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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk hegemoni Prancis serta 

pengaruh  hegemoni  tersebut  terhadap  tentara  Prancis  asal  Afrika  melalui  kajian  film 

„Indigènes”.  Film  berlatar  masa  Perang  Dunia  II  ini  merepresentasikan  hegemoni,  yaitu 

dominasi oleh suatu kelompok, khususnya kelas penguasa, terhadap kelompok yang lain 

sehingga ide-ide yang didiktekan oleh kelompok dominan terhadap kelompok yang didominasi 

disetujui secara wajar dengan cara pembentukan konsensus politis dan ideologis yang 

menggabungkan kelompok dominan dan yang didominasi. Dalam film ini, Prancis yang 

mengkoloni Afrika Utara (Aljazair, Maroko dan Tunisia), merekrut para pemuda jajahannya 

tersebut untuk menjadi bagian dari Forces françaises libres dan turut serta membela Prancis 

dalam perang melawan Nazi Jerman.Agar para pemuda Afrika itu bersedia menjalankan tugas 

mengabdi pada “motherland‟ Prancis, tentunya terdapat politik-politik kolonial yang lebih 

bersifat hegemonik daripada koersif yang dilakukan Prancis. 

Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih dalam penelitian ini untuk dapat mendeskripsikan 

bentuk dan pengaruh hegemoni Prancis terhadap tentara Prancis asal Afrika tersebut secara 

komprehensifdengan dilandaskan pada teori hegemoni gramscian dan politik kolonialisme 

Prancis. 

Hasil   penelitian   menunjukkan  bahwa  Prancis   telah   melakukan   berbagai   bentuk 

hegemoni dalam kebijakan kolonialnya berupa asimilasi, asosiasi dan kristenisasi. Manifestasi 

hegemoni tersebut di antaranya dengan melakukan propaganda-propaganda nasionalisme dan 

patriotisme Prancis dalam situasi perang terhadap pemuda-pemuda Afrika, memberikan janji- 

janji mengenai  kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan serta menginternalisasi ketiga prinsip 

Prancis tersebut, pasifikasi melalui agama serta melakukan hegemoni budaya.Pengaruh 

hegemoniterhadap tentara asal Afrika antara lain kesetujuan mereka pada nilai-nilai Prancis 

seperti patriotisme, nasionalisme, kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan, kesetujuan mereka 

bahwaPrancis sebagai tanah air mereka dan negara yang berkuasa di dunia, tetapi tidak pada 

budaya mereka. 

 
Kata kunci :Hegemoni Gramsci, Politik kolonial Prancis, Forces françaises libres
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ABSTRACT 
 

 
 

The research aims to analyze forms of French hegemony and its implications towards 
Franco-african soldiers through the study of  a film entitled „Indigènes‟.  The film pictured 
French struggle in World War II which also represents hegemony, that is a domination of group 
in  society,  including  fundamentally  but  not  exclusively the  ruling  class,  to  maintain  their 
dominance by securing the 'spontaneous consent' of subordinate groups, including the working 
class, through the negotiated construction of a political and ideological consensus which 
incorporates both dominant and dominated groups. As visualized in „Indigènes‟, French 
colonized North Africa (Algerie, Maroc and Tunisie) and recruited her colonized young men as 
part of Free French forces (Forces françaises libres). These young Africans joined the French 
army with the primary mission to liberate French from Germany, enemy of their colonizer in 
World War II. In order to make those „franco-african soldiers‟ fight for the “motherland”, 
French practiced some hegemonic colonial policies. 

By using qualitative descriptive approach, researchers try to describe comprehensively 
forms  and  implications  of  French  hegemony  towards  Franco-african  soldiers  that  are 
represented in film by using Gramscian hegemony and French colonial policies. 

The results showed that French has taken various forms of hegemony in her colonial 
policy namely assimilation,  association  and  Christianization.  The manifestations  of  French 
hegemony  include  propaganda  of  French  nationalism  and  patriotism  war  among  young 
Africans,  giving  promises  of  freedom,  equality  and  fraternity  and  internalizing  those  3 
principles,  pacification  through  christianism,  as  well  as  doing  cultural  hegemony.  The 
implications of the hegemony toward the African Free French forces are : their consent of 
french values such as patriotism, nationalism, freedom, equality and fraternity, their consent of 
French as their motherland and a ruling country in the world, but not to their culture. 

 
Keywords :Gramscian hegemony, French colonial policies, Free French forces.
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 
 

1.1. LATAR BELAKANG 
 

Hegemoni merupakan sebuah konsep dekonstruktif yang dikembangkan oleh 

Antonio Gramsci, seorang pemikir Italia, untuk mengkritik teori-teori Marxis.Hegemoni 

gramscian dapat dijelaskan dalam kutipan berikut ini: 

Dominant groups in society, including fundamentally but not exclusively the ruling 

class, maintain their dominance by securing the 'spontaneous consent' of 

subordinate groups, including the working class, through the negotiated 

construction of a political and ideological consensus which incorporates both 

dominant and dominated groups.(Strinati, 1995: 165) 
 
 

Dari  penjelasan  tersebut,  secara  garis  besar  hegemoni  didefinisikan  sebagai 

dominasi oleh satu kelompok, khususnya kelas penguasa, terhadap kelompok yang lain 

sehingga ide-ide yang didiktekan oleh kelompok dominan terhadap kelompok yang 

didominasi, termasuk kelas pekerja, disetujui secara wajar dengan cara pembentukan 

konsensus politis dan ideologis yang menggabungkan kelompok dominan dan yang 

didominasi. 

Konsep hegemoni Gramsci tidak hanya merujuk pada dominasi kelas borjuis 

(pemimpin negara, pemilik modal) terhadap proletariat dalam kehidupan ekonomi, namun 

dapat pula mewujud pada berbagai relasi sosial, politik dan budaya yang menandakan 

supremasi suatu kelompok atas kelompok lainnya di mana seolah-olah supremasi itu 

dilakukan  tanpa  kekuasaan  memaksa.  Dominasi  yang  sifatnya  hegemonik  juga  terjadi 

dalam praktik kolonialisme. 

Untuk melanggengkan kekuasaan kolonialnya, selain melakukan eksploitasi dengan 

kekerasan,  negara  penjajah  juga  menerapkan  cara-cara  dominasi  dengan  pendekatan 

„kepemimpinan moral dan intelektual‟ terhadap negara jajahannya.Inilah yang dimaksud 

hegemoni dalam konsep Gramsci. Gramsci (dikutip dari Faruk, 2010, 141) menyatakan 

bahwa suatu kelompok sosial mendominasi kelompok-kelompok antagonistik yang 

cenderung  ia  „hancurkan‟ bahkan  dengan  kekuatan  tentara,  atau  kelompok  tersebut 

memimpin kelompok antagonistik tersebut dan beraliansi dengannya. Jadi, agar yang 

dikuasai mematuhi penguasa, yang dikuasai tidak hanya harus merasa mempunyai dan 

menginternalisasi  nilai-nilai  serta  norma  penguasa,  lebih  dari  itu  mereka  juga  harus 

memberi persetujuan atas subordinasi mereka sebagai sebuah kewajaran (common sense).
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Hegemoni Prancis terhadap para pemuda Afrika dalam praktek kolonialismenya 

adalah sebuah gejala semesta yang real. Praktik dominasi hegemonik dalam kolonialisme 

Prancis tersebut terepresentasi dalam sebuah film Prancis berjudul „Indigènes” yang 

diproduksi  tahun  2006.  Film  sebagai  sebuah  media  yang  merepresentasikan  realitas 

semesta,   membentuk   dan   menghadirkan   kembali   realitas   melalui   tanda-tanda   dan 

konvensi-konvensi sinematik (Turner, dikutip dari Irawanto, 1999: 15).Film karya Rachid 

Bouchareb, sineas asal Aljazair, ini menceritakan tentang kisah para tentara Prancis dalam 

Perang Dunia II. Dalam organisasi militer tersebut, para pemuda asal Afrika khususnya 

dari wilayah Maghribi (Aljazair, Maroko dan Tunisia) direkrut sebagai bagian dari tentara 

Prancis yang maju ke medan perang membela kepentingan negara Prancis melawan Nazi 

Jerman.  Tokoh  Saïd,  Abdelkader,  Messaoud,  dan  tentara  asal  Afrika  lainnya  dengan 

pantang  menyerah  berperang  melawan  Nazi  di  berbagai  wilayah  pertempuran.  Para 

pemuda Afrika tersebut berjuang dengan segenap jiwa raga mereka mempertahankan 

wilayah Prancis dari pendudukan Jerman hingga satu per satu dari mereka gugur di medan 

tempur dan hanya tersisa Abdelkader. 

Menurut sejarah, negeri-negeri maghribi merupakan bagian dari wilayah koloni 

Prancis.Prancis mulai mengkoloni Aljazair tahun 1830 yang kemudian meluas hingga 

Tunisia dan Maroko. Praktik kolonialisme tersebut, sebagaimana motif negara kolonial lain 

seperti Jerman dan Inggris, berawal dari kepentingan Prancis untuk memperoleh wilayah 

jajahan demi kepentingan politik sebagai penguasa dunia, kepentingan  ekonomi untuk 

mendapatkan wilayah pemasaran sekaligus mencari sumber tenaga kerja murah atau buruh 

sebagai dampak revolusi Industri (Chafer, 2002 p. 84–85.). Pada perkembangannya, selain 

faktor kepentingan-kepentingan di atas, Prancis sebagai peserta aktif dalam Perang Dunia 

II juga membutuhkan tenaga para pemuda Afrika untuk menjadi bagian dari angkatan 

perangnya sebab jumlah pemuda asli Prancis sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhan 

angkatan Perang karena banyak dari mereka yang tidak mau meneruskan pertempuran 

setelah kekalahan pada Mei 1940 (Nadeau & Barlow, 2003, p. 89). Oleh sebab itu, 

pemerintah Prancis, melalui perintah Charles de Gaule yang pada saat PD II menjadi 

komandan dan pemerintah pengasingan Prancis, merekrut para pemuda Afrika jajahannya 

untuk menjadi anggota Forces françaises libres (Tentara Kemerdekaan Prancis). Agar para 

pemuda Afrika itu bersedia menjalankan tugas mengabdi pada „motherland‟ Prancis, 

tentunya terdapat politik-politik colonial yang lebih bersifat hegemonik daripada koersif 

yang dilakukan Prancis, misalnya politik asimilasi (percampuran antara orang Prancis dan
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orang pribumi Afrika), asosiasi (melebur orang pribumi dan mencetak kembali menjadi 

orang Prancis), serta kristenisasi. 

Berdasarkan pemaparan di atas, realitas semesta mengenai tentara kemerdekaan 

Prancis  asal  Afrika  yang  terepresentasi  melalui  film  „Indigènes‟  merupakan  sebuah 

paradoks sebab para pemuda jajahan asal Afrika direkrut, dilatih, dipersenjatai dan 

disematkan pada mereka label tentara Prancis serta ditanamkan nilai-nilai nasionalisme 

Prancis. Bagaimana ambiguitas antara jati diri sebagai pemuda Afrika terjajah sekaligus 

sebagai  tentara  Prancis-Afrika  dapat  terjadi  tidak  lain  merupakan  kerja  dari  sistem 

hegemoni yang dijalankan Prancis. Hal inilah yang menjadi kompleksitas menarik yang 

akan  diangkat  dalam  kajian  film  ini  dan  disarikan  dalam  sebuah  judul  penelitian 

“Hegemoni Prancis terhadap tentara Prancis asal Afrika dalam film Indigènes”. 

 
 

1.2. PERUMUSAN MASALAH 
 

Paparan dalam latar belakang di atas mengerucut pada formulasi 2 buah rumusan masalah, 

yaitu: 

1. Bagaimana bentuk-bentuk hegemoni Prancis terhadap Tentara Prancis asal Afrika yang 
 

direpresentasikan dalam film “Indigènes”? 
 

2. Bagaimana pengaruh hegemoni tersebut terhadap tentara Prancis asal Afrika tergambar 
 

dalam film “Indigènes”? 
 

 
 

1.3. TUJUAN dan MANFAAT PENELITIAN 
 

1.3.1 Tujuan Penelitian 
 

Sejalan  dengan   rumusan  masalah   yang  telah  diformulasikan,  penelitian  ini 

bertujuan untuk : 

1. Mengetahui bentuk-bentuk hegemoni Prancis terhadap Tentara Prancis asal Afrika yang 

direpresentasikan dalam film “Indigènes”. 

2.  Mengetahui  pengaruh  hegemoni  tersebut  terhadap  tentara  Prancis  asal  Afrika  yang 
 

tergambar dalam film “Indigènes. 
 

 
 

1.3.2. Manfaat Penelitian 
 

Secara   teoretis,   penelitian   ini   diharapkan   bermanfaat   untuk   memperoleh 

pemahaman  yang komprehensif  mengenai  cara  kerja sistem  hegemoni  dalam  berbagai 

aspek kehidupan bermasyarakat, dalam hal ini khususnya dalam praktek kolonialisme dan 

kemiliteran yang ditelaah melalui kajian film. Sementara itu secara praktis, penelitian ini
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bermanfaat sebagai bentuk aplikatif kajian media (film) yang dapat dikaji melalui sudut 

pandang ilmu sosial lainnya.
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BAB II TINJAUAN 

PUSTAKA 

 
 

Sebuah penelitian membutuhkan suatu landasan teori yang dapat membantu 

memahami bentuk dan hubungan fenomena-fenomena yang teridentifikasi dalam kegiatan 

penelitian. Teori hegemoni yang dikonsepsikan Gramsci serta politik kolonialisme Prancis 

di  Afrika  akan  menjadi  pijakan  yang  diharapkan  mampu  membantu  menjawab  dua 

rumusan masalah di atas. 

 
 

2.1 Landasan Teori 
 

2.1.1 Teori Hegemoni Gramsci 
 

Gramsci (dikutip dari Pozzolini, 2006, hal 80) mengatakan bahwa suatu kelompok 

sosial, untuk  menjalankan  kekuasaannya secara  ketat,  harus mampu  mendominasi  dan 

sekaligus menjalankan kepemimpinannya.Sebuah kelas tidak boleh hanya bergantung pada 

kekuatan material dari kekuasaan untuk memimpin secara efektif tetapi harus menjalankan 

pula fungsi  hegemonik.Ia  meneliti  bentuk-bentuk  politis,  kultural  dan  ideologis  dalam 

masyarakat,  di  mana  suatu  kelas  dapat  membangun  kepemimpinanannya  tidak  dalam 

bentuk dominasi yang memaksa (Faruk, 2010, hal. 132). Lebih lanjut Faruk (2010, hal 135) 

menyatakan bahwa alih-alih menyetujui konsep dominasi yang lebih ortodoks dari marxis, 

Gramsci  memilih  sebuah  konsep  yang disebutnya  sebagai  “kekerasan  dan  kesetujuan” 

(force and consent). 

Kekerasan adalah cara dominasi, yaitu penanaman kekuasaan dari kelas yang 

berkuasa  terhadap  kelas  yang  tertindas  dengan  cara  paksa,  dengan  melibatkan 

aparat-aparat kekerasan seperti polisi dan sejenisnya, sedangkan kesetujuan adalah 

cara hegemoni yaitu penanaman kekuasaan yang sama, tetapi yang dilakukan untuk 

mencapai kesepakatan dari kelas yang dikuasai, penerimaan yang ikhlas dari kelas 

itu (Faruk, 2010, hal 135). 

 
Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, hegemoni Gramscian dapat didefinisikan 

sebagai dominasi oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya, dengan atau tanpa 

ancaman kekerasan, sehingga ide-ide yang ditanamkan oleh kelompok dominan terhadap 

kelompok yang didominasi dapat diterima secara alamiah atau sebagai sesuatu yang wajar 

(common sense). 

Agar masyarakat tidak merasa dihegemoni perlu adanya pengarahan konsep 

pemikiran yang menghasilkan common sense melalui suatu konsensus.Konsensus dapat 

dilaksanakan melalui kerjaaparatus yang memiliki misi penanaman nilai-nilai dan ideologi.
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Contohnya, dalam upaya penaklukan oleh yang kuat terhadap yang lemah sebagaimana 

setiap negara penjajah terhadap jajahannya, si penjajah menanamkan ide bahwa dalam 

kebijakan kolonialnya, dia membawa peradaban (mission civilicatrice). Menurut Gramsci 

(dikutip dari Pozzolini, 2006, hal. 154)  si penjajah akan berkata “Saya ingin menaklukan 

untuk membawa peradaban”, padahal kenyataan sejatinya segala bentuk penjajahan adalah 

untuk menghancurkan. Jadi, penanaman ideologi semacam itu seolah-olah berjalan dalam 

jalur dan tujuan yang positif. 

Menurut Gramsci, ideologi tidak otomatis tersebar dalam masyarakat, melainkan 

harus  melalui  aparatus,  para  fungsionaris  hegemoni,  yaitu  kaum  intelektual.  Kata 

intelektual   dalam   hegemoni   Gramsci   dipahami   sebagai   “suatu   strata   sosial   yang 

menyeluruh yang menjalankan suatu fungsi organisasional dan berpartisipasi membangun 

hegemoni baik dalam lingkungan politik, kebudayaan, maupun pendidikan”(Faruk, 2010, 

hal 150).Mereka mencakup kelompok-kelompok misalnya pemimpin negara, pemimpin 

partai, guru, sastrawan, seniman, pegawai yunior dalam ketentaraan sampai dengan pejabat 

yang lebih tinggi. 

Para intelektual  yang menanamkan  nilai  dan  ideologi  melalui  hegemoni  dalam 

arena kolonialismeadalah para anggota organisasi militer maupun penduduk koloni yang 

telah direkrut untuk turut serta menjadi fungsionaris mereka.Dalam menjalankan perannya, 

metode dan teknik eksploitasi  terhadap masyarakat yang didominasi yang diterapkan pun 

berbeda-beda (Pozzolini, 2006, hal. 158). Militer sebagai representasi negara, tidak hanya 

menggunakan  kekuatan  koersif  terhadap  masyarakat  jajahannya,  namun  juga 

memanfaatkan kekuatan hegemonik untuk menyebarkan ide pembangunan peradaban pada 

negeri jajahan yang dianggap „belum beradab‟. Inilah yang dimaksud Gramsci sebagai 

konsep  penguasaan  melalui  „force and  consent‟  (kekuatan dan  kesetujuan)  yang telah 

dijelaskan sebelumnya. Dengan bertindak melalui kepemimpinan moral dan intelektual, 

kaum terjajahdirangkul ke peradaban, misalnya diangkat sebagai tenaga kerja yang diupah, 

dijanjikan dengan hidup yang lebih baik, bahkan seolah-olah diberi hak istimewa untuk 

menjadi bagian dari yang dominan, yaitu menjadi bagian dari militer untuk membantu 

mereka memperluas  dominasinya ke negeri-negeri lain. Dalam aliansi  semacam inilah 

nilai-nilai dan ideologi kelompok dominan terus-menerus ditanamkan kepada yang 

didominasi. 

Dalam menjalankan fungsi organisasional oleh para intelektual tersebut, peran 

kekuatan hegemonik sangat penting. Mengenai cara kerja hegemoni yang menyasar pada
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pembentukan common sense, Gramsci (Patria, 1999)  menyebutkan tiga kategori hegemoni 

yang didasarkan pada tahapan penyesuaian yang berbeda yang meliputi: 

1. Orang menyesuaikan diri mungkin karena takut akan konsekuensi-konsekuensi bila ia 

tidak menyesuaikannya. 

Konformitas ditempuh melalui penekanan dan sanksi-sanksi yang menakutkan sehingga 

pada tahapan ini, alih-alih memercayai wacana pihak dominan,   penyesuaian yang 

dilakukan oleh pihak yang didominasi lebih karena rasa takut. Pihak yang didominasi 

menyesuaikan diri untuk memperoleh keamanan mereka sendiri. Oleh karena itu pada 

tataran awal hegemoni ini, pihak dominan harus menciptakan sanksi terlebih dahulu 

untuk mendapatkan kepatuhan. 

2. Orang menyesuaikan diri mungkin karena terbiasa mengikuti tujuan-tujuan dengan cara- 

cara tertentu. 

Konformitas dalam hal ini merupakan soal partisipasi dalam masyarakat untuk 

melaksanakan tujuannya sebab manusia menyadari bahwa terdapat manusia lain dengan 

kepentingan yang sama sehingga hal tersebut memunculkan solidaritas. Akan tetapi, 

solidaritas tersebut masih berbasis pada kepentingan ekonomi bersama.Dalam hal ini, 

kelompok hegemonis menyadari bahwa untuk menghegemoni kelompok yang 

didominasinya adalah dengan memberikan dorongan-dorongan yang dapat 

mengakomodasi  kepentingan-kepentingan  anggota  kelompok  yang  didominasi, 

misalnya kepentingan ekonomi. 

3. Konformitas yang muncul dari tingkah laku mempunyai tingkat-tingkat kesadaran dan 

persetujuan dengan unsur tertentu dalam masyarakat. 

Hal tersebut berarti penyesuaian yang dilakukan kelompok yang didominasi didasari 

oleh kesadaran bahwa ada hal lain yang melampaui kepentingan pribadi maupun 

kelompoknya saja. Kepentingan itu tidak lagi murni kepentingan ekonomi semata 

melainkan  gabungan  dari  tujuan-tujuan  kolektif.  Berdasarkan  hal  ini,  kelompok 

dominan  harus  mampu  membangun  kesadaran  pihak  yang  didominasinya  bahwa 

ideologi yang mereka punya lah yang mampu menyatukan tujuan kolektif baik bidang 

ekonomi, sosial, politik, dan sebagainyamelalui kepemimpinan intelektual dan 

moral.Melalui kesadaran dan kesetujuan dari pihak yang didominasi itulahsuatu 

kelompok sosial yang kuat memenangkan hegemoni total. 

 
 

Jadi,  apabila  suatu  kelompok  ingin  melanggengkan  supremasinya,  ia  harus 

memiliki  pemahaman  atas  ketiga  kategori  hegemoni  di  atas  agar  dapat  menghasilkan
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perilaku yang diharapkan dari kelompok yang didominasi dengan memanfaatkan para 

intelektual sebagai agen-agen hegemoni. 

 
2.1.2 Politik Kolonialisme Prancis di Afrika 

 
Bahasan mengenai hegemoni Prancis dalam praktek kolonialismenya di Afrika 

selalu berkaitan dengan politik kolonialisme yang dijalankan pemerintah Prancis. 

Kebijakan-kebijakan politik kolonial Prancis memiliki ciri yang sangat berbeda dengan 

negara penjajah lainnya.Mereka menyebut misi kolonisasi mereka sebagai „mission 

civilisatrice” (misi pembawa peradaban)(Lewis, 1962, p.130). Prancis setidaknya memiliki 

beberapa doktrin politik yang sifatnya hegemonik, alih-alih koersif, yang dijalankan di 

daerah-daerah koloninya. Di Afrika Utara, jenis-jenis kebijakan politik kolonial Prancis 

tersebut antara lain: 

a.   Asimilasi 
 

Doktrin   asimilasi   merupakan   politik   kolonial  Prancis   yang  paling   populer. 

Beberapa penulis menjulukinya sebagai “the dominant and continuing characteristic of 

French  colonial  policy  throughout  the  entire  era  of  imperialism  ,as  the  distinctive 

manifestation of the French genius” (Lewis 1962, p.131).Lewis (1962, p.131)selanjutnya 

menyebutkan    beberapa    definisi     politik     asimilasi     yaitu     :(1)     secara    umum 

merupakan“making over non-European peoples in the "civilized" image of European”, 

(2)Dalam  konteks  administratif, asimilasi  dimaknai  sebagai“applying  a  uniform  set  of 

rules in all colonies without taking into account differences in size, distance from France, 

social organization, religious patterns, economic development, etc. “, 

(3)Secara  budaya  « assimilation  might  meantthe  propagation  of  the  French  language 

among non-European peoples”. 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa politik asimilasi ini 

mendasarkan pada upaya untuk mencampur orang Prancis dan Afrika dalam sebuah citra 

peradaban Eropa di mana prinsip tersebut mengandung gagasan „égalité‟ (kesetaraan) dan 

„fraternité‟ (persaudaraan). Tujuan politik ini adalah untuk mengintegrasi daerah seberang 

lautan   (Département/Territoire   d‟Outre   Mer)   dengan   Prancis   serta   mengasimilasi 

penduduk koloni di luar Prancis dalam segala aspek kehidupan (politik, sosial, ekonomi, 

etnis, religius, dan kultural).Asal mula politik ini dijalankan adalah karena pertimbangan 

perlunya  tenaga manusia dalam  memenuhi  kebutuhan  revolusi  industri  dan  kebutuhan 

angkatan perang untuk mengimbangi jumlah tentara musuh.Namun Prancis menyatakan 

bahwa  kebijakan  asimilasi  ini  adalah  sebuah  upaya  membawa  penduduk  koloni  ke
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„peradaban‟ (to  civilize  the  colonized).  Mengenai  hal  ini,  Kongres  Nasional  Prancis 

mendeklarasikan bahwa "in all the overseas lands under French authority, the efforts of 

colonization should propagate among the natives the language, the methods of work, and, 

progressively, the spirit and the civilization of France” (Lewis, 1962, p. 143). 

b.   Asosiasi 
 

Politik asosiasi adalah melebur orang pribumi dan mencetak kembali menjadi orang 

Prancis.Lewis (1962, p. 138) menyebutnya sebagai „frenchifiying‟ (membuat jadi Prancis). 

Hal ini dilaksanakan antara lain dengan menanamkan pendidikan Barat kepada sekelompok 

kecil pribumi dan golongan elite Afrika, kemudian mereka diajak bekerja sama dengan 

pegawai-pegawai Prancis untuk membawa kultur Barat serta nilai-nilai Prancis di kalangan 

orang-orang  Afrika.Akan  tetapi,  politik  asosiasi  ini  kemudian  tidak  begitu  dibedakan 

dengan asimilasi sebab keduanya bersinggungan dalam hal „mempranciskan dan 

memperadabkan‟ orang Afrika dengan kultur Eropa. Hal ini sebagaimana dikemukakan 

oleh Lewis (1962, p.131) bahwa, 

“Others hold that it was abandoned early in the 20th century, and replaced by a 

quite different policy of "association". It is easy to show that this latter term first 

appeared in the literature of French colonialism as a proposed alternative to 

"assimilation", but it is equally true that the two words did not long remain 

differentiated.” 

 
 

Politik  asosiasi  didasari  pada  kebutuhan  untuk  memiliki  agen-agen  bumiputera 

yang dapat menjadi pelaksana kelas rendah yang membantu tugas pemerintah kolonial di 

bawah pemerintahan Prancis.Golongan pribumi yang ditempa pendidikan Barat tersebut 

diatur dan dikendalikan Prancis untuk melaksanakan misi-misi tertentu.Pada tahun 1939, 

beberapa orang dari kelompok elite memperoleh kewarganegaraan Prancis sebagai salah 

satu bentuk pelaksanaan politik asosiasi ini. Namun, sebagian besar yang lain hanya diberi 

harapan semu semata dan pada akhirnya tetap tidak memperoleh kewarganegaraan Prancis. 

 
 

c.   Kristenisasi 
 

Prancis merupakan salah satu negara di Eropa yang memiliki tradisi Katolik yang 

kuat.  Gramsci  (dikutip  dari  Pozzolini,  2006,  170)  mengatakan  bahwa  setelah  era 

Konstantin, agama Kristen bisa menyebar luas dengan dukungan kekuatan senjata. Ketika 

agama ini  telah  menjadi cara berpikir dari  penguasa,  maka sejak  itulah kejayaan  dan 

penyebarluasan  agama  Kristen  tak  bisa  dipisahkan  dari  perang,  imperialisme  dan
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kolonialisme. Dalam politik kristenisasi, dasar imperialisme dan kolonialisme ini 

dilaksanakan demi agama (gospel) sebab mereka menganggap bahwamenyelamatkan 

manusia dari segala macampenindasan dan ketidakadilan terutama di negara-negara yang 

dianggap terbelakang merupakantugas suci agama, sehingga agama dianggap membawa 

misi perdamaian (pasifikasi). Akan tetapi selain alasan murni agama, bagi Prancis, agama 

dijadikan pula alat politik untuk menarik penduduk koloni agar takluk dan bersedia 

mengabdi  pada pemerintah kolonial  Prancis.  Politik  ini efektif dijalankan  di  beberapa 

wilayah Afrika seperti Senegal dan Pantai Gading. 

Sementara itu, wilayah Afrika Utara yang dijuluki „maghreb‟ (Aljazair, Maroko, 

Tunisia), merupakan negara-negara dengan penduduk keturunan Arab yang sangat kuat 

memegang kultur Arab dan mayoritas beragama Islam. Pendudukan Prancis di wilayah ini 

tidak dapat dengan mudah memasukkan tradisi kristen ke dalam budaya pribumi. Maka, 

mulai lah terjadi tekanan-tekanan hegemonik dengan cara menyisihkan mereka yang teguh 

memegang keyakinan Islam dari jabatan-jabatan tingkat menengah dan atas.Beberapa suku 

dan elit Muslim berada dibawah kontrolmereka. Di Maroko misalnya, kebijakan Prancis 

dipusatkan pada sekelompok kecil elit saja. Pada tahun 1940-an, kelompok usia belajar 

yang bersekolah hanya enam persen. Selain itu, di antara suku-suku yang mayoritas Arab, 

terdapat suku minoritas bernama Berber yang kemudian dikuasai dan dijadikan kolaborator 

atau fungsionaris Prancis. Prancis berusaha menjadikan elit Berber yang terdidik secara 

Prancis itu untuk membatasi dominasi dan pengaruh Arab serta penerapan hukum Islam 

diMaroko  sebab  adat  Berber  lebih  bernuansa  Eropa  daripada  Islam  (Lapidus,  2000, 

hal.201). 

Dari ketiga kebijakan politik kolonial Prancis tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

ciri yang khas dari propaganda kolonialisme Prancis adalah untuk membawa peradaban ke 

Afrika. Maka untuk menjadi beradab, penduduk koloni harus   mampu berbicara bahasa 

Prancis, makan makanan Prancis, berpakaian layaknya orang Prancis, menjadi penganut 

Kristen, melek huruf dan meninggalkan budaya Afrika yang dianggap primitif dengan 

mengadopsi budaya Prancis. 

 
 
 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan hasil penelusuran tim penulis, ditemukan tiga dari beberapa penelitian 

sebelumnya yang menggunakan kajian hegemoni yang dicetuskan Antonio Gramsci dan 

objek kajian dengan film yang sama “Indigènes”, yakni
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1)  Penelitian dengan judul “Propaganda Masyarakat Etnis Tionghoa dalam Novel Miss Lu 

Karya Naning Pranoto: Kajian Hegemoni Antonio Gramsci” ini disusun oleh Sri 

Wahyuti (2011). Penelitian berupa skripsi pada Universitas Negeri Semarang ini 

ditujukan untuk memperoleh jawaban berupa representasi propaganda, dampak, dan 

hegemoni yang terdapat dalam propaganda. Objek kajian dalam penelitian ini yaitu, 

masyarakat etnis Tionghoa dalam sebuah novel, jelas berbeda dengan objek penelitian 

tim penulis, yaitu tentara Prancis asal Afrika dalam sebuah film. 

 

2)  Penelitian dalam bentuk makalah berjudul “Unsur Hegemoni dalam CeritaSun Pin vs 

Bang  Koan” karya  Ong  Mia Farao  Karsono  (2011) dari  Universitas  Kristen  Petra 

Surabaya. Pada analisisnya, penulis mengkaji tokoh utama Sun Pin dengan 

mengaplikasikan teori konsep hegemoni Marxis dan hegemoni Gramsci ke dalam alur 

cerita. Perbedaan yang signifikan antara penelitian ini dengan penelitian tim penulis 

adalah pada objek kajiannya, novel dan film. 

 

3)  Penelitian  berjudul  “Racial  Discrimination  toward  Algerian  Troops  by  French  in 

Rachid Bouchareb‟s Indigènes: An Orientalism Study” oleh Amanda Rahma Febrina 

(2012) dari Universitas Airlangga. Dengan objek material penelitian berupa film yang 

sama, penulis melakukan analisisnya untuk mengkaji diskriminasi rasial dengan 

menggunakan kajian orientalisme. Hal ini yang terutama membedakannya dari kajian 

yang tim penulis lakukan.
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BAB III METODE 

PENELITIAN 

 
 

3.1 Jenis Penelitian 
 

Berangkat dari pemahaman tentang metode kualitatif yaitu suatu prosedur dalam 

melakukan penelitian yang ”menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang menjadi objek kajian” (Moleong, 2005, hal. 4), 

maka metode ini dipilih untuk dijadikan acuan langkah dalam pelaksanaan penelitian yang 

sistematis. Adapun jabaran lebih lanjut dari data deskriptif yang merupakah hasil dari 

metode ini adalah data yang dihasilkan, pertama dari langkah identifikasi yang meliputi 

aktivitas mengumpulkan, menyusun, mengklasifikasi, kemudian kedua dari langkah 

penjelasan  yang meliputi kegiatan menganalisis serta menginterpretasikan (Surakhmad, 

1994, hal.140). 
 

Selanjutnya, secara lebih detil berikut dijabarkan proses pengumpulan data, analisis 

informasi serta proses interpretasi dan penyimpulan hasil penelitian. 

 
 

3.2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 
 

“Indigènes”, jika dipadankan secara makna dalam Bahasa Indonesia maka akan 

didapatkan kata „pribumi‟, seperti disebutkan sebelumnya merupakan judul film berbahasa 

Prancis arahan sutradara Rachid Bouchareb, seorang franco-algérien, yang dirilis pada 

tahun 2006. Film ini dipilih sebagai objek material atau sumber penelitian kali ini.Selain 

mengedepankan isu diskriminasi yang memarjinalkan tentara kolonial Prancis asal Afrika 

Selatan; Aljazair, Tunisia dan Maroko pada masa Perang Dunia II, film ini juga sarat 

dengan deskripsi praktik dominasi hegemonik pemerintahan Prancis.  Hal yang disebut 

terakhir inilah yang kemudian menjadi fokus kajian tim penulis. 

Akan halnya pengumpulan data, sebagai langkah lanjut setelah penentuan sumber 

dan fokus kajian, pertama dalam langkah identifikasi data dipergunakan teknik observasi 

yang akan memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh sebuah penelitian antara 

lain yang berhubungan dalam hal ini adalah interaksi antar manusia (Luis-Reyes & 

Andersen, 2003, hal. 282). Aplikasi teknik observasi dalam penelitian ini akan diterapkan 

dengan seksama terhadap potongan adegan dan dialog dalam “Indigènes” demi 

mengumpulkan informasi berupa data yang khas hegemonik khususnya yang dimotori oleh 

para intelektual dalam perannya sebagai agen. Setelah observasi terhadap objek kajian 

dilakukan, dibutuhkan teknik lanjutan yaitu dokumentasi yang menurut Arikunto adalah
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sebuah metode yang dilakukan dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, 

agenda dan sebagainya (2006, hal. 231). Pada langkah ini, data penelitian yang telah dipilih 

dan dikumpulkan, yaitu catatan adegan dan transkrip film “Indigènes” kemudian disusun 

dalam suatu klasifikasi demi untuk memudahkan penjalanan proses berikutnya. 

 
 

3.3. Teknik Analisis Data 
 

Analisis data yang dilakukan dalam suatu penelitian kualitatif dilakukan setelah 

data dipilih secara selektif dan dipilah serta digolongkan dalam klasifikasi. Tujuan analisis 

adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk hegemoni yang terepresentasi dalam praktik 

kolonialisme Prancis  di  negara-negara    Afrika  dan  kedua untuk  mengetahui  pengaruh 

hegemoni tersebut terhadap tentara Prancis asal Afrika. Analisis akan dilakukan dengan 

menggunakan analisis kode sinematografi untuk data berupa potongan adegan serta teknik 

analisis wacana untuk data berupa dialog yang  terpilih. Setelah itu dilakukan interpretasi 

dengan menggunakan dukungan perangkat teori utama Hegemoni Gramsci dan Politik 

Kolonialisme Prancis dan dilanjutkan dengan pemberian komentar (Bernard dikutip dari 

Luis-Reyes   &   Andersen,   2003,   hal.   284).   Langkah   berikut   dari   analisis   adalah 

penyimpulan sebagai  tahap akhir penelitian. Akan tetapi seperti dinyatakan oleh Somantri 

(2005, hal. 60) metode kualitatif berkembang mengikuti suatu dalil sebagai proses yang 

tidak pernah berhenti (unfinished process). Ia berkembang dari proses pencarian dan 

penangkapan makna yang diberikan oleh suatu realitas dan fenomena sosial. Oleh karena 

itu penyimpulan ini dapat dikatakan bersifat sementara serta mengandung aspek 

keberlanjutan.
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BAB IV 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

 
 

Bab ini berisi analisis yang menjawab kedua rumusan masalah yaitu deskripsi 

bentuk-bentuk hegemoni Prancis terhadap tentara Prancis asal Afrika serta pengaruh 

hegemoni Prancis tersebut terhadap mereka. 

 
 

4.1 Bentuk-Bentuk Hegemoni Prancis terhadap Tentara Prancis Asal Afrika 
 

 

Dalam  film  „Indigènes‟,  hegemoni  Prancis  terhadap  tentara  Afrika 

direpresentasikan dalam   berbagai bentuk yang divisualisasikan melalui tindakan tokoh 

dalam potongan adegan maupun dalam dialog. Berikut deskripsi bentuk-bentuk hegemoni 

Prancis tersebut. 

 

4.1.1 Propaganda nasionalisme, patriotism dan semboyan liberté, égalité, fraternité Prancis 
 

 

Cerita film ini diawali dengan gambaran keadaan pasukan Prancis pada Perang 

Dunia II, tepatnya tahun 1943 yang mulai terdesak oleh kekuatan Jerman sebab jumlah 

tentara Prancis sudah sangat jauh berkurang terutama sejak kekalahan terakhirnya pada 

Mei 1940 (Nadeau & Barlow, 2003, p. 89). Dari sinilah kisah keikutsertaan para pemuda 

Afrika dari Maroko, Aljazair dan Tunisia bermula. Prancis melakukan rekrutmen besar- 

besaran atas pemuda-pemuda koloninya untuk turut serta berjuang membela Prancis 

melawan Nazi Jerman. Dalam film „Indigènes‟, perekrutan calon tentara ini digambarkan 

dalam adegan berikut ini. 

 

 
 

Gambar 1. Pak Tua mengajak pemuda Afrika turut berperang membela Prancis 

(Indigènes, menit 00.02.35 – 00.02.54) 

 
Le vieux homme          : Il faut libérer la France de l‟occupation allemande! 

Venez! Suivez-moi! Notre sang lavera le drapeau français! 

Les hommes,  sortez! Il faut libérer la France et la sortir de
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cette situation! Venez les hommes! Tous volontaires pour 

libérer la France! 

 
Pak Tua                      : Kita harus membebaskan Prancis dari pendudukan Jerman ! Ayo ! 

Ikutilah aku ! Darah kita akan membasahi bendera Prancis ! Para 

laki-laki,   keluarlah !   Kita   harus   membebaskan   Prancis   dan 

membawanya  keluar  dari  situasi  ini !  Ayo  para  lelaki !  Segenap 

sukarela untuk membebaskan Prancis ! 

 
Dalam adegan di atas, tampak seorang tetua di sebuah  perkampungan di Aljazair 

yang berlari ke segenap penjuru desa sambil meneriakkan panggilan pada para pemuda 

Afrika untuk berpartisipasi membela Prancis yang sedang dalam kondisi terdesak di arena 

perang dan  sangat  membutuhkan bantuan.  Pada sudut  pandang ini,  Pak  Tua berperan 

sebagai fungsionaris hegemoni Prancis yang bekerja di kalangan penduduk Aljazair sebab 

seorang fungsionaris hegemoni tidak selalu orang Prancis. Mereka yang telah berhasil 

diasimilasi dan kemudian menjalankan fungsi yang sama dengan fungsionaris hegemoni 

asli  Prancis  juga  dapat  disebut  sebagai  fungsionaris.  Dalam  orasinya,  ia  meneriakkan 

„Notre sang lavera le drapeau français!” yang bermakna „Darah kita akan membasahi 

bendera Prancis!”  yang  menunjukkan  suatu  propaganda hegemonik  Prancis  di  tengah- 

tengah penduduk jajahannya sendiri agar mereka bersedia mengorbankan jiwa raga mereka 

untuk Prancis. Hal tersebut hegemonik karena melalui kalimat hiperbola sekaligus ironi ini 

berarti pula Prancis mendelegasikan penanaman nilai cinta para pemuda Afrika kepada 

Republik Prancis melalui seorang agen hegemoni, dalam hal ini adalah si Pak Tua yang 

notabene adalah juga pribumi Afrika. 

 

Dari  contoh  wacana  ideologis  yang  disebarkan  di  kalangan  penduduk  koloni 

tersebut  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa  bentuk  hegemoni  yang  tergambar  merupakan 

politik kolonialisme Prancis, yaitu asosiasi dan asimilasi. Asosiasi, yang oleh Lewis (1962, 

p. 138) disebut pula frenchifying (membuat jadi Prancis) adalah melebur orang pribumi dan 

mencetak kembali menjadi orang Prancis. Politik asosiasi yang bersifat hegemonik tersebut 

terlihat dari bagaimana Prancis berhasil mendelegasikan misi hegemoninya pada „si Pak 

Tua‟ yang bertindak sebagai agen yang mengindoktrinasi nasionalisme Prancis di tengah 

penduduk  Afrika.  Sementara  politik  asimilasi,    yaitu  upaya  untuk  mencampur  orang 

Prancis dan Afrika dalam sebuah citra peradaban Eropa di mana prinsip tersebut 

mengandung gagasan „égalité‟ (kesetaraan) dan „fraternité‟ (persaudaraan), tercermin dari 

upaya Prancis untuk merekrut para pemuda Afrika menjadi bagian dari Tentara 

Kemerdekaan  Prancis  (Forces  françaises  libres)  yang  berarti  mengintegrasi  mereka
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menjadi bagian dari Prancis sekaligus menanamkan semangat dan nilai-nilai patriotisme 

Prancis. Berkaitan dengan hal ini, Giraud (1985) menulis bahwa dalam kebijakan 

asimilasinya, Prancis menyatakan “all military responsibilities of a French citizen also 

apply   to   the   natives   of   the   colonies”(seluruh   tanggung   jawab   kemiliteran   bagi 

warganegara  Prancis  juga  berlaku  bagi  para  pribumi  di  negara-negara  koloni).Hal 

tersebut berarti, Prancis mengembankan tanggung jawab bela negara, selain kepada warga 

negara Prancis sendiri, juga kepada para penduduk pribumi di negara-negara koloni yang 

dikuasainya  dengan  alasan  yang  seolah-olah  menjadikan  para  pemuda  asal  Afrika  ini 

bagian dari golongan istimewa dengan prinsip égalité (kesetaraan) dan fraternité 

(persaudaraan). 

 

Selain tergambar dalam adegan di atas, sebagai upaya menggelorakan semangat 

pemuda   Afrika   untuk   ikut   serta   dalam   perang,   terdapat   juga   adegan   lain   yang 

teridentifikasi merupakan bentuk hegemoni. 

 

Gambar 2. Seorang Kapten berorasi di hadapan para tentara asal Afrika 

(Indigènes, menit 00.05.17 – 00.06.02) 
 

 

Le capitaine                :  A  gauche,  gauche!  Je  sais  que  vous  les  Ait  Tserouchens,  les 

montagnards. Vous êtes les meilleurs combattants de l‟armée 

française, les meilleurs que tous les autres tribus de berbères et vous 

le montrerez ! Maintenant   attention, sur le territoire d‟ennemi, le 

razzia est autorisé pour le popote, mais pas aux femmes, sinon vous 

fusillés. Et en  France, il n‟y a pas de razzia, de la discipline. C‟est 

chez nous, la mère patrie. 

 
Kapten                        :  Hadap  kiri,  grak !  Saya  tahu  bahwa  kalian  adalah  orang-orang 

Tserouchen, para manusia gunung.   Kalian adalah para prajurit 

terbaik dari tentara Prancis, yang terbaik dari seluruh suku barbar 

lain dan kalian akanmembuktikannya !Sekarang perhatian, di atas 

wilayah  musuh,  razia  diizinkan  untuk  membuat  kekacauan,  tapi 

tidak pada para wanita, jika tidak, kalian akan ditembak. Dan di 

Prancis, tidak ada razia, hanya ada disiplin. Begitulah di rumah kita, 

Ibu pertiwi.
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Kalimat  “vous  êtes  les  meilleurs  combattants  de  l‟armée française”  di  atas 

menunjukkan bahwa melalui fungsionaris hegemoninya, yaitu sang kapten, Prancis tengah 

menanamkan suatu  keyakinan di  hati  para tentara asal  Afrika tersebut  bahwa mereka 

adalah patriot pembela bangsa yang terbaik. Kemudian kalimat “C‟est chez nous, la mère 

patrie” yang berarti ”demikianlah di rumah kita, Ibu Pertiwi” seolah mengesankan bahwa 

Kapten, yang tengah berbicara di hadapan para tentara asal Afrika, menganggap bahwa 

mereka adalah bagian dari „nous‟ (kita) yang memiliki „Ibu pertiwi‟ yang sama yaitu 

Prancis. 

 

Seperti  yang  telah  disebutkan sebelumnya  dalam  landasan  teori,  bahwa militer 

sebagai representasi negara, tidak hanya menggunakan kekuatan koersif terhadap 

masyarakat   jajahannya,   namun   juga   memanfaatkan   kekuatan   hegemonik   untuk 

membangun kepemimpinan moral dan intelektual di tengah kelompok yang didominasinya. 

Melalui politik asimilasi, para tentara asal Afrika itu dirangkul, diberi pujian dan direkrut 

sebagai bagian dari Forces françaises libres (Tentara Kemerdekaan Prancis). Meskipun 

pada  kenyataannya,  dalam  film  ini  digambarkan  pula  bahwa  para  tentara  asal  Afrika 

tersebut tetap saja mendapat perlakuan yang diskriminatif dari para tentara asli Prancis 

lainnya. Hal tersebut justru menunjukkan pula bahwa politik asimilasi memang sekedar 

politik belaka yang memanipulasi pikiran para pemuda Afrika dan menyasar kesetujuan 

mereka pada ide-ide yang didiktekan oleh agen hegemoni Prancis. 

 

Selain melalui berbagai penanaman konsep nasionalisme yang didengungkan oleh 

para fungsionaris hegemoni melalui orasi-orasinya, hegemoni juga terdapat dalam lagu- 

lagu perjuangan yang dinyanyikan dengan penuh semangat oleh forces française libres asal 

Afrika. 

 
 

 

 
 
 

Gambar 3. Tentara asal Afrika menyanyikan lagu perjuangan 

(Indigènes, 00.06.46 – 00.07.21)
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Forces francaises libres :      « C'est nous les Africains 

Qui revenons de loin, 

Nous venons des colonies 

Pour sauver la Patrie 

Nous avons tout quitté 

Parents, gourbis, foyers 

Et nous gardons au cœur 

Une invincible ardeur 

Car nous voulons porter haut et fier 

Le beau drapeau de notre France entière 

Et si quelqu'un venait à y toucher, 

Nous serions là pour mourir à ses pieds 

Battez tambours, à nos amours, 

Pour le Pays, pour la Patrie, mourir au loin 

C'est nous les Africains !” 
 
 

 
Kamilah orang-orang Afrika 

Yang datang dari jauh, 

Kami datang dari negara-negara koloni 

Untuk menyelamatkan Ibu pertiwi 

Kami meninggalkan segalanya 

Orang tua, gubuk, rumah 

Dan kami jaga dalam hati 

Sebuah semangat tak terkalahkan 

Karena kami ingin berdiri tegak dan bangga 

Indahnya Bendera Perancis kami 

Dan jika ada orang yang menyentuhnya, 

Kami akan berada di sana untuk mati di kakinya 

memukul tambur, pada cinta kami, 

Untuk negara kita, untuk Ibu pertiwi kita, untuk mati di 

(tanah) yang jauh 

Kamilah orang-orang Afrika! 
 

 

Adegan di atas menggambarkan pasukan sukarela asal Afrika tengah menyanyikan 

lagu yang diciptakan militer Prancis yang liriknya merupakan penanaman rasa cinta dan 

patriotisme kepada Republik Prancis. Pada tingkat hegemoni ini, orang-orang yang 

didominasi  diinternalisasi  ide-ide  dari  pihak  dominan  dengan  tingkat  kesadaran  yang 

sangat rendah sebab lirik-lirik lagu yang mereka nyanyikan berulang-ulang bekerja seperti 

mantra yang menyihir jiwa mereka untuk mempercayai dan meyakini apa yang mereka 

ucapkan tersebut. Cara kerja hegemoni ini sifatnya sangat halus sehingga hampir tidak
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disadari oleh para tentara yang menyanyikan mars perjuangan tersebut. Lirik „Nous venons 

de colonies, pour sauver la Patrie‟ yang artinya „kami datang dari negara-negara koloni 

untuk menyelamatkan Ibu Pertiwi‟ jelas menandakan adanya paradoks, yaitu orang yang 

terjajah menganggap negara penjajahnya sebagai Ibu pertiwi sehingga mereka pun turut 

serta menyelamatkannya dari penjajahan negara lain. „La mère patrie‟ sendiri sepadan 

dengan istilah bahasa Indonesia „Ibu pertiwi‟ yang artinyatanah air; tanah tumpah darah 

(KBBI, 2015)   untuk merujuk pada bumi (negara) di mana seseorang dilahirkan dan 

dibesarkan. Sementara itu, para pemuda yang tergabung dalam Forces françaises libres 

tersebut digambarkan berasal dari negara-negara koloni di Afrika Utara yaitu Maroko, 

Aljazair dan Tunisia sehingga penyebutan Prancis sebagai „la mère patrie‟ oleh mereka 

adalah merupakan wujud kesetujuan dan ketundukan pada idealisme Prancis. 

 

Dalam lirik selanjutnya „Et nous gardons au cœur, Une invincible ardeur, Car nous 

voulons porter haut et fier, Le beau drapeau de notre France entière, Et si quelqu'un 

venait à y toucher,Nous serions là pour mourir à ses pieds‟ terdapat nilai-nilai patriotisme 

Prancis yang tersirat, di antaranya semangat juang, pantang mundur, kebanggaan, dan rela 

berkorban jiwa dan raga menjaga bendera Prancis dari tangan penjajah. Bahkan melalui 

lirik „Pour le Pays, pour la Patrie, mourir au loin, C'est nous les Africains !”, para tentara 

tersebutdiajak mengucapkan janji setia untuk mati bagi negara Prancis. Namun itulah cara 

kerja hegemoni Prancis berupa asimilasi dan asosiasi yang menjadikan para bumiputra 

Afrika tersebut mengakui tanah air lain selain Afrika dan memiliki jiwa patriotisme pada 

negara  yang  bukan  negeri  kelahirannya.  Prancis  mengasosiasi  pemuda  Afrika  sebagai 

bagian dari Tentara Kemerdekaan Prancis sekaligus mengasimilasi mereka dengan 

menjadikan mereka orang Afrika dengan nasionalisme Prancis. 

 

Selain lagu tersebut di atas, dalam film ini terdapat pula lagu perjuangan lain yang 

juga mengandung lirik yang hegemonik. Lagu tersebut dinyanyikan oleh seluruh anggota 

Tentara Kemerdekaan Prancis, baik mereka yang asli Prancis maupun tentara asal Afrika, 

setelah sebelumnya sang kolonel mengumumkan kemenangan dan seluruh tentara akan 

dikirim pulang ke Prancis.
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Gambar 4. Sang Kapten berorasi di hadapan Forces françaises libres 
 
 
 

 

 
 

Gambar 5. Seluruh tentara menyanyikan lagu perjuangan bersama 
 
Colonel                       : Bientôt nous verrons la France. La mère patrie. Nous rentrons 

chez nous. 
 

« Allons enfants de la patrie, 

Le jour de gloire est arrivé! 

Contre nous de la tyrannie 

L'etendard sanglant est levé! 

Entendez-vous dans les campagnes, 

Mugir ces féroces soldats? 

Ils viennent jusque dans nos bras 

Égorger nos fils, nos compagnes! » 
 

Kolonel                       : Segera kita akan melihat Perancis. Ibu pertiwi. Kita pulang ke 

rumah kita. 
 

"Marilah putra-putra tanah air, 

Hari kemuliaan telah tiba! 

Kita  melawan tirani 

Bendera berdarah telah naik (berkibar)! 

Apakah kalian mendengar di desa-desa, 

raungan para tentara menakutkan itu? 

Mereka datang ke pelukan kita 

Membunuh anak-anak kita, istri-istri kita! "
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Mars perjuangan di atas liriknya berisi tentang ajakan kepada putra-putra tanah air 

untuk  bela  negara  hingga  meraih  kemenangan  melawan  tirani.  Tiran  dalam  konteks 

tersebut  tentu  merujuk  pada  musuh  peperangan  mereka  yang  dianggap  melakukan 

perbuatan mengerikan dan membunuh anak-istri mereka yaitu Jerman. Lagu tersebut 

merupakan bentuk propaganda hegemonik yang membawa gagasan tentang patriotisme 

putra bangsa untuk tanah airnya. Bagi tentara Prancis, lirik tersebut relevan sebab Prancis 

memang tanah airnya dan anak-anak serta istri mereka harus mengalami ketakutan dan 

berbagai dampak perang melawan Nazi Jerman. Akan tetapi, ketika lagu tersebut 

dinyanyikan oleh tentara asal Afrika, hal menjadi ambigu sebab Prancis bukan tanah air 

mereka dan anak-istri mereka di Afrika tidak dijajah Jerman. Jadi, internalisasi nilai-nilai 

Prancis melalui lirik lagu di atas bekerja secara halus untuk menumbuhkan rasa memiliki 

dengan cara mengasosiasi tentara Afrika sebagai bagian dari putra bangsa Prancis dan 

seolah-olah mereka memiliki musuh bersama yang membunuh anak-istri mereka, yaitu 

Jerman. 

 
4.1.2 Indoktrinasi Nilai-Nilai Budaya Barat 

 
Pada sebuah adegan  yang berlatar Prancis, digambarkan bahwa setelah  melalui 

peperangan berat dan akhirnya memperoleh kemenangan, seluruh tentara disuguhkan 

hiburan berupa pertunjukan tari balet. 

 

 

 

Gambar 6. Pertunjukan tari balet 

(Indigènes, menit 01.05.25 – 01.07.00) 
 

 
Balet yang merupakan tarian dari kebudayaan baratdan bagian dari hiburan 

masyarakat Prancis, dalam konteks film ini tidak bisa dipandang sebagai hiburan pelepas 

penat belaka. Prancis, melalui pertunjukan balet tersebut tengah melakukan sebuah bentuk 

hegemoni  kebudayaan  terhadap  para  tentara  asal  Afrika.  Prancis  berupaya 

memperkenalkan budaya eropa yang mereka yakini lebih beradab, lebih maju dan lebih
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baik dari kultur Afrika. Hal ini merupakan ciri pola pikir kelompok dominan yang 

menganggap kelompok yang didominasinya lebih rendah peradabannya sehingga pihak 

dominan tersebut hendak „membawa peradaban‟. Balet dianggap merepresentasikan 

keindahan, keterbukaan,  keanggunan dan hubungan   manusia laki-laki  dan perempuan 

yang lebih bebas sesuai kultur eropa. Indoktrinasi nilai budaya eropa ini hendak 

menggantikan nilai budaya para tentara asal Afrika yang notabene berbudaya Arab dan 

beragama Islam. Internalisasi nilai budaya di atas demikian halus sebab seolah tidak ada 

agenda apapun dibaliknya. Padahal, dalam kerangka hegemoni, seni pun dapat menjadi alat 

untuk menginternalisasi nilai-nilai pihak dominan kepada pihak yang didominasi sehingga 

pihak yang didominasi mempunyai paham yang sama dan meninggalkan budaya aslinya 

yang dianggap lebih primitif dibanding budaya kelompok dominan.Menurut Gramsci 

(dikutip dari Pozzolini, 2006, hal. 154)   dalam kebijakan kolonialnya, si penjajah akan 

berkata “Saya ingin menaklukan untuk membawa peradaban” atau yang dikenal dengan 

istilah mission civilisatrice (misi memperadabkan). 

 
4.1.3 Doktrin Pasifikasi melalui agama Kristen 

 
Pada bagian lain dalam film ini, terdapat adegan Yassir dan saudaranya yang 

memasuki sebuah gereja di Provence. Sang adik bertanya pada Yassir mengenai sejarah 

keluarga mereka di Aljazair yang menjadi korban penjajahan Prancis di negeri mereka. 

 
 

 
 

Gambar 7 Yassir dan adiknya menatap patung Yesus yang disalib 

(Indigènes, menit 39:56:00 – 40:05:00) 
 

 

Yassir             : Regarde! Leur Dieu, beaucoup souffrir. 

Le jeune frère : Dis-moi, Yassir. Quand j‟étais petit, les soldats ont tué notre famille. Ils 

les ont massacré. Qu‟est-ce qu‟ils ont dit? 

Yassir             : Ils ont dit ....  Pacification.
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Yassir             : Lihatlah. Tuhan mereka, sangat menderita. 

Sang adik        :  Katakan  padaku,  Yassir.  Ketika  ku  kecil,  para  tentara  itu  membunuh 

keluarga kita. Mereka telah membantainya. Apa yang mereka katakan? 

Yassir             : Mereka mengatakan .... Mencipta kedamaian. 
 
 

Dialog antara Yassir dan adiknya menggambarkan hal yang paradoks yang tercipta 

antara pembunuhan dan perdamaian.Kalimat „Ils les sont massacré‟ (Mereka telah 

membantainya) dan kata „pacification‟ (mencipta kedamaian) adalah hal yang bertolak 

belakang. Akan tetapi, dalam penggiringan wacana a la hegemoni Prancis, keduanya 

disandingkan seolah menjadi sesuatu yang berjalan selaras yaitu bahwa dalam perang, 

pembunuhan yang dilakukan adalah untuk membawa kedamaian. Ide ini diindoktrinasi 

sedemikian rupa  kepada  penduduk  jajahan  agar  mereka  memercayai  dan  meyakininya 

sebagai kebenaran atau diperoleh suatu kesetujuan (consent). 

Selain untuk gold (emas, sumber daya alam) dan glory (kejayaan), negara kolonial 

juga menjajah dengan tujuan gospel (penyebaran agama), demikian pula Prancis. Mereka 

menganggap bahwa menyelamatkan manusia dari segala macam penindasan dan 

ketidakadilan terutama di negara-negara yang dianggap terbelakang merupakan tugas suci 

agama. Oleh karena itu, mereka membawa ajaran Katolik ke wilayah koloninya dengan 

alasan mencipta kedamaian. 

Melalui adegan di atas, tergambar bahwa dalam perang yang mereka kobarkan di 

tanah koloni, bersama-sama dengan misi „memperadabkan‟, Prancis juga membawa misi 

pasifikasi (mencipta kedamaian) melalui kebijakan kristenisasi. Dalam passato et presente, 

Gramsci (dikutip dari Pozzolini, 2006, 170) mengatakan “Rasanya tak benar bahwa agama 

Kristen akan bisa menyebar luas tanpa dukungan kekuatan senjata: „Penyebarluasan tanpa 

senjata ini berlaku manakala agama Kristen belum lagi menjadi sebuah agama Negara 

(yaitu sebelum masa kekuasaan Konstantin). Namun, ketika agama Kristen telah menjadi 

cara berpikir dari kelompok yang berkuasa, maka sejak itulah kejayaan dan penyebarluasan 

agama Kristen tak bisa dipisahkan dari sejarah umum dan karena itu, tak bisa dipisahkan 

dari perang. Setiap perang selalu juga merupakan perang agama”. 

 
4.1.4 Propaganda Kesetaraan Pendidikan 

 
Pada bagian lain, terdapat adegan yang juga menunjukkan bentuk hegemoni Prancis 

dalam bidang pendidikan yang diejawantah dalam bentuk aturan militer.
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Gambar 8.  Abdelkader membaca buku panduan militer. 

 
Martinez         : Que tu lit? 

Abdelkader     : C‟est un manuel militaire, Sergeant. C‟est le manuel du 

NCO infanterie. 

Martinez         : Tu deviendras colonel? 

Abdelkader     : Sergeant d‟abord, Sergeant. C‟est moi vous dire un passage. «En 

principe, aucun soldat ne doit rentrer illettré dans ses voies de 

l‟expiration de son service. Les cours sont obligatoires pour tous les 

hommes au moment de l‟incorporation». 
 

 
 

Martinez         : Apa yang kamu baca? 

Abdelkader     : Ini adalah buku panduan militer, Sersan. Buku panduan 

mengenai infantri. 
Martinez         : Kamu ingin menjadi kolonel? 
Abdelkader     : (menjadi) sersan terlebih dahulu, Sersan. Izinkan saya membaca 

sebuah paragraf “Dalam teori, tak boleh ada seorang prajurit pun 

yang pulang dalam keadaan buta huruf. Kelas pelajaran adalah wajib 

bagi semua prajurit pada saat perekrutan”. 

 
Di dalam buku panduan yang dibaca Abdelkader, terdapat pasal yang menyatakan 

kesetaraan dalam bidang pendidikan (kemampuan baca tulis) bagi siapapun individu yang 

bergabung dengan militer Prancis yaitu pada   kalimat “Les cours sont obligatoires pour 

tous les hommes au moment de l‟incorporation” (Kelas pelajaran adalah wajib bagi semua 

prajurit pada saat perekrutan). Dalam konteks dominasi Prancis atas tentara asal Afrika, 

pasal tersebut bisa dikatakan sebuah propaganda hegemonik sebab para tentara yang 

sebagian besar masih buta huruf itu dijanjikan memperoleh hak yang sama untuk melek 

huruf dan untuk menduduki jabatan militer, setara dengan tentara asli Prancis. Hal ini 

sesuai dengan tujuan asimilasi yaitu mencampur orang Prancis dan Afrika dalam sebuah 

citra peradaban Eropa di mana prinsip tersebut mengandung gagasan „égalité‟ (kesetaraan) 

dan „fraternité‟  (persaudaraan). Pendidikan merupakan hal  yang mewah bagi sebagian 

besar penduduk Afrika sebab pada masa kolonial hanya sedikit pribumi saja yang memiliki
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akses dan  kesempatan  untuk  mengenyam  pendidikan dasar sekalipun.  Jadi  pendidikan 

dijadikan salah satu cara hegemoni Prancis untuk menarik minat pemuda Afrika bergabung 

dengan organisasi militer Prancis sekaligus sebagai pernyataan misi memperadabkan 

penduduk koloni. 

Dari seluruh paparan di atas, manifestasi bentuk  hegemoni Prancis terhadap tentara 

asal  Afrika  yang  direpresentasikan  dalam  film  Indigènesdalam  kebijakan  kolonialnya 

antara lain berbentuk propaganda-propaganda nasionalisme, patriotisme Prancis dan 

internalisasi prinsip liberté, egalité, fraternité, doktrin pasifikasi melalui agama, hegemoni 

budaya berupa penanaman nilai-nilai budaya barat yang dianggap lebih beradab sebagai 

wujud misi Prancis untuk membawa koloni-koloninya ke peradaban (mission civilisatrice) 

dan propaganda kesetaraan pendidikan. 

 
4.2 Pengaruh Hegemoni Prancis Terhadap Tentara Asal Afrika 

Cara kerja hegemoni Prancis yang menyasar pada pembentukan common sense dan 

kesetujuan untuk melakukan apa yang diserukan Prancis berkaitan erat dengan bagaimana 

hegemoni tersebut mempengaruhi orang-orang yang didominasinya 

(konformitas).Konformitas adalah suatu jenis pengaruh sosial ketika seseorang mengubah 

sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada (Baron dan 

Byrne, 2005, hal. 57). Tahapan penggiringan wacana untuk mendapatkan hasil hegemoni 

total diawali dengan konformitas  yang didasari  rasa takut, karena terbiasa dan karena 

kesetujuan. Konformitas yang terakhir itulah yang disebut hegemoni total. Pada sub bab ini 

dipaparkan bagaimanapengaruh berbagai bentuk hegemoni Prancis terhadap tentara Prancis 

asal Afrika hingga hegemoni total akhirnya tercapai. 

 
4.2.1 Konformitas pada tentara Prancis asal Afrika atas dasar ketakutan akan konsekuensi- 

konsekuensi dan sanksi 

 
Beberapa cara kerja hegemoni Prancis pada tataran awal ditempuh melalui 

penekanan dan sanksi- sanksi sehingga hal tersebut berpengaruh pada lahirnya suatu 

konformitas dari tentara Prancis asal Afrika atas dasar ketakutan terhadap konsekuensi 

yang ditimbulkan dari ketidakpatuhan atau ketidaksetujuan. Meskipun terdapat penekanan, 

akan tetapi cara kerja para agen hegemoni ini tetap seolah-olah tanpa melalui paksaan 

ataupun  kekerasan.  Tekanan  terhadap  para  tentara  asal  Afrika  ini  dipusatkan  pada 

pemberian sanksi.

https://id.wikipedia.org/wiki/Sosial
https://id.wikipedia.org/wiki/Norma
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Gambar 9. Pertunjukan balet yang ditinggalkan 

(Indigènes, menit 01.05.25 – 01.07.00) 
 

 

Pada adegan di mana seluruh tentara dihibur dengan pertunjukan balet, terdapat 

respon tentara asal Afrika yang sangat tidak diduga oleh pejabat militer Prancis. Prancis, 

melalui pertunjukan balet tersebut tengah melakukan sebuah bentuk hegemoni kebudayaan 

dengan memperkenalkan budaya eropa yang mereka yakini lebih beradab, lebih maju dan 

lebih baik dari kultur Afrika. Hal itu adalah upaya internalisasi nilai-nilai barat. Akan tetapi 

hal itu, utamanya bagaimana tarian tersebut ditampilkan, sangat tidak sesuai dengan nilai 

budaya para tentara asal Afrika yang notabene beragama Islam. Para tentara itu kemudian 

keluar dari gedung pertunjukan dan Messaoud mengungkapkan ketidaksukaannya pada 

westernisasi tersebut. 

 

 
 

 

Gambar 10. Ungkapan ketidaksukaan Mesasoud 

 
Messaoud       : C‟est quoi cette merde? 

Sergeant         : Assis! Assis! 

 
Messaoud       : Omong kosong apa ini? 

Sersan             : Duduk, duduk! 

 
Kasus di atas menunjukkan suatu gambaran bahwa upaya hegemoni Prancis tidak 

selamanya berhasil menciptakan ketundukan dan kesetujuan pihak yang didominasinya. 

Dalam hal ini, ketika kelompok yang didominasi menyadari akan eksistensi mereka, maka 

kekuasaan memungkinkan untuk diambil alih, baik bersifat sementara ataupun selamanya,
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dengan syarat mereka mampu mengamati dan mengevaluasi kekuatan kelompok dominan 

(Pozzolini, 2006, 80). Paling tidak, pada suatu momen, subordinat tidak berhasil 

dihegemoni oleh pendominasinya. 

 

Tindakan penolakan tentara asal Afrika untuk menonton pertunjukan balet yang 

disiapkan militer Prancis tersebut berujung sanksi dari pejabat militer karena dianggap 

sebagai bentuk ketidakpatuhan. Sanksi terutama diberikan pada Messaoud yang 

mengucapkan ketidaksukaannya di gedung pertunjukkan dan pada Abdelkader karena ia 

yang membangkitkan kesadaran para tentara asal Afrika tentang peran mereka dengan 

kalimatnya „Nous sommes en train de changer le destin de la France” (Kitalah yang 

sedang mengubah nasib Prancis), lalu dilanjutkan „les français se couronnent les premiers” 

(orang-orang prancis lah yang memperoleh kehormatan lebih dulu). Sebagai sanksi, 

Messaoud dan Abdelkader tinggal di gudang tomat dan menyiapkan makanan. Selain itu 

Abdelkader   yang awalnya berkualifikasi untuk dipromosikan menjadi sersan karena 

kepandaiannya, gagal memperoleh jabatan tersebut karena ketidakpatuhannya dan juga 

karena ia adalah seorang „indigène‟ (pribumi Afrika). 

 

Di antara para tentara yang memilih meninggalkan pertunjukan balet tersebut, 

terdapat beberapa tentara, di antaranya Saïd, yang tidak bergeming dari tempat duduknya 

di gedung pertunjukkan. 

 

 
 

 

Gambar 11. Saïd tetap duduk di gedung pertunjukan 

(Indigènes, menit 01:04) 
 

 

Hal   ini   menggambarkan   bahwa   ia   takut   akan   sanksi   yang   mungkin   bisa 

menimpanya jika ia ikut melangkahkan kaki meninggalkan pertunjukan balet. Tindakan 

yang ditunjukkan tokoh Saïd dengan berdiam di tempatnya menggambarkan ketakutannya 

akan sanksi tertentu. Sepanjang film, tokoh Saïd direpresentasikan sebagai sosok yang 

paling mudah tunduk pada dikte-dikte Prancis. Ketundukan dan kepatuhan Saïd tersebut
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merupakan  wujud  pengaruh  ari  tataran/kategori  hegemonis  yang  pertama  di  mana 

konformitas diperoleh dengan cara menciptakan rasa takut. 

 
4.2.2. Konformitas pada tentara Prancis asal Afrika dalam bentuk partisipasi atas dasar 

tujuan-tujuan tertentu 

 
Apabila dilihat dari bagaimana cara hegemoni Prancis bekerja di tengah penduduk 

koloninya di Afrika, maka dapat dilihat bahwa orang–orang pribumi ini menyesuaikan diri 

salah satunya karena terbiasa mengikuti tujuan-tujuan dengan cara-cara tertentu. 

Konformitas dalam hal ini merupakan soal partisipasi dalam masyarakat sebab manusia 

menyadari bahwa terdapat manusia lain dengan kepentingan yang sama sehingga 

memunculkan solidaritas. Akan tetapi, solidaritas tersebut masih berbasis pada kepentingan 

ekonomi bersama.Untuk itu, kelas dominan, jika ingin terus mendominasi sekaligus 

memimpin, harus dapat membaca kecenderungan tersebut dan menyediakan sumber daya 

yang sesuai, misal menawarkan sumber daya ekonomi bagi kelompok yang didominasi. 

Pada adegan pasca perekrutan tentara berikut ini ketika Yassir ditanya oleh 

saudaranya mengapa ia bergabung menjadi bagian dari tentara Prancis, ia menjawab bahwa 

ia  ingin  turut  serta  dalam  ketentaraan  dengan  tujuan  mendapatkan  uang  dan  agar 

saudaranya tersebut dapat menikah. 

 
 
 

 

 
 

Gambar 12. Yassir bergabung dengan tentara Prancis dengan motif ekonomi 
 

(Indigènes, menit 06:08:00) 
 

Le soldat         : “Pourquoi nous as-tu engagé?” 

Yassir             : “Pour l‟argent et pour que tu puisses te marier” 

 
Tentara           : Mengapa kamu bergabung dengan kami? 

Yassir             : Untuk uang dan supaya kamu bisa menikah. 

 
Dengan demikian dapat  dilihat bahwa konformitas pada tokoh Yassir ini tidak 

sepenuhnya dipengaruhi hegemoni dari politik asosiasi maupun asimilasi, namun lebih
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karena motif ekonomi. Pola tingkah laku manusia yang didorong oleh keinginan memenuhi 

kebutuhan ekonomi seperti contoh di atas termasuk hal mendasar yang menyebabkan 

seseorang sulit menolak suatu bujukan tertentu. Bagi Yassir, menjadi tentara merupakan 

suatu cara memenuhi suatu tujuan ekonomi. Jadi, gambaran di atas merupakan pengaruh 

dari hegemoni yang bersifat ekonomis dan etis-politis di mana pihak dominan harus 

memperhatikan interes-interes dan kecenderungan kelompok dengan melakukan 

pengorbanan  tertentu  untuk  membentuk  keseimbangan  kompromis  antar interes-interes 

tersebut (Faruk, 2010, 142). Bentuk pengorbanan tersebut adalah dengan menyediakan 

sumber daya ekonomi sebab hegemoni juga bersifat ekonomis (Faruk, 2010, 142). 

Pada bagian lain, terdapat adegan yang juga menunjukkan konformitas atas dasar 

tujuan tertentu sebagai pengaruh hegemoni Prancis. 

 
 

Gambar 13.  Abdelkader membaca buku panduan militer. 

 
Martinez         : Que tu lit? 

Abdelkader     : C‟est un manuel militaire, Sergeant. C‟est le manuel du 

NCO infanterie. 

Martinez         : Tu deviendras colonel? 

Abdelkader     : Sergeant d‟abord, Sergeant. C‟est moi vous dire un passage. «En 

principe, aucun soldat ne doit rentrer illettré dans ses voies de 

l‟expiration de son service. Les cours sont obligatoires pour tous les 

hommes au moment de l‟incorporation». 

 
Martinez         : Apa yang kamu baca? 

Abdelkader     : Ini adalah buku panduan militer, Sersan. Buku panduan 

mengenai infantri. 

Martinez         : Kamu ingin menjadi kolonel? 

Abdelkader     : (menjadi) sersan terlebih dahulu, Sersan. Izinkan saya membaca 

sebuah paragraf “Dalam teori, tak boleh ada seorang    prajurit    pun 

yang pulang dalam keadaan buta huruf. Kelas pelajaran adalah wajib 

bagi semua prajurit pada saat perekrutan”. 

 
Petikan dialog di atas menggambarkan bahwa Abdelkader bercita-cita   menjadi 

kolonelsuatu hari nanti. Oleh karena itu ia giat mempelajari buku panduan militer. Adanya 

pasal yang menyatakan kesetaraan memperoleh pendidikan bagi seluruh anggota tentara
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mengindikasikan pula bahwa siapapun yang melek huruf dapat menduduki jabatan militer, 

setara dengan tentara asli Prancis. Hal ini sesuai dengan tujuan asimilasi yaitu mencampur 

orang Prancis dan Afrika dalam sebuah citra peradaban Eropa di mana prinsip tersebut 

mengandung gagasan „égalité‟ (kesetaraan) dan „fraternité‟ (persaudaraan).Hal tersebut 

mempengaruhi Abdelkader sehingga ia, yang merupakan salah satu tentara asal Afrika 

yang tidak buta huruf, memiliki tujuan tertentu dalam partisipasinya pada organisasi militer 

Prancis, yaitu menjadi kolonel. 

 
4.2.3 Konformitas yang muncul dari tingkah laku dengan tingkat-tingkat kesadaran dan 

persetujuan dengan unsur tertentu dalam masyarakat. 

 
Pada film ini terdapat suatu adegan yang menggambarkan respon seorang pemuda 

Afrika  atas  propaganda  bela  negara  Prancis  yang  disampaikan  oleh  seorang  agen 

hegemoni, Pak Tua. Respon tersebut menunjukkan bagaimana pengaruh propaganda 

hegemonik tersebut terhadap cara berpikir maupun tindakan pemuda Afrika. 

 

 

 
 
 

Gambar 14. Saïd bersikeras bergabung dengan tentara Prancis 

(Indigènes, menit 00.03.06 – 00.04.03) 
 

 

La mère de Saïd         : Saïd! Reviens! Sois raisonnable et rentre. 

Ton grand père n‟est jamais revenu! 

Saïd : Ne t‟inquiète pas pour moi, mère. Je veux aider la France, je peux 

me débrouiller. 

La mère de Saïd         : ils te tueront! Plutôt à la misère que te perdre. 

 
Ibu Saïd                      :  Saïd!  Kembali!  Sadarlah  dan  pulang!Kakekmu  tidak  pernah 

kembali! 

Saïd                            : Jangan khawatirkan aku, Ibu. Aku ingin membantu Prancis, aku 

bisa menjaga diri. 

Ibu Saïd                      : Mereka akan membunuhmu! Lebih baik hidup dalam kemalangan 

daripada kehilanganmu. 

 
Adegan di atas terjadi sebagai respon Saïd atas panggilan membela dan 

membebaskan Prancis dari Jerman dalam Perang Dunia II. Sang Ibu melarang Saïd yang
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hendak bergabung dengan Forces Francaises libres mengingat kakeknya telah meninggal 

karena penjajahan Prancis di tanah mereka dan ibunya khawatir Saïd juga akan terbunuh. 

Namun Saïd justru berkata bahwa ia ingin membantu Prancis dan bahwa dia bisa menjaga 

dirinya.  Tekad  Saïd  yang tetap  ingin  membela  Prancis  meski  telah  diingatkan ibunya 

tentang kemalangan keluarganya menunjukkan bahwa pengaruh hegemoni yang didiktekan 

Prancis melalui seorang tetua kampung telah merasuk ke jiwa Saïd. Ia tak lagi memiliki 

cukup kesadaran akan alasan yang logis untuk bergabung dalam Forces françaises libres 

melainkan sebuah bentuk kesetujuan yang dilandasi keyakinan bahwa membantu Prancis 

dalam perang melawan Nazi Jerman bagi penduduk koloni Prancis adalah sesuatu yang 

wajar (common sense). 

 

Sementara itu dalam adegan lain yang menggambarkan kemenangan Forces 

françaises libres dalam sebuah pertempuran melawan Nazi, seorang tentara asal Afrika 

membawa bendera Prancis ke puncak setelah berhasil merebut kembali wilayah mereka. 

Pada saat itu pasukan sukarela asal Afrika meneriakkan « vive la France! » (Hiduplah 

Prancis!). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Gambar 15. Seorang tentara menancapkan bendera Prancis di puncak bukit 
 
 

 
Adegan  di  atas  merepresentasikan  suatu  pengaruh  hegemoni  Prancis  terhadap 

tentara Prancis asal Afrika. Jika dianalisis, representasi tersebut mengingatkan pada 

signifikasi mitos yang pernah dilakukan oleh Barthes terhadap sebuah gambar sampul di 

majalahParis Match, yaitu gambar seorang anak Afrika berseragam khas Prancis yang 

tengah memberi hormat pada bendera Prancis.
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Gambar 16. Sampul majalah Paris Match 
 

 

Barthes menyatakan sebagai berikut: 
 

 

“I am at the barber's, and a copy of Paris-Match is offered to me. On the cover, a 

young Negro* in a French uniform is saluting, with his eyes uplifted, probably fixed 

on a fold of the tricolour. All this is the meaning of the picture. But, whether naively 

or not, I see very well what it signifies to me: that France is a great Empire, that all 

her sons, without any colour discrimination, faithfully serve under her flag, and 

that there is no better answer to the detractors of an alleged colonialism than the 

zeal shown by this Negro* in serving his so-called oppressors” (Barthes, 1987) 
 

("Saya sedang berada di tukang cukur, dan salinan Paris-Match ditawarkan kepada 

saya. Pada cover, seorang pemuda Negro (berkulit hitam) dalam seragam Perancis 

menghormat, dengan matanya terangkat, mungkin tepat lurus pada bendera tiga 

warna tersebut.Semua ini adalah arti dari gambar. Tapi, apakah naif atau tidak, saya 

melihat dengan baik bahwa itu menandakan kepada saya: bahwa Perancis adalah 

Kekaisaran besar, bahwa semua anak-anaknya, tanpa diskriminasi warna, setia 

melayani di bawah bendera Prancis, dan bahwa tidak ada jawaban yang lebih baik 

untuk kritik dari apa yang disebut kolonialisme selain suatu semangat yang 

ditunjukkan oleh Negro ini dalam melayani penindasnya) 
 

Penafsiran padagambar seseorang yang memberi hormat kepada bendera Perancis 

tersebut tidak berhenti pada makna denotatif saja akan tetapi ada makna-makna lain di 

balik itu. Pemilihan anak negro dengan atribut khasPrancis dan sorot mata tegak ke atas 

dikaitkan dengan berbagai fakta bahwa Prancispernah menjajah Aljazair yang notabene 

penduduknya berkulit hitam. Faktanya, Aljazair telah menyatakan merdeka pada tahun 

1960.Jadi visualisasi sampul majalah Paris Match, yang sebenarnyahanyalah mitos tentang 

keagungan imperialisme Prancis oleh Barthes disebut sebagai mitos yang mendistorsi fakta 

sehingga masyarakat  menerima paradigma itu begitu saja tanpa perlawanan. 

 

Bila   signifikasi   Barthes   tersebut   dikaitkan   dengan   potongan   adegan   film 
 

Indigènesdi atas, namun dengan menitikberatkan sudut pandang pada tentara asal Afrika,
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maka dapat dimaknai bahwa tentara asal Afrika tersebut telah terpengaruh internalisasi 

nilai patriotisme dan nasionalisme dari hegemoni Prancis. Gambar tentara asal Afrika yang 

dengan bangga menancapkan bendera Prancis di puncak bukit setelah memenangkan 

peperangan melawan Jerman sambil meneriakkan „Vive la France‟ (Hiduplah Prancis) 

menunjukkan bahwa tentara tersebut mengakui keagungan Prancis dan bangga akan hal itu. 

Kesadaran jati diri mereka sebagai pemuda Afrika dikaburkan melalui penciptaan 

nasionalisme  pada  Republik  Prancis  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  mereka  justru 

„menyetujui‟ dominasi Prancis atas mereka. 
 

 

Pengaruh hegemoni Prancis lainnya tergambar dalam adegan berikut ini. 
 

 

 
 

Gambar 17. Abdelkader berorasi dengan berapi-api 

(Indigènes, menit 01.07.40 - 01.08.12) 
 

 
 

Abdelkader                 : Ecoutez mes frères, écoutez. Quand je me suis engagé, J‟ai écouté 

ce que   la dit général de gaulle. Il a dit que la France combattre 

pour  la  liberté  dans  le  monde.  J‟ai  pense  qu‟a  la  guerre,  on 

gagnerait les mêmes droits que nos frères d‟armées française. On se 

batte tous ensemble contre Hitler pour   la liberté, l‟égalité et la 

fraternité. 
 

 

(Dengarkan saudara-saudaraku, dengarkan!Ketika saya bergabung, 

saya mendengarapayang dikatakanJendral de Gaulle. Dia 

mengatakan, Prancis akan berjuang untuk kemerdekaan di dunia. 

Saya pikir bahwa dalam perang, kita akan mendapatkan hak yang 

sama dengan saudara-saudara kita yang lain dalam ketentaraan 

Prancis. Kitaberjuang bersama-sama melawan Hitler untuk 

kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan). 

. 

Dari kutipan dialog di atas, tergambar bagaimana tokoh Abdelkader telah 

terindoktrinasi oleh apa yang didiktekan Jendral de Gaulle sebagai agen hegemoni Prancis. 

Akibat pengaruh hegemoni tersebut, Abdelkader menyakini bahwa Prancis memiliki cita-
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cita mulia memerdekakan dunia dan oleh karena itu keikutsertaannya dan rekan-rekan 

Afrikanya  dalam  peperangan  melawan  Hitler  adalah  untuk  memperjuangkan  hal  yang 

sama, yaitu kebebasan (kemerdekaan), kesetaraan dan persaudaraan. 

 

Pengaruh  hegemoni  yang  hampir  sama  juga  ditunjukkan  pada  kutipan  dialog 

berikut: 

 
 

 

 
 

Gambar 13. Saïd begitu membanggakan Prancis 

(Indigènes, menit 00.34.28 – 00.34.37) 

 
Saïd                            : Je libère un pays, c‟est mon pays. Même, si jamais la voir. C‟est 

mon pays. 

La femme française    : et que ton pays qui te plait ? 

 
Saïd                            : Aku membebaskan sebuah negara, inilah negaraku. Bahkan jika 

aku tak pernah melihatnya. Ini adalah negaraku. 

Wanita Prancis           : Dan apa yang membuatmu senang pada negaramu ini? 
 
 
 

Saïd  yang  merupakan  pemuda  Afrika  digambarkan  begitu  mencintai  negara 

Prancis. Ia menganggap Prancis sebagai negaranya bahkan jika ia belum pernah datang ke 

Prancis sekalipun. Paradoks ini adalah hasil dari pengaruh hegemoni berupa penanaman 

rasa patriotisme dan nasionalisme Prancis.Alih-alih melakukan perlawanan atas penjajahan 

Prancis di tanah Afrika mereka, justru mereka meninggalkan tanah airnya tersebut untuk 

membela Prancis. Hal di atas sekaligus menunjukkan bahwa hegemoni Prancis menyasar 

pada pembentukan suatu persetujuan dengan mengaburkan kesadaran tertentu dari orang- 

orang yang didominasi, yaitu tentara asal Afrika dan menciptakan kesadaran lain yang 

sifatnya utopis. Gramsci (dikutip dari Faruk, 2010, 141) menyatakan bahwa agar yang 

dikuasai mematuhi penguasa, yang dikuasai tidak hanya harus merasa mempunyai dan 

menginternalisasi  nilai-nilai  serta  norma  penguasa,  lebih  dari  itu  mereka  juga  harus 

memberi persetujuan atas subordinasi mereka sebagai sebuah kewajaran (common sense).
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Mengenai problem hegemoni seperti di atas, Gramsci (dikutip dari Pozzolini, 2006, 
 

80) berpendapat bahwa mereka yang tersubordinasi seharusnya memiliki kesadaran akan 

eksistensi mereka dan akan kekuatan mereka sendiri. Kesadaran itu baru bisa muncul jika 

para subordinat ini bisa mengamati dan mengevaluasi kekuatan kelas yang mendominasi. 

Dalam kasus-kasus yang tergambar dalam tiga adegan dan kutipan dialog di atas, jelas 

bahwasanya tentara asal Afrika tidak memiliki kesadaran akan eksistensi dan kekuatan 

mereka sebagai rakyat Afrika yang berhak atas kemerdekaan mereka sendiri. Mereka telah 

terhegemoni oleh nilai-nilai pariotisme dan nasionalisme Prancis yang semu. Nilai-nilai 

tersebut semu sebab mereka bukan benar-benar bagian dari Prancis. Asosiasi dan asimilasi 

yang dilakukan hanyalah bagian dari politik Prancis untuk memperoleh kesetujuan dan 

kesediaan para pemuda Afrika tersebut untuk turut berperang membela Prancis melawan 

Jerman dengan dalih untuk memerdekakan dunia.
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

5.1 Kesimpulan 
 

Film Indigènes menceritakan kisah peperangan Prancis melawan Nazi 

Jerman  pada  Perang  Dunia  II.  Selaras  dengan  sejarah,  film  ini  juga  menggambarkan 

Prancis yang mengaliansi para pemuda Afrika dengan menjadikan mereka bagian dari 

Forces françaises libres serta menguasai mereka dengan cara hegemoni. Hegemoni pada 

prinsipnya adalah cara menggiring pihak yang didominasi untuk memercayai dan 

menyetujui wacana pihak yang dominan. Hegemoni ini terjadi atau dibentuk dalam 

kebijakan kolonial Prancis berupa asimilasi, asosiasi dan kristenisasi. 

Manifestasi bentuk hegemoni Prancis dalam film Indigènes di antaranya berupa(1) 

propaganda-propaganda  nasionalisme  dan  patriotisme  Prancis  dalam   situasi  perang 

terhadap pemuda-pemuda Afrika agar mereka mempunyai „sense of belonging‟ atau rasa 

memiliki Prancis sebagai Ibu Pertiwi, dan internalisasi prinsip liberté, egalité, fraternité 

disertai janji-janji implementasi3 prinsip tersebut dalam organisasi militer, (2) doktrin 

pasifikasi melalui agama, dan (3) hegemoni budaya berupa penanaman nilai-nilai budaya 

barat yang dianggap lebih beradab sebagai wujud misi Prancis untuk membawa koloni- 

koloninya ke peradaban (mission civilisatrice) (4) kesetaraan pendidikan.Wujud pengaruh 

hegemoni Prancis terhadap tentara asal Afrika yang tergambar dalam film ini antara lain 

kesetujuan tentara asal Afrika pada nilai-nilai Prancis seperti patriotisme, nasionalisme, 

kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan, serta kesetujuan mereka bahwa Prancis adalah 

tanah air mereka dan negara yang berkuasa di dunia. Akan tetapi selain pengaruh-pengaruh 

di atas, para tentara asal Afrika tersebut tidak mudah dihegemoni oleh budaya Eropa yang 

ditawarkan Prancis sebab tidak sesuai dengan norma yang mereka yakini. 

 
 

5.2 Saran 
 

Film Indigènes ini memiliki sisi lain yang layak dikaji, yaitu representasi citra 

tentara asal Afrika dalam Forces françaises libres. Peneliti menyarankan pada peneliti 

selanjutnya  untuk  membandingkan  film  Indigèneskarya  sineas  keturunan  Aljazair  ini 

dengan film Perang Dunia II hasil karya sineas asli Prancis untuk mengetahui perbedaan 

sudut pandang citra tentara asal Afrika dalam Forces françaises libres.
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penelitian, perencana 

kegiatan, penentuan 

tugas-tugas, 

penyusunan 

proposal, analisis 

dan interpretasi data/ 

25 jam 

 

2. Anggota Pelaksana I 
Elga Ahmad Prayoga, M.Pd. 

Pengajaran Bahasa Prancis 

Prodi Bahasa dan Sastra Prancis 

FIB UB 

Penyusunan 
proposal, analisis 

dan interpretasi data/ 

15 jam 

 

3. Anggota Pelaksana II 
Intan Dewi Savitri, M.Hum. 

S Prodi Bahasa dan Sastra Prancis 

FIB UB astra Prancis 

pelaksana tes untuk 
pengumpulan data, 

penyusunan laporan 

penelitian 

15 jam 

 

4. Mahasiswa I 
R. Meirina Kamilah Putri 

Pengumpulan data, 
Dokumentasi 

10 jam 

 

5. Mahasiswa II 
Dina 

Pengumpulan data, 
Administrasi 

10 jam 
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BIODATA TIM PENELITI 

BIODATA KETUA PENELITIAN 

 

Nama lengkap                       : Siti Khusnul Khotimah, M.A. 

Tempat/Tanggal lahir           : Cilacap, 10 April 1984 

Jenis Kelamin                       : Perempuan 

Bidang Keahlian                   : Kajian media & budaya 

Mata Kuliah yang diasuh      : Tata Bahasa Dasar, Penulisan Kreatif, Budaya Prancis 
 
 
 

Pendidikan 
No. Tempat Pendidikan Kota/Negara Tahun Lulus Bidang Studi 

1. Sarjana, Universitas 
Gadjah Mada 

Yogyakarta 
/Indonesia 

2007 Sastra Prancis 

2. Magister, Universitas 
Gadjah Mada 

Yogyakarta 
/Indonesia 

2010 Kajian Budaya dan 
Media 

 

Penelitian yang sedang dilakukan 
No. Judul penelitian Ketua Peneliti/Anggota Sumber Dana Tahun 

1. - - - - 
 

Pengalaman penelitian yang relevan dengan proposal penelitian yang diajukan 
No. Judul penelitian Ketua Peneliti/Anggota Sumber Dana Tahun 

1. Bias Gender Dalam Film 
„Beowulf‟ (2007): Sebuah 

Kajian Semiotika 

Ketua DPP/SPP 2012 

2 Komodifikasi Mitos 
Masyarakat Jawa Dalam 

Film “Jelangkung” Karya 

Rizal Mantovani 

Anggota DPP/SPP 2011 

     

Biodata ini dibuat dengan sebenarnya.  
Malang, 9 September 2015 

 
 
 
 

(Siti Khusnul Khotimah, M.A.)
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No. 
 

Tempat Pendidikan 
 

Kota/negara 
 

Tahun Lulus 
Bidang Studi 

1. Sarjana, UI Jakarta/Indonesia 1992 Sastra Prancis 

2 Magister, Unpad Bandung/Indonesia 2012 Sastra Kontemporer 
 

BIODATA ANGGOTAPENELITIAN 
 

 
 
 

Nama lengkap                       : Intan Dewi Savitri, M.Hum. 

Tempat/Tanggal lahir           : Malang, 8 Desember 1966 

Jenis Kelamin                       : Perempuan 

Bidang Keahlian                   : Sastra, Terjemahan dan Pengajaran Bahasa Prancis 

MataKuliahyangdiasuh         : Bahasa Prancis Dasar, Bahasa Prancis Lanjutan Tulis, 

Terjemahan Prancis-Indonesia Lanjutan 
 

 
Pendidikan 

 
 
 
 
 
 
 

Penelitian yang sedang dilakukan : 
 

No. Judul penelitian Ketua Peneliti/Anggota Sumber Dana Tahun 

1 Ekspresi Diri Melalui 
Modifikasi Tubuh: Kajian 

Budaya Feminis pada Tato 

Perempuan 

Ketua BOPTN 2015 

 

Pengalaman Penelitianyang relevan dengan proposalpenelitianyangdiajukan: 
 

No. Judul penelitian Ketua Pelaksana/Anggota Sumberdana Tahun 

1     

2     

3     

 
 
 

 
Malang, 9 September  2015 

 
 
 
 
 

Intan Dewi Savitri, M.Hum
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BIODATA ANGGOTAPENELITIAN 
 
 

Nama lengkap                              :    Elga Ahmad Prayoga, M.Pd. 

Tempat/tanggal lahir                    :    Ciamis, 14 November 1982 

Jenis kelamin                                :    Laki-laki 

Bidang keahlian                           :    Pengajaran Bahasa Prancis 

Mata kuliah yang diasuh              :    Bahasa Prancis Mahir, Bahasa Prancis Pariwisata, 

Tata Bahasa Madya,  Tata Bahasa Lanjutan 
 
 

Pendidikan 
 

 

No. 
 

Tempat Pendidikan 
 

Kota/negara 
 

Tahun Lulus 
Bidang Studi 

1. Sarjana, UPI Bandung/Indonesia 2007 Pend. Bahasa 
Prancis 

2 Magister, UPI Bandung/Indonesia 2012 Pend. Bahasa 
Prancis 

 
 

Pengabdian yang sedang dilakukan : 
 

 

No. 
 

Judul Pengabdian 
Ketua Pelaksana 

/anggota 

 

Sumber Dana 
 

Tahun 

1 - - - - 
 

 

Pengalaman pengabdian yang relevan dengan proposal penelitian yang diajukan: 
 

 

No. 
 

Judul Pengabdian 
Ketua Pelaksana 

/anggota 

 

Sumber Dana 
 

Tahun 

1 - - - - 
 

 

Malang, 9 September 2015 
 

 
 
 
 

Elga Ahmad Prayoga, M.Pd.
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BIODATA ANGGOTAPENELITIAN 
 

 
 

Nama lengkap                       : R. Meirina Kamilah Putri 

Tempat/Tanggal lahir           : Jakarta/ 31 Mei 1993 

Jenis Kelamin                       : Perempuan 

Bidang yang dipelajari         : Bahasa dan Sastra Prancis 

Mata Kuliah yang diikuti      : Skripsi 
 

 
Pendidikan 

 

No. Tempat Pendidikan Kota/Negara TahunLulus BidangStudi 

1 FIB UB Malang/Indonesia - Bahasa dan 
Sastra Prancis 

 

Penelitianyangsedangdilakukan : 
 

No. Judulpenelitian Ketua Pelaksana/anggota Sumberdana Tahun 

1 Diskriminasi Tentara Prancis 
terhadap Pasukan Sukarela asal 
Afrika dalam film “Indigènes” 

- Mandiri 2015 

 

Pengalaman Penelitianyang relevan dengan proposalpenelitianyangdiajukan: 
 

No. Judul penelitian Ketua Pelaksana/Anggota Sumberdana Tahun 

1     

2     

3     

 
 
 

 
Malang, 9 September 2015 

 

 
 
 
 

(R. Meirina Kamilah Putri)
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BIODATA ANGGOTAPENELITIAN 
 

 
 

Nama lengkap                       : Dina 

Tempat/Tanggal lahir           : Jakarta / 10 Juni 1993 

Jenis Kelamin                       : Perempuan 

Bidang yang dipelajari         : Bahasa dan Sastra Prancis 

Mata Kuliah yang diikuti      : Skripsi 
 

 
Pendidikan 

 

No. Tempat Pendidikan Kota/Negara TahunLulus BidangStudi 

1 FIB UB Malang/ Indonesia - Bahasa dan 
Sastra Prancis 

 

Penelitianyangsedangdilakukan : 
 

No. Judulpenelitian Ketua Pelaksana/anggota Sumberdana Tahun 

1 Pembentukan Identitas Lesbian 
Tokoh Utama Adèle dalam film 
“La vie d‟Adèle” 

- Mandiri 2015 

 

Pengalaman Penelitianyang relevan dengan proposalpenelitianyangdiajukan: 
 

No. Judul penelitian Ketua Pelaksana/Anggota Sumberdana Tahun 

1     

2     

3     

 
 
 

 
Malang, 9 September 2015 

 

 
 
 
 

(Dina) 


