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ABSTRAK 
 

Penelitian berjudul Reproduksi Komunisme Dalam Perfilman Indonesia Pasca 
Orde Baru (Perspektif Teori Strukturalisme Film) ini berangkat dari kenyataan bahwa 
dua Orde politik terakhir di Indonesia memiliki perbedaan sikap dalam merespons 
eksistensi komunisme. Penelitian ini merumuskan permasalahannya sebagai berikut: 
1). Bagaimana ideologi komunisme—yang dulu pernah menjadi jaya melalui 
kendaraan politik Partai Komunis Indonesia, dan lalu dihabisi oleh sebuah operasi 
militer—direproduksi oleh produsen film komersial (Pasir Berbisik, Lentera Merah, 
dan Gie) dalam era pasca Orde Baru? 2). Bagaimana nilai-nilai komunisme sebagai 
sebuah strategi untuk meredam gejolak masyarakat Indonesia yang pernah mengalami 
trauma panjang akibat propaganda anti-komunis yang dilakukan di sepanjang era 
Orba diartikulasikan dalam film-film komersial tersebut?  

Studi ini memakai semiotic discursive yang berpangkal dari teori Strukturalisme 
guna membangun hubungan yang logis antara apa yang menjadi diskursus 
masyarakat (atas komunisme) dan makna simbolik dalam film sebagai media 
representasi dan sebagai produk sosial (penelitian kualitatif-eksploratif). Peneliti 
memakai ekonomi politik media Marxis, serta pemahaman film sebagai diskursus, 
hingga varian teori Post Marxis Louis Althusser, sebagai pelengkap untuk 
menjelaskan konstruksi ideologi masyarakat atas propaganda sepertiga abad oleh 
Orde Baru dan juga kemungkinan adanya propaganda yang sama di masa pasca Orde 
Baru. Dua teori terakhir ini kemudian membantu melihat bagaimana film 
menggunakan strategi untuk menghindari dan/atau memperlunak nuansa-nuansa 
ideologis anti-komunisme, mempertahankan kepentingan komersial atau kebutuhan 
atas eksistensi dan kontinuitas film sebagai karya. 

Hasil penelitian ini antara lain menemukan perbedaan reproduksi komunisme di 
periode perfilman pada Orde Baru dan sesudahnya, dimana pada masa Reformasi 
komunisme direproduksi secara lebih terbuka namun komersialistik. Reproduksi 
komunisme pada perfilman pasca Orde Baru menihilkan suara penguasa, dan 
berangkat dari perspektif korbannya—dengan segala bentuk kekerasan yang 
didapatkannya. Reproduksi itu juga penuh dengan simbolisasi, dan amat jarang 
menyentuh dimensi substansi dari ideologi komunisme itu sendiri. Disamping itu, 
diketahui pula bahwa perbedaan reproduksi atas tampilan bentuk dan isi dari 
komunisme tersebut ditopang oleh gelombang besar gerakan perfilman Indonesia 
yang dijalankan oleh para generasi kontemporer pasca-Orde Baru. Konfigurasi aktor-
aktor sosial juga dapat dipetakan dan mengarah kepada suatu situasi perfilman yang 
lebih terbuka bagi reproduksi komunisme dalam arti kapitalistik. 
 
Kata Kunci: reproduksi komunisme, ekonomi-politik film, perfilman nasional pasca 
Orde Baru, ideologi.  
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