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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

 

A. Profil Puskat Pictures 

Studio Audio Visual Puskat didirikan di Yogyakarta pada tahun 1969 oleh para 

imam yang mempunyai perhatian pada bidang komunikasi. Bermula dari sebuah 

laboratorium Sekolah Tinggi Filsafat Kateketik yang berada dipusat Yogyakarta 

melalui produksi foto, sound slide, dan rekaman audio. SAV Puskat telah 

berkembang menjadi sebuah pusat training dan produksi audio visual karena, 

perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat akan dunia audio visual terus 

meningkat terlebih dengan merebaknya televisi swasta di Indonesia, SAV Puskat 

membuka diri seluas-luasnya untuk kebutuhan tersebut. SAV Puskat tidak hanya 

melayani kebutuhan gereja saja, tetapi juga masyarakat luas seperti LSM, 

pemerintah, stasion televisi, universitas, masyarakat lintas agama dan siapa saja 

yang mempunyai kehendak baik untuk membangun dunia ini menjadi lebih baik. 

Kemudian untuk mengantisipasi kebutuhan tersebut, pada tahun 1995 SAV Puskat 

berpindah tempat ke sebuah desa di Sinduharjo di pinggir kota Yogyakarta. Di 

sinilah dibangun sebuah "media village" untuk mencapai apa yang dicita-citakan 

oleh SAV Puskat. 

 

Puskat Pictures ini beralamat di Balai Budaya Sinduharjo Jl. Kaliurang Km. 8,5 

Jaban, Sinduharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta INDONESIA, dengan Telp/Fax 
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+62-274-883539 (http://savpuskat.or.id/profil diakses 23/06/2014, pukul 20:14 

PM ) 

 

B. Gambaran Umum Film “Soegija” 

 

Soegija adalah film drama sejarah dan biografi dari Indonesia yang disutradarai 

oleh sutradara senior Indonesia Garin Nugroho, dibintangi oleh budayawan 

Nirwan Dewanto yang memerankan tokoh pahlawan nasional Albertus 

Soegijapranata. Film yang dibintangi aktor-aktor dari beragam latar belakang 

budaya ini diluncurkan di Indonesia pada tanggal 7 Juni2012. Dengan anggaran 

sekitar Rp. 12 miliar, film ini menjadi film termahal yang disutradarai Garin 

Nugroho.  

Film ini diproduksi dengan format film perjuangan yang mengambil cerita dari 

catatan harian tokoh Pahlawan Nasional Mgr.Soegijapranata,SJ dengan 

mengambil latar belakang Perang Kemerdekaan Indonesia dan pendirian Republik 

Indonesia Serikat pada periode tahun 1940–1949. Film ini disutradarai oleh 

sutradara kawakan Garin Nugroho dengan mengambil latar daerah Yogyakarta 

dan Semarang. Film ini juga menampilkan tokoh-tokoh nasional Indonesia lain, 

seperti Soekarno, Fatmawati, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, Sri Sultan 

Hamengkubuwana IX, Sri Paku Alam VIII, Jenderal Soedirman, Soeharto. Oleh 

karena itu untuk bisa menggambarkan pengalaman Soegija, film ini banyak 

menampilkan tokoh-tokoh nyata tapi difiksikan baik dari Indonesia, Jepang, 

Belanda, sipil maupun militer dalam peristiwa-peristiwa keseharian yang 

direkonstruksi dengan cukup detil. 

http://savpuskat.or.id/profil%20diakses%2023/06/2014
http://id.wikipedia.org/wiki/Film_drama
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Film_sejarah&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Garin_Nugroho
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Budayawan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Nirwan_Dewanto
http://id.wikipedia.org/wiki/Pahlawan_nasional
http://id.wikipedia.org/wiki/Albertus_Soegijapranata
http://id.wikipedia.org/wiki/Albertus_Soegijapranata
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/7_Juni
http://id.wikipedia.org/wiki/7_Juni
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Film_perjuangan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mgr&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/SJ
http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Kemerdekaan_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Indonesia_Serikat
http://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Indonesia_Serikat
http://id.wikipedia.org/wiki/1940
http://id.wikipedia.org/wiki/1949
http://id.wikipedia.org/wiki/Garin_Nugroho
http://id.wikipedia.org/wiki/Yogyakarta
http://id.wikipedia.org/wiki/Semarang
http://id.wikipedia.org/wiki/Soekarno
http://id.wikipedia.org/wiki/Fatmawati
http://id.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Hatta
http://id.wikipedia.org/wiki/Sutan_Sjahrir
http://id.wikipedia.org/wiki/Sri_Sultan_Hamengkubuwana_IX
http://id.wikipedia.org/wiki/Sri_Sultan_Hamengkubuwana_IX
http://id.wikipedia.org/wiki/Sri_Paku_Alam_VIII
http://id.wikipedia.org/wiki/Soedirman
http://id.wikipedia.org/wiki/Soeharto


53 
 

 

 

Berikut ini adalah kerabat kerja film Soegija, yaitu : 

Genre   : Drama biografi  

Sutradara  : Garin Nugroho 

Pemeran : Nirwan Dewanto, Annisa Hertami, Wouter Zweers, Wouter Braaf, 

Nobuyuki Suzuki, Olga Lydia, Margono, Butet Kartaredjasa, 

Hengky Solaiman, Andrea Reva, Rukman Rosadi, Eko Balung, 

Andriano Fidelis 

Musik   : Djaduk Ferianto 

Tanggal rilis  : 7 Juni 2012 

Durasi   : 115 menit 

Meskipun judul film yang diangkat dari kisah nyata ini adalah “Soegija” yang 

diambil dari nama Monsinyur Albertus Soegijapranoto,SJ atau yang biasa 
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dipanggil Romo Kanjeng, seorang Uskup pribumi pertama di Hindia Belanda 

(sebutan untuk Indonesia ketika masih menjadi koloni Belanda), jangan 

dibayangkan bahwa film ini adalah film agama karena film ini lebih mengangkat 

cerita tentang kemanusiaan daripada agama jadi, pada film ini Mgr. Albertus 

Soegijapranoto, SJ digambarkan sebagai pahlawan nasional bukan pahlawan 

agama. 

 

1. Sutradara Film Soegija (Garin Nugroho) 

 

Garin Nugroho Riyanto atau yang lebih dikenal dengan Garin Nugroho 

merupakan salah satu produser dan sutradara Indonesia yang populer. Garin 

Nugroho Riyanto lahir dengan nama Nugroho Riyanto pada 6 Juni 1961 di 

Yogyakarta. Garin Nugroho merupakan salah satu produser dan sutradara 

Indonesia yang populer. Selain aktif sebagai sutradara, Garin juga aktif 

mengamati masalah sosial budaya, sehingga dia pantas disebut sebagai seorang 

pengamat komunikasi sosial budaya. Dia juga kerap menulis kolom di berbagai 

media. 

 

Garin tidak hanya memproduksi film-film yang kemudian mencatat berbagai 

kemenangan dalam sejumlah festival film internasional. Garin sudah membuat 

video musik Januari Christy pada 1991, ketika video musik belum dikenal luas di 

televisi Indonesia. Kemudian menyusul Bintang-Bintang yang dinyanyikan Titi 

DJ, video musik dari Krakatau, Katon Bagaskara, Paquita Wijaya, Edo 

Kondologit serta Gong 2000. Nama Garin Nugroho mulai dikenal luas setelah 

film panjang pertamanya, yaitu Cinta dalam Sepotong Roti (1990) dan film 
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keduanya, Surat Untuk Bidadari (1992) membawa namanya ke panggung film 

internasional. Garin Nugroho juga peduli pada masalah lingkungan hidup yang 

tercermin dalam filmnya yang bertema lingkungan, yaitu Under The Tree. Ia juga 

mendirikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bernama SET pada tahun 

1987. Lembaga tersebut bertujuan untuk membuat bahasa yang baru, menciptakan 

spirit penciptaan dan membuat komunitas. Setelah itu dari LSM tersebut lahir 

sutradara muda, seperti Riri Riza. Garin Nugroho menempuh pendidikan film di 

Fakultas Sinematografi Institut Kesenian Jakarta (IKJ) dan selesai pada tahun 

1985. Selain belajar film, ia juga menempuh pendidikan hukum di Fakultas 

Hukum Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 1991. 

 

Dalam hal film, Garin Nugroho memulai kariernya sebagai kritikus film dan 

pembuat film dokumenter. Ia telah menyelesaikan sedikitnya dua puluh film 

(dokumenter, film pendek dan film panjang). Pada perayaan 250 tahun Mozart, ia 

terpilih sebagai salah satu dari enam sutradara inovatif dunia untuk membuat film 

yang kemudian melahirkan Opera Jawa. Di dalam bidang musik, Garin sempat 

membuat video klip January Christy, Titi DJ, Krakatau (grup musik), Katon 

Bagaskara, Paquita Widjaya, Edo Kondologit dan Gong 2000. Salah satu karya 

video klipnya, yaitu Negeri di Atas Awan (dinyanyikan oleh Katon Bagaskara) 

berhasil mendapat Trofi Visia pada final Video Musik Indonesia Periode II 

1994/1995. 
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2. Tokoh Film Soegija 

 

Pemeran Utama : 

Nirwan Dewanto  sebagai Soegija 

Pemeran Pembantu : 

Andrea Reva   sebagai Ling-Ling 

Andriano Fidelis  sebagai Banteng 

Annisa Hertami  sebagai Mariyem 

Butet Kartaredjasa  sebagai Koster Toegimin 

Cahwati   sebagai Ciprit 

Cor Van Der Kruk  sebagai Mgr. Willekens 

Eko Balung   sebagai Suwito 

Henky Solaiman  sebagai Kakek Ling-Ling 

Imam Wibowo  sebagai Presiden Soekarno 

Landung Simatupang  sebagai Pak Lurah 

 

Crew : 

Tim Produksi 

Produser Eksekutif  : Y. I Iswarahadi S. J 

Produser Pelaksana  :Margaretha Rini, Nova Teguh, Taufik Kusnandar 

Asisten Produksi  : Ade Mindarwan 

Tim Penyutradaraan 

Asisten Sutradara 1  : Azhar Kinoy Lubis 

Asisten Sutradara 2  : Hadrah Daeng Ratu 

Pemilih Peran   : Whani Dharmawan 
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Pelatih Akting/ Dialog : Landung Simatupang 

Koordinator Pemain  : Sara Lea Tunas 

Tim Tata Kamera 

Penata Kamera  : Teoh Gay Hian 

Asisten Kamera 1  : Bill Tristiandy 

Tim Tata Cahaya 

Penata Cahaya   : Budi 

Tim Tata Suara 

Perekam Suara  : Trisno 

Tim Tata Artistik 

Perancang Produksi  : Ong Hari Wahyu 

Penata Artistik   : Allan Sebastian 

Asisten Penata Artistik : Cecep Ruswandi 

Penanggungjawab Properti : Ari 

Koordinator Efek Khusus : Giono 

Tim Tata Kostum 

Penata Kostum  : Retno Ratih Damayanti 

Tim Tata Rias 

Penata Rias   : Darwin Tse, David Siahaan, Endang Sapto, Rini 

Tim Pasca Produksi 

Penyuting Adegan  : Wawan L Wibowo 

Asisten Penyunting adegan : Panji Pamikar 

Penata Musik   : Djaduk Ferianto 

Penata Suara   : Satrio Budiono, Trisno 
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Publicity & Promotions 

Fotografer     : Erik Wirasakti, Slamet Budiharjo 

Produksi: 

Production Companies : Studio Audio Visual Puskat 

 

C. Sinopsis Film Soegija 

Film Soegija ingin melukiskan kisah-kisah kemanusiaan di masa perang 

kemerdekaaan bangsa Indonesia (1940-1949). Tokoh Soegija yang diperankan 

Nirwan Dewanto diangkat sebagai uskup pribumi dalam gereja Katolik Indonesia. 

Menurut Romo Soegija kemanusiaan itu adalah satu, kendati berbeda bangsa, 

asal-usul dan ragamnya. Perang adalah kisah terpecahnya keluarga besar manusia. 

Ketika Jepang datang ke Indonesia pada tahun 1942, Mariyem diperankan Annisa 

oleh Hertami yang terpisah dari Maryono (oleh Abe), kakaknya. Seorang gadis 

kecil yang bernama Ling Ling (oleh Andrea Reva) dipisahkan dari ibunya yang 

diperankan oleh Olga Lydia. 

Pada alur cerita film Soegija tampaknya keterpisahan itu tidak hanya dialami oleh 

orang-orang yang terjajah, tetapi juga oleh para penjajah. Tokoh Nobuzuki yang 

diperankan oleh Suzuki, seorang tentara Jepang dan penganut Budhist, ia tidak 

pernah tega terhadap anak-anak, karena ia juga punya anak di Jepang. Tokoh 

Robert yang diperankan oleh Wouter Zweers, seorang tentara Belanda yang selalu 

merasa jadi mesin perang yang hebat, akhirnya juga disentuh hatinya oleh bayi tak 

berdosa yang ia temukan di medan perang. Ia pun rindu pulang, ia rindu Ibunya. 

Di tengah perang pun Hendrick yang diperankan oleh Wouter Braaf menemukan 

http://www.indonesianfilmcenter.com/film/production.php?comid=1349
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cintanya yang tetap tak mampu ia miliki karena perang. Soegija ingin menyatukan 

kembali kisah-kisah cinta keluarga besar kemanusiaan yang sudah terkoyak oleh 

kekerasan perang dan kematian. 

Film ini dibuat di Yogyakarta dan beberapa kota di Jawa Tengah. Film Soegija 

diadaptasi dari kisah nyata mengenai perjuangan seorang Uskup pribumi pertama 

dalam gereja Katolik Indonesia di tahun 1940-an bernama Albertus 

Soegijapranata. Berlatar belakang penjajahan Belanda dan Jepang, Garin Nugroho 

ternyata juga melibatkan pemain asing yang secara nyata menjadi usaha untuk 

menghadirkan situasi multikultur. 

Tokoh-tokoh utama di film ini disatukan pada acara persiapan perayaan Paskah di 

gereja Mgr.Albertus Soegijapranoto. Peristiwa itu kelihatannya sangat 

membahagiakan karena perang dunia telah selesai dengan menyerahnya Jepang 

pada pasukan sekutu karena dua kotanya dibom atom sehingga Indonesia bisa 

memproklamasikan kemerdekaanya. Lebih membahagiakan lagi, Ling-Ling bisa 

bertemu lagi dengan ibunya dan Mariyem tercapai cita-citanya menjadi seorang 

perawat. 

 

Pada saat itu tiba-tiba datang serangan dari pasukan Belanda. Rupanya Perang 

Dunia ke-II memang sudah selesai, tetapi perang kemerdekaan Indonesia belum 

selesai karena Belanda masih ingin menjajah kembali Indonesia. PBB sudah 

berusaha menengahi konfilk Indonesia-Belanda dengan perjanjian gencatan 

senjata, tetapi Belanda selalu mengingkari perjanjian itu dan terus melakukan 

serangan militer. 
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Pada saat itu rakyat Indonesia tidak mau menyerah begitu saja, para pejuang 

kemerdekaan terus melakukan perlawanan dengan gigih. Menurut saya yang 

menarik adalah tentang kisah seorang pejuang yang masih sangat muda (kira-kira 

usianya 15 tahunan) bernama Banteng. Pejuang muda itu walaupun luar biasa 

keberanian tempurnya, tetapi ia sama sekali tidak sekolah sehingga buta huruf dan 

satu-satunya tulisan yang bisa dibacanya hanyalah MERDEKA. 

 

Pejuang muda yang buta huruf itu ikut dalam serangan mendadak ke markas 

Robert dan lebih hebatnya lagi, pejuang muda buta huruf itu yang berhasil 

menembak mati Robert dengan pistol kebanggaannya. Dengan sangat bangga, 

pejuang muda buta huruf itu berkata pada mayat Robert dalam bahasa Jawa yaitu 

saiki kowe ora iso moco to? Ora koyo aku, saiki aku iso moco, MERDEKA!!! 

(Sekarang kamu tidak bisa membaca kan? Tidak seperti aku, sekarang aku bisa 

baca, MERDEKA!!!). 
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D. Profil Pemain Film Soegija 

 

Mgr. Albertus Soegijapranoto, SJ ( Nirwan Dewanto  

 

 

 

 

Gambar 4.1 Tokoh Soegija 

 

Seorang uskup pribumi pertama di Indonesia yang bertugas sebagai uskup di 

Semarang pada tahun 1940–1949. Mgr. Albertus Soegijapranoto, SJ ini menjadi 

uskup di Indonesia ketika Indonesia mengalami 3 jaman yaitu jaman penjajahan 

Jepang, jaman penjajahan Belanda dan jaman Kemerdekaan. 

 

Mgr. Albertus Soegijapranoto, SJ juga ikut berjuang melawan penjajah walaupun 

tidak dalam bentuk perjuangan bersenjata. Beliau berjuang mati-matian 

meringankan penderitaan rakyat di tengah kekacauan perang dan mencoba 

berdiplomasi di semua tingkat politik baik nasional maupun internasional. Atas 

peran sertanya dalam perjuangan kemerdekaan, Presiden Soekarno memberikan 

penghargaan dengan gelar Pahlawan Nasional pada tanggal 26 Juli 1963 untuk 

pahlawan yang berjuang dengan cinta ini. 
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Mariyem (Annisa Hertami Kusumastuti) 

 

Gambar 4.2 Tokoh Mariyem 

 

Seorang gadis muda yang biasa dipanggil oleh orang-orang Belanda sebagai 

Maria. Pada awalnya Mariyem yang jiwa nasionalisnya tinggi itu menolak 

dipanggil Maria karena nama itu berkesan Belanda. Tapi setelah Mariyem tahu 

riwayat Bunda Maria, seorang tokoh wanita yang sangat dimuliakan di agama 

Kristen Katolik itu, Mariyem menerima panggilan Maria dengan bangga. 

 

Kisah hidup Mariyem cukup menyedihkan karena kakak laki-lakinya yang 

bernama Maryono yang juga merupakan saudara satu-satunya itu tewas karena 

perang. Walaupun begitu, Mariyem tetap berjuang keras untuk mewujudkan cita-

citanya menjadi perawat karena ia lulusan sekolah perawat.  

 

 

 

 

 

 

Koster Toegimin (Butet Kartaredjasa) 
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Gambar 4.3 Tokoh Toegimin 

 

Seorang koster (semacam office boy untuk gereja) yang sangat setia pada 

atasannya yaitu Mgr. Albertus Soegijapranoto, SJ. 

 

Ling-Ling (Andrea Reva ) 

 

Gambar 4.4 Tokoh Ling-Ling 

 

Seorang gadis kecil keturunan Tionghoa yang terpaksa berpisah dengan ibunya 

karena perang. Ling-Ling tentu saja sangat sedih tetapi bisa selalu gembira karena 

dihibur oleh Mgr. Albertus Soegijapranoto, SJ serta Toegimin dan Mariyem 

Robert (Wouter Zweers) 

http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/profile/profile.php?pid=484626456d57
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Gambar 4.5 Tokoh Robert 

 

Inilah tokoh antagonis film ini, ia adalah seorang komandan pasukan Belanda 

yang sangat berambisi menaklukkan pejuang-pejuang Indonesia agar bisa 

menjadikan Indonesia menjadi jajahan negaranya. Tetapi walaupun Robert 

digambarkan sebagai mesin perang yang kejam, film ini juga menceritakan sisi 

kemanusiannya yaitu ketika dalam peperangan, Robert mengendong seorang bayi 

yang ditemukannya dengan penuh kasih sayang walaupun bayi itu adalah anak 

dari pejuang Indonesia yang baru saja dibunuhnya. 

 

 

 

 

 

 

 

Hendrick (Wouter Braaf) 
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Gambar 4.6 Tokoh Hendrick 

 

Tidak semua orang Belanda diceritakan sebagai tokoh antagonis di film ini, 

contohnya adalah Hendrick. Hendrick adalah seorang fotografer Belanda dan 

sahabat Robert yang sangat bersimpati pada penderitaan rakyat Indonesia. 

Diceritakan bahwa Hendrick jatuh cinta pada Mariyem, sedangkan Mariyem 

sebenarnya menerima cinta Hendrick tetapi terjadi dilema dalam hatinya karena 

bagaimanapun juga Hendrick adalah seorang Belanda. Di akhir film ini juga 

diceritakan bahwa akhirnya Hendrick tidak bisa bersatu dengan Mariyem karena 

terpaksa pulang ke Belanda. Setelah tiba di Belanda Hendrick mengirimkan foto-

foto yang diambilnya tentang Mariyem dan perjuangannya sebagai perawat 

(perjuangan dengan cinta juga). 

 

Masih ada banyak tokoh-tokoh film ini seperti Lantip, salah satu umat Romo 

Soegija yang juga seorang komandan pasukan pejuang kemerdekaan serta 

Nobuzuki, seorang kolonel Jepang yang seperti Robert, Nobuzuki bagaikan mesin 

perang yang kejam tapi sangat suka pada anak-anak karena ia mempunyai anak 
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yang ditinggal di Jepang. Dan masih banyak tokoh lain tapi tidak saya ceritakan 

saja karena hanya tampil sebentar. 

 

E. Kelebihan dan kekurangan pada Film Soegija 

 

Adapun kekurangan dalam film Soegija yaitu sebagai berikut : 

1. Sosok Soegija pada cerita tidak terlalu jelas, karena sosoknya hanya terjadi 

dibeberapa adegan sehingga membuat karakter Soegija tidak merekat 

kuat. 

2. Begitu banyak pemain dalam film ini membuat film ini tidak 

memperlihatkan satu pemain pun yang mendominasi penceritaan. 

3. Pada pemutaran film Soegija tokoh Soegija tidak diperankan secara 

gamblang. Penggambaran Soegija hanya berupa potongan-potongan 

adegan, foto, bahkan puisi Soegija yang dia tulis pada masa itu yang 

terinspirasi dari Soegija. 

Kemudian dalam film Soegija juga ada beberapa kelebihan dalam film tersebut, 

diantaranya yaitu film yang lebih mengangkat aspek kemanusiaan yang universal 

ketimbang aspek agama, tata artistik yang mampu memikat penonton, serta 

pemilihan kostum dan tempat untuk setiap adegan film begitu pas dengan keadaan 

negara pada masa tahun 40-an.  

(http://www.sinopsisfilmsoegija.com,/diakses//12/08/2014,pukul 16:20 PM). 


