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ABSTRAKSI
Penelitian ini berfokus pada pertunjukkan stand-up comedy yang dibawakan oleh Ernest Prakasa pada
DVD dokumentasi Merem Melek Tour Final di Jakarta, dengan mengeksplor wacana mengenai stereotip
etnis Tionghoa. Penelitian ini menganalisis materi stand-up comedy menggunakan metode analisis
wacana kritis. Berdasarkan analisis, peneliti menemukan berbagai stereotip etnis Tionghoa yang bersifat
diskriminatif yang disampaikan Ernest Prakasa, seperti stereotip mengenai fisik yang menggambarkan
diskriminasi terhadap etnis Tionghoa karena perbedaan ciri fisik (ras), stereotip sistem sosial yang
membedakan etnis Tionghoa sebagai golongan non-pribumi, stereotip peran sosial yang banyak
menggambarkan pembatasan peran etnis Tionghoa hanya pada bidang ekonomi serta adanya
eksklusivisme yang merupakan akibat dari pembatasan tersebut, stereotip budaya dan bahasa yang
membahas perbedaan bahasa serta budaya Tionghoa yang dianggap budaya asli Cina, serta stereotip lain
seperti style baju hingga tidak benarnya lagu anak-anak yang kemudian dihubungkan dengan etnis
Tionghoa.
Kata Kunci: analisis wacana, stereotip, etnis Tionghoa, stand-up comedy

PENDAHULUAN

Penelitian ini hendak mengekplorasi wacana mengenai stereotip etnis Tionghoa/Cina

pada pertunjukan Stand Up Comedy yang ditampilkan Ernest Prakasa melalui metode analisis

wacana kritis. Penelitian ini menjadi sangat penting untuk dibahas mengingat pembahasan

mengenai stereotip etnis, terlebih lagi etnis Tionghoa termasuk salah satu yang sensitif untuk

dibicarakan di depan umum. Hal ini dikarenakan etnis Tionghoa tersebut sering disebut sebagai

etnis minoritas dan non-pribumi. Selain itu etnis ini sering mendapat stereotip buruk di

masyarakat. Belum lagi berbagai macam konflik pada masa Orde Baru yang melibatkan etnis

Tionghoa sebagai objek yang terdiskriminasi. Peneliti sebagai penikmat dan pernah menekuni

bidang Stand-up Comedy mendapati suatu pembelajaran dalam komunitas Stand-up Comedy itu

sendiri, seperti hal-hal yang dianggap sensitif menjadi sangat menarik untuk dibahas karena lebih

banyak mengundang tawa, namun dengan syarat, pernyataan tersebut tidak sepenuhnya

menjatuhkan objek yang menjadi bahasan dalam materi Stand-up.

Salah satu materi yang dianggap sensitif adalah tentang stereotip salah satu etnis.

Penelitian ini memiliki signifikansi dimana Ernest Prakasa sebagai salah satu pelaku Stand-up

Comedy keturunan Tionghoa, dengan persona (karakter panggung) ‘Cina’-nya ia sering

mengangkat stereotip-stereotip yang menyangkut etnis Tionghoa dari mulai perkara fisik hingga

style.Stand Up Comedy sebagai salah satu bentuk public speaking, yang merupakan budaya



kontemporer yang baru yang ada di Indonesia, dan Stand-up Comedy sendiri juga merupakan

format komedi baru di Indonesia. Stand-up Comedy sendiri memiliki konsep yang berbeda

dengan komedi yang umumnya ada dalam media, dimana Stand-up Comedy merupakan komedi

dengan pelaku tunggal yang pelakunya (biasa disebut komika atau comic) melakukan monolog

yang lucu, mengutarakan pengamatan, pendapat, dan pengalaman pribadi (Pragiwaksono, 2012,

p. xxi).

Kurun waktu tiga tahun ini dari mulai tahun 2011 hingga sekarang (2013), stand-up

comedy menjadi salah satu alternatif komedi bagi masyarakat di Indonesia. Dalam bukunya

“Merdeka dalam Bercanda”, Pandji Pragiwaksono berpendapat jika fenomena ini diawali dengan

didirikannya komunitas Stand Up Comedy Indonesia pada tanggal 13 Juli 2011. Komunitas ini

diprakarsai oleh beberapa nama besar dalam Stand Up Comedy seperti Raditya Dika, Ernest

Prakasa, Ryan Adriandhy, dan beberapa komika termasuk Pandji Pragiwaksono. Mereka

mengawali adanya acara open mic (tempat untuk mengetes materi) di Canda Comedy Café. Café

tersebut merupakan sebuah kafe legendaris dengan penuh perjuangan membangun sub-kultur

stand-up comedy sejak zaman Taufik Savalas. Taufik sering menjajal open mic dan joke telling

di panggung. Walaupun bukan stand-up, namun di Indonesia evolusinya dari semacam itu.

(Pragiwaksono, 2012, pp. 8-10)

Setelah terbentuknya komunitas Stand Up Comedy Indonesia, dan komunitas tersebut

semakin sering mengadakan open mic (amateur night) maupun stand-up show, tak lama

berselang Kompas TV mengadakan kompetisi pencarian bakat stand-up comedy, yang salah satu

pemrakarsa-nya adalah Pandji Pragiwaksono dan tak lama kemudian Metro TV juga membuat

program stand-up comedy juga. Hingga saat ini perkembangan komunitas stand-up comedy ini

juga semakin pesat, berdasarkan data yang terdapat di buku “Merdeka dalam Bercanda”, sampai

awal tahun 2012, sudah ada lebih dari 29 komunitas stand-up comedy. Komunitas tersebut

tersebar bukan hanya di Jabodetabek, tapi hingga ke kota-kota kecil, komunitas tersebut terdiri

dari berbagai unsur, dari mulai yang umum, hingga komunitas stand-up kampus. (Pragiwaksono,

2012, pp. 184-185)

Stand-up comedy merupakan sebuah proses komunikasi, dan kadang yang menjadi

senjata ataupun penghambat proses tersebut akibat adanya stereotip. Stereotip yakni

menggeneralisasikan sekelompok orang dengan mengabaikan perbedaan-perbedaan mereka yang

bersifat individual. Sering stereotip ini menyesatkan kita bila kita jadikan landasan untuk



berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain (Mulyana, 2002, p. 7). Kita cenderung

etnosentrik, selalu memandang budaya orang lain dengan menggunakan budaya orang lain

dengan menggunakan standar budaya sendiri (Mulyana, 2002, p. 12).

“Satu alasan mengapa kita kurang terampil berkomunikasi dengan sesama orang
Indonesia yang berbeda etnik adalah karena kita kurang berempati, selain kita
pun tidak terbiasa berbeda pendapat dengan mereka. Penyeragaman ala Orde
Baru telah membuat kita nyaris lupa bahwa bangsa kita terdiri dari ratusan suku
dengan budayanya masing-masing mempengaruhi cara kita berkomunikasi, yang
tidak jarang berujung pada kesalahpahaman, perselisihan, konflik dan
pembantaian, seperti yang kita saksikan dalam beberapa dekade belakangan
(pribumi vs. Tionghoa, Jawa vs. Aceh, Sunda vs. Batak, Dayak vs. Madura,
Bugis vs. Ambon, Muslim vs. Kristen, dsb.)” (Mulyana, 2002, p. 25)

Ini semua membawa kita terjebak dalam stereotip, overgeneralisasi, dan prasangka

budaya, yang sering kali menghambat komunikasi dan bisa saja membawa konsekuensi yang

lebih parah, yaitu ketersinggungan (Mufid, 2009).

Sebagian dari warga kita memang telah menjalin hubungan antarsuku yang harmonis dan

bermakna, yang ditandai oleh hubungan mendalam penuh empati dan persahabatan (hubungan I-

Thou menurut Martin Buber (1970)) (Mulyana, 2002, p. 25), namun sebagian lainnya, boleh jadi

dalam jumlah yang lebih besar, menjalin hubungan antar suku itu sekedarnya, yakni menjadikan

orang suku lain sebagai – meminjam istilah Alfred Schutz (1972) (Dari buku The Phenomenology

of Social World) – contemporary, yang berada dalam periode waktu yang sama, tanpa harus

berkomunikasi tatap-muka, bukan sebagai conscociate mereka, yang berbagi ruang dan waktu

dan berkomunikasi tatap-muka secara intens yang ditandai dengan intersubjektivitas yang tinggi

(Thou Orientation) (Mulyana, 2002, p. 25). Dengan kata lain, interaksi mereka masih didasarkan

pada pengetahuan sosiologis tentang suku lain tersebut, terutama stereotip-stereotip yang

berdasarkan sumber-sumber tidak-langsung (orang tua dan kerabat, kawan-kawan, dan media

massa), bukan berdasarkan pergaulan dan pengalaman langsung bersifat psikologis.

Terkait dengan perjuangan stand-up comedy di Indonesia, dapat dikenal seorang komika

bernama Ernest Prakasa, seorang keturunan etnis Tionghoa yang sering menggunakan bahasan

tentang etnis Tionghoa itu sendiri sebagai materi stand-up-nya. Ernest Prakasa berjuang dengan

bit-bitnya tentang etnis Tionghoa di tengah sensitifitas masyarakat dan banyaknya stereotip

masyarakat tentang etnis Tionghoa. Tentu hal tersebut menimbulkan banyaknya pro dan kontra,

terutama bagi etnis yang disangkutkan dalam bit-nya.



Etnis Cina atau Tionghoa menjadi suku pendatang di Indonesia sejak zaman penjajahan

Belanda. Namun setelah beratus-ratus tahun dan turun-temurun, etnis ini menjadi salah satu etnis

yang cukup besar di Indonesia. Sayangnya besarnya etnis Tionghoa tidak diimbangi dengan

keharmonisan dengan suku-suku asli Indonesia yang biasa disebut pribumi. Dalam jurnalnya,

Erika Revida menyantumkan pernyataan dari Tungadi (1980), “faktor-faktor penghambat

integrasi antara orang Cina (Tionghoa) dan pribumi adalah adanya perbedaan orientasi, adat

istiadat, bahasa, agama, struktur ekonomi, serta partisipasi dalam bidang politik” (Revida, 2006,

p. 23). Etnis Cina semakin berkembang banyak dan besar hingga memiliki peran yang sangat

besar terhadap kehidupan di Indonesia, terutama di bidang ekonomi.

Karena sebagian besar dari etnis Tionghoa tersebut sangatlah berperan dalam ekonomi di

Indonesia, sehingga sebagian besar dari mereka berlebih materinya. Hal tersebut dibahas Erika

Revida sebagai penyebab stereotip pada etnis Tionghoa. Erika Revida menyatakan, “Stereotip

golongan pribumi terhadap golongan etnis Tionghoa diakibatkan perbedaan sumber-sumber

ekonomi, karena banyaknya pemukiman elit yang didominasi oleh etnis Tionghoa, serta

perbedaan gaya hidup yang mencolok, sehingga membuat berbagai etnik yang ada di Medan

(Indonesia khususnya) umumnya mempunyai kesamaan sikap yang sama dalam menghadapi

kelompok etnis Tionghoa” (Revida, 2006, p. 24).

Mengenai identitas etnis, pemerintah kolonial telah melestarikan keterpisahan orang

Tionghoa dengan pribumi, sedangkan pemerintah Indonesia berusaha mengindonesiakan orang

Tionghoa melalui banyak cara (Suryadinata, Negara dan Etnis Tionghoa, 2002, p. 98). Namun,

sebagai minoritas, orang Tionghoa di Indonesia masih sangat kentara. Secara kebudayaan,

peranakan Tionghoa (bukan totok) telah cukup berbaur, akan tetapi mereka masih tidak diterima

sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

“Hal ini karena bangsa Indonesia diartikan oleh negara secara sempit. Pada 1963
Soekarno pernah mencetuskan konsep bangsa Indonesia yang majemuk. Ia mengatakan
bahwa Bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku, suku Jawa, suku Sunda, suku
Batak,…..dan  suku peranakan Tionghoa. Sayangnya konsep semacam ini telah
dicampakkan oleh pemerintah Orde Baru” (Suryadinata, Negara dan Etnis Tionghoa,
2002, p. 99).



PEMBAHASAN

Peneliti menginterpretasi dan menganalisis materi-materi stand-up comedy yang

dibawakan oleh Ernest Prakasa pada DVD dokumentasi Merem Melek Tour – Final Tour di

Jakarta. Materi-materi yang hendak diinterpretasikan yaitu materi yang terkait dengan stereotip

etnis Tionghoa.

Merem Melek Tour adalah sebuah  tour stand-up comedy yang diselenggarakan

oleh Ernest Prakasa. Tour ini dilakukan di sebelas kota, dan yang terakhir dan menjadi penutup

adalah Jakarta. Dalam serangkaian tour yang difasilitasi oleh KompasTV tersebut, dalam

penampilan Ernest di Jakarta, KompasTV mendokumentasikan penampilannya, dan kemudian

hasil dokumentasinya tersebut menjadi pelengkap bukunya yang berjudul “Dari Merem ke

Melek”.

Berdasar pada penampilannya, banyak sekali materi yang membahas etnis Tionghoa,

yang terutama menyangkut stereotip-stereotip yang telah lama di tanamkan oleh masyarakat.

Berawal dari teks materi stand-up comedy itu lah peneliti menganalisis praktik diskursif yang

ada pada teks materi stand-up milik Ernest Prakasa, selain teks terdapat gerakan non-verbal

untuk memperkuat interpretasi, dan juga konteks sosial yang berkaitan dengan realitas yang ada.

DVD dokumentasi tourmya yang bernama Merem Melek Tour menunjukkan Ernest

Prakasa menampilkan materi tentang stereotip atau apapun tentang etnis Tionghoa menjadi

materi utama. Berbagai materi tentang stereotip etnis Tionghoa disampaikan yang kemudian

dapat dikelompokkan menjadi beberapa bahasan stereotip tersebut, diantaranya (1) stereotip

fisik, (2) stereotip sistem sosial, (3) stereotip peran dan kelas sosial, (4) stereotip budaya dan tata

bahasa, dan (5) stereotip lain yang dikaitkan dengan etnis Tionghoa.

a. Stereotip Fisik

Penggambaran stereotip Fisik dilakukan Ernest Prakasa dengan banyak

mengungkapkan keresahannya mengenai diskriminasi yang sering dilekatkan karena ciri

fisik (ras) yang berbeda, yakni etnis Tionghoa yang memiliki ciri mata sipit.

Materi-materi tentang stereotip fisik yang disampaikan Ernest Prakasa yakni

sebagai berikut:

“Bokap gue lahir dan dibesarkan di daerah kampung duri, daerah roxi sana. Sejak
dulu susah si do’i (dia), mau makan susah, mau sekolah susah, mau melotot juga
susah. Kayak gini matanya, persis (sambil menunjuk mata)”.



“Gue udah kenyang lah ya didiskriminasi karena mata gue sipit. Tapi gue belajar
filosofi penting, bahwa orang Cina itu rendah hati men. Tidak pernah
memandang sebelah mata terhadap orang lain. Dua mata aja susah, apalagi
cuman sebelah”.

“Celaan dari kecil ya, kalo jaman gue SD, lo semua yang pribumi nyela temen
SDnya yang Cina. SD se Indonesia kayaknya celaannya sama. “Eh jangan
ketawa lo, ntar temen-temen lo kabur lo nggak tau”. Ya kan? Sama semua kan?
Nih korbannya niih. Itu masih sopan ya, mulai SMA mulai kasar. “Eh
mangkennye (makannya) sari rapet jangan di taruh di mata”. Ngapain?!!”

Materi (bit) ini membahas fisik etnis Cina yang memang terkenal dari ciri fisiknya

yang memiliki mata sipit. Stereotip yang direpresentasikan dalam bit-bit diatas berbicara

mengenai diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dengan anggapan bahwa etnis Tionghoa

adalah sebuah kelompok ras yang terpisah, sehingga dibeda-bedakan dengan kelompok

masyarakat pribumi. Adapun ciri fisik yang khas dan mencolok yaitu bentuk mata sipit

yang menjadi bahan untuk menyudutkan mereka dalam interaksi mereka dengan kaum

mayoritas pribumi, dan menyebabkan etnis Tionghoa seringkali mendapatkan serangan

verbal sebagai bentuk pengungkungan eksistensi mereka (Aini, 2013).

Berdasarkan serangkaian bit diatas, stereotip dapat membawa ketidakadilan sosial

bagi mereka yang menjadi korban, dan jika ini terjadi, maka akan memunculkan

pertanyaan terkait etnisitas. Stereotip bahkan kadangkala melebihi pertanyaan seputar

keadilan sosial. Hal ini terkait dengan tendensi yang mengaitkan antara stereotip dengan

persoalan yang bersifat visibel seperti prejudice tentang jenis kelamin, ras, dan etnis

(Mufid, 2009, p. 261).

b. Stereotip Sistem Sosial

Diskriminasi sistem sosial yang sering ditujukan pada etnis Tionghoa lebih

banyak berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh penguasa. Diskriminasi tersebut

terkait istilah-istilah yang terkesan memisahkan antara etnis Tionghoa dengan etnis lain.

Diskriminasi sistem sosial pada etnis Tionghoa di Indonesia sering di kaitkan

dengan perbedaan pribumi dan non-pribumi. Terkait hal ini, Ernest Prakasa

mengungkapkan beberapa materinya tentang pembedaan tersebut. Beberapa materinya

yakni sebagai beriku :

“Gue adalah alumni Stand Up Comedy Indonesia season pertama, kebetulan gue
juara 3 waktu itu. Juara satu-nya Ryan Adriandhy, dia Juara di SUCI season 1
karena dia pribumi. Enggak-enggak karena dia nyogok”.



“Waktu itu gue kalah, di tiga besar (SUCI season 1) gue kalah. Gue down
sehabis-habisnya. Karena menurut gue, manusia tidak dirancang untuk menerima
kekalahan dengan mudah. Kalo kita kalah, kita pasti down banget. Hal pertama
yang dilakukan orang ketika kalah adalah cari-cari kesalahan. Gue mulai mikir,
waktu tiga besar gue salah apa ya? Apa gue salah milih teknik? Apa gue salah
milih topik? Atau gue salah pilih ras?”

“Gue mau serius dikit. Ada yang bisa baca kaos ini? (sembari menunjukkan kaos
yang dipakainya). Kaos ini bertuliskan “MILIK PRIBUMI”, karena walaupun
fisik gue yang kaya gini (Cina), tapi gue gak pernah merasa menjadi orang Cina
yang ada di Indonesia. Gue cuma ngerasa gue ini orang Indonesia aja, udah, titik.
Itu arti yang pertama. Arti yang  kedua, istri gue pribumi dan dia cukup posesif.
Jadi gue ini milik pribumi.”

Permasalahan tentang pribumi dan non-pribumi bukanlah menjadi hal yang

meresahkan pada saat ini. Namun penggolongan ini sempat menjadi problematika. Dalam

hal ini, istilah tersebut merupakan hasil dari kebijakan pemerintah kolonial Belanda

dalam mengelompokkan antara penduduk yang asli dan pendatang, contohnya etnis

Tionghoa, India, dan Arab yang dikelompokkan menjadi pendatang, memiliki wilayah

sendiri, dan dibedakan perannya dengan penduduk asli (pribumi). Terkait usahanya

mengendalikan penduduk pribumi yang mayoritas, pemerintah kolonial menggunakan

kelompok-kelompok masyarakat tertentu, misalnya kelompok bangsawan pribumi yang

diperbolehkan menduduki posisi pemerintahan dan kelompok-kelompok minoritas asing

seperti orang-orang Tionghoa yang hanya diperbolehkan bergerak di bidang ekonomi

(Darini, 2010). Pribumi sendiri berasal dari bahasa Jawa yang dipinjam dari bahasa

sansekerta yang berarti penduduk asli (Suryadinata, Etnis Tionghoa dan Pembangunan

Bangsa, 1999, p. 105). Walaupun sudah ada nasionalisasi untuk etnis Tionghoa, istilah

penggolongan tersebut masih di pakai.

c. Stereotip Peran dan Kelas Sosial

Subbab ini menjelaskan beberapa stereotip peran dan kelas sosial yang sering

digunakan untuk menyinggung etnis Tionghoa. Beberapa bahasan yang dapat

digolongkan dalam sub-bab ini adalah pembatasan peran etnis Tionghoa di bidang

ekonomi dan eksklusivitas sebagai konsekuensi dari kebijakan tersebut.



Beberapa materi stand-up comedy yang berkaitan dengan pembatasan peran

tersebut antara lain:

“Orang Cina itu demen banget main judi tau nggak lo? Main Kiu Kiu, main
Capsa. Itu masih basic, yang hardcore itu main mahyong, tau mahyong? Itu
hardcore men, ibarat MLM itu level diamond-nya itu. Ibarat pernikahan artis itu
Nasar KDI sama Musdalifah itu.”

“Nyokap gue itu pinter banget ngitung duit, itu karena dia punya toko. Kalo dia
ngitung duit jago banget, fffft.. ffffttt.. (sambil memperagakan cara menghitung
duit menggunakan empat jari). Kadang pake kaki (memperagakan menghitung
uang menggunakan kaki juga)” (Prakasa, Merem Melek Tour, 2012)

“Suatu hari gue ke ATM ya, ini mesin setor tunai. Lo pasti juga pernah nyoba
mesin ATM setor tunai. Menurut gue ini mesin canggih banget ya. Lo masukin
duit, terus duit lo diitung. Dia bisa tau jumlah duit kita dengan cepat dan tepat tau
nggak lo? Gue curiga ada enci-enci dalam alat ini. Ngitung gitu. Sambil main
mahyong sama ATM sebelah.” (Prakasa, Merem Melek Tour, 2012)

Berdasar bit-bit diatas, Ernest Prakasa menggambarkan kelihaian etnis Tionghoa

khususnya keluarga Ernest Prakasa dalam urusan uang. Stereotip tentang kelihaian dalam

bermain judi hingga kelihaian dalam menghitung uang yang diasosiasikan seperti mesin

ATM setor tunai. Yang dapat ditangkap dari materi ini, etnis Tionghoa memang selalu

dikaitkan dengan bidang yang berkaitan dengan bidang ekonomi, mengingat memang

etnis Cina diarahkan hanya ke bidang ekonomi dan memonopoli sebagian besar ekonomi

Indonesia.

“Ada yang bilang orang Cina itu jago masak. Lo tau nggak makanan yang paling
jago dibikin sama nyokap gue? Cuman satu, spaghetti. Apa urusannya orang
Cina sama spaghetti? Gue nggak pernah ke Chinese Food liat menu ada menu
spaghetti.” (Prakasa, Merem Melek Tour, 2012)

“Tapi orang sering tersugesti, kalo makanan yang masak orang Cina itu enak.
Gue pernah naik mobil sama temen gue, gue laper  terus gue ajak dia beli
martabak. Dia jawab “oo, lo mau martabak? Tuh, di depan, deket tambal ban,
enak. Yang jual Cina. Ini nggak ada hubungannya tau nggak? Emang kenapa
kalo Cina bikin martabak? Pake Tai Chi? (memperagakan gerakan Tai Chi)”
(Prakasa, Merem Melek Tour, 2012)

“Biasa aja lah kalo Cina yang bikin, mau nggak. Yang ada ntar orang Cina pelit,
kejunya KW, kismisnya KW. “ini kaya kismis, kismis bukan sih? Nggak tau, tadi
tai lalat si koko berkurang satu”. Terus karena Cina pelit, lo pesen pake wijen,
wijennya diitung satu-satu. Orang ngantre sampe panjang gara-gara wijen. Lain
kali lo pesen lagi, lo trauma, koko-nya Tanya, “pesen wijen lagi?” dijawab
“Ogah, lama!!”” (Prakasa, Merem Melek Tour, 2012)



Bit tentang Cina yang pintar memasak bisa diasosiasikan dengan eksistensi etnis

Tionghoa di bidang ekonomi, yang memang sudah terbentuk sejak jaman kolonialisme.

Keterpisahan orang Tionghoa tersebut tidak bisa dilepaskan dari kebijakan ekonomi

Belanda terhadap Hindia Belanda. Jika etnis Tionghoa diidentikkan dengan dunia

perdagangan, hal itu sangatlah berdasar. Pada tahun 1930, di antara orang-orang

Tionghoa yang berjumlah 105.455 jiwa, kira-kira 57,66% di antaranya berdagang

(Suryadinata, Negara dan Etnis Tionghoa, 2002). Pun pada era setelah kemerdekaan,

khususnya pada Orde Baru. Kedudukan ekonomi nonpribumi menguat pada zaman Orde

Baru, terutama dalam bidang perdagangan, yang konon 70 persen dikuasai oleh pedagang

Tionghoa.

Ini merupakan akibat kebijakan pemerintah Orde Baru yang menjuruskan orang

Tionghoa ke bidang ekonomi. Kebijakan ini merupakan keputusan yang dibuat pada

Seminar Angkatan Darat yang diselenggarakan di Bandung pada 1966, dimana

ditetapkan bahwa orang Tionghoa harus dicegah masuk bidang lain, terutama ke bidang

politik (Suryadinata, Negara dan Etnis Tionghoa, 2002, p. 92). Sehingga tak dapat

dipungkiri jika semua aspek perdagangan banyak dikuasai etnis Tionghoa, salah satunya

bidang kuliner. Yang diperdagangkan bukan hanya kuliner khas Tiongkok, namun juga

kuliner-kuliner lain yang memang dianggap menjual oleh orang-orang Tionghoa tersebut.

Selain itu, bit-bit tersebut mengangkat stereotip mengenai kepelitan etnis Tionghoa.

Eksklusifitas juga menjadi akibat dari keterpisahan etnis Tionghoa dari etnis lain

yang membentuk pandangan adanya eksklusifitas kalangan etnis Tionghoa terhadap suku

lain (pribumi). Berikut materi-materi yang berkaitan dengan eksklusifitas etnis Tionghoa:

“Gue mau nyeritain salah satu mantan gue. Waktu gue kuliah di Bandung, umur gue
masih 20 tahun waktu itu, terus gue naksir sama satu cewe, masih SMA dia, kelas 3,
cantik. Dan yang paling gue gak tahu, dia kaya banget, dan dulu gue kemana-mana pake
motor butut. Motor gue dulu Yamaha Force One tahun 96 tahu gak lo. Waktu itu rumah
dia di Setra Duta, orang Bandung tahu itu. Itu daerah elit banget. Gue ngapel ke sana,
busyeeet rumahnya gede-gede banget. Pas gue sampe depan rumahnya, gue telepon dia,
dia cuman bilang “Oke!”. Terus pintunya buka sendiri, dalam hati gue “busyet gue
macarin anak Batman, gimana nih?”. Kalo rumah biasa, habis gerbang langsung rumah,
ini enggak, naik bukit dulu, orang kaya itu gitu. Gue naik dulu ke atas, masuk ke
rumahnya. Karena orang kaya, Cina lagi, jadi dia pamer gitu. Lebay banget gitu, kamar
mandinya dia lebih gede daripada kamar kos gue. Terus di rumahnya dia itu ada satu
ruangan, ruangannya kosong, cuman ada satu meja pendek. Terus gue Tanya, “ini
ruangan apa?” dijawab, “oh ini, ini ruang les”. Kalo manusia normal itu les di tempat les
ya. Ini orangtuanya terlalu gengsi ya, “dia mau les, emangnya kita rakyat jelata yang



kirim-kirim anak ke tempat les? Bikin ruang les sendiri”. Tapi karena kita jatuh cinta, kita
jadi pemaaf, nggakpapa.” (Prakasa, Merem Melek Tour, 2012)

Materi di atas, menggambarkan keeksklusifan etnis Tionghoa di Indonesia. Ernest

menggambarkan keeksklusifan tersebut diwakili dengan fenomena tempat kursus yang

memang banyak sekali pelajarnya dari kalangan menengah. Banyak dari orang yang

mampu, memberi fasilitas les (kursus) anaknya dengan les privat (personal) dengan

berbagai alasan. Hal itu menggambarkan keangkuhan etnis Tionghoa, terutama yang

dianggap kaya. Belajar di tempat kursus (lembaga kursus) diidentikkan dengan golongan

menengah ke bawah, dan dari bit tersebut, kelas menengah ke bawah tidak diidentikkan

dengan etnis Tionghoa (Cina).

Anggapan jika etnis Tionghoa lebih eksklusif dibanding etnis-etnis pribumi sudah

terjadi turun-menurun. Keeksklusifan tersebut merupakan salah satu imbas kebijakan

jaman kolonial Belanda. Kebijakan Wijkenstelsel yang memisahkan masyarakat jaman

kolonialisme berdasarkan ras, orang Eropa khususnya orang Belanda, orang Asia (seperti

Cina, Arab, India), dan orang pribumi. Penggolongan kelas masyarakat menimbulkan

eksklusivisme, karena masing-masing golongan masyarakat tersebut diposisikan dalam

stratifikasi sosialnya masing-masing dan tidak boleh diperbaurkan (Darini). Oleh karena

itu, pemerintah Belanda memisahkan golongan-golongan tersebut pada kawasan-kawasan

pemukiman tersendiri. Pemisahan tersebut seperti dibudayakan hingga saat ini, dimana

banyak tempat-tempat yang didominasi oleh etnis Tionghoa, seperti sekolah-sekolah

swasta hingga perumahan elit yang banyak didominasi oleh etnis Tionghoa.

d. Stereotip Budaya dan Tata Bahasa

Pada bagian ini dapat di kaitkan budaya dan bahasa yang masih kental di etnis

Tionghoa. Budaya yang melekat ini diturunkan pada tiap keturunan Tionghoa (terutama

Tionghoa totok). Beberapa materi tentang budaya etnis Tionghoa yang masih melekat

antara lain :

“Walaupun gue juara tiga, gue jadi comic (komika) pertama di Indonesia yang
bikin tour stand-up comedy. Waktu itu gue bikin tour Merem melek, ini kota ke
sebelas (Jakarta). Kota pertama sampe kelima, gak ada sponsor. Gue bobol
tabungan, dana pendidikan Sky (anak Ernest) abis gue pakai buat tour. Temen-
temennya yang lain udah pada pre-school, TK, sedangkan dia ,“nak, kamu di
rumah aja nonton Barney ya, papa mau tour”. Kota pertama sampe kelima gue
bikin pake tabungan sendiri, hasilnya amsyong. Tau amsyong nggak? Amsyong
itu kalo secara harfiah artinya luka dalam. Misalnya lo jatuh, kulit lo gak ada



yang luka, tapi ada tulang yang retak. Itu artinya amsyong. Atau lo udah pacaran
delapan tahun, putus gara-gara beda agama, itu amsyong banget itu. Apalagi,
mantan lo udah putus, terus nikah beda agama. Itu amsyong banget itu.”
(Prakasa, Merem Melek Tour, 2012)

Berdasar materi Ernest, terdapat kata ‘amsyong’ yang memang identik dengan

bahasa yang biasa digunakan oleh etnis Tionghoa di Indonesia. Dalam kehidupan sosial,

etnis Cina/Tionghoa sering dianggap memiliki eksklusifitas tersendiri. Berawal dari

bahasa, etnis Cina/Tionghoa masih banyak menggunakan bahasa Cina atau beberapa

menggunakan bahasa hasil asimilasi dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa

Mandarin. Jika dibandingkan dengan kelompok yang dianggap pendatang lainnya,

memang etnis Cina/Tionghoa masih sulit membaur, dan oleh sebab itu banyak yang

menganggap jika itu merupakan eksklusifitas.

Sementara etnis lain, seperti Arab dan India, etnis-etnis tersebut yang notabene

juga pendatang (walaupun sudah beranak pinak selama beratus tahun), mereka dengan

mudah membaur dan berkomunikasi dengan pribumi. Salah satu penyebab eksklusufitas

etnis Tionghoa ini disebabkan karena kebijakan pemisahan (Wijkenstelsel) yang ada pada

jaman kolonial Belanda. Dari pemisahan tersebut, etnis Tionghoa mengalami

pengisolasian dari etnis-etnis lain selama berpuluh tahun. Sebelum tahun 1958, sekolah

Tionghoa berjumlah 2000 buah (Suryadinata, Negara dan Etnis Tionghoa, 2002). Pada

tahun 1958, banyak dari sekolah Tionghoa tersebut ditutup karena pemerintah Taipei

banyak dikaitkan dengan pemberontakan Permesta, kemudian tahun 1965 terjadi G30S

yang mengaitkan pemerintah Beijing.

Berdasarkan kejadian itu sekolah-sekolah Tionghoa ditutup semua (Suryadinata,

Negara dan Etnis Tionghoa, 2002). Pada tahun 1965 pula sekolah Baperki (Ureca) yang

notabene menampung banyak mahasiswa etnis Tionghoa, diambil alih dan berganti nama

menjadi Universitas Trisakti. Selain itu pihak universitas juga membatasi jumlah etnis

Tionghoa yang masuk. Namun universitas swasta lain seperti Universitas Tarumanegara

justru berkebalikan. Universitas yang saat itu dianggap kecil, berkembang menjadi lebih

besar dan menampung banyak mahasiswa Tionghoa. Demikian pula beberapa universitas

swasta di Jakarta dan Surabaya (Suryadinata, Negara dan Etnis Tionghoa, 2002).

Pernyataan tersebut membuktikan jika eksklusifitasan etnis Tionghoa terus berlangsung

hingga kini. Jika dilihat dari aspek pendidikan saja etnis Tionghoa seperti



mengeksklusifkan diri, walaupun penggunaan bahasa Tionghoa banyak dibatasi pada

masa Orde Baru, namun secara tidak langsung penggunaan bahasa tersebut terus

digunakan walaupun pengajarannya bukan pada pendidikan formal.

e. Stereotip Lainnya

Jika berbicara tentang stand-up comedy memang berbicara tentang keresahan.

Namun keresahan yang diangkat sebagai materi stand-up comedy tidak selalu merupakan

keresahan berkaitan dengan hal-hal besar seperti yang diulas sebelumnya. Ernest Prakasa

mengaku menulis materi stand-up comedy-nya sendiri, tanpa ada peran orang lain dalam

pembuatannya. Ia berpendapat, “saya sih termasuk orang yang egois dalam pembuatan

materi stand-up saya. Karena saya merupakan komika observasional, saya banyak

membuat materi ya berdasarkan apa yang saya lihat dan saya alami”. Berdasarkan

pernyataannya tersebut, Ernest menggunakan kemampuan observasinya untuk menggali

materi-materi yang ada dan kemudian diuji pada sesi openmic. Selain itu, ia juga bisa

menggunakan berbagai hal sebagai materinya, khususnya stereotip etnis Tionghoa. Tak

hanya berkaitan dengan ras, peran sosial, bahasa, ataupun fisik, namun ia juga membahas

berkaitan dengan hal lain seperti berikut :

“Gue bersyukur, walaupun nyokap gue lumayan totok, dandannya nggak aneh-
aneh. Minimal nggak suka pake legging macan tutul. Lo pasti pernah melihat
pemandangan ini. Enci-enci pake legging macan tutul, rambut di cat pirang. Ini
gue nggak tau konsepnya, pinggang ke bawah macan tutul, leher ke atas singa.
Lo mau binatang apa sebenernya?” (Prakasa, Merem Melek Tour, 2012)

Bit diatas banyak menggambarkan stereotip yang memang jarang

dipermasalahkan, namun juga kadang menimbulkan pandangan yang kurang

mengenakkan bagi orang yang memandang dan menginterpretasi pada hal tersebut.

Stereotip tentang style etnis Cina, terutama yang sudah tua. Golongan tua etnis Tionghoa,

terutama perempuan, digambarkan Ernest sebagai kaum-kaum yang ingin terlihat modis,

namun akhirnya menimbulkan kesan aneh pada yang melihat. Namun bit ini

menggeneralisasikan pada etnis Tionghoa saja, padahal banyak pula orang dari etnis lain

yang memiliki dandanan yang tak kalah noraknya.



KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan jika Ernest Prakasa banyak menggambarkan

stereotip yang mendiskriminasi etnis Tionghoa sebagai komoditas materi stand-up comedy-nya.

Stereotip yang disampaikan berkaitan dengan stereotip fisik, sistem sosial, peran sosial, budaya

dan bahasa, serta stereotip lain yang memang bukanlah stereotip yang banyak dipikirkan.

 Stereotip Fisik

Stereotip yang digambarkan berdasarkan fisik dari etnis Tionghoa yang diangggap

sebagai ras yang berbeda. Perbedaan yang paling mencolok dan sering menjadi objek

diskriminasi adalah mata etnis Tionghoa yang sipit.

 Stereotip Sistem Sosial

Stereotip yang digambarkan seperti penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi.

Penggunaan istilah tersebut terkait kebijakan penguasa yang ingin membatasi etnis Tionghoa.

Kebijakan yang diterapkan sejak jaman penjajahan, diteruskan oleh penguasa-penguasa pasca

kemerdekaan, khususnya Orde Lama dan Orde Baru. Hal tersebut menyebabkan keturunan

Tionghoa walaupun telah bercampur dengan suku asli dan turun-menurun menetap di

Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia, masih saja digolongkan sebagai golongan

non-pribumi.

 Stereotip Peran Sosial

Stereotip yang digambarkan berupa peran etnis Tionghoa yang selalu dikaitkan

dengan bidang ekonomi. Peran etnis Tionghoa di bidang ekonomi tersebut menjadi sebuah

stereotip karena adanya pembatasan peran sejak jaman kolonialisme Belanda. Sejak masa

penjajahan itu etnis Tionghoa dibatasi perannya, untuk hanya berkecimpung di bidang

ekonomi. Pun setelah kemerdekaan, pemerintah tidak membiarkan etnis Tionghoa

menduduki peran-peran lain selain ekonomi seperti bidang politik dan hankam (pertahanan

keamanan). Akibat pembatasan dan penggolongan tersebut adalah kesan eksklusif yang

muncul dalam kehidupan sosial etnis Tionghoa. Perumahan elit, pusat perbelanjaan, hingga

sekolah swasta yang banyak dikuasai etnis Tionghoa menimbulkan adanya eksklusivisme

dari etnis Tionghoa tersebut.

 Stareotip Budaya dan Bahasa

Stereotip ini digambarkan berdasarkan perbedaan budaya dan bahasa yang mencolok

antara etnis Tionghoa dengan pribumi. Budaya yang berasal dari negeri Cina seperti bela diri



yang digambarkan melalui film laga asal Cina. Budaya tersebut menyebar dan populer dan

masih asli dan dianggap sebagai budaya luar Indonesia. Selain budaya seperti bela diri,

terdapat bahasa yang dianggap masih banyak menggunakan bahasa Cina. Terdapat beberapa

penggunaan kata yang berbeda seperti amsyong untuk menggantikan kata mampus, owe

untuk menggantikan kata gue atau saya, dan masih ada beberapa penggunaan kosakata

bahasa yang berbeda dengan pribumi. Penggunaan kata-kata tersebut yang menyebabkan

muncullah seterotip tentang bahasa etnis Tionghoa.

 Stereotip Lain

Stereotip yang digambarkan diluar dari hal-hal yang telah disebut di atas, seperti style

baju, dan beberapa hal lain yang dihubungkan dengan etnis Tionghoa walaupun sebenarnya

tidak ada hubungannya.
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