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Movie Review 
CHE Biopic: Film Legenda Perjalanan Revolusioner Che Guevara 

 
Amir Baihaqi 

 
Cerita mengenani dirinya memang tiada habisnya dan  tak ada bosannya, mulai 
sepak terjangnya sebagai s eorang revolusioner marxis-Leninisme, statusnya s ebagai 
dokter sampai hobi berkelananya dengan m otor yang mengantarkan dia menjadi 
legenda perang gerilya internasional. kisahnya pula telah banyak m engilhami film 
tentang dirinya.  
 
Adalah Steven Soderbergh, salah satu sutradara yang mengangkat kembali perjalanan 
revolusioner sang dokter dalam sebuah karya film biopic CHE yang terdiri dari dua 
bagian film yang dibintangi Benecio Del Toro yang meraih prix d’interpretation 
masculine (aktor terbaik) dalam festival film Cannes Perancis.  

 
Bagian pertama mengambil setting revolusi Kuba dalam perjuangan menggulingkan 
diktator Fulgencio Batista berjudul ”The Argentine”, sedangkan bagian kedua berjudul 
”Guerilla” mengangkat perjuangan perang gerilya melawan rezim diktator pro Amerika 
Rene Barrientos di Bolivia namun dapat digagalkan dan berakhir pada eksekusi Che.  
 
Film CHE biopic garapan Steven Soderbergh ini diadaptasi berdasarkan buku biografi 
Jon Lee Anderson berjudul ”Che Guevara: A revolutionari life”. Film yang 
menghabiskan total budget US$ 58 miliar dirilis tahun 2008 sedangkan yang kedua (CHE 
Guerilla) tahun 2009. Agak telat memang untuk peluncurannya disini, namun tetap asik 
ditonton sebagai sebuah film biografi yang menggambarkan perjuangan dan 
kontroversinya. 
 
Argentine dan Guerilla 
 
Adegan pertama dibuka Interview antara Lisa Howard dengan Che, mengambil setting di 
Havana bulan Mei 1964 dan cuplikan film dokumenter kudeta Batista di Kuba menjadi 
adegan pembuka. Kemudian dikisahkan bagaimana pertemuan pertamanya dengan Fidel 
Castro di rumah Maria Antonia Mexico city yang mengajaknya untuk bergabung dalam 
Gerakan 26 Juli sebagai cikal bakal revolusi perjuangan revolusi di Kuba. Pada adegan 
berikutnya mengambil setting di New York bulan Desember 1964, Che diceritakan 
melakukan lawatannya ke markas PBB di New York mewakili Kuba dan berpidato 
dihadapan delegasi tentang komitmennya melawan dominasi imperialisme Amerika. 
 
Pada film bagian pertama ini cerita mengambil alur maju mundur sebagi ceritanya. Bulan 
Maret 1957 ketika penyakit asmanya lagi kambuh, Che bertemu kembali dan bergabung 
dengan kelompok gerilyawan Fidel Castro. Bersama mereka melakukan penyerangan-
penyerangan terhadap pos-pos militer tentara pemerintah Batista. Oleh Fidel Castro, 
kemudian Che diangkat menjadi komandan pasukan yang akan dibantu oleh dua kapten 
dari kelompok Gerakan 26 Juli Kuba.  
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Ketegasan dan kepiawaian meracik strategi sebagai seorang komandan pasukan benar-
benar ditunjukan oleh Che. Ini ditunjukan ketika Che tak segan mengeksekusi mati anak 
buahnya sendiri yang telah melanggar dan menyalahgunakan tugasnya sebagai seorang 
gerilyawan. Kemudian kemampuan dalam taktik perang gerilya kota juga diperlihatkan 
ketika menyerbu kota Las Vilas serta mampu menguasai penuh Santa Clara bersama 
pasukannya dan seorang gerilyawan perempuan bernama Aleida yang kemudian 
diperistrinya. Kedatangan mereka memasuki kota disambut suka cita oleh warga kotanya 
bak pahlawan perang. Dukungan dari rakyat inilah yang menurut Che manjadi faktor 
utama dan disebut sebagai revolusi Kuba, bukan kudeta yang dituduhkan revolusi seperti 
dalam pernyataannya dalam sebuah adegan negosiasi dengan seorang komandan militer 
rezim Batista, ”This is  a revolution, not a coup”. Adegan selanjutnya, setelah berhasil 
menaklukan Santa Clara, Che bersama pasukanya melaukukan perjalan menuju Havana 
ibukota Kuba yang juga menjadi ending film dan kemenangan bagi rakyat Kuba 
menggulingkan diktator Batista. 
 
Sedangkan pada bagian kedua berjudul ”Guerilla” Che melakukan penyamaran 
memasuki Bolivia dengan nama Ramon dalam rangka membantu perjuangan kaum 
gerilyawan Marxisme-Leninisme Bolivia melawan diktator berkuasa Rene Barrientos.  
 
Adegan dibuka dengan sebuah dokumenter pidato Fidel Castro di Havana, Oktober 1965 
sebagai seorang presiden sekaligus teman perjuangan Che di Kuba membacakan surat 
perpisahan dengan dirinya dan seluruh rakyat Kuba setelah dikabarkan menghilang. 

 
Dalam film bagian kedua, alur lebih ditekan pada ringkasan hari-hari Che di Bolivia 
terhitung sejak mendarat pada hari pertama (3 November 1966) La Paz Bolivia. 
Kemudian cerita berlanjut dari hari ke hari Che bersama gerilyawan Bolivia yang 
semakin terdesak karena desersi yang dilakukan oleh gerilyawan, logistik yang semakin 
menipis serta kuatnya tentara pemerintah yang semakin kuat karena mendapat bantuan 
langsung dari CIA, untuk menumpas gerilyawan pimpinan Ramon (Che). 
Keadaan semakin memburuk pada hari ke 302, sejumlah pasukan gerilyawan yang 
dipencarkan oleh Che mencoba melintasi hutan daerah Vodo Del Yoso dihadang oleh 
tentara pemerintah sebagian dari mereka terbunuh dan sisanya tertangkap.  
 
Dan pada hari ke 340 Che terkepung dan tertangkap oleh tentara gabungan pemerintah 
disekitar desa La Higuera. Pada bagian akhir film sebelum Che dieksekusi terdapat 
adegan percakapan antara Eduardo dan Che yang menanyakan kepercayaan rakyat 
komunis Kuba, tentu Che menjelaskan dengan senang hati. Che yang mengetahui 
Eduardo mulai bersimpati mencoba merayu untuk membebaskanya, namun Eduardo 
akhirnya berpaling dan menolaknya.  
 
Eduardo : That’s not right. They shouldn’t do that with the dead. Do you want to 

smoke? 
Che  : Yes. Thanks. 
Eduardo : How is Cuba? 
Che  : Cuba is progressing. 
Eduardo : Do they have religion there? 
Che  : Yes, there are religions. 
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Eduardo  : I thought Communist didn’t believe in God. 
Che : Well… in Cuba there’s no official religion…. But many people believe in 

God. 
Eduardo  : You don’t believe anything? 
Che  : Yes, I believe in mankind. 
Eduardo  : Are you married? 
Che  : No, no 
Eduardo  : How about you? 
Che  : Yes. 
Eduardo  : Do you have children? 
Che  : I have five. 
Eduardo  : Five! 
Che  : Three girls and two boys….   
 
Keesokan pagi pada hari ke 341 tanggal 9 Oktober 2967 Che kedatangan dua agen CIA 
dan memerintahkan untuk mengeksekusi Che. Film ditutup dengan adegan Che 
dieksekusi serta evakuasi jenazahnya(diringi soundtrack lagu Balderama dinyanyikan 
oleh Mercedes Sosa) kemudian diangkut helikopter meninggalkan La Higuera dengan 
disaksikan sedih penduduk setempat yang pernah diberikan pengobatan secara suka rela 
oleh Che.  
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