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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam perbedaan. Indonesia 

dikenal luas sebagai negara yang terdiri dari 300 suku bangsa yang masing-

masing mempunyai identitas kebudayaannya sendiri. Berbagai macam bahasa, 

agama dan juga ras berkembang di Indonesia. Pada umumnya, masing-masing 

suku bangsa mempunyai bahasa berlainan dan biasanya tidak dipahami oleh suku 

bangsa lainnya. Dalam antropologi suku bangsa dikenal dengan istilah golongan 

etnis (Warnaen, 2002). Di Indonesia terdapat satu golongan etnis yang awalnya 

merupakan pendatang sampai akhirnya dapat berbaur dengan warga setempat 

sehingga, resmi dijadikan bagian dari salah satu golongan etnis di Indonesia yaitu 

golongan etnis Tionghoa (Effendy & Prasetyadji, 2008). 

Hal tersebut didukung dengan populasi tinggi warga penduduk Cina yang 

bermigrasi ke Indonesia. Menurut Yuniarti, catatan perincian jumlah jiwa 

golongan asing tertinggi di Indonesia pada tahun 1930 dan 1974 adalah warga 

penduduk Cina (Warnaen, 2002). Banyaknya pendatang asing yang masuk ke 

Indonesia, tidak hanya mendatangkan berbagai perubahan-perubahan baru akan 

tetapi, juga mendatangkan berbagai macam persoalan baru. Misalnya, pada saat  

kedatangan Belanda ke Indonesia dan pihak Belanda menjalankan politik pecah-

belah (Onghokham, 2008). Hal tersebut dilakukan karena pihak Belanda merasa 

terancam atas keberadaan warga keturunan Tionghoa yang secara tidak langsung 
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telah membantu kehidupan ekonomi warga asli Indonesia. Maka, pihak Belanda 

membagi penduduk yang ada di Indonesia menjadi tiga kelompok ras yakni, 

orang-orang Eropa di tingkat paling atas, orang-orang Timur Asing (terutama 

warga keturunan Cina) di tingkat menengah dan orang-orang Pribumi di tingkat 

paling bawah. Kebijakan ini bertujuan untuk memecahkan hubungan antara warga 

keturunan Cina dengan warga asli Indonesia, agar tidak bersatu melawan Belanda. 

Kebijakan yang dijalankan berhasil dan kondisi ini menyebabkan prasangka buruk 

yang berkepanjangan oleh warga asli Indonesia terhadap warga keturunan Cina. 

Sejak saat inilah hubungan antara keturunan Cina dengan penduduk asli Indonesia 

mulai merenggang (Coppel, 1994).  

Warga keturunan Cina atau yang sekarang ini lebih banyak disebut dengan 

keturunan Tionghoa kerap mendapatkan perlakuan diskriminatif, dikarenakan 

prasangka negatif yang sudah melekat sejak zaman dahulu. Etnis Tionghoa sering 

dikaitkan dengan komunis, kaum minoritas dan tidak memiliki jiwa nasionalis. 

Salah satu bukti perlakuan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa ialah ketika 

kerusuhan Mei 1998, etnis Tionghoa menjadi sasaran amuk massa dan segala 

harta benda mereka dirampas. Selain mengalami tindakan diskriminatif, stereotip 

negatif mengenai etnis Tionghoa pun masih melekat sampai bertahun-tahun 

lamanya bahkan sampai saat ini. Etnis Tionghoa dianggap sebagai warga 

penduduk asing yang tidak memberikan pengaruh positif bagi perkembangan 

bangsa Indonesia (Zein, 2002).  

Namun, pada kenyataannya etnis Tionghoa di Indonesia peduli terhadap 

kemajuan bangsa dan banyak menuangkan peranan bagi sejarah Indonesia. Tidak 
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hanya dalam hal perjuangan melawan penjajah, persoalan politik, ekonomi 

(perdagangan), dan juga hukum. Tetapi, juga dalam hal peranannya dalam 

perjalanan sejarah perfilman di Indonesia. Peranan etnis Tionghoa dalam sejarah 

perfilman Indonesia tersirat sedikit terlupakan dibandingkan dengan sejarah 

perjuangan etnis Tionghoa di Indonesia. Perlu diketahui bahwa, sebenarnya etnis 

Tionghoa juga ikut menyumbangkan perananannya dalam perkembangan sejarah 

perfilman di Indonesia di era tahun 1920 (Siagian, 2010).  

Di era tahun 1920-an, film yang disutradarai oleh etnis Tionghoa disebut 

bukanlah bagian dari film Indonesia. Hal ini disebabkan karena, film tersebut 

digarap bukan oleh asli orang Indonesia, tidak diproduksi di perusahaan film 

Indonesia dan etnis Tionghoa dianggap tidak memahami nilai nasionalisme yang 

dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ideologi tersebut akhirnya terpatahkan, pada saat 

kedatangan Jepang di tahun 1942 ke Indonesia. Melalui organisasi terpusat yakni 

Keimin Bunka Sidhosho (Kantor Seni Pusat) para tentara Jepang mengajari orang 

pribumi mengenai teknik pembuatan film. Menurut Usmar Ismail, kedatangan 

Jepang membawa perubahan pada pandangan dan sikap para pembuat film 

pribumi terhadap makna film dan pembuatan film Indonesia di masa lalu. 

Perubahan pandangan tersebut membuka pemikiran masyarakat pribumi tentang 

makna dari pembuatan film dan tidak lagi terpaku pada ideologi lama mengenai 

bagaimana seharusnya film Indonesia (Biran, 2009). 

 Terbukti lewat, banyaknya kemunculan film-film Indonesia yang mulai 

berani menghadirkan kisah atau cerita kehidupan mengenai etnis Tionghoa di 

Indonesia. Eric Sasono yang merupakan seorang kritikus film ternama di 
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Indonesia mengatakan bahwa, sekarang ini etnis Tionghoa dalam film Indonesia 

dipresentasikan sebagai etnis yang memiliki jiwa nasionalisme dan mencintai 

negara Indonesia. Salah satunya terlihat dalam film GIE, film GIE disutradarai 

oleh Riri Riza dengan produser Mira Lesmana di tahun 2005. Film ini telah 

memenangkan kategori film terbaik di Festival Film Indonesia tahun 2005. Film 

ini menceritakan mengenai seorang pemuda berdarah Tionghoa yang berusaha 

berjuang untuk melakukan perubahan demi menggulingkan Orde Lama. Film Gie 

merupakan film pertama setelah masa reformasi yang mengangkat tokoh sejarah 

etnis Tionghoa yang pernah ada di Indonesia (http://new.rumahfilm.org/artikel-

feature/gie-representasi-berwajah-ganda1/, akses tanggal 12 Maret 2013).  

 Sebelum kemunculan GIE, sutradara sekaligus produser Nia Dinata telah 

menggarap sebuah film berjudul Ca Bau Kan yang mempresentasikan etnis 

Tionghoa. Film yang juga menggunakan pendekatan sejarah ini, bercerita tentang 

seorang perempuan Betawi yang menjadi istri seorang pemuda keturunan 

Tionghoa yang bernama, Tan Peng Liang. Keseluruhan isi film Cau Bau Kan 

menceritakan tentang kehidupan sehari-hari kelompok-kelompok etnis Tionghoa 

dengan penduduk pribumi. Film GIE, terasa lebih menarik karena tidak seperti 

Tan Peng Liang yang dipresentasikan sebagai pedagang yang merupakan 

pekerjaan stereotip etnis Tionghoa. Film GIE, hadir mempresentasikan etnis 

Tionghoa yang memiliki karakter tersendiri dan bebas dari dominasi stereotip 

etnis Tionghoa di Indonesia (http://new.rumahfilm.org/artikel-feature/gie-

representasi-berwajah-ganda1/, akses tanggal 12 Maret 2013). 
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Pembangunan karakter yang dipresentasikan oleh Gie tidak terlepas dari 

peran tanda dalam sebuah film. Dengan adanya tanda penonton dapat membangun 

makna sehingga, dapat mengerti makna dibalik tanda yang disampaikan oleh 

pembuat film. Seperti yang dijelaskan oleh Art Van Zoest, bahwa film dibangun 

dengan tanda – tanda semata. Tanda-tanda itu termasuk, berbagai ragam sistem 

tanda yang bekerja sama dengan baik untuk mencapai efek yang diharapkan. 

Rangkaian gambar dalam film menciptakan imajinasi dan sistem penandaan. Film 

menggunakan tanda-tanda ikonis, yakni tanda-tanda yang menggambarkan 

sesuatu (Kriyantono, 2008).  

Bagian struktur penandaan dalam film biasanya hadir dalam unsur tanda yang 

paling kecil dalam film yaitu scene. Scene atau alur adalah sejumlah motif yang 

terdiri dari satuan-satuan fiksional terkecil, terstruktur dan terpola. Scene mampu 

mengembangkan tema serta melibatkan emosi penonton. Scene memiliki fungsi 

estetik yang dapat menuntun dan mengarahkan perhatian penonton ke dalam 

susunan motif - motif yang telah terstruktur dan terpola (Danesi, 2010). Dalam 

penelitian ini, metode analisis semiotik diterapkan karena metode ini dapat 

menemukan makna tanda termasuk hal-hal yang tersembunyi dibalik sebuah tanda 

(teks). Metode analisis semiotik pada film berlangsung pada teks yang merupakan 

struktur dari produksi tanda. Di dalam teori semiotika, proses pemaknaan gagasan, 

pengetahuan atau pesan secara fisik disebut dengan representasi yang berarti 

bahwa, penggunaan tanda-tanda dimaksudkan untuk menampilkan ulang sesuatu 

yang dicerap, diindra, dibayangkan atau dirasakan dalam bentuk fisik (Sobur, 
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2003). Maka berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini diberi judul “Analisis 

Semiotik Representasi Etnis Tionghoa pada film Gie”. 

1.2 Identifikasi Masalah  

Film yang mengandung unsur etnis Tionghoa memang tidak mendominasi 

dunia perfilman Indonesia sehingga, kemunculannya terkadang menjadi sesuatu 

yang tidak biasa pada kalangan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia telah 

terbiasa dengan kemunculan film-film yang bertemakan tentang percintaan, 

persahabatan dan horror. Film-film tersebut antara lain seperti, Hantu Goyang 

Kerawang, Cinta Tapi Beda, 5cm, Habibie & Ainun dan masih banyak lagi. Film 

Indonesia yang mengandung unsur etnis Tionghoa didalamnya sering kali 

mempresentasikan etnis Tionghoa yang kental akan tradisi kuno, adat istiadat, 

cara berbicara dengan logat totok dan penggunaan bahasa diluar bahasa Indonesia 

misalnya, bahasa Mandarin.  

Dalam film Ca Bau Kan misalnya, film ini mempresentasikan seorang tokoh 

utama pemuda keturunan Tionghoa yang bernama Tan Pei Liang sebagai seorang 

tuan tanah dan pedagang tembakau yang licik, tidak mau kalah, suka wanita, kasar 

dan suka berpesta. Karakter Tan Peng Liang di dominasi dengan stereotip etnis 

yang selama ini ada di tengah masyarakat Indonesia. Selain Ca Bau Kan, film lain 

yang mempresentasikan etnis Tionghoa dengan di dominasi stereotip adalah film 

Identitas. Film ini menceritakan seorang tokoh utama wanita keturunan etnis 

Tionghoa sebagai wanita penghibur yang meninggal tanpa Kartu Identitas 
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Penduduk warga negara Indonesia. Wanita ini di gambarkan layaknya keturunan 

Tionghoa yang identitasnya masih dipertanyakan di Indonesia. 

Film Ca Bau Kan dan Identitas merupakan beberapa dari sekian film 

Indonesia yang mempresentasikan etnis Tionghoa dari sudut pandang yang 

negatif. Keberadaan film tersebut semakin menegaskan stereotip yang selama ini 

ada pada masyarakat mayoritas bahwa, etnis Tionghoa umumnya berkarakter licik 

dan egois, berprofesi sebagai pedagang, berbahasa asing dan penindasan sebagai 

kaum minoritas merupakan hal yang sudah biasa. Namun, berbeda halnya dengan 

film GIE, film ini menepis segala anggapan negatif yang selama ini melekat pada 

etnis Tionghoa.  

Film ini mengajak penonton untuk melihat bahwa, ada sisi lain selain 

gambaran negatif tentang etnis Tionghoa. Lewat pemilihan tanda, ikon dan teks 

yang disajikan dalam film ini. Film Gie mengajak penonton untuk melihat 

gambaran positif mengenai etnis Tionghoa yang selama ini jarang diceritakan. 

Menurut Samuel L. Becker (1989), pemaknaan atas sebuah film dapat diselidiki 

melalui pemahaman yang simbolistik. Maka, dengan pendekatan analisis 

semiotik, peneliti dapat memahami kaitan antara tanda-tanda yang ada pada film 

GIE. Dengan memahami tanda-tanda tersebut, peneliti dapat memahami 

bagaimana tanda yang digunakan dalam film Gie dapat membangun pandangan 

baru mengenai etnis Tionghoa. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah 

dijelaskan diatas maka, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut; 

Bagaimana representasi etnis Tionghoa dalam film GIE? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui bagaimana etnis 

Tionghoa direpresentasikan dalam sebuah film Indonesia setelah masa reformasi 

dan melihat bagaimana eksitensi etnis Tionghoa dalam perkembangan film 

Indonesia.  

1.5 Kegunaan Penelitian 

1.5.1 Kegunaan Akademis 

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

khususnya mengenai cara menganalisis menggunakan metode analisis isi, 

memaknai simbol baik verbal maupun non verbal dan memberikan pengetahuan 

tambahan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan masalah yang 

sama. 

1.5.2 Kegunaan Praktis 

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan 

penelitian bagi para peneliti yang ingin melihat representasi etnis Tionghoa dalam 

sebuah film, menyumbangkan pemikiran dan ide bagi para kritikus film berlatar 
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belakang masalah sama dengan penelitian ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

memberikan informasi tambahan bagi para pembuat film sehingga, dapat 

menghasilkan film yang lebih baik dalam hal penyampaian isi pesan. 

1.5.3 Kegunaan Sosial 

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi lingkungan 

sosial khususnya, dalam hal memperlihatkan sisi lain etnis Tionghoa di Indonesia 

melalui sebuah film yang berdasarkan kisah nyata. 

1.6 Sistematika Penelitian 

- BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab pertama di dalam penulisan penelitian ini merupakan bagian 

paling dasar dalam penulisan penelitian ini. Peneliti menjabarkan latar 

belakang masalah yang akan diteliti, identifikasi masalah yang akan 

diteliti, perumusan masalah, tujuan dari penelitian yang akan diteliti 

dan kegunaan penelitian baik dilihat dari segi akademis, praktis 

maupun sosial. 

- BAB II : OBJEK PENELITIAN 

Bab kedua di dalam penelitian ini merupakan lanjutan dari bagian 

bab pertama, yang berisikan mengenai ruang lingkup dari  penelitian 

yang akan diteliti yaitu film GIE. Maka yang akan dijelaskan dalam 

Objek Penelitian ini secara detail adalah keseluruhan adegan dalam 
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film GIE yang mempresentasikan etnis Tionghoa serta, informasi dan 

data lain yang berkaitan dengan topik penelitian. 

- BAB III : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada Bab ketiga dalam penulisan penelitian ini, peneliti akan 

menjelaskan berbagai teori dan konsep-konsep serta definsi yang 

berkaitan dengan topik penelitian. Teori dan konsep yang dijelaskan 

diharapakan penulis dapat memberikan informasi tambahan serta 

dapat mendukung penelitian yang akan dilakukan. 

- BAB IV : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab keempat dalam penulisan penelitian ini merupakan penjelasan 

secara spesifik mengenai metode penelitian yang menjadi acuan 

peneliti dalam melakukan penelitiannya. Peneliti menggunakan 

metode kuantitatif maka, akan dijabarkan lebih lanjut mengenai teknik 

pengambilan data, pengumpulan data sampai dengan analisis isi dalam 

penelitian. 

- BAB V : HASIL & PEMBAHASAN 

Bab kelima dalam penulisan penelitian ini merupakan penjelasan 

mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan dan juga berisi tentang 

pembahasan mengenai data dan informasi yang telah didapatkan dari 

proses analisis yang telah dilakukan. 

 



  11 

- BAB VI : KESIMPULAN & SARAN 

Bab keenam dalam penulisan penelitian ini merupakan bagian 

akhir dari penulisan penelitian. Yang pertama, kesimpulan yang 

merupakan  jawaban dari pertanyaan yang ada di dalam perumusan 

masalah. Yang kedua, saran berisikan pendapat atau masukan 

terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan. 
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