatoes menuliskan the Year of Living Dangerously sebagai film 



drama, film ini menaruh konflik politik Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno 

sebagai latar cerita dari film ini. 

Melalui penelitian ini, peneliti mempertanyakan bagaimana film the Year of 

Living Dangerously menunjukkan penolakan yang dilakukan oleh Australia terhadap 

kebijakan politik Soekarno. Sebagaimana tujuan dari penelitian ini sendiri juga untuk 

menunjukkan bagaimana Australia melakukan penolakan terhadap kebijakan politik 

Soekarno melalui film the Year of Living Dangerously. 

PEMBAHASAN 

Dalam film the Year of Living Dangerously terdapat lima adegan film yang 

memiliki teks yang memunculkan penolakan dari Australia terhadap kebijakan politik 

Soekarno. 

 

No Adegan Dialog 

1 

 

Billy Kwan: 

“You are an enemy here, Hamilton, like all 

westerners. President Soekarno tells the west to 

go to hell and today Soekarno is the voice of the 

third world.” 

2 

 

Guy Hamilton: 

“In short, Jakarta is a city where the questions 

outnumber the answers but one thing is certain: 

That Soekarno’s tightrope shuffle between the 

Communist PKI and the right-wing military is 

looking more precarious as the hours tick by.” 

Tabel 1 Adegan pada the Year of Living Dangerously 



3 

 

Pete Curtis: 

“Soekarno has yielded to the demands of the 

communist party members in Indonesian cabinet 

that a ‘Fifth Force’ is to be established.” 

4  

Billy Kwan: 

“People are out there fighting in the street for 

rice. I shoot some footage. Does anybody want 

it?” 

“Why don’t you tell them the true story, 

gentlemen? Why don’t you tell them that 

Soekarno makes empty speeches and builds 

monuments to his vanity while his people are 

starving to death? Why don’t you tell them that 

he says ‘Eat rats!”?” 

Wally O’Sullivan: 

“I’ve never really agreed with you on just how 

much the people mean to Soekarno. The only 

thing he wanted to with his people was to go to 

bed with them. The female ones, that is.” 

5 

 

Hartono: 

“Some people has taken over government. 

Troops have moved to the president’s palace.” 

 

 

Pada adegan 1 tabel 1 terdapat adegan dengan narasi yang dibacakan oleh 

Billy Kwan mengenai pernyataan Soekarno yang mengumpat kepada negara-negara 

barat, sehingga Billy Kwan mengidentifikasikan Guy Hamilton, yang berasal dari 

Australia, sebagai icon dari negara barat. Dalam teks tersebut, Billy Kwan 

menyatakan bahwa pengaruh dari Soekarno di negara bagian ketiga menjadikan 

masyarakat Indonesia akan melihat Guy Hamilton menjadi musuh di Indonesia. Kode 

sosial yang perlu dipahami adalah keberanian Soekarno untuk melakukan penolakan 



kepada Amerika Serikat, sebagaimana sikap yang diambil oleh Soekarno untuk 

menolak bantuan yang ditawarkan oleh Amerika Serikat menunjukkan adanya 

penolakan dari Indonesia terhadap negara tersebut, yang mana dijelaskan oleh 

Mortimer (2006) bahwa Soekarno pernah mengatakan “go to hell with your aid!” 

kepada Amerika Serikat sebagai bentuk penolakannya terhadap Amerika Serikat dan 

praktik ideologi dia terkait “berdikari” atau berdiri di atas kaki sendiri. Billy Kwan 

juga melakukan penekanan pada kata-kata tertentu, seperti “enemy”, “westerners”, 

“Soekarno”, “go to hell”, “the voice of the third world”. Lev (2009) menjelaskan 

bahwa Soekarno memiliki kepercayaan bahwa seluruh warga Indonesia harus bersatu 

untuk menyingkirkan sisa-sisa periode kolonialisme di Indonesia. Melalui pemikiran 

tersebut dapat dilihat bahwa teks yang dibentuk dalam adegan ini memunculkan ide 

anti-kolonialisme yang dipegang oleh Soekarno dalam masa kepemimpinannya di 

Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan melalui sikap yang digambarkan mengenai 

Soekarno dalam film terkait negara-negara barat yang ada di Indonesia. 

Pada adegan 2 tabel 1 ditunjukan sebuah adegan dengan teks narasi yang 

dinyatakan oleh Guy Hamilton saat melakukan siaran untuk ABS. Kalimat yang 

digunakan dalam teks narasi tersebut merupakan bagian dari sistem tanda yang 

bersatu dan membentuk menjadi teks. Di dalam tanda tersebut, terdapat beberapa kata 

yang dikategorikan sebagai bagian konotasi yang ditekankan karena dilakukannya 

penekanan dalam teks tersebut, antara lain “tightrope”, “Communist PKI”, “right-

wing military”, “precarious”, “Soekarno” dan “control”. Mortimer (2006) 

menjelaskan bahwa Presiden Soekarno memandang PKI sebagai pendukung, pihak 

kepercayaan, juga sebagai pengimbang sistem politik di Indonesia bersama dengan 

pihak militer. Hunter (2007) menuliskan bahwa Soekarno pernah menyatakan dalam 

salah satu pidatonya di salah satu acara ulang tahun PKI, bahwa Soekarno merangkul 

dan mendukung PKI. 

Teks dalam adegan 3 tabel 1 disampaikan oleh Pete Curtis saat membaca 

artikel yang ditulis oleh Guy Hamilton, setelah Guy Hamilton berhasil mewawancarai 



ketua PKI D.N. Aidit. Dalam teks tersebut, terdapat penekanan pada kata “yielded”, 

“demands”, “communist party”, dan“fifth force”. Menurut penjelasan Ricklefs 

(2008), permintaan PKI untuk membentuk ‘fifth force’ atau angkatan bersenjata 

kelima ini mendapat dukungan langsung dari Republik Rakyat Cina, di mana 

dukungan tersebut juga datang langsung dari Perdana Menteri Republik Rakyat Cina 

Zhou Enlai yang secara pribadi datang ke Indonesia untuk meminta dipenuhinya 

permintaan pembentukan ‘fifth force’ oleh PKI tersebut.  

Melalui teks yang muncul dalam adegan 2 dan adegan 3 ini, dapat dilihat 

bahwa ide marhaenisme yang dimiliki oleh Soekarno masih tetap muncul di 

dalamnya. Kemunculan ideologi tersebut dilihat pada dukungan yang dimiliki oleh 

Soekarno terhadap PKI, serta bagaimana dukungan tersebut juga menyebabkan 

munculnya konflik antara PKI dengan militer, terlihat terutama ketika dituliskan oleh 

Guy Hamilton bahwa Soekarno akan mengikuti permintaan dari PKI untuk 

membentuk ‘fifth force’. Asumsi adanya kemunculan tersebut didasari oleh 

bagaimana ideologi marhaenisme ini didasari oleh kerangka pikir yang sama seperti 

komunisme, yaitu marxisme, sebagaimana dijelaskan oleh Lev (2009) bahwa 

marhaenisme sendiri merupakan sebuah bentuk marxisme yang disesuaikan dengan 

keadaan di Indonesia. 

Pada adegan 4 tabel 1 ditunjukkan kemarahan Billy Kwan yang menyatakan 

bahwa banyak masyarakat Indonesia yang bertengkar di jalanan. Ia kemudian 

menambahkan bahwa media tidak pernah benar-benar menceritakan kisah yang 

sebenarnya. Ketika mengatakan hal tersebut, Billy Kwan menyatakannya kepada para 

jurnalis dari negara-negara barat yang tidak pernah menceritakan keadaan Indonesia 

yang sebenarnya. Bagi Billy Kwan, pidato-pidato yang disampaikan oleh Soekarno 

hanyalah omong kosong. Ia menganggap bahwa Soekarno membiarkan rakyatnya 

kelaparan, sementara ia sering membangun monumen-monumen demi egonya. Billy 

Kwan menambahkan lagi bahwa kehebatan Soekarno menyembunyikan keburukan 

yang dimilikinya. Wally O’Sullivan kemudian menambahkan bahwa Soekarno tidak 



terlihat sebagai sosok yang benar-benar memedulikan rakyatnya, namun lebih tertarik 

untuk meniduri rakyat perempuannya. Dalam teks-teks tersebut, terdapat konotasi 

yang ditekankan yang melakukan penekanan pada kata-kata “people”, “fighting”, 

“starving”, dan “bed”. Sczepanski (2016) menuliskan dalam artikelnya di 

ThoughtCo mengenai sejarah percintaan Soekarno. Dalam tulisan Sczepanski, 

Soekarno dituliskan sudah menikah dan bercerai sebanyak dua kali, hingga saat 

pernikahannya yang ketiga ia memutuskan untuk melakukan poligami, hingga 

kemudian menikah juga dengan lima perempuan lainnya. Nurmila (2009) juga 

menjelaskan bahwa perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh gerakan-gerakan 

perempuan untuk menolak poligami pada masa itu banyak tidak membuahkan hasil 

bahkan tidak digubris oleh pemerintah. Ricklefs (2008) menyebutkan bahwa banyak 

peneliti yang melihat bahwa Soekarno menggunakan dukungan-dukungan yang ia 

miliki untuk mempertahankan korupsi di Indonesia dan di bawah kepemimpinan 

Soekarno, terdapat penderitaan yang dialami oleh rakyat Indonesia. Kode sosial 

tersebut mendukung teks yang menggambarkan keadaan rakyat Indonesia yang 

menderita di bawah kepemimpinan Soekarno.  

Pada adegan 5 tabel 1 terdapat adegan di mana Hartono mendengarkan sebuah 

siaran radio yang menyatakan Istana Negara dikepung oleh pihak militer. Setiap kata 

yang dipilih dalam teks tersebut merupakan bagian dari tanda pada teks, dengan kata 

“taken over”, “government”, “troops”, “moved”, dan “president’s palace” sebagai 

bagian dari konotasi yang ditekankan. Kode sosial ini dijelaskan oleh Anderson dan 

McVey (2009) yang menjelaskan bahwa dikepungnya Istana Negara dimulai dari 

Divisi Diponegoro yang berasal dari Jawa Tengah sebagai konspirator. Hunter (2007) 

yang menuliskan bahwa sebelum insiden dikepungnya Istana Negara oleh militer, 

Soekarno menyatakan bahwa ia mendapat informasi terkait rencana penggulingan 

pemerintahan oleh militer yang direncanakan oleh Dewan Jenderal. Melalui teks dan 

kode sosial yang mendukung teks tersebut, dapat dilihat bahwa Soekarno sendiri 

tidak lepas dari ideologi marhaenisme yang ia pegang.  



Setelah melihat adegan-adegan pada the Year of Living Dangerously yang 

dilihat memunculkan penolakan terhadap kebijakan politik Soekarno, dapat dilihat 

adanya asosiasi antara Soekarno dengan PKI yang muncul paling terlihat muncul 

pada adegan  3 tabel 1 yang memunculkan adegan hasil liputan dari Guy Hamilton 

mengenai keputusan Soekarno untuk membentuk ‘fifth force’. Dalam adegan tersebut 

terdapat teks  “Soekarno has yielded to the demands of the communist party members 

in Indonesian cabinet that a ‘Fifth Force’ is to be established.” yang juga merupakan 

bagian dari tanda pada teks ini dan setiap kata yang digunakan untuk membentuk 

kalimat tersebut sebagai bagian dari tanda. Pada teks tersebut terdapat penekanan 

pada kata “established” yang menekankan pada keputusan Sokarno untuk mengikuti 

keinginan PKI untuk mewujudkan terbentuknya ‘fifth force’ dalam teks ini. Teks ini 

pun memiliki makna yang dibentuk oleh kode sosial yang juga sudah dijelaskan pada 

subbab-subbab sebelumnya. Lev (1966), sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, 

menuliskan bahwa PKI memang melakukan usaha untuk mencari persetujuan 

Soekarno untuk membentuk angkatan bersenjata kelima ini, namun menurut 

penjelasan Lev, permintaan tersebut berhasil dilawan oleh pihak militer. Berbeda 

dengan penjelasan dari Lev, Ricklefs (2008) menyatakan bahwa Soekarno sudah 

menyetujui pembentukan ‘fifth force’ ini, terutama setelah mendapatkan permintaan 

langsung dari Perdana Menteri Republik Rakyat Cina Zhou Enlai. Dijelaskan pula 

oleh Hunter (2007) mengenai pidato dari Soekarno yang menyatakan dukungannya 

terhadap PKI. Melalui kode-kode sosial yang mendukung teks yang terbentuk dalam 

adegan ini, dapat dilihat asosiasi yang dimiliki oleh Soekarno dengan PKI 

sebagaimana disampaikan oleh teks yang ada serta ditekankan melalui konotasi, dan 

memiliki makna yang sesuai dengan kode sosial yang ada pula.  

Seperti munculnya asosiasi Soekarno dengan PKI yang diwacanakan dalam 

the Year of Living Dangerously, terlihat pula dalam film adanya sikap anti-

kolonialisme yang dimiliki oleh Soekarno di bawah kepemimpinannya yang 

tersampaikan melalui adegan 1 tabel 1 yang ditunjukkan oleh Billy Kwan yang 



menceritakan penolakan Soekarno terhadap barat melalui teks “You are an enemy 

here, Hamilton, like all westerners. President Soekarno tells the west to go to hell 

and today Soekarno is the voice of the third world.” yang memiliki konotasi yang 

ditekankan pada bagian “go to hell” yang mencirikan penolakan terhadap barat 

tersebut. Pada kode sosial yang menghasilkan makna pada teks ini, dijelaskan oleh 

Mortimer (2006) bahwa Soekarno sempat melakukan penolakan terhadap barat, 

terutama Amerika Serikat dengan menyumpahi negara tersebut dengan kata kasar dan 

menolak bantuan negara tersebut dengan menyatakan “go to hell with your aid!” 

seperti penekanan yang ada pada adegan ini. Berhubungan dengan sikap anti-

kolonialisme yang muncul dalam adegan ini, sikap dan kebijakan anti-kolonialisme 

ini juga terlihat pada adegan 3 tabel 1 yang membahas mengenai pembentukan ‘fifth 

force’. Terdapat kode sosial yang dijelaskan oleh Sjahrir (1986), usaha pembentukan 

‘fifth force’ ini juga dibawa oleh Soekarno hingga mencari dukungan secara 

internasional, yang mana ia sampaikan melalui Peking-Pyongyang-Phnom Penh-

Jakarta-Hanoi axis yang juga dibentuk sebagai hasil dari kebijakan anti-kolonialisme 

Soekarno yang kemudian bergeser menjadi anti kapitalisme barat. Sehingga melalui 

kedua adegan ini dapat dilihat bahwa sikap anti-kolonialisme dari Soekarno sendiri 

dapat memengaruhi kebijakan politik yang dia putuskan. 

     Berkaitan dengan sikap anti-kolonialisme Soekarno tersebut, dapat dilihat 

bahwa Soekarno memiliki pandangan yang berseberangan dengan barat. Hal ini pun 

dikuatkan oleh adegan 4 tabel 1 yang memunculkan kemarahan Billy Kwan terhadap 

kepemimpinan Soekarno karena membuat rakyatnya menderita, dan dikuatkan lagi 

oleh pendapat Wally O’Sullivan yang melihat bahwa Soekarno hanya memedulikan 

rakyat perempuannya untuk dibawa ke kasur. Teks yang terbentuk dalam adegan 

tersebut adalah “People are out there fighting in the street for rice”, “Why don’t you 

tell them that Soekarno makes empty speeches and builds monuments to his vanity 

while his people are starving to death”, dan “I’ve never really agreed with you on 

just how much the people mean to Soekarno. The only thing he wanted to with his 



people was to go to bed with them. The female ones, that is.” Dalam teks tersebut 

terdapat penekanan pada kata “fighting in the street for rice” dan “people are 

starving” yang mengacu kepada keadaan masyarakat di bawah kepemimpinan 

Soekarno. Dalam kode sosialnya, Anderson (2002) menjelaskan bahwa keadaan 

masyarakat di Indonesia tidak baik setelah Soekarno memutuskan untuk membentuk 

Demokrasi Terpimpin. Nitisastro (2011) melihat bahwa naiknya indeks biaya hidup 

di Indonesia saat itu dikarenakan kebijakan Konfrontasi Indonesia-Malaysia oleh 

Soekarno yang menghasilkan banyaknya pengalokasian dana negara untuk 

konfrontasi tersebut. Konfrontasi Indonesia-Malaysia ini sendiri pun merupakan buah 

hasil dari sikap anti-kolonialisme yang dimiliki oleh Soekarno, sebagaimana 

dijelaskan oleh To dan Othman (2017) yang menjelaskan bahwa saat itu Soekarno 

melihat bahwa kemerdekaan Malaysia merupakan sebuah bentuk dari kolonialisme 

baru, ditambah dengan usaha Malaysia untuk merebut Kalimantan Utara yang 

mendapatkan bantuan utama dari Inggris dan Amerika Serikat. Melalui adegan ini 

kemudian dapat dilihat pula bagaimana sikap anti-kolonialisme yang dipegang oleh 

Soekarno memengaruhi kebijakan politik yang ia tentukan. Dalam adegan ini, teks 

yang terbentuk tidak secara eksplisit menyampaikan kebijakan politik yang dimiliki 

oleh Soekarno, namun kode sosial yang mendukung terbentuknya makna yang ada 

pada teks tersebut menunjukkan adanya pengaruh ideologi dan sikap Soekarno yang 

kemudian memengaruhi kebijakan politik yang ia putuskan. 

KESIMPULAN 

Setelah melakukan analisis terkait penolakan kebijakan politik Soekarno oleh 

Australia dalam the Year of Living Dangerously, penulis menemukan adanya makna 

penolakan kebijakan politik Soekarno oleh Australia dalam teks film ini. Pertama, 

dilihat dengan asosiasi dari Soekarno dengan PKI. Melalui the Year of Living 

Dangerously, ditunjukkan adanya kedekatan antara Soekarno dengan PKI yang 

kemudian menimbulkan konflik di Indonesia hingga menyebabkan jatuhnya 

kepemimpinan dari Soekarno. Adanya asosiasi antara PKI dan Soekarno ini pun 



kemudian mendukung keputusan Soekarno untuk mengikuti permintaan PKI untuk 

membentuk ‘fifth force’, sebagaimana ditunjukkan pada dimensi teks dalam film ini, 

yang kemudian juga menjadi salah satu penyebab konflik yang ada dalam negara dan 

digambarkan genting dalam film ini. 

Dalam film ini juga ditunjukkan sikap anti-kolonialisme Soekarno yang 

muncul melalui dimensi teks film ini. Sikap dan kebijakan anti-kolonialisme yang 

dimiliki Soekarno ini pun muncul menjadi mitos yang ada di balik pembentukan teks 

dalam film, seperti bagaimana kebijakan anti-kolonialisme ini memengaruhi 

kebijakan politik lainnya. Namun ada teks yang tidak memunculkan sikap anti-

kolonialisme ini secara eksplisit, walaupun kode sosial yang ada berhasil 

mendapatkan makna terkait sikap tersebut dan menekankan pada sikap anti-

kolonialisme yang dipegang oleh Soekarno. 

The Year of Living Dangerously, sebagai film yang diproduseri oleh Australia 

dan didanai oleh Amerika Serikat, diakui dibuat untuk menunjukkan keikutsertaan 

Australia dalam menjatuhkan kepemerintahan Soekarno. Melalui teks yang ada dalam 

film ini, kemudian muncul elemen-elemen sintaksis yang mengacu pada penolakan 

kebijakan politik Soekarno sebagaimana digambarkan melalui teks yang 

menceritakan kericuhan Indonesia hingga keadaan masyarakat di bawah 

pemerintahan Soekarno, kode sosial yang ada pun juga ikut mendukung pembentukan 

makna tersebut. 
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