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WACANA ASIMILASI DALAM FILM

TELEVISI
..JANGAN PANGGIL AKU CINA"
Oleh : Rinasari Kusuma dan Dewi Kartika Sari

Abstract
film entitled "Jangan Panggil Aku Cina" is o television movie
Ioaded with meaning of assimilation. By using the method of Van Dijk model of
discourse analysis, film "Jangan Panggil Aku Cina" has two levels of analysis:
Television

micro and macro onalysis. lvlicro analysis related to the meaning of the message
in the film while the mocro-analysis analyze in a social context, cultural and
political issues in lndonesia.
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Pendahuluan
Indonesia adalah negara multikultur. Keberagaman bahasa, budaya, etnis (suku
bangsa), dan keyakinan agama mewarnai setiap denyut kehidupan masyarakatnya.

Pluralitas kultural tersebut sering dijadikan alat untuk memicu munculnya

konfik

suku, agama, ras, antara golongan (SARA), meskipun sebenarnya penyebab dari
pertikaian tersebur lebih ke persoalan

ke

timpangan ekonomi, ketidakadilan ekonomi,

politik.
Plural cuhure yang dimiliki Indonesia ini secara demografis dan sosiologis
berpotensial bagi terjadinya konfik, karena masyarakatnya terbagi ke dalam
kelompok-kelompok berdasarkan identitas kultural mereka. Menurur Ting-Toomey
sosial dan

dalam Raharjo (2005: 1) identitas kultural merupakan perasaan (emotional signifcance)

dari seseorang untuk ikut memiliki

(sense

of belonging) atau berafiliasi dengan kultur

tertentu. Masyarakat yang terbagi ke dalam kelompok-kelompok itu kemudian
melakukan identifikasi kultural (cuhural idzntifcation), yaitu masing-masing orang
mempe rtimbangkan diri mereka sebagai representasi dari sebuah budaya partikular.

Sebagai etnis pendatang, belum adanya pengakuan terhadap identitas
kultural sebagai sebuah hak yang perlu dimiliki oleh setiap kelompok etnis sangat
dirasakan oleh warga etnis cina di Indonesia. Keberadaan mereka masih menjadi
persoalan. Belum diterimanya secara penuh etnis

cina

sebagai bagian dari bangsa,

kemungkinan juga disebabkan oleh tidak adanya istilah yang baku bagi orang cina
yang telah menanggalkan akar-akar kultural mereka dari negeri asal. Chinese diaspora,
sebuah istilah yang dipakai untuk menjelaskan tentang orang Cina yang menyebar
ke berbagai belahan dunia, tidak dapat diterima oleh etnis Cina karena mereka
sebenarnya memiliki rasa

ikut memiliki terhadap

negara

di mana mereka

tingga.l,

namun pemerintah masih memperlakukan mereka sebagai orang asing.
Skinner (dalamMackie, 1 99 I :306) mengatakanbahwakekuatankecenderungan
asimilasi terutama bergantung pada keadaan daerah setempat dan faktor sosio budaya,
bukan pada kualitas yang ada pada diri etnis cina. Hal ini ditegaskan oleh Mackie

bahwa: "akibat kolonialisme Belanda yang melakukan pembagian kelas warganegara
Hindia Belanda, mendudukan etnis Cina di atas bangsa pribumi, mengakibatkan
lambannya identifikasi etnis Cina terhadap Indonesia pada pasca awal kolonialisme
Belanda" (Mackie, 199l:306).

cina

Pengakuan terhadap keberadaan identitas "ke-Cina-an' pada kelompok etnis
penting arrinya bagi sublektivitas individu etnis cina, dan bagi interaksi sosial

individu yang bersangkutan dengan sesama etnis Cina maupun dengan mereka yang
non-Cina. Tanpa pengakuan tersebut, subjektivitas yang bersangkutan menjadi
ambigu, tidak jelas, sehingga loyalitasnya pun dipermasalahkan. Seperti yang terjadi
selama

ini, etnis Cina selalu diragukan loyalitasnya sebagai warga

negara Indonesia.

Padahal, loyalitas kelompok-kelompok etnis lainnya tidak pernah dipersoalkan.

Media massa sebagai media pengekspresian banyak berperan dalam usaha
merepresentasikan suatu budaya. Film sebagai salah satu media massa, memiliki
bayak disiplin ilmu yang bisa terlibat di dalamnya. sebagai alat komunikasi massa
yang paling dinamis dewasa ini, film menawarkan kemungkinan sudut pandang yang

menarik dari sebuah realitas yang ada.

Menurut pandangan umum, istilah film hanya bisa digunakan bila karya audio
visual tersebut ditayangkan di bioskop' Namun sekarang dengan perkembangan
tekhnologi dan inovasi media televisi, kita bisa melihat film yang dibuat khusus
hanya untuk dipertontonkan di televisi. Istilah unruk rayangan jenis ini adalah Film
Televisi

(FTU.
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Keadaan krisis identitas yang dialami oleh etnis cina terekam secara apik
dalam film 'Jangan Panggil Aku cina". Film ini adalah salah satu film televisi yang

mengambil tema asimilasi warga cina agar bisa diakui sebagai anggota dari budaya
Padang. Film produksi Prima Entertainment ini pernah ditayangkan oleh SCTV
tahun 2003. Dibintangi oleh Leony vitria dan Teddy Syah, FTV ini pernah menang
sebagai Best Non-Series Drama dalam ajang Panasonic Awa rd 2003.

Film ini menonjolkan sulit dan peliknya masalah asimilasi yang terjadi pada
etnis cina. Film ini mempunyai makna pesan hidup tanpa adanya prasangka antar
etnis. Penulis menitikberatkan pokok bahasan pada masalah wacana asimilasi etnis
Cina terhadap budaya setempar.
Etnis Cina yang digambarkan dalam film ini termasuk dalam golongan Cina
Totok, yaitu orang cina asli yang belum mendapatkan darah campuran dari orang

pribumi. \Talaupun sebenarnya mereka lumrah dipanggil dengan sebutan "cina"
tetapi mereka telah lama berbudaya Padang. sehingga mereka tidak lagi merasa
memiliki identitas sebagai orang cina. Hal ini bisa dilihat dari bahasa, pakaian, serta
adat istiadat Minang yang telah mereka anut. Mereka tak ubahnya sama dengan
orang Minang yang lain. Berbeda dengan kebanyakan asumsi mengenai orang cina

Totok di Indonesia, orang cina yang ditunjukkan dalam film ini lebih sosial serta
memiliki keinginan yang besar untuk bisa dianggap sebagai anggota etnis dimana
mereka menetap, yaitu ernis Minang

di

Padang. Alih-alih, tetap dianggap sebagai

etnis pendatang minoritas. Jadi, walaupun secara gen mereka maslh memilil<t,,pure
bho/' Cina namun secara sosial mereka sudah seperd Cina peranakan. \flalaupun

kultural mereka sudah tidak bisa dibedakan lagi dengan warga pribumi, toh,
tetap saja mereka masih dianggap "beda'. Dan dengan alasan yang bisa dibilang
secara

sangat sepele, perbedaan fisik.

ini terletak pada pemilihan remanya yang "tidak biasa,,. AIihalih, memperlihatkan cina sebagai minoritas yang kuat, berkuasa, dan ekslusifi
film ini justru menampilkan cina dengan segala masalah pencarian identitasnya.
Kekuatan film

Ditambah lagi dengan kuatnya karakteristik dan naskah film yang ditulis sangat lugas
dalam menggambarkan situasi asimilasi yang dihadapi oleh etnis cina. Bagaimana
mereka telah berusaha sangat keras untuk dapat dianggap sebagai orang padang. Dan

mungkin hal semacam inilah yang kadang luput dari perhatian kita. Kesenjangan
yang terjadi antara harapan dan kenyataan yang mereka dapat lah yang menjadi fokus
dalam film ini.
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Sebenarnya telah banyak penelitian yang berfokus pada etnis Cina. Menurut

Tirrnomo Rahardjo, terdapat I 5 penelitian tentang kebijakan asimilasi etnis Cina yang
ada di Indonesia dalam kurun waktu 1992-2000, baik penelitian untuk skripsi, tesis,

maupun desertasi. Penelitian dengan menggunakan film ini juga bukan merupakan
yang pertama kali.

Penelitian Kusuma (2007) mengkaji mengenai faktor pendorong dan
penghambat asimilasi dalam 6lm "Jangan Panggil Aku Cina" ini. Hasilnya
menunjukkan bahwa sebanyak apapun faktor pendorong yang mendukung asimilasi

etnis cina ke dalam budaya minang, tetap tidak akan menang untuk melawan
srereorype dan diskriminasi ras dari penduduk pribumi.

Penelitian Kusuma (2010) mengkaji mengenai tahapan pembentukan
identitas budaya Padang pada emis Cina pada film yang sama. Ditemukan 3 tahapan
pembentukan identitas cultural, yaitu Unexamined Cuhural ldentity, Cuhural
Idzntity Search dan Culnral ldcntity Achieuement. Dan tonggak pencapaian identitas
budaya Padang adalah dilalaanakannya pernikahan antara etnis Cina dengan warga

pribumi.
Kedua penelitian

di

atas menggunakan metode analisis semiotika. Sehingga

dengan digunakannya metode wacana dalam penelitian ini, maka penelitian wacana

asimilasi dalam

film

"Jangan Panggil

Aku Cind' dapat dianggap

sebagai penelitian

baru.

1.

Teori Psikologi Sosial dan Teori Komunikasi tentang Asimilasi
Para ilmuwan sosial umumnya sepakat bahwa permasalahan etnis Cina di

Indonesia

itu masih begitu tampak dalam kehidupan sehari-hari di

masyarakat.

pribumi Indonesia disebabkan
oleh beragam faktor, yang bertalian sosio-historis, ekonomi, politik dan budaya etnis
Permasalahan sulitnya asimilasi etnis Cina dengan

Cina, dan pribumi itu sendiri (Idi, 2009:3).
Yang menarik lagi dari temuan penelitian Idi ini adalah bahwa ternyata
pluralisme budaya (cultural pluralism) telah menjadi dasar sosio-kultural bagi kedua
etnis

itu untuk

berasimilasi. Berbeda dengan asimilasi yang didasarkan pada teori

Angb-Conformity yang menghendaki adanya peleburan budaya leluhur imigran ke
dalam perilaku dan nilai-nilai kelompok primer, atau dengan teori Mehing Pot yang

menghendaki adanya peleburan biologis dari pribumi dengan kelompok imigran
serta penyatuan budaya-budaya leluhur para imigran ke dalam suatu tipe budaya
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asli, asimilasi berdasarkan pluralisme budaya justru membenarkan suacu kondisi
yang tidak berubah dari kehidupan komunal budaya kelompok imigran. cuhural
pluralism tidak mendasarkan dirinya pada penghilangan identitas kelompok imigran,
dan bahkan menghindarkan diri dari upaya penyerapan identitas tersebut ke dalam
struktur budaya asli.

Lebih jauh lagi, pluralisme budaya memandang perlunya mempertahankan
identitas kelompok imigran dengan jalan mengadopsi prinsip-prinsip pluralisme
budaya dalam konteks masyarakat pribumi. Asimilasi antar etnis sejatinya memang
tetap menghargai aspek-aspek pluralisme yang terdapat dalam dua kelompok etnis

yang berinteraksi secara asimilatif

itu.

Masyarakat

cina dan Melayu di

Bangka

kiranya telah berhasil memperlihatkan hal ini, sehingga konflik antar etnis di wilayah
ini dapat dihindari.

Ada banyak ahli yang memberikan definisi mengenai asimilasi, diantaranya
adalah Gordon. Gordon memberikan penekanan pada asimilasi didasarkan pada
pandangan egalitarian yang menempatkan kelompoketniksebagai pemilik kedudukan

yang setara dan berintegrasi dalam masyarakat, serta menerima untuk berpartisipasi
secara penuh dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Karya klasik tentang studi
asimilasi ditulis oleh Gordon (1964), juga memberikan kepada kita pemahaman
mengenai asimilasi. Gordon mengemukakan adanya tiga model asimilasi dasar dalam
masyarakar Amerika, yaitu: konform ttas (conformity), persenyawaa

n

(melting pot),

dan kemajemukan budaya (cuhural pluralism).

Konformitas merupakan istilah umum yang menunjuk pada suatu jenis
asimilasi dimana tidak ada oposisi terhadap pendatang sepanjang kelompok pendatang

berupaya menyeragamkan diri dengan standar-standar yang secara umum diterima
masyarakat setempat. Pandangan ini menyiratkan bahwa kelompok pendatang

dituntut untuk menyesuaikan dirinya dengan nilai-nilai sosial umum, dan karena itu
harus melepaskan nilai-nilai sosialnya sendiri.
Pola kedua asimilasi adalah persenyawaan. Dalam model

etnik

ini semua kelompok

rcampur-campur menjadi satu sehingga membentuk budaya dan masyarakat
baru yang didasarkan pada prinsip persaudaraan manusia. Dalam kenyataannya,
be

teori persenyawaan anrar emik ini sulit dicari kasus empiriknya. Amerika, misalnya
walaupun dipandang memiliki sejumlah prasyarat yang memungkinkan terjadinya
persenyawaan, ternyata juga tidak bisa menghasilkan suatu bentuk masyarakat baru.

bahwa masing-masing kelompok etnik masih mempertahankan
identitas kultural serta "kemurnian' biologiknya.
Pola ketiga asimilasi adalah kemajemukan budaya. Pola ini terjadi apabila nilai-

Ini berarti pula

nilai kelompok-kelompok baik mayoritas maupun minoritas tetap menjunjung tinggi
identitas budaya mereka yang berlainan, tetapi berupaya mencapai kesatuan ekonomi
dan politik. Tidak seperti penggambaran masyarakat

da

kebudayaan tunggal yang

tersirat dalam model konformitas dan pola persenyewaan, kemajemukan budaya
mengakui dan menerima kenyataan akan tradisi yang dibawa oleh setiap kelompok
etnik, walaupun boleh ladi secara bersamaan kelompok pendatang juga mempelajari

nilai-nilai dan norma-norma penduduk asli.
Dalam kasus Indonesia, proses asimilasi yang dilakukan etnis Cina sebagai
etnis minoritas untuk menjadi bagian masyarakat mayoritas Indonesia berjalan dalam

tujuh langkah, antara lain:
1 . Akulturasi. Kelompok etnik mengganti pola budayanya ke dalam
kelompok inri.
2. Structural Assimiktion. "Out group" membangun hubungan primer
dengan kelom ok

3. Marital '

inti dan masuk ke dalam struktur social inti'

ssimilation. " Out grouP" menikah dengan anggota kelompok

inti dan melahikan keturunan.
4. Identifcational Assimiktion. Ernik grup berhenti mengidentifikasi
diri mereka dengan etnik grup nenek moyang mereka dan mulai
mengide ntifikasikan diri dengan masyaraka inti.
5. Attitudinal Reception. Dimana kelompok inti tidak lagi menaruh
prasangka terhadap anggota ofi grouP" .
6. Behauioral Assirnilation. Kelompok inti ber enti mendiskri minasi " out
'<

gouP".

7.

Ciuil Assimilation. "our group" sudah tidak memiliki pemicu konfik
dengan kelompok inti (Magill,1995).

Thhapan paling dasar dan yang paling penting ada ah akulturasi atau asimilasi
budaya. Thhapan ini penting karena menunjukkan keinginan dan kebersediaan etnis

Cina, keinginan sendiri atau tidak, untuk memulai proses asimilasi total. Bagi etnis
Cina sendiri, akulturasi merupakan suatu proses panjang dalam rangka pembentukan
identitas budayanya.
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MenurutTing-Toomey (Rahardjo, 2005), identitas budayamerupakan perasaan
(emotional signtfcance) dari seseorang untuk ikut memiliki (sense of belonging) atau
berafiliasi dengan budaya rertenru. Orang mempe rtimbangkan diri mereka sebagai
representasi dari sebuah budaya partikular.

Identifikasi kultural ini akan menenrukan individu-individu yang rermasuk
dalam in-group araupun out-group. Dari perspektif komunikasi, bahwa sebagai bagian
dari masyarakat multikultur, selama ini kita tidak atau belum pernah melakukan
komunikasi antarbudaya yang efektifi sebuah relasi antarmanusia yang bertujuan
untuk meminimalkan kesalahpahaman budaya. Sebagai etnis pendatang, belum
adanya pengakuan terhadap identitas budaya sebagai sebuah hak yang periu

dimiliki

oleh setiap kelompok etnis sangat dirasakan oleh warga etnis Cina di Indonesia.
Selama

ini mereka terkekang dalam dua identitas budaya (biculnral), identitas

Cina nenek moyang mereka dan identitas dimana mereka selama ini tinggal dan kenal.
'Walaupun
banyak diantara mereka yang sama sekali tidak mengenal dan menganur
budaya nenek moyang mereka, masih saja mereka diidentifikasi sebagai etnis Cina
yang berbudaya Cina. Masyarakat selama ini hanya melihat rampilan luar dan fisik
dari kehidupan sosial dan budaya etnis Cina di Indonesia.
Selanjutnya, Nakayama dan Martin (Liliweri, 2002), memberikan perspektif
dalam melakukan pendekatan terhadap identitas: (1) Perspektif Psikologi Sosial.

Dalam perspektif ini mengasumsikan bahwa kehidupan dan perilaku individu tidak
sendirian, individu ada di dalam lingkungan sosial, oleh karena itu kepribadian

individu dibentuk oleh kepribadian lingkungan sosial. Beberapa prinsip pendekatan
psikososial antara lain, (a) apa yang kita sebut sebagai dientitas individu merupakan
ciptaan identitas sosial melalui interaftsi dengan kelompok, (b) identitas selalu bersifat
ganda yang dikarenakan kita hidup dalam banyak peran yang berbeda-beda. Menurut

Erik Eriftson, identitas merupakan peta bagi pengembangan psikologi manusia, yakni
pengembangan identitas ego tatkala orang itu masih muda. Pengembangan itu tidak
selalu konsisten karena wilayah psikologis terus menerus berubah. Perubahan itu
dapat menjadi sangat cepat jika ada krisis atau kejadian penting yang mengancam. (2)
Perspektif Komunikasi. Perspektif ini memiliki argumentasi bahwa identitas dibangun

melalui interaksi sosial dan komunikasi. Dalam perspektif komunikasi, identitas
yang menekankan sifat dari interaksi selfl group bersifat komunikatif. Thmpilan diri
- penampilan fisik dan kepribadian - yang akan komunikasikan kepada orang lain
adalah identitas yang ingin Anda tunjukkan kepada orang lain.
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Teori psikologi sosial lebih lanjut mendiskusikan tentang asimilasi dalam
sub bab teori belajar sosial. Kita kemudian dapat mengacu teori belajar ini pada
pendapat seorang ahli bernama Piaget. Fokus keilmuan Piaget adalah pada logika
anak dan metode berpikir yang berbeda-beda yang digunakan anak dalam menjawab

peertanyaan pada usia yang berbeda pula. Sehingga pokok-pokok pikiran Piaget

berpusat pada teori perkembanggan kognitif. Tirjuan teori Piaget adalah untuk
menjelaskan mekanisme dan proses perkembangan intelektual sejak masa bayi dan
kemudian masa kanak-kanak yang berkembang menjadi seorang individu yang dapat
bernalar dan berpikir menggunakan hipotesis-hipotesis.

Piaget menyimpulkan dari penelitiannya bahwa organisme bukanlah agen
yang pasif dalam perkembangan genedk. Perubahan genedk bukan peristiwa yang
menuju kelangsungan hidup suatu organisme melainkan adanya adaptasi terhadap

lingkungannya dan adanya interaksi antara organisme dan lingkungannya. Dalam
responnya, organisme mengubah kondisi lingkungan, membangun struktur biologi
tertentuyang ia perlukan untuk tetap bisa mempertahankan hidupnya. Perkembangan
kognitifyang dikembangkan Piaget banyak dipengaruhi oleh pendidikan awal Piaget
dalam bidang biologi. Dari hasil penelitiannya dalam bidang biologi. Ia sampai pada
suatu keyakinan bahwa suatu organisme hidup dan lahir dengan dua kecenderunngan

yang firndamental, yaitu kecenderungan untuk beradaptasi dan berorganisasi
(tindakan penataan).

Untuk memahami proses-proses penataan dan adaptasi terdapat tiga konsep
dasar, yaitu (1) Skema. Istilah skema atau skemata yang diberikan oleh Piaget adalah

untuk dapat menjelaskan mengapa seseorang memberikan respon terhadaP suatu
stimulus dan untuk menjelaskan banyak hal yang berhubungan dengan ingatan.
Skema adalah struktur kognitifyang digunakan oleh manusia untuk mengadaptasi diri
terhadap lingkungan dan menata lingkungan ini secara intelektual. Adaptasi terdiri
atas proses yang saling mengisi antara asimilasi dan akomodasi, (2)

itu suatu proses kognitif, dengan asimilasi

Asimilasi. Asimilasi

seseorang menginte grasikan bahan-bahan

persepsi atau sdmulus ke dalam skema yan ada atau tingkah laku yang ada. Asimilasi

berlangsung setiap saat. Seseorang tidak hanya memPeroses satu stimulis saja,
melainkan memproses banyak stimulus. Secara teoritis, asimilasi tidak menghasilkan
perubahan skemata, tetapi asimilasi mempengaruhi pertumbuhan skemata' Dengan

demikian asimilasi adalah bagian dari proses kognitif, dengan proses itu individu
secara kognitif megadaptsi diri terhadap lingkungan dan menata lingkungan itu,
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(3) Akomodasi. Akomodasi dapat diartikan sebagai penciptaan skemata baru arau
pengubahan skemata lama. Asimilasi dan akomodasi terjadi sama-sama saling mengisi
pada setiap individu yang menyesuaikan

diri dengan lingkungannya. Proses ini perlu
untuk pertumbuhan dan perkembangan kognitif. Antara asimilasi dan akomodasi
harus ada keserasian dan disebut oleh Piaget adalah keseimbangan.

Teori Piaget ini adalah teori yang membahas tentang kognirif atau inrelektual.

Dan perkembangan intelektual erat hubungannya dengan belajar, sehingga
perkembangan intelektual

ini dapat dijadikan

landasan untuk memahami belajar.

Belajar dapat didefinisikan sebagai perubahan tingkah laku yang terjadi al<ibat adanya
pengalaman dan sifatnya relatiftetap. Teori Piaget mengenai terjadinya belajar didasari
atas

4 konsep

dasar, yaitu skema, asimilasi, akomodasi dan keseimbangan. Piaget

memandang belajar iru sebagai tindakan kognitif, yaitu tindakan yang menyangkut

pikiran. Tindakan kognitif menyangkut tindakan penataan dan pengadaptasian
terhadap lingkungan.

Metodologi Penelitian

1.

Analisis W'acana
'Wacana

atau dikenal dengan istilah discourse adalah satuan bahasa terlengkap

dalam hierarki gramarikal yang merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar.
\(acana ini direalisasikan dalam bentuk karangan utuh (novel, buku, seri ensiklopedi,
dsb), paragraf, kalimat atau kata yang membawa amanat lengkap (Kridalaksana dalam

Tii Astuti, 2008) . Analisis wacana merupakan disiplin ilmu yang mengkaji satuan
bahasa

di

atas tataran kalimat dengan memperhatikan konteks pemakaian bahasa

tersebut (Abdul Rani dkk dalam Tii Astuti, 2008).

Titscher dkk dalam bukunya Metode Analisis

Tbks

dan rX/acana menyatakan

bahwa konsep tentang wacana dalam penggunaan istilahnya secara popular maupun
filosofis, memadukan beragam maknayangberbedayangtampaknyasalingberlawanan

atau tidak saling berhubungan satu sama lain. Namun setidaknya, ia memberikan
skema mengenai konsep wacana. Salah satu skema yang diajukan Titscher dkk adalah

skema wacana Van

Dijk. Van Dijk (1977) memandang wacana umumnya

sebagai

teks dalam konteks dan sebagai bukti yang harus diuraikan secara empiris. Van

Dijk

menunjuk ke satu aspek yang sangat penting, yaitu bahwa wacana itu hendaknya
dipahami sebagai tindakan (Titscher, dkk,2009.43).Terlepasdari pandangan rersebut,

sifatnya yang bisa berdiri sendiri dan tindakan komunikasi merupakan sesuatu yang
sangat P€nting.

itu, Titscher dkk juga menjelaskan Pentingnya konteks dalam
rentang wacana. Di satu sisi, wacana terjadi dalam kontels-makro,

Selain
mempelajari

dalam berbagai organisasi dan institusi ("wacana medis" (Foucatk 1993), tetapi di
sisi lain, wacana terjadi dalam wakru terrentu, tempat terrenru, dengan partisipan

tertentu dan sebagainya (yakni konteks-mikro) (\fodak 1996). Oleh karena itu,
wacana individu yang lengkap seperri itu harus dilihat dalam konteks-makro agar bisa
menangkap makna khusus dari rangkaian wacana atau tekstual khusus (Lalouschek
dalam Titscher 2009).

Struktur makro yang disebutkan diatas, menunjuk pada tema, topik atau
gagasan inti dari wacana teks,. Teks media yang digunakan sebagai contoh merupakan
sebuah film, maka pemunculan tema wacana selalu berhubungan dengan topik nyata
wacana rersebut. Telah disebutkan bahwa wacana dicirikan sebagai gabungan atau
kombinasi kalimat yang saling berkaitan. Hal itu berarti bahwa tuturan-tuturan yang
berupa kalimat-kalimat

iru

saling berkaitan dan berhubungan sehingga membentuk

jalinan. Hal ini dapat terwujud jika dalam wacana ada keserasian dan keterpaduan
makna di antara kalimat-kalimat pembentuknya. Topik sebagai pusat perhatian
merupakan inti wacana. Topik menjadi pangkal tolak terbentuknya jalinan bagianbagian wacana. Sebaliknya, jalinan bagian-bagian wacana mengarah ke satu topik
sehingga membentuk kesatuan topik (topic uniry) (Baryadi dalam

Tii Astuti, 2008).

Dengan demikian analisis wacana lebih menekankan pada pemaknaan. Dasar analisis
wacana adalah interpretasi, karena analisis wacana merupakan bagian dari metode
interpretatif yang mengandalkan interpretasi dan penafsiran peneliti (Eriyanto,

20ol).
Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, peneliti akan meneliti mengenai
wacana asimilasi dalam fiLn 'Jangan Panggil Aku Cina". Metode yang dipakai dalam
penelitian ini adalah metode analisis wacana yang dikembangkan oleh Teun A. van

Dijk. van Dijk melihat suatu wacana terdiri atas tiga struktur atau tingkatan yang
masing-masing bagian saling mendukung. Tiga struktur atau tingkatan tersebut
adalah struktur makro, superstruktur dan struktur miftro.
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2.

Data dan Sumber Data

datayangdipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan
data primer berupa Video Compact Disc fl/CD) film "Jangan Panggil Aku Cina" dan
Jenis sumber

transkrip film yang telah ditulis ulang oleh peneliti.

3.

Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti adalah:
a, Menonton film "Jangan Panggil Aku Cina" hingga selesai.

b. Mengamati dialog, setting, simbol-simbol dalam film tersebut.

c. Mentranslrip

dialog,dialog maupun gambar-gambar yang nampak

dalam film tersebut.

d. Memilih dialog serta gambar yang relevan dengan

kebutuhan

penelitian.

e.

4.

Menganalisis translrip berdasarkan teori wacana Teun A. van Dijk.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
Sebelum membicarakan mengenai keabsahan data, ada baiknya jika kita

membicarakan masalah objektivitas penelirian. Dalam konteks objektivitas, jika sebuah
riset analisis wacana dapat diulangi kembdi dengan hasil yang sama jika pengulangan
tersebut menggunakan pendekatan teori yang sama, paradigma penelitian yang sama,
serta dpe dan metode andisis yang sama, maka penelitian tersebut dapat dikatakan

objektif (Ibnu Hamad). Jadi, obyektivitas hasil penelitian analisis wacana terletak pada
konsistensi si peneliti mengaplikasikan suaru pendekatan teori, paradigma penelitian
dan jenis riset serta metode analisis wacana. Selama peneliti mengacu sekuat tenaga
pada peralatan riset tersebut dalam rangka menjawab permasalahan dan membuktikan

tujuan penelitian, maka hasil risetnya dapat dikatakan sudah obyektif
oleh karena itu, peneliti menghindari opini pribadi dan selalu memakai kriceria
kualitas paradigma penelitian dan karakter metode analisis wacana yang dipakai
sebelum, selama, dan sesudah penelitian dilakukan. upaya untuk senantiasa konsisten
dengan kriteria kualitas paradigma penelitian

ini pada gilirannya adalah bagian dari

usaha peneliti menjaga validitas hasil penelidan analisis wacana sesuai paradigma
masing-masing.
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TeknikAnalisis Data
Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melihat
kembali pada metode wacana Teun van Dijk. van Dijk melihat suatu teks terdiri

dari beberapa struktur atau tingkatan, dimana masing-masing bagiannya saling
mendukung. Ia membaginya ke dalam tiga tingkatan. Pertama, struktur makro.
Struktur makro merupakan makna umum dari suatu tels yang dapat diamati dengan
melihat topik atau tema yang digunakan dalam sebuah berita. Kedua, superstruktur.
Superstruktur merupakan bagian dari wacana yang berhubungan dengan kerangka
dari suatu teks, bagaimana bagian-bagian teks tersusun kedalam berita secara utuh.
Ketiga, struktur mikro. Struktur

milro

adalah makna wacana yang dapat diamati

dari bagian kecil dari suatu teks yakni latar, detail, maksud, nominalisasi, bentuk
kalimat, koherensi, leksikon, grafis, metafora dan elspresi (Sobur, 2004).
Dalam penelitian ini, penjelasan tentang wacana asimilasi dalam film 'Jangan
Panggil Aku Cina" menggunakan struktur makro tematik; superstruktur alur; dan

milno struktur berupa karakter, dialog, kostum, fotografi, musik, dan simbolsimbol.

Teknik analisis data yang akan dilakukan peneliti adalah:

a. Selelai, bagian-bagian sesuai dengan tujuan penelitian.
b. Klasifikasi, sesuai dengan wacana asimilasi.
c. Analisis, dengan menggunakan analisis wacana asimilasi menurut teori
Teun A. van

Dijk.

d. Interpretasi, berupa
e. Kesimpulan.

interpretasi hasil analisis peneliti.

Temuan

1.

Analisis Mikro Level

Analisis wacana mikro level digunakan untuk mengamati makna simbolis
asimilasi dalam film Jangan Pangrl Aku Cina. Makna simbolis tersebut dapat kita
temukan sebagai berikut:
Tema. Tema frlm Jangan Pangil Ahu Cina menuryukkan problematika cinta
pasangan muda mudi yang berbeda latar belakang budaya, etnisitas dan agama.

Dalam film tersebut, pemeran utama pria yang bernama Yusril dan pemeran utama
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wanita bernama olivia terlibat dalam hubungan kasih beda budaya dan etnis. yusril
yang berlatar belakang budaya Padang ditunjukkan lebih demokratis dalam memilih
pasangan. Dalam dialognya, Yusril menerima

olivia yang beretnis cina dan jelas
berbeda etnis dengan dirinya. Berbeda dengan lingkungan keluarga yusril. pada
awalnya, dalam film ini ditunjukkan bahwa pemeran pembantu laki-raki maupun
perempuan tidak dapat menerima keberadaan suku non Padang, khususnya orang
cina, untuk menjadi bagian dalam keluarga mereka. penolakan budaya non padang

muncul dalam adegan percakapan antara Mamak Yusril dengan istrinya.
Dalarn kontel.s wacana asimilasi, tema film ini adalah kebingungan seorang
keturunan cina akan kepastian identitas budayanya. Kebingungan antara dualitas
budaya yang dianutnya, cina dan Padang. Hal ini menjadi gambaran besar, bagaimana

etnis cina selama ini merasa terkungkung dalam dua identitas yang saling bertolak
belakang. Identitas darah mereka yang cina mengharuskan mereka untuk mengikuti

ajaran dan peraturan nenek moyangnya. Sedangkan identitas keseharian tempat
mereka cinggal memiliki stereotipenya sendiri yang cenderung negatif mengenai hal
tersebut. Pia (nama panggilan olivia) yang sejak lahir tumbuh dan tinggal di padang
merasa sudah menjadi anggota budaya Minang. Namun tidak demikian dengan orang

lain. Bagi mereka siapapun yang memiliki kulit putih dan mata sipit adalah seorang
cina dengan segala atributnya, atribut yang sebenarnya tidak dimiliki pia. Asimilasi
yang ingin diupayakan oleh Pia dan keluarga harus berhadapan dengan prasangka
warga pribumi mengenai etnis Cina.

setting. setting frlm Jangan Pangil Aku Cina mengambil setting tahun
1990an. \flalaupun tidak ditunjukkan secara elaplisit, tapi hal ini terlihat dari
model pakaian dan gaya rambut tokoh-tokohnya. Lokasi shooting 6lm ini berada di
rumah, lingkungan kota Padang, klinik tempat dokter praktek, dan pantai di tanah
Padang. Aktivitas warga

cina di Padang adalah berdagang. Altivitas ini dapat dilihat
khususnya dilakukan oleh keluarga Pia yang berjualan kerupuk. Aktivitas lainnya
adalah kegiatan atau jasa rias pengantin tempat Olivia bekerja.
Secara umum, kota Padang Sumatra Barat, kota yang berpegang teguh
pada alaran agama dan budayanya (Adat basandi syarah, syarah basandi kitabutkh).

Masyarakat Padang merupakan masyarakat agamis dan hal ini tercermin dari
kehidupan sehari-hari sesuai dengan agama yang mereka anut. Kehidupan beragama
diterapkan dalam hubungan sosial, kerukunan anrar umar beragama, perilaku yang
berbudi luhur dan menjunjung tinggi nilai-nilai adat yang ada di masyarakat sumarera
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Barat, terutama adat Minangkabau. Hubungan agama dan adat

ini

sudah terjalin

dalam kehidupan setiap jiwa dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
Sistem budaya yang tertuang dalam adat istiadat, sikap, dan perilaku warga

masih tetap terpelihara dalam kehidupan sehari-hari. Ninik Mamak, alim ulama,
cerdik pandai tetap berperan dalam mengendalikan kehidupan sosial masyarakatnya.

Ninik mamak sebagai pengendali adat berkuasa terhadap anak kemenakannya dan
kaumnya. AIim ulama yang betindak sebagai pemandu umat dalam menjalankan
ibadah serta cerdik pandai yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi
merupakan satu kesatuan yang saling menunjang dan mengisi bersama pemerintah
(Kusnel, 2000:15).

Ninik mamak dalam cerita ini adalah paman Yuzril yang tidak menyetujui
pernikahan antara Pia dengan Yuzril. Scene 50 menuniukkan kegundahan Ninik
Mamak dan Mama Yuzril ketika mengetahui bahwa Yuzril masih nekad ingin
menikah dengan Pia. Selain malu kepada keluarga besarnya karena membatalkan
rencana pernikahan anaknya, Ana dengan Yuzril, Ninik Mamak juga takut karena
calon Yuzril yang Cina.

Menurut NinikMamak, keluarga

besar merekapasti akan berat

untuk menerima

pul..."

memperlihatkan

seorang Cina masuk ke dalam keluarga mereka. "...Cina

bahwa etnis Cina telah mendapat tempat terpisah yang kurang disukai

di keluarga

mereka. Kata tersebut juga menunjukkan pendiskriminasian Ninik Mamak terhadap

Pia karena bila saja dia bukan Cina maka dia akan memperlakukannya dengan
berbeda, dengan lebih baik.
"Bagaimanapun kamu cegah itu!! Kalau tidak ingin membenci kalian.",
kata-kata ini menandakan bahwa bila Mama Yuzril pada akhirnya tetap menikahkan

Yuzril dan Pia maka keluarga besar mereka akan membenci Yuzril dan keluarganya.
Hal ini menunjukkan bahwa dengan menikah dengan orang Cina adalah sebuah aib
yang harus dihindari. Menikah dengan Cina sama saja dengan menebarkan benihbenih permusuhan dan kebencian di dalam keluarga besarnya.

Karabten Film ini berpusat pada karakter protagonis Pia, seorang warga
keturunan Cina berbudaya Minang yang terjebak pada stereorype dan diskriminasi
ras. Pengkarakteran individu dalam

film ini

merepresentasikan beberapa golongan

yang berada dalam lingkaran asimilasi. Pia sebagai gadis muda yang berada pada
tahapan kebingungan akan identitas dan eksistensi dirinya, Nenek Pia sebagai orang

Cina yang sudah lama ingin dianggap sebagai orang Padang, Mama Yuzril dan
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Ninik Mamak

h

sebagai kelompok orang yang masih kental dengan stereorype dan

diskirimasinya, serta Yuzril sebagai satu-sarunya orang pribumi yang melihat masalah
identiras

ini

sebagai masalah yang €nreng dan bebas-stereorype terhadap etnis lain.

Tokoh antagonis yang muncul dalam film ini adalah istri Ninik Mamak yang sangar
kuat mempertahankan budaya Padang dan sering membicarakan masalah etnis ini

Ninik Mamak. Bagi penulis, karakter antagonis yang dekat dengan tokoh
perempuan perlu mendapatkan perhatian khusus. Perspekrif perempuan yang
dengan

cenderung menjadi antagonis merupakan keprihatinan tersendiri dalam penokohan

di film. Bagaimanapun juga,

secara umum, karakter-karakter rersebur bisa dibilang

sebagai perwakilan masyarakat Indonesia yang memiliki pandangan berbeda-beda
mengenai etnis Cina dan keanggotaan budayanya.

Dialog. Dialog yang digunakan dalam film Jangan Pangil Aku Cina adalah
dialog bahasa Minang dan bahasa Indonesia. Digambarkan dalam film ini pula
bahwa Olivia dan keluarganya yang beretnis Cina turut menggunakan bahasa
Padang dalam percakapan sehari-hari di keluarga mereka ataupun dalam percakapan

dengan masyarakat Padang yang lain. Hal

ini

bisa menunjukkan bahwa warga etnis

Cina dalam film ini sudah tidak menggunakan bahasa mandarin dalam keseharian
mereka.
Penggunaan bahasa Minang sehari-hari rerlihat dalam scene 4

ini:

Pia; "Karni jugo. Kalo lah gadang pahe sunrtang. Bihin baraleh gadang
pulo. Suntiang yang gadang. Baju yang rancah. Ado yang menari-nari. Wab,
baraleh gadang lab pohohnya,"

Dialog tersebut menunjukkan bahwa sedari kecil Pia sudah terbiasa
menggunakan bahasa sehari-hari orang Padang, yaitu campuran bahasa Indonesia

dan Minang yang mungkin hanya berbeda dialek antara nagari satu dengan yang
lain. Kata-kata yang termasuk dalam bahasa Minang antara lain: gadang (= besar),
suntiang (= sejenis mahkota untuk pengantin wanita), baralek (=pesta), rancah (=
ramai). Lancarnya komunikasi antara Pia dengan teman-teman masa kecilnya tersebut

menunjukkan bahwa perbedaharaan kata bahasa Minang Pia yang sudah banyak dan
memadai untuk melakukan komunikasi yang efektif.
Ketika seseorang bisa menunjukkan bahwa ia mampu menggunakan istilahistilah linguistikyang tepat sesuai dengan norma-norma dari suatu kelompok terrentu,
maka ia akan dianggap sebagai anggota dari kelompok itu, baik dalam pandangan
orang-orang dalam kelompok itu sendiri maupun dalam pandangan orang di luar

kelompok itu. Ketika orang menunjukkan bahwa ia menganut norma-norma
linguistik dari sebuah kelompok tertentu, itu adalah tanda bahwa dia tidak termasuk
dalam bagian kelompok yang lain.
Sebagai alat komunikasi yang paling utama dan praktis, bahasa menjadi hal

yang sangat penting untuk memperlancar aliran informasi yang terjadi. Perbedaan
bahasa yang ada

di dalam masyarakat dapat menciptakan

penghalang terhadap

komunikasi efektif ketika seseorang salah mengartikan pernyataan orang lain dan
ketika prasangka negatif berdasar pada perbedaan sub budaya.

Kelompok etnis menggunakan bahasa sebagai penanda (marher) dari identitas
etnis mereka. Salah satu dari carayangpaling dasar untuk menentukan identitas kita
dan untuk mempengaruhi cara orang lain dalam memandang kita adalah lewat cara
kita menggunakan bahasa. Karena bahasa sangat penting bagi pembentukan identitas
individu dan identitas sosial maka bahasa bisa sangat besar pengaruhnya dalam

kendali sosial. Jika seseorang menganggap mereka sebagai bagian dari kelompok
atau masyarakat tertentu, maka seringkali itu dilakukan dengan cara menggunakan
konvensi/ kebiasaan bahasa dari kelompok itu, dan ini tidak hanya terkait dengan kata
apa

y^ng digunakan tapi juga cara menggunakan dan mengucapkannya (Thomas,

2007:223).
Identitas budaya seringkali bertumpu pada bahasa yang digunakan. Dengan
menggunakan bahasa Minang sebagai alat untuk berkomunikasi sehari-hari, Pia secara
sadar maupun tidak sadar ingin menunjukkan bahwa dia sejatinya adalah bagian

dari budaya Padang. Bahasa sangat penting pada interaksi antar manusia karena
hanya dengan ini lah kita dapat berinteraftsi dengan lingkungan kita. Penggunaan
memiliki keterkaitan yang sarat dengan identitas sosial, etnis, dan nasional.
Kemampuan untuk berbicara dalam bahasa tertentu akan membuka atau bahkan
menutup kesempatan untuk memasuki struktur-struktur sosial dan institusional.
Hubungan antara bahasa dan identitas akan selalu menghasilkan hubungan
yang kompleks antara faktor individu, sosial, dan politik yang secara betsama-sama
bahasa

membentuk identitas orang sebagai bagian dari kelompok sosial atau sebagai pihak
yang berada di luar kelompok sosial tersebut (Thomas, 2007: 251).Identitas, baik

individu, sosial, atau institusional, adalah sesuatu yang terus menerus dibentuk dan
dinegosiasikan dalam sepanjang kehidupan kita lewat interaksi kita dengan orang lain.
Salah satu cara yang digunakan untuk melakukan pergeseran atau perubahan identitas

ini

adalah lewat bahasa yang kita gunakan. Sekitar 40 persen dari orang Cina di
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Indonesia pada tahun 1920 tidak lagi menggunakan satu pun dari bahasa cina dalam
bahasa percakapan mereka sehari-hari terapi sebagai ganrinya menggunakan bahasa

Indonesia. Pengkajian setempat yang terperinci mengenai masyarakat cina di Jawa
telah menunjukkan bahwa akulturasi linguistik di kalangan kaum cina peranakan
adalah sebagian saja dari suaru proses yang jauh lebih luas yang mengakibatkan
banyak ciri cina mereka hilang dan menerima ciri-ciri Indonesia sebagai gantinya

(Coppel, 1994:33-34).

Kostum. Sebagai hasil dari suaru budaya, pakaian memiliki andil yang cukup
besar untuk menentukan identitas apa yang ingin ditampilkan oleh sang pemakainya.
Karena kebanyakan orang melihat dan menilai orang lain lewat
frst impression yang

terletak dari cara berpakaian dan penampilannya. Cara dan model pakaian yang
digunakan dapat menjadi tolak ukur pertama dalam memberikan informasi mengenai
status ekonomi, pendidikan, bahkan etnis dan negara. Dengan dikenakannya pakaian

tertentu, sang pemakai secara sadar atau tidak akan memberikan kode kepada orang
lain mengenai budaya apa yang dia anut. Karena cara dan model berpakaian antara
budaya yang satu dengan yang lain memiliki keunikan tersendiri. Olivia yang
diceritakan beretnis cina, mengenakan pakaian khas Padang dalam hidupnya sehari-

hari. Pada akhir film pun, pakaian adat pengantin masyarakat Padang dikenakan
oleh Yuzril dan Pia. Namun, kadang ditunjukkan pula pakaian khas masyarakat Cina

dipakai dalam acara-acara khusus. Pakaian khas cina ini sesekali dipakai oleh mama
Olivia.
Tbhnib Pengambikn Gambar. Penggunaan kamera dalam filnJangan

pangil

Aku Cina, stabil. Artinya tidak terlalu banyak pergerakan kamera yang digunakan.
Posisi kamera still dalam kebanyakan pengambilan adegan film. Teknik pengambilan
gambar seperti ini berarti bahwa sang sutradara ingin menekankan pada kedalaman
isi cerita melalui dialog dan bahasa non verbal para pelaku dalam film ini.

Musib. Dalam percakapan, musik yang digunakan adalah jenis musik
instrumental dengan lagu-lagu yang bernuansa Padang. Sementara dalam awal film
dan ending film, laguJagu yang digunakan merupakan laguJagu pop gubahan
pencipta lagu kontemporer. Penggunaan jenis musik ini untuk mendukung seming
film di tanah Minang.

Simbol-Simbol. Simbol verbal dan non verbal memberikan makna implisit
dalam film ini. Simbol verbal contohnya tentang perrenrangan generasi tua dengan
generasi muda mengenai ketundukan. Yusril tidak menyetujui pendapat ibunya

yang mengatakan dia harus mengikuti kemauan Mamaknya karena sudah dibiayai
kuliahnya. Ketundukan dalam segala hal termasuk tunduk untuk dilodohkan

dengan anak Mamaknya. Yvril memberontak karena hidupnya merasa diatur
dan dikendalikan oleh Mamaknya yang telah membiayai dia kuliah. Hal ini dapat
diartikan pemberontakan terhadap tradisi budaya Padang.

Analisis Makro Level
Penelitian ini juga akan dilengkapi dengan analisis wacana level makro untuk
mengeksplore wacana asimilasi pada film ini. Peneliti berusaha menganalisis beberapa
fenomena yang timbul atas adanya asimilasi etnis Cina. Fenomena ini mungkin terjadi
karena kurang siapnya etnis

cina dan etnis pribumi dalam menyikapi peleburan

budaya ini.

Birasial Cultural ldentity. Birasial cultural identity merujuk pada dimilikinya
dua identitas budaya oleh seseorang. Seperti yang telah disebutkan dalam analisis
mengenai tema film, terdapat kebingungan Pia akan identitas budayanya. Ketika
Pia ditanyai Yuzril, merasa sebagai orang apakah dia, dengan agak ragu-ragu, Pia
menjawab bahwa dia merasa menjadi orang Padang. Kata-kata "..menjadi orang
Padang" menunjukkan keinginan Pia untuk diakui sebagai orang Padang, walaupun
dengan demikian berarti dia memungkiri identitasnya yang notabene adalah masih
keturunan cina dan tidak memiliki darah Padang sama sekali. Kata berikutnya,

yaitu "Thpi.." menunjukkan keraguan terhadap jawaban yang telah dikatakan.
Kebimbangan yang dirasakan Pia ketika menjawab Pertayaan Yuzril, merupakan
tanda bahwa terdapat kebingungan dalam diri Pia mengenai identitas dirinya yang
sebenarnya. Baginya, dia adalah orang Padang yang berbudaya Minang seperd orang

lain, yang hanya kebetulan lahir di dalam keluarga keturunan etnis Cina dan berfisik
seperti layaknya orang Cina.

diri ini

dengan sangat mudah memberi kesan adanya
kebingungan dan sekaligus ketakutan struktural berkelaniutan pada komunitas
Cina sejak kemerdekaan Indonesia diproklamirkan lebih dari 60 tahun yang lalu.
Masalah identitas

Kata "Cina" dan "Indonesia" sama-sama bagaikan virus yang membahayakan bagi
komunitas ini. Secara genetik mereka adalah Cina, namun mereka dilarang untuk
mengatakannya. Sementara secara sosial kultural selain Cina mereka sebenarnya adalah
Jawa, Minang atau Sunda, namun tidak a'da yang mengakui kejawaan, keminangan,
atau kesundaan mereka. Mereka selamanya adalah orang asing di tanah kelahiran dan

lingkungan masyarakat, tempat mereka hidup selama ini.
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Thnda serupa juga ditemukan pada scene 33

Pia

" . . .. Kalau ada orang yang bertanya orang mana, mak bingung
menjawab. Ibunya emak, neneknya emak, semua lahir di padang. Kuburannya pun
ada di situ. Berarti mak ini orang Padang kan?"
Scene 33 memperlihatkan Yuzril yang datang bertamu ke rumah pia. Dia
bertemu dengan Nenek Pia yang mengatakan bahwa pia sedang pergi. Sebelum
Nenek

:

sempat pergi, nenek Pia mengajak Yuzril mengobrol mengenai asal-usul mereka.
Mimik muka nenek Pia yang dengan sedih menceritakan mengenai identirasnya,

diambil dengan komposisi Close [Jp (CIJ).
sedangkan pada level konorasi menggambarkan kegalauan hati nenek pia
memikirkan identitas keluarganya. \(alaupun kenyataan menunjukkan bahwa hampir
semua keluarganya lahir dan meninggal di Padang, tapi tidak bisa menjadi patokan
bahwa mereka diterima dan diakui sebagai orang Padang. Setengah mati mereka

mengaku dan merasa menjadi orang pribumi, tapi tetap saja mereka berbeda.
Kebingungan mengenai identitas etnis yang pada akhirnya mengarah pada
identitas budaya rernyara telah lama dipendam oleh nenek pia. Betapa sulitnya bagi
dia untuk menentukan termasuk etnis dan budaya apakah mereka sesungguhnya.
\(alaupun orang cina sudah beranak cucu di bumi Indonesia selama rarusan
tahun, sampai saat ini masih saja berkembang anggapan orang cina sebagai perantau
yang menumpang hidup dan cari makan di negeri orang. Etnis Cina juga menyandang

label

\(NI

lengkap dengan berbagai atribusi yang cenderung berkonotasi kurang
menyenangkan (Yusufi 2005: 11).

Dalam kajian komunikasi budaya, secara sederhana identitas budaya dapat
diartikan sebagai rincian karakterisdk atau ciri-ciri kebudayaan yang dimiliki oleh
sekelompok orang yang diketahu batas-batasnya tatkala dibandingkan dengan
karakteristik kebudayaan orang lain. Identitas budaya menjadi kajian yang sifatnya
sangat psikologis.

Dalam masyarakat multikultur, kesamaan identifikasi budaya hanya dapat
dicapai bila sosialisasi tentang perbedaan-perbedaan yang harus dihadapi dapat
dijalankan dengan baik. Menurut Laker, individu atau kelompok yang merasa
identitasnya kurang berharga akan melakukan mis-identification, yaitu upaya
mengidentifikasi diri berdasarkan identitas kelompok lain yang dipandang baik.

Resistensi dan Diskriminasi
Resistensi yang dnggi akan ke-cina-an Pia ditunjukkan secara elsplisit oleh

Mama Yuzril dan keluarga Ninik Mamak. Hanya dengan melihat fisik Pia yang
cenderung berkulit putih dan bermata sipit, mereka serra merta langsung tidak
menyukainya. Resistensi ini berasal dari rasialisme yang secara tidak sadar masih
dianut oleh mama Yuzril dan keluarga Ninik Mamak.
Rasialisme adalah paham yang menolak suatu golongan masyarakat yang berasal

dari ras lain. Kadang-kadang juga rasialisme menjadi ideologi yang bersifat etnosentris
pada sekelompok ras tertentu. Apalagi ideologi

ini didukung oleh manipulasi teori

sampai mitos, stereotipe, dan jarak sosial, serta diskriminasi yang sengaja diciptakan.
Kadang-kadang paham ini juga menyumbang pada karakteristik superioritas dan

inferioritas dari sekelompok penduduk berdasarkan alasan fisik maupun faktor
bawaan lain dari kelahiran mereka. Rasisme merupakan salah satu bentuk khusus
dari prasangka yang memfokuskan diri pada variasi fisik di antara manusia. Paham
rasisme ini merupakan sikap yang mula-mula tumbuh di masa penjajahan, ketika
mereka hendak mengekspansi kekuasaannya

di negeri yang dijajah.

Pada Scene 46

penghakiman dan prasangka yang ddak seimbang terhadap Pia ditunjukkan oleh
Mak Tuo, istri Ninik Mamak. Dengan komposisi kamera Medium Shot (MS), tangan
kanan Mak Tuo yang diarahkan ke mata, menekankan pada kesipitan mata Pia.
Pada tataran konotasi, penunjukkan tangan Mak Tiro ke mata menyimbolkan

perbedaan fisik antara orang Minang dan Cina yang umumnya menjadi penghalang

komunikasi dan pendukung tumbuhnya prasangka mengenai "orang sipit".
Pengambilan gambar dengan MS bertujuan untuk memperlihatkan secara utuh
mimik wajah dan gerakan tangan Mak Tuo, sehingga didapatkan gambaran lengkap
mengenai tanda non verbal yang digunakan Mak Ti,ro untuk menunjukkan prasangka
dan ketidaksukaannya terhadap Pia. Seseorang yang oleh kebanyakan orang Indonesia

sering mendapatkan penghakiman sebelah mata saja. Ciri fisik yang

dimiliki hampir

seluruh orang Cina. Hanya dengan perbedaan ukuran mata saja, persepsi orang
terhadap seseorang bisa sangat jauh berbeda.
Ungkapan ketidaksukaan terhadap fisik seorang Cina, terekam jelas pada
scene 35. Pada tanda non verbal diperlihatkan oleh rarapan kaget Mama Yuzril ketika

perrama kali melihat Pia yang sedang datang berkunjung ke rumahnya. Mama Yuzril

tidak pernah menyangka bahwa anaknya selama ini berpacaran dengan seorang gadis
keturunan Cina.

3m.rmil"2'6Ti,h
ini memperlihatkan mimik muka Mama yuzril yang ddak suka ketika
bertemu perrama kali dengan Pia yang seorang etnis cina. padahal mereka belum
Scene

sempat berbincang-bincang.

Mimik muka yang kaget dan tidak suka tersebut

menandakan bahwa Mama Yuzril sulit untuk menerima kenyataan tenrang ke-cinaan Pia. Mama Yuzril yang baru saja bertemu Pia langsung memiliki prasangkan dan
pikiran yang bermacam-macam mengenai ke-cina-annya. perasaan ddaksuka tersebut

terjadi bukan karena Mama Yuzril tidak suka terhadap perilaku dan penampilan pia,
tapi karena Pia adalah seorang etnis Cina.
\Tarnakulitseseorang, sebagai bagian dari penampilannya, dapatmempengaruhi
bagaimana kita melihat dan berkomunikasi dengan mereka. Hal ini kadang-kadang
tanpa sadar membuar kontak mata, jarak, dan topik serta konrrol terhadap jumlah
waktu yang kita habiskan bersama orang tersebut (Samovar, 1997: lg9).
Begitu mengetahui bahwa pacar Yuzril adalah seorang cina secara sadar arau
tidak Mak riro dan Mama Yuzril langsung membentuk persepsi dan prasangka

tersendiri terhadap Pia. Mereka membentuk semacam barrier untuk mengetahui
fakta yang sebenarnya mengenai diri Pia. Dan melihat dari realsi mereka ketika tahu
bahwa Pia adalah Cina, pastinya prasangka tersebut bersifat negatif.

Menjadi cina di Indonesia adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dijalani.
Mereka terlahir menjadi cina bukan karena.kehendak mereka. Mereka terlahir
dengan prasangka dan stereotipe negatifyang terlanjur rertanam dalam benak orang
Indonesia pada umumnya. Seolah-olah mereka harus menanggung kesalahan yang
sangat besar yang tidak pernah atau belum mereka lakukan.

Eksistensi mereka yang dianggap inheren dengan berbagai stereotip buruk:
hidup elalusif dengan sistem sosial yang tertuup, berorientasi keduawian dan
enggan bergaul dengan lingkungan sekitarnya, rerurama dengan warga pribumi,
telah menimbulkan penilaian miring meski sesungguhnya hal tersebut bisa juga

dimiliki oleh kelompok etnik lainnya. Pandangan ini tetap lestari dalam benak dan
pikiran kebanyakan warga pribumi. stereotip ini bukannya tanpa dasar. Kebijakan
wijkenstelsel padazaman kolonial yang melokalisasi pemukiman etnis cina merupakan
titik awal tumbuhnya elslusivisme di kalangan etnis cina. Ini diperparah lagi dengan
pemberlakukan Regerings Reglement 1854 tentang penggolongan stratifikasi sosdial

yang menempatkan etnis cina setingkat

di

bawah belanda (Eropa) dan setingkat

di atas golongan pribumi. Ini pun masih menimbulkan penilaian yang ambivalen:
di satu sisi Belanda menganggap cuna sebagai kelas pedagang perantara yang harus

d,i'dilft*'*orot
dicurigai, sedangkan masyarakat pribumi menganggap mereka sebagai golongan
"penjilat" pemerintah kolonial yang selalu menangguk keuntungan berlipat ganda
dari berbagai fasilitas yang diberikan oleh penguasa colonial (Noordjanah, 2004: x).

Di

Indonesia, secara nasional etnis Cina dipersepsi sebagai etnis nonpribumi yang

dilekati berbagai stereotipe negatif.
Keberadaan orang Cina sebagai etnis minoritas di Indonesia dengan berbagai
permasalahnnya, sering disorot secara umum. Mereka dikelompokkan sebagai suatu

etnis yang memiliki karakteristik yang sama
kenyataannya, orang Cina yang tinggal

di

mana pun berada. Padahal dalam

di Indonesia memiliki karakteristik

yang

berbeda di masing-masing daerah, seperti orang Cina yang tinggal di Jawa memiliki

karakteristik yang berbeda dengan orang Cina yang tinggal

di daerah lainnya di Indonesia. Perbedaan ini

di

Padang, Riau, atau

bisa terjadi karena pengaruh waktu

kedatangan, perbedaan daerah asal, perbedaan dialek bahasa, pekerjaa, pendidikan,
pengaruh budaya, serta adat istiadat daerah tempat tinggal mereka yang baru.
Tanda verbal yang menunjukkan bahwa ras

itu hanyalah mengenai

persepsi

indera tarnpak pada Scene 36:

INT. Tirmah Yuzril

Malam
Mama Yuzril "Kenapa kok Cina?"
"Maksud mama?"
Yuzril

-

Mama Yuzril "Masih banyak gadis Minang yang cantik-candk."

Yuzril

"Ma, Pia itu tidak berbeda dengan kita. Dia bicara dan tinggal
di sini. Dia pun orang Padang."

Mama Yuzril "Jangan buta! Dia itu kan Cina!!!"

Yuzril

"Ma, memang dia Cina, tapi dia juga manusia."

Kata'Jangan buta!..." menunjukkan bahwa bagi kebanyakan orang menjadi
seorang Cina atau ddak hanyalah masalah fisik yang terlihat oleh indera penglihatan

saja. Begitu juga sebaliknya, menjadi orang Indonesia atau tidak, mata lah yang

menentukan. Padahal banyak juga orang Cina yang tidak sipit dan orang Indonesia
yang malah sipit. Begitu juga dengan warna kulit.

Mengenai adanya perbedaan fisik ini, rViiliam F. Ogburn berkata dalam
bukunya Handbook of Sociolog, bahwa bila sekelompok manusia berpisah dari
kelompok induknya, tinggal di daerah yang berlainan, maka faktor-faktor alam
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setempar akan membentuk sifat baru fisik dan rohaninya. Jadi jelas adanya perbedaan
fisik manusia seketurunan ini disebabkan oleh karena pengaruh alam ini (Toer, l99g:
5e).

Rasialisme sesungguhnya mempunyai segi-segi yang amar luas.

Di

Indonesia

mitos tentang fungsi darah dalam kerurunan manusia. orang asing dianggap
mempunyai darah yang sama sekali berlainan daripada penduduk yang dianggap
asli. Sudah renru secara ilmiah ini sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan.
ada suatu

Tetapi mitos ini terus dihidupkan untuk membenarkan naluri-naluri hewani dalam
membenci dan menolak orang arau golongan yang tidak disukai. Darah, unsur hidup
yang sangar biasa, dan setiap waktu dapat diteropong di bawah lensa ini, dianggap
mengandung daya-daya rahasia yang hebat. Tentu saja ini ddak benar. Kepercayaan
orang akan adanya rahasia yang terkandung di dalam darah justru disebabkan karena
masyarakat yang memper cayainya belum berkepribadian modern, artinya belum
menaruhkan ilmu sebagai salah satu unsur kehidupannya.

\Talaupun rahasia darah secara ilmiah telah dipecahkan, tetapi orang
mempergunakan alasan-alasan fisik untuk meneruskan sikap rasialistiknya. Menurut
para antropolog, penduduk Indonesia ini sebenarnya bangsa pendatang. Nenek
moyang bangsa Indonesia ini datang menyebar dari Asia ke Asia Tenggara, Kamboja,
Annam, Vietnam, Burma, Filipina, dan Indonesia. Bahwa bangsa ini menyebar dalam
dua periode, yang pertama dinamai Palaeo Mongoloid dan yang kemudian dinamai
Neo Mongoloid. Mereka ini termasuk ras Mongol. Seketurunan pula dengan orang
cina. Jadi penduduk Indonesia asli dan orang cina ini sebenarnya termasuk dalam
satu ras Mongol. Dikuatkan pula oleh penyelidikan sudjojono dalam bukunya yang
terbit semasa revolusi bahwa bangsa Indonesia mempunyai kesamaan ras dengan
bangsa

cina. Bukti yang diberikannya

adalah mongoolse uleh,yaitu petak-petak biru

pada pantat anak-anak kecil Indonesia dan cina. Jadi, masih adakah kemurnian atau
keaslian yang membedakan cina dan Indonesia? Mungkin alasan yang akan rimbul

adalah mengenai perbedaan fisik karena orang

cina bermata sipit dan kulit mereka

yang lebih terang dari pada orang Indonesia. Karena pada akhirnya, ras adalah sebuah

mitos, hasil dari pikiran manusia (Henslin, 1996: 19g).
sebagai akibat atas adanya resistensi dan prasangka rasisme tersebut,
diskrimasi menjadi hasil yang paling sering muncul. prasangka, apapun bentuknya,
rasialisme atau etnisisme, kalau berubah menjadi tindakan nyata, iaberubah menjadi

diskriminasi, yaitu tindakan menyingkirkan sratus dan peran sekelompok orang dari

d,l'dilft*,*oto,
hubungan, pergaulan, serta komunikasi antarmanusia. Mereka secara yuridis formal
adalah Indonesia karena kewarganegaraannya, akan tetapi sebagai orang Indonesia
yang tidak memiliki hak yang sama dengan warga negara pribumi.

4) menunjukkan perbincangan antara Pia dan
teman-temannya sehabis menonton pesta pernikahan adat di kampung mereka.
Ketika Pia mengungkapkan keinginannya untuk bisa mengadakan pesta serupa kelak,
Denotasi pada korpus 3

(scene

secara spontan teman-teman Pia melarangnya. Mereka menganggap Pia bukan orang

Padang seperti mereka. Dengan keluguannya, teman-teman Pia malah bertanya
tentang pesta pernikahan orang Cina. Pia yang memang tidak pernah mengenal
adatnya pun, cuma bisa menggeleng lesu.
Pada scene

4, Pia dianggap tidak memiliki hak untuk bisa

menggunakan

suntiang kedka dia menikah kelak. Mereka mengangggaP walaupun Pia lahir di
Padang, dia tetaplah bukan orang Padang. Dan bagi teman-teman Pia, menjadi

orang Cina berarti tidak berhak juga menggunakan sesuatu yang beradat Padang.
Hal ini menunjukkan bahwa dalam usia yang masih sekecil itu, teman-teman Pia
sudah melakukan pembedaan perlakuan karena ke-Cina-an Pia. Diskrimasi itu tidak
akan diterima Pia bila saja Pia adalah anggota suku yang lain dan bukan Cina.

Menjadi orang Cina di Indonesia selalu berada dalam dilema' Mereka tidak
diperbolehkan mempraktekkan budaya leluhur mereka, dengan bukti dikeluarkannya
PP no.14 tahun 1967 dengan alasan dapat menghambat jalannya proses asimilasi
secara wajar. Namun mereka juga tidak diberikan hak untuk menggunakan adat
dan budaya masydrakat setempat yang lagi-lagi karena ke-Cina-an mereka. Adat dan
budaya Cina tidak diberi kesempatan berkembang oleh pemerintah, paling tidak
sampai tahun 1968.

Diskriminasi budaya meru.iuk pada kemampuan suatu kelompokyang berkuasa
untuk membentuk standar dan kriteria yang dapat menyelelsi secara efektif orangorang dengan latar belakang budaya yang berbeda. Diskriminasi adalah tindakan
atau perlakuan yang dilakukan oleh kelompok dorninan atau perwakilan mereka,
yang memiliki dampak yang membahayakan dan membedakan terhadap anggota
dari kelompok minoritas (Kitano, 1986:54).

Hasil dari diskrimasi tersebut terlihat dari scene 39 berikut:
Pia : "LJda, apakah orang yang menikah dengan Cina itu berarti
mendapat aib?"

Yuzril : "Kenapa Pia berbicara seperti itu?"
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Pia

b

: "Banyak saudara Pia yang tidak jadi menikah karena Cinanya,

da.''
Bagi Pia sendiri, menjadi cina mungkin adalah sesuatu yang dia sesali. Melihar
pengalaman yang dialami oleh saudara-saudaranya yang gagal menikah dengan orang

pribumi, membuat dia berpikir bahwa menikah dengan etnis cina adalah sesuatu
hal yang salah dan orang yang nekad melakukannya akan diasingkan oleh keluarga
besarnya sehingga pernikahan semacam itu perlu untuk dihindari sebisa mungkin.

Identitas Budaya. Elapresi budaya yang erat dengan unsur

etnisiras

merupakan el.rspresi seorang manusia, sebuah identitas. Identitas budaya mengarah
pada perasaan ikut memiliki budaya atau etnis rertentu. Hal ini dibentuk dalam
sebuah proses yang berasal dari keanggotaan dalam sebuah budaya tertentu dan
hal ini mengikutse rtakan pembelajaran dan penerimaan terhadap tradisi, warisan,
bahasa, agama, nenek moyang, estetika, pola berpikir, struktur sosial sebuah budaya

(Lustig: 2003). Identitas

itu berkaitan dengan

masa lalu dan aspirasi masa depan

yang berhubungan dengan etnisitas. Jadi, identitas budaya akan membuat seseorang
memiliki harapan akan masa depan yang berkaitan dengan emisnya.
Idenritas budaya dalam film ini Pia dan keluarganya sebagai warga keturunan

cina

berada pada level bicultural, memiliki dua identitas kebudayaan, identitas
budaya cina sebagai identitas ras/ darah dan agama mereka, pia dan keluarganya
masih menganut agama nenek moyang mereka, dan identitas budaya padang sebagai
pemandu kehidupan keseharian mereka. Dalam sebuah literatur mengenai akulturasi
dan asimilasi disebutkan bahwa terdapat banyak variasi bagaimana seorang bicultural
mengelola identitas ganda mereka, rerutama pandangan subyektif mereka mengenai
seberapa besar budaya mainstream dan etnis mereka dapat disatukan (Benet-Martinez
et.al., 2002).
Pada

film ini, Pia mengalami kebingungan identitas karena duar identitasnya

tersebut. Di satu sisi, mereka tidak bisa memungkiri kepemilikan budaya cina dalam
darah mereka, hs in their blood. Mereka melihat ke-cina-an mereka sebagai sesuatu

yang tidak bisa terlepas dari diri mereka. Tapi pada kenyataannya, mereka tidak
mengenal budaya cina mereka tersebut. Mereka lebih dekat dengan budaya padang
yang menjadi keseharian mereka. cara mereka berpakaian, bahasa yang digunakan,
norma keseharian mereka kental dengan budaya padang. Sehingga timbullah
keinginan mereka atas pengakuan keanggotaan budaya padang.

Adanya dualitas identitas budaya ini bukannya membuat mereka lebih gampang

memilih di antaranya, tapi sebaliknya. Ketidakme ngef rian mereka akan budaya cina
dan keinginan mereka untuk bisa dianggap sebagai anggota budaya Padang membuat
mereka bingung. Mereka malah merasa tidak menjadi bagian baik pada budaya Cina
maupun budaya Padang. Anomalitas identitas budaya inilah yang dimaksud dpngan
unexamined cuhural idrntity. Ketidakyakinan, kegamangan mereka akan apa identitas
budaya mereka.

Kegamangan akan identitas budaya

ini ditunjukkan oleh

sutradara dalam

film. Pertama, saat dialog Raymond (kakak lakilaki Pia)
dengan Pia. "Satu lagi. Kamu harus ingat, aku bu-kan anak kandungnya. Lihat!
Lihat mata saya' tidak sesipit mata kamu. Kulit saya, tidak seputih kulit kamu".
beberapa adegan dalam

Pada level denotasi, perkataan Raymond

ini disebabkan karena

perbedaan fisiknya

dengan anggota keluarganya yang lain. Ketika seseorang dianggap sebagai seorang
Cina, dia "diharapkan' memiliki ciri fisik seperti kulit yang lebih terang, mata

sipit, dan rambut cenderung lurus. Dan ketika fisik Raymond berkebalikan - kulit
cenderung hitam, mata tidak sipit - membuatnya merasa bahwa dia bukanlah anak
kandung Mamanya.
Pada level konotasi, pengingkaran Raymond sebagai anak kandung Mamanya

membuatnya berada level kegamangan mengenai jati dirinya, identitas budayanya.
Ketika Raymond memiliki fisik yang berbeda, hal ini menunjukkan kalau dia
bukanlah orang keturunan Cina, sama seperti Pia dan juga bukanlah orang Padang,
karena dia tidak memiliki darah Padang.

Fisik sering di.iadlkan penanda keanggotaan etnis/ budaya

ses€orang.

pembedaan ciri-ciri fisik mengarahkan kita pada mitos ras. Pada awalnya pembedaan

Ras atau

ciri fisik digunakan para peneliti untuk mempermudah

pembelajaran

mengenai sekelompok orang tertentu yang meninggali wilayah tertentu. Thpi lama
kelamaan, pembedaan Ras ini dianggap sebagai pembedaan manusia secara harkat
dan martabatnya. Sehingga timbullah Rasialisme, perasaan s€ndmen negadf terhadap
ras lain.
P,.ada

scene

4 ditemukan tanda verbal mengenai kurangnya Peng€tahuan Pia

mengenai budaya Cina

I
Teman 2
Teman 3

Teman

:

:"Pia kan orang Cino, gak boleh pakai suntiang"
: "Iya, itu kan adat Padang. Pia orang Cino!"
: "Kalo orang Cino, pestanya seperti apa?"
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Pia

(Pia menggeleng)

Teman 4
Pia

"Pia kan anak Cino, masak tidak tahu'
"Pia orang Padang"

Teman 3

"Bukan. Pia orang Cino"

Pia

(hanya terdiam).

Pada level konotasi, menunjukkan kurangnya pengetahuan Pia mengenai siapa

dirinya sebenarnya. Dia belum mengenal adanya pembedaan budaya. Pia kecil belum
tahu bahwa dia adalah seorang kerurunan Cina yang tidak berhak memakai adat
budaya Padang. Karena walaupun dia lahir dan tinggal di Padang, tidak serta merta

membuatnya menjadi seorang Padang.

Di lain pihak, dia juga tidak tahu seperti

apakah pesta pernikahan orang keturunan Cina, apa yang dipakai dan bagaimana
Prosesnya.

Film ini diakhiri dengan pernikahan Pia dengan Yuzril. Melalui pernikahan ini,
pencarian identitas akhirnya sampai pada rahap final. Identitas Pia dan keturunannya
kelak akan menjadi orang Padang.
Piaget menyatakan bahwa asimilasi itu suaru proses kognitif;, dengan asimilasi
seseorang menginte grasikan bahan-bahan persepsi atau stimulus

ke dalam skema

yang ada atau tingkah laku yang ada. fuimilasi berlangsung setiap saar. Seseorang
tidak hanya memperoses satu srimulis saja, melainkan memproses banyak srimulus.
Secara teoritis, asimilasi

tidak menghasilkan perubahan skemara, tetapi asimilasi

mempengaruhi pertumbuhan skemata. Dengan demikian asimilasi adalah bagian
dari proses kognitif;, dengan proses itu individu secara kognitif megadaptasikan diri
terhadap lingkungan dan menata lingkungan itu.

Psikologisosial Asimilasi
Mengacu pada teori Piaget, maka asimilasi yang nampak dalam film Jangan
PangilAku Cina adalah pada proses penyesuaian diri secara sadar oleh Olivia untuk

menjadi bagian dalam masyarakat Padang. Kesadaran iru dimulai sejak kecil. Sejak
kecil digambarkan ketika Olivia bermain dengan reman-temannya, Olivia sudah
menganggap dirinya orang Padang, namun raman-teman Olivia beranggapan Olivia

bukan orang Padang. Pergularan rentang etnis ini dirasakan Olivia hingga dia dewasa.
Sehingga olivia terus melakukan adaptasi di tanah Padang. Asimilasi ini dilakukan
secara sadat.

Olivia dan keluarga mengikuti adat budaya Padang dalam hal berpakaian

dan cara bicara.

Kebijakan Pemerintah dalam Proses Asimilasi
Lebih dari 30 tahun kata "cina" dipakai di Indonesia sementara istilah
"Tionghod' ditabukan. Pemerintah Orde Baru melegitimasinya melalui Pefaturan
khusus, yaitu surat Edaran No: sE-06/ PresKab/ 6167.lsinya melarang sepenuhnya
pengunaan istilah Tionghoa dan menggantinya dengan istilah Cina.
Dilihat dari segi etimoioginya, sebenarnya kata "Cina" tidak mengandung arti
hinaan. Kata tersebut berasal dari kata Qn., namadinasti yang berhasil mempersatukan
negeri itu setelah lebih dari dua abad. Sedangkan "Tionghoa" adalah transliterasi

dari kata dalam bahasa Mandarin Zonghua, yang mengacu pada orang arau bahasa,
sedang negaranya disebut Zhongaa. Penggunaan kata "Tionghoa" bisa diasosiasikan
bahwa mereka masih mempunyai hubungan batin dengan negeri leluhur'

Indonesia, penggunaan istilah "Cind' diakui sendiri oleh etnis Cina
berkonotasi penghinaan sepefti isrilah Nigger di AS. Mereka menilai, istilah
tersebut digunakan untuk menonjolkan dan meredahkan eksistensi mereka, yaitu

Di

memperlemah bahkan menghilangkan kebudayaan komunitas Cina dengan segala
sistem nilainya. Karena itu, tidak berlebihan bila masyarakat Cina menilai sebutan

"Cina" penuh nuansa permusuhan, diskriminastif, rasis serta melanggar HAM.
Secara politis, orang Cina sebagai warga negara Republik Rakyat Cina, entah
mereka termasuk kelompok etnis Han maupun kelompok etnis minoritas yang bukan
Han, menyebut diri mereka Zhongguoren (baca: Chungkuoren). Negerinya disebut
Zhongguo (baca: Chungkuo atau Tiongkok dalam lafal Hokkian). Sedangkan, di
luar RRC ada orang orang-orang Cina yang menyebut diri mereka Huaren, Huayi
(keturunan Cina), Huaciao (warga negara RRC atau Thiwan yang berada du luar
negaranya) dan bermacam-macam lagi. Selama lebih dari empat ribu tahun, sebelum
nasionalisme Cina timbul pada awal abad ke )o(, orang cina biasanya lebih suka

menyebut diri mereka sebagai orang desa tertentu, kota tertentu, provinsi atau negara
tempat mereka dilahirkan atau dibesarkan.

Di Indonesia, sebelum

abad )O( mereka biasa disebut sebagai orang Cina (atau

taong Cino, tiang Cinten oleh orang Jawa). Pada awal abad )O( sebutan ini dianggap
mempunyai konotasi kurang baik dan tidak enak didengar, karena sering digunakan

untuk memaki-maki atau pada saat marah.3a
Persoalannya memang terletak pada nama atau sebutan "orang Cina". Sebuah
kata atau istilah bisamenjadi katayangbertuah, dalam artian kata itu dapat menciptakan
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Menurut Cak Nur, perkataan "Cina" memang menjadi masalah, karena

menyangkut stereotip dan jelas sekali keinginan untuk mengubah itu karena konotasi
psikologis. Jadi,yangsalah bukan istilah itu - sebab dalam berbagai bahasa di dunia
juga dikenal China (dengan 'h') - melainkan di Indonesia kata "Cina" mengandung
konotasi psikoiogis yang negadf. Kata "Cina" yang berkonotasi psikologis negarifitu,
agaknya.

dulu sengaja dipilih oleh kelompok tertenru karena menyangkut masalah

keamanan yang disebabkan pengalaman traumatis mereka dengan PKI.36

Kata "orang Cina" sebenarnya diciptakan oleh para peneliti untuk meneliti
kelompok orang yang mempunyai nenek moyang di Daratan Cina. Ketika kata

itu dibaca oleh orang-orang yang ditelitinya itu, mereka akan memakainya untuk
menafsirkan diri mereka sendiri. Mereka pun memiliki kesadaran diri sebagai "orang

Cinl', bukan sebagai bangsa Indonesia. Bagi penduduk lokal, hasil suatu penelitian
juga ikut menebalkan kepercayaan mereka akan adanya "orang Cina" di tengahtengah mereka.37

Dengan kata lain, adanya kelompok atau orang "Cina" sebenarnya adalah
kreasi para sarjana peneliti. Kalau mereka mengatakan bahwa di Indonesia "ada orang

Cina" akan terjadilah demikian. Ada tidaknya "orang Cina" semara-mara rerganrung
pada ucapan dan rumusan para sarjana yang sedang melakukan penelitian. Kaum
"awam" biasanya menerima begitu saja apa yang dikatakan oelh para sarjana sematamata karena

itu diucapkan oleh

sarjana. Mereka mengamini kata-kata para sarjana

bahwa ada "orang Cina" di Indonesia.

Kesimpulan
Dari analisis yang telah dilakukan dengan metode wacana asimilasi Teun A.
Van Dijk, berikut adalah kesimpulan yang dapat ditarik per kategorisasinya:
A. Analisis

l.

Mikro Level

Tema

Dalam konteks wacana asimilasi, tema film ini adalah kebingungan
seorang keturunan Cina akan kepastian identitas budayanya. Kebingungan
l5
35
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antara dualitas budaya yang dianumya, Cina dan Padang. Hal

ini menjadi

gambaran besar, bagaimana etnis Cina selama ini merasa terkungkung dalam

dua identitas yang saling bertolak belakang. Identitas darah mereka yang
Cina mengharuskan mereka untuk mengikuti aiaran dan peraturan nenek
moyangnya. Sedangkan identitas keseharian tempat mereka tinggal memiliki
stereotipenya sendiri yang cenderung negatif mengenai hal tersebut.

Setting
SettingfrlmJangan PangilAhu Cina mengambil setting tahun 1990an.

\Talaupun tidak dicunjukkan secara eksplisit, tapi hal ini terlihat dari model
pakaian dan gaya rambut tokoh-tokohnya.
3.

Karakter
Film ini berpusat pada karakter protagonis Pia, seorangwarga keturunan

Cina berbudaya Minang yang terjebak pada stereorype dan diskriminasi ras.
Pengkarakteran individu dalam film ini merepresentasikan beberapa golongan
yang berada dalam lingkaran asimilasi.

4.

Dialog
Dialog yang digunakan dalam film Jangan Pangil Aku Cina add,ah
dialog bahasa Minang dan bahasa Indonesia. Digambarkan dalam film ini pula
bahwa Olivia dan keluarganya yang beretnis Cina turut menggunakan bahasa

Padang dalam percakapan sehari-hari

di

keluarga mereka ataupun dalam

percakapan dengan masyarakat Padang yang lain. Hal

bahwa warga etnis Cina dalam

ini bisa menunjukkan

film ini sudah tidak menggunakan

bahasa

mandarin dalam keseharian mereka.

Kostum

Olivia yang diceritakan beretnis Cina, mengenakan pakaian khas
Padang dalam hidupnya sehari-hari. Pada akhir film pun, pakaian adat
pengantin masyarakat Padang dikenakan oleh Yuzril dan Pia. Namun, kadang

ditunjukkan pula pakaian khas masyarakat Cina dipakai dalam acara-acara
khusus. Pakaian khas Cina ini sesekali dipakai oleh mama Olivia.

uro.1nri"z'fifi,h
6.

Teknik Pengambilan Gambar
Posisi kamera still dalam kebanyakan pengambilan adegan film.
Teknik pengambilan gambar seperti ini berarti bahwa sang sutradara ingin
menekankan pada kedalaman isi cerita melalui dialog dan bahasa non verbal
para pelaku dalam film ini.

7.

Musik
Dalam percakapan, musik yang digunakan adalah jenis musik
instrumental dengan laguJagu yang bernuansa Padang. Sementara dalam
awal film dan ending film, laguJagu yang digunakan merupakan laguJagu
pop gubahan pencipta lagu kontemporer. Penggunaan jenis musik ini untuk
mendukung setting film di tanah Minang.

8.

Simbol-Simbol
Simbol verbal dan non verbal memberikan makna implisit dalam
film ini. Simbol verbal contohnya tentang perrenrangan generasi tua dengan
generasi muda mengenai kerundukan pada adat. Sedangkan simbol nonverbal

nampak pada tempat hio yang menandakan keluarga Pia masih terikat dengan
agama leluhur mereka.
B. Analisis Makro Level

1.

Birasial Cultural Identity
Birasial cultural identiry merujuk pada dimilikinya dua idendtas budaya

oleh seseorang. Seperti yang telah disebutkan dalam analisis mengenai tema
film, terdapat kebingungan Pia akan identitas budayanya.
Resistensi dan Diskriminasi
Resistensi yang tinggi akan ke-Cina-an Pia ditunjukkan secara eksplisit

oleh Mama Yuzril dan keluarga Ninik Mamak. Hanya dengan melihar fisik
Pia yang cenderung berkulit putih dan bermata sipit, mereka serra merta
langsung tidak menyukainya. Resistensi

ini

berasal dari rasialisme yang secara

tidak sadar masih dianut oleh mama Yuzril dan keluarga Ninik Mamak.

Identitas Budaya
Identitas budaya dalam film

ini

Pia dan keluarganya sebagai warga

keturunan cinaberadapadalevel bicultural, memiliki dua identitas kebudayaan,
identitas budaya Cina sebagai identitas ras/ darah dan agama mereka, Pia dan
keluarganya masih menganut agama nenek moyang mereka, dan identitas
budaya Padang sebagai pemandu kehidupan keseharian mereka.
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KOMODIFII{ASI IDEALISME
FEMINISME DALAM INDUSTRI
MUSIK
(Analisis Semiotika Roland Barthes
dalam Video Klip Beyonc6 .,Run The
World"f
Oleh : Frizky Yulianti

Abstract
This research use semiotic analysis of Roland Bartehs to explore visual
aspect in Run The World video clip from Beyonce Knowles, This research method
con help the researcher to explore meaning and ideology behind the song dan
the video clip. By using semiotic, we can find that although the spirit of the
song to fight women power, the song and video clip still have contradictions
when exploitote women body in provocative dance. The interesting point are
Beyonce Knowles tried to represent women as mosculin women in the video
clip.

Latar Belakang
Posisi wanita sebagai second sex, obyek seksual, kaum tertindas, subordinasi,
korban budaya partiarki, dan lainnya sudah banyak ditegaskan dalam kajian literatur

ilmiah baik berupa penelirian skripsi, tesis hingga desertasi araupun artikel ilmiah
dalam jurnal dan publikasi media massa lainnya. Salah satu contoh pada Jurnar
Komunikator Vol.2/ No.2/ Hlm. 111-2021 Yogyakanal November 2010, terdapat
artikel Konstruksi Erotisme Dalam Karya Eksperimental Media Audio visual yang
ditulis oleh zthdan Aziz. Dalam artikel tersebut dilakukan analisis terhadap video
eksperimental sebagai salah satu karya seni menjadikan rubuh wanita sebagai obyek
pemuas lelaki. sehingga potrer perempuan di media massa dalam literatur surar

