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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan representasi etnis Tionghoa di dalam film

Cin(T)a. Etnis Tionghoa merupakan salah satu dari 300 suku bangsa di Indonesia yang masih
dianggap sebagai pendatang dan bukan bagian dari bangsa Indonesia. Dalam masyarakat
Indonesia terdapat stereotype yang diberlakukan bagi etnis Tionghoa yang bergaya eksklusif dan
menutup diri. Analisis data yang digunakan adalah dengan membagi teks ke dalam tiga tingkat
analisis oleh Fiske yaitu level realitas, level representasi, dan level ideologi. Unit analisisnya
adalah sistem tanda & lambang yang terdapat dalam adegan dari film tersebut. Penggambaran
yang berbeda terhadap etnis Tionghoa di dalam film Cin(T)a dengan persepsi masyarakat yang
selama ini muncul, dimana stereotype masyarakat terhadap etnis Tionghoa tersebut hanya
diperkirakan berdasarkan prasangka semata.
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PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan penelitian tentang kajian semiotik terhadap etnis Tionghoa

dalam Film Cin(T)a yang dirilis pada tahun 2009. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui

representasi etnis Tionghoa dalam Film Cin(T)a. Tema ini diambil oleh peneliti karena memiliki

signifikansi bahwa etnis Tionghoa telah diangkat dan dikonstruksi melalui media massa. Etnis

Tionghoa yang diangkat melalui media massa kemudian memiliki nilai representasi pemaknaan

yang melekat pada etnis Tionghoa. Dalam konteks tersebut, etnis Tionghoa berpeluang tidak lagi

menjadi sesuatu yang netral, namun memiliki peluang dikonstruksi sesuai dengan yang

diinginkan dan dipengaruhi oleh beberapa kepentingan. Kemudian hasil dari pilihan-pilihan

tersebut memiliki representasi yang ditampilkan melalui media massa, yaitu dalam hal ini film

sebagai mediumnya.

Film memiliki potensi untuk mempengaruhi khalayak secara lebih luas. Turner (dalam

Sobur, 2004) mengatakan film sebagai refleksi dari realitas, film sekedar “memindah” realitas ke

layar tanpa mengubah realitas itu. Sementara, sebagai representasi dari realitas, film membentuk

dan “menghadirkan kembali” realitas berdasarkan kode-kode, konvensi-konvensi, dan ideologi

dari kebudayaan.

Film tidak hanya sebagai bentuk representasi masyarakat saja, namun juga sebagai

bentuk dari sistem pendidikan. Gayus Siagian dalam bukunya yang berjudul Menilai Film (2007)
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mengatakan film yang dibuat berdasarkan pengalaman sehari-hari dan pemandangan-

pemandangan indah memiliki nilai pendidikan, dengan begitu film membawa lebih jauh tentang

pemahaman mengenai negara-negara dan bangsa-bangsa lain, adat-istidat dan juga

kebudayaannya.

Etnis Tionghoa merupakan salah satu dari 300 suku bangsa di Indonesia, penyebabnya

menurut Gertz adalah banyaknya suku bangsa yang ada di Indonesia dilihat dari jumlah pulau-

pulau yang tersebar dari timur ke barat dengan jumlah 3000 pulau (Alfarabi, 2010). Dengan

begitu banyaknya etnis yang mengisi dan menjadi bagian dari bangsa Indonesia, salah satunya

etnis Tionghoa yang masih dianggap sebagai pendatang dan bukan bagian dari bangsa Indonesia

sendiri.

Tentang istilah penyebutan istilah Cina dan Tionghoa juga merupakan sebuah sejarah

dari bangsa Indonesia yang menarik untuk dibahas. Menurut Suryadinata (2002) mengatakan

bahwa, istilah Cina muncul pada zaman era Orde Baru berdiri dan digunakan untuk menyebut

orang Tionghoa (chinese) dan orang Tiongkok (China). Istilah Cina sendiri dipakai untuk

merendahkan atau digunakan orang untuk menghina dan meremehkan, namun berbeda dengan

penyebutan istilah Tionghoa yang menyatakan sebagai bentuk rasa solidaritas nasionalisme

bangsa Tionghoa di tanah Jawa yang berhubungan dengan istilah Zhonghua (Tionghoa) di

daratan Tiongkok (Suryadinata, 2002:101). Dengan begitu, penyebutan etnis Cina adalah sebagai

bentuk penghinaan sebagai kaum kalangan rendah.

Etnis Tionghoa di Indonesia merupakan minoritas, hanya kurang dari 3 persen dari

seluruh penduduk Indonesia pada tahun 1930 (Suryadinata, 2002: 69). Kemudian pada tahun

1970 naik menjadi 5 persen, namun pada survey tahun 2000 jumlah orang Tionghoa di seluruh

Indonesia sekitar 1,23 persen dari total seluruh penduduk Indonesia. Merosotnya persentase ini

diakibatkan oleh beberapa faktor seperti: orang Tionghoa yang takut mengaku sebagai orang

Tionghoa, kemudian ada pula etnis Tionghoa yang merasa sudah membaur dengan etnis lainnya

sehingga menganggap dirinya sebagai suku setempat, dan faktor lainnya adalah kemungkinan

menurunnya angka kelahiran etnis Tionghoa (Suryadinata, 2002: 284-286).

Berdasarkan sejarah yang bisa ditelusuri tentang etnis Tionghoa sejak jaman penjajahan

Belanda merupakan sejarah kelam bagi etnis tersebut, karena sejak jaman penjajahan, etnis

Tionghoa sudah mengalami diskriminasi sampai kekerasan fisik seperti perampokan,

pembunuhan, penjarahan, dan pemerkosaan. Menurut Darini (2011: 1-2), hampir selama
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pergantian periode di Indonesia, etnis Tionghoa menjadi korban kekerasan dalam sentimen anti

Tionghoa. Wijayakusuma (2005) memberikan contoh-contoh kekerasan yang dilakukan kepada

etnis Tionghoa yaitu: peristiwa pembantaian di Muara Angke pada masa VOC dengan korban

lebih dari 10.000 orang Tionghoa yang dibantai atas perintah pemerintah VOC, peristiwa

kerusuhan Maret 1942, peristiwa September 1965 dan yang masih ingat melekat di benak adalah

peristiwa kerusuhan 13-14 Mei 1998 di Jakarta dan beberapa kota lainnya merupakan salah satu

contoh peristiwa malapetaka yang dialami oleh orang-orang keturunan Tionghoa di Indonesia

setelah masa kemerdekaan.

Sentimen-sentimen tersebut muncul dikarenakan oleh kecemburuan sosial yang muncul

antara masyarakat pribumi dengan masyarakat etnis Tionghoa terkait kesenjangan ekonomi.

Kwatanada (dalam Darini, 2011: 2) mengemukakan bahwa stigma tentang golongan etnis

Tionghoa merupakan “binatang ekonomi” (economic animal) yang bersifat oportunis, tidak

memiliki loyalitas politik dan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Bahkan sampai

sekarang pun masih tertanam pada benak masyarakat kita, bahwa masyarakat etnis Tionghoa

tidak loyal kepada negara Indonesia dan hanya mencari keuntungan diri sendiri dimana pun ada

kesempatan itu.

Kemudian pada era Orde Baru di jaman pemerintahan Soeharto, pemerintah

mengeluarkan program asimilasi yang sangat gencar. Suryadinata (2002) menambahkan,

pemerintah melarang segala bentuk jenis aktivitas mengenai agama, kepercayaan, dan adat

istiadat Tionghoa yang kemudian menghalangi dan memarginalisasi kehidupan warga Tionghoa

di Indonesia. Pemerintah juga memutuskan hubungan warga Tionghoa di Indonesia dengan

leluhurnya dengan cara penggantian nama bagi WNI yang memakai nama Tionghoa. Hal ini

tidak menutup kemungkinan pada warga Tionghoa tetap menggeluti di bidang ekonomi. Sukses

ekonomi warga etnis Tionghoa di era Orde Baru kemudian memunculkan sentimen anti Cina

yang pernah muncul di era Orde Lama.

Secara perilaku dan keyakinan, etnis Tionghoa memang memiliki karakteristik sendiri

khususnya, salah satunya saat merayakan hari keagamaan. Selain itu, dari postur dan ciri-ciri

fisik, mereka juga mempunyai perbedaan dengan orang pribumi atau yang bukan keturunan

Tionghoa. Misalnya, berkulit putih dan bermata sipit (Rachman, 2014: 181).

Kemudian lebih jauh membahas mengenai diskriminasi etnis Tionghoa di dalam film

pada zaman orde baru tidak pernah didukung oleh media massa. Media massa dipegang dan
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diseragamkan oleh pemerintah sejak awal berseberangan dengan Tionghoa. Tionghoa tetap

tunduk pada beragam aturan diskriminatif karena takut terisolasi lebih jauh (Rachman, 2014:

182).

PEMBAHASAN

Film Cin(T)a yang ditayangkan perdana pada tahun 2009 ini dibuka dengan adegan jari

tangan Annisa dan jari tangan Cina yang saling berpegangan. Kedua jari telunjuk tersebut

digambari menyerupai wajah yang merepresentasikan si pemilik jari, yaitu Annisa dan Cina

sendiri. Jari yang digambari menyerupai si pemiliki jari merepresentasikan etnis Tionghoa dan

etnis Jawa, tangan Cina digambari dengan mata yang sipit, kulit jari yang putih ( lebih putih

daripada jari Annisa ), dan sedang tersenyum. Hal ini dimaksudnya untuk merepresentasikan

kondisi fisik dan interaksi yang terjadi diantara dua insan yang memiliki etnis yang berbeda.

Kemudian adegan dilanjutkan dengan sosok Cina yang sedang mempersiapkan harinya

menuju masa orientasi mahasiswa di sebuah universitas negeri di Bandung. Dalam adegan

tersebut, Cina berlari menuju kampus dan ikut bergabung dengan teman-temannya yang

mengikuti orientasi mahasiswa. Lalu Cina bersama dengan kedua temannya mulai

membicarakan Annisa yang saat itu baru sampai kampus untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Kelakuan Cina yang suka berbicara blak-blakan dengan mengatakan kalau Annisa adalah orang

yang cantik namun kepintaran berbanding terbalik dengan kecantikan. Tanpa disangka Annisa

mendengar perkataan Cina tersebut dan merasa tersindir. Itulah pertemuan Annisa dengan Cina

untuk yang pertama kali.

Pada adegan selanjutnya, ketika Annisa berada di tempat spa untuk memanjakan diri, Cina

muncul sebagai karyawan yang bertugas untuk membersihkan kaki Annisa. Annisa heran dan

kemudian menuduh jika Cina mengikutinya. Annisa yang terheran-heran dengan kondisi Cina

lalu mengatakan “Kok kerja disini ?”, lalu Cina membalas, “Kakak, kira semua Cina kaya.”

Annisa yang masih heran melihat Cina yang bekerja lalu mengatakan, “Gue pikir bokap lo punya

kelapa sawit di Medan.” Cina kemudian menjelaskan jika dia ingin sekolah di Bandung, harus

punya kerja sendiri untuk membiayai hidupnya di Bandung.

Adegan kemudian berlanjut saat Cina menerima telepon dari ayahnya yang berada di

Medan. Ayahnya menyuruh Cina untuk berkuliah di Singapura dengan alasan pendidikan di sana

lebih baik daripada di Indonesia. Ayahnya mengatakan kalau di Singapura bisa membangun link
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lebih baik daripada di Indonesia, namun Cina menolak dan masih tetap ingin mengambil

pendidikan di Bandung. Biaya kuliahnya akan ditutup melalui beasiswa yang ditawarkan oleh

universitas tersebut. Ayahnya kemudian menjelaskan bahwa di Indonesia, “kita” (orang

Tionghoa) tidak pernah dihargai, berbeda dengan di Singapura. Lalu Cina mengatakan bahwa

sementara ini dia ingin membantu kakak kelasnya untuk menyelesaikan tugas akhir dulu karena

bayarannya banyak.

Adegan berikutnya lalu berlanjut di sebuah apartemen milik Annisa. Di sana Cina sedang

membantu mengerjakan tugas akhir milik Annisa. Kemudian Annisa menanyakan mengenai

nama asli Cina. “Cina,” jawab Cina. Annisa yang tidak percaya lalu  menanyakan sejarah nama

Cina tersebut. Cina lalu menceritakan bahwa ayahnya dulu menginginkan memberi nama

anaknya yang berbau Cina, namun oleh petugasnya mengira nama anaknya memang Cina. Cina

tidak menyalahkan petugas tersebut namun menjelaskan bahwa dengan begitu identitasnya

menjadi jelas.

Adegan selanjutnya ketika Cina dan Annisa sedang makan bakso di dekat kost Cina. Latar

tempat awalnya menunjukkan tentang kondisi perkampungan di dekat tempat mereka makan. Di

sana diperlihatkan Cina dan Annisa sedang berdiskusi tentang arsitektur bangunan

perkampungan tersebut. Cina menganggap bahwa kondisi perkampungan tersebut merupakan

arsitektur bangunan kontemporer Indonesia, berbeda dengan kota-kota lainnya di dunia yang

mirip dengan Amerika semua. Lalu Annisa menjawab bahwa neraka itu seperti ini, populasi

yang berlebih dan banyak asap. Kemudian Cina mengatakan, jika Tuhan yang mendesain maka

tidak akan semrawut. Dia bisa menggabungkan bentuk dan fungsi, seni dan iptek, kemudian bisa

digunakan untuk satu tujuan yaitu The Glory of His Name. Melalui percakapan itulah akhirnya

Cina dan Annisa memulai kehidupannya sebagai sepasang kekasih.

Pada adegan selanjutnya, ketika bulan Ramadhan dan perayaan hari Natal yang memiliki

jarak berdekatan, mereka berdua saling membantu untuk memeriahkan perayaan agama masing-

masing. Pada perayaan Idul Fitri, Cina membantu Annisa yang menyiapkan ketupat sebagai

simbol perayaan agama Islam. Kemudian adegan selanjutnya, ketika Annisa yang membantu

Cina untuk menyiapkan hiasan yang sesuai untuk pohon Natal milik Cina, Annisa memilihkan

ketupat sebagai hiasan yang sesuai untuk digantung di pohon Natal milik Cina. Cina lalu

menganggap bahwa Annisa akan masuk neraka dikarenakan selebaran yang dibaca oleh Cina

dari kampus. Dalam selebaran itu dituliskan bahwa orang Islam dilarang merayakan agama
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selain Islam atau mereka dianggap kafir. Lalu Annisa menambahkan jika Islam itu banyak dan

ada juga ulama yang membolehkan sebagai bentuk toleransi antar umat beragama. Karena

memasuki perdebatan tentang agama yang sedikit serius, akhirnya Cina meringankan obrolan

tersebut bahwa memperingati Natal tidak harus ikut merayakannya, namun sebagai bentuk

partisipasi dari kapitalisme dunia yang membawa simbol dari salah satu agama.

Kemudian pada adegan selanjutnya, Annisa dan Cina menonton berita televisi mengenai

pengeboman di gereja-gereja di Indonesia pada hari Natal. Kasus tersebut akhirnya menyulut

pandangan Cina tentang bentuk toleransi antar umat beragama di Indonesia. Cina kemudian tidak

lagi memiliki respek terhadap perbedaan agama di Indonesia dan akhirnya menurunkan simbol

burung garuda di kamarnya. Setelah kejadian itu sifat Cina berubah total, Cina dulunya suka

berbicara kemudian menjadi lebih pendiam dan seakan sadar mengenai kondisi yang dikatakan

ayahnya dulu.

Adegan berikutnya diceritakan ketika Cina berdiskusi tentang keinginannya untuk pindah ke

Singapura mengikuti keinginan ayahnya. Cina menceritakan kepada Annisa bahwa dia bisa

mendapatkan beasiswa lebih mudah dibandingkan dengan di Indonesia. Cina juga beranggapan

bahwa dengan banyaknya mayoritas muslim di Indonesia menjadikan isyarat bahwa orang non

muslim seharusnya meninggalkan Indonesia. Di akhir film ini dikisahkan bagaimana akhirnya

Cina dan Annisa berpisah dikarenakan perbedaan agama yang mereka miliki, walaupun mereka

masih saling peduli satu dengan lainnya. Kemudian dimunculkan sosok Annisa yang sedang

menggunakan pakaian adat Jawa sedang dimandikan dengan air kembang. Kemudian pada shot

yang berbeda terlihat Cina di dalam kamar kost yang sudah kosong dari barang-barang dan siap

meninggalkan Indonesia.

Cina yang memulai kehidupannya sebagai mahasiswa semester awal di salah satu perguruan

tinggi di Bandung. Dalam interaksi yang diperlihatkan di dalam adegan-adegan terlihat jika Cina

ditampilkan sebagai orang yang diperlihatkan wajahnya, jika dibandingkan dengan pemain-

pemain lainnya yang sama sekali tidak diperlihatkan wajahnya. Dalam adegan tersebut

digambarkan pakaian yang digunakan oleh Cina pada masa orientasi mahasiswa menggunakan

baju putih dan celana putih, berbeda dengan teman-teman lainnya yang menggunakan baju putih

dan celana abu-abu.

Di dalam film ternyata masih ada praktik-praktik diskriminasi yang diberikan oleh institusi

terhadap mahasiswa yang berasal dari etnis lain, dalam kasus ini terlihat pada Cina sebagai etnis
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Tionghoa yang tidak mendapat beasiswa yang diinginkan walaupun ia mendapatkan nilai

tertinggi di antara teman-temannya. Sesuai dengan Pasal 4 UU No.40/2008 ayat 1 mengenai

jenis-jenis tindakan diskriminasi ras dan etnis mengatakan bahwa memperlakukan pembedaan,

pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan

pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan

kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya

(Triyanto, 2012: 4-5). Berdasarkan pasal tersebut, terlihat bahwa ada bentuk diskriminasi berupa

pembedaan yang diberikan oleh institusi pendidikan kepada Cina sebagai etnis Tionghoa

dibandingkan dengan etnis lainnya.

Sosok Cina juga digambarkan sebagai single fighter yang berjuang sendiri ketika ingin

berkuliah di Bandung. Dari adegan-adegan tersebut, pengambilan gambar juga seakan-seakan

dipercepat ketika Cina sedang menelepon ayahnya yang ada di Medan. Adegan tersebut seolah-

olah diartikan sebagai rentang waktu telepon yang lama antara Cina dengan ayahnya. Ketika

Cina selesai menerima telepon dari ayahnya yang memberi tahu jika ia sebaiknya melanjutkan

kuliah di Singapura karena di sana mereka (etnis Tionghoa) akan lebih menghargai etnis

Tionghoa dibandingkan dengan di Indonesia.

Cina digambarkan sebagai karakter yang hidup dalam keterbatasan secara ekonomi. Jika dia

ingin berkuliah di Bandung, maka ia harus membiayai hidupnya dengan caranya dia sendiri.

Karena itu Cina hidup dalam keterbatasan ekonomi dan mulai mencari pekerjaan apapun yang

menghasilkan dan sesuai dengan kemampuannya. Hal ini terlihat pada kasur yang hanya

diletakkan dibawah jendela kamar, buku-buku yang disusun di samping kasur, dan tidak terlihat

terlalu besar. Dengan begitu dapat diketahui bahwa sosok Cina hanya memiliki tempat tinggal

yang seadanya jika dibandingkan dengan tempat tinggal Annisa yang berasal dari etnis non

Tionghoa.

Kemudian pada adegan mengenai interaksi yang terjadi antara Annisa dan Cina yang lebih

intim ketika mengerjakan tugas akhir milik Annisa. Cina dan Annisa saling berbagi informasi

mengenai asal usul nama mereka masing dan makna yang ada di balik nama mereka. Cina

menceritakan tentang sejarah nama yang dia gunakan saat ini, yaitu ketika ayahnya

menginginkan nama anaknya memiliki kriteria yang berbau Cina namun oleh petugas yang

mengesahkan malah memilihkan nama Cina sebagai nama aslinya.
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Pada hakekatnya nama Cina sendiri sebenarnya memiliki arti negatif dan nama tersebut

muncul pertama kali pada era orde baru untuk menyebut orang Tionghoa dan orang Tiongkok

(Suryadinata, 2002:101). Istilah Cina sebenarnya digunakan untuk merendahkan dan

meremehkan orang-orang Tionghoa pada saat itu. Di dalam film ini lantas penggunaan nama

Cina sebenarnya dapat diartikan sebagai bentuk diskriminasi yang disematkan kepada etnis

Tionghoa, walaupun diceritakan tokoh Cina menerima namanya sebagai identitas yang ia miliki.

Nampaknya sang sutradara ingin mencantumkan imej tersebut dan merepresentasikannya secara

gamblang kepada audiens sehingga audiens menerima jika Cina dan Tionghoa memiliki arti yang

sama.

Kemudian mengenai keinginan Cina untuk pindah ke Singapura dikarenakan di sana Ia bisa

mendapatkan beasiswa lebih mudah. Cina merasa mendapat diskriminasi dari pihak universitas

karena tidak bisa mendapat beasiswa walaupun nilainya paling tinggi dibandingkan dengan

mahasiswa lainnya. Dari narasi yang diambil dari adegan tersebut juga dijelaskan mengenai

kekecewaan yang Cina alami terkait dengan kehidupan antar agama. Cina menganggap kalau

kalangan minoritas selalu mendapat diskriminasi dari kalangan mayoritas di Indonesia. Adanya

pernyataan dari Cina yang menyatakan tidak jadinya keinginan Cina untuk menjadi Gubernur

Tapanuli dikarenakan ia bukan berasal dari golongan Islam yang mudah untuk menjadi

pemimpin di Indonesia. Selain itu alasan lainnya jika etnis Tionghoa tidak cocok untuk menjadi

pemimpin di negara Indonesia. Keterbatasan etnis Tionghoa untuk masuk di dunia politik

ternyata juga dibatasi gerakannya oleh pemerintah sehingga memberikan pengaruh terhadap Cina

untuk mengurungkan niatnya terjun ke dunia politik. Widyowati (2012) tentang perjuangan WNI

Tionghoa dalam upayanya untuk mengakhiri diskriminasi sosial tidak akan pernah berhasil jika

mereka tidak dapat memberi pengaruh pada proses pembuatan keputusan dalam negeri

(Widyowati, 2012:9).

Berdasar segi alur cerita atau narasi film yang dipilih secara keseluruhan menggunakan pola

linier atau alur maju. Kemudian ada penggabungan-penggabung shot sehingga dalam sebuah

adegan memunculkan segi dramatis secara lebih mendalam. Contohnya saja ketika Cina berada

di dalam sebuah gereja sedang memikirkan tentang pengeboman di gereja-gereja. Dalam adegan

tersebut terlihat shot dengan memunculkan banyak wajah manusia yang sedang mendiskriminasi

kaum minoritas.
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Adegan-adegan yang dipilih melalui film tersebut dengan pertimbangan adegan tersebut

merepresentasikan etnis Tionghoa, dapat dikatakan bahwa karakter Cina cenderung lebih

berorientasi pada tingkat religiusitas, berpikiran panjang, cenderung idealis namun tetap kukuh

pada etnis yang dia miliki. Walaupun Cina berasal dari kalangan etnis minoritas namun ia

percaya bahwa pilihannya untuk melanjutkan kuliah di universitas negeri mampu membuatnya

memiliki jaringan pertemanan maupun kerja secara lebih luas. Walaupun pada akhirnya,

idealisme Cina akhirnya runtuh juga dan memilih untuk pergi dari Indonesia karena tidak tahan

mendapatkan diskriminasi sebagai kaum minoritas seperti yang dikatakan oleh ayahnya.

Siburian (2011) menjelaskan ada dua etnis Tionghoa yang ada di Indonesia, yang pertama

Tionghoa totok dan Tionghoa keturunan. Cina yang digambarkan dalam film adalah sosok etnis

Tionghoa keturunan. Walaupun secara fisik tidak dapat dibedakan antara totok dan keturunan

karena mereka memiliki ciri khas bentuk mata sipit dan kulit berwarna putih (ras mongoloid),

namun Cina keturunan saat ini sudah banyak yang memiliki mata dengan tingkat kesipitan yang

tidak lagi menonjol.

Kemudian ada beberapa shot yang menunjukkan gaya hidup Cina di dalam film, salah

satunya ketika Cina sedang menjemur pakaian sebelum berangkat menuju kampus dan tempat

tinggal Cina yang seadanya. Berbeda dengan etnis Tionghoa seperti yang beredar di masyarakat

umum bahwa etnis Tionghoa secara keseluruhan direpresentasikan mengadopsi gaya hidup barat

(Setiadi, 2013: 92). Gaya hidup barat yang dimaksud adalah dengan menggunakan pakaian

branded dan lebih modern, selain itu juga etnis Tionghoa selalu memiliki asisten rumah tangga

untuk menyelesaikan tugas di rumah.

Selain itu, simbol-simbol gambaran yang ada di dalam kamar Cina juga merepresentasikan

tingkat ekonomi yang Ia bawa, seperti: kasur yang tidak menggunakan seprai dan ditaruh di

lantai dan kemudian gitar sebagai sarana hiburan. Lalu pada shot berikutnya terlihat Cina sedang

melihat buku tabungannya untuk mengetahui berapa banyak tabungan yang ia miliki. Berbeda

dengan sosok Annisa sebagai representasi dari etnis Jawa yang digambarkan sebagai artis yang

menggunakan mobil ke kampus, memiliki apartemen, dan ruang belajar yang luas.

Gaya berpakaian Cina juga menunjukkan bagaimana etnis Tionghoa yang direpresentasikan

melalui film. Gaya berpakaian Cina yang cenderung bergaya kasual, yaitu: kaos, celana jins, dan

sepatu ternyata hampir sama dengan kebanyakan etnis-etnis lainnya. Hal ini seperti yang

dikatakan oleh Siburan (2011) bahwa untuk bisa menjadi pribumi, etnis Tionghoa harus terlebur
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ke dalam tubuh pribumi untuk bisa menjadi Indonesia secara lengkap. Selain itu, karena Cina

yang berasal dari kalangan minoritas dan memiliki tingkatan ekonomi menengah ke bawah,

akhirnya memaksa ia untuk membaurkan diri kepada warga “asli” (Siburian, 2011: 12).

Latar yang sering digunakan dalam beberapa shot di Film Cin(T)a adalah lingkungan

Kampus, lingkungan tempat tinggal Cina, dan apartemen Annisa. Shot-shot tersebut digunakan

secara konsisten di dalam film. Beberapa latar lain seperti taman bermain, Gereja, dan tempat

makan digunakan sebagai pelengkap shot-shot di dalam film.

Pada setting yang mengambil adegan di universitas diceritakan bahwa Cina yang berasal

dari kalangan sosial menengah bawah ternyata mampu untuk masuk perguruan tinggi negeri

terkemuka di Bandung. Walaupun etnis Tionghoa menjadi minoritas di situ, Cina terlihat

berusaha mengejar pendidikannya di sana. Hal ini diimbangi dengan Cina yang menyambi kerja

untuk membiayai uang kuliah di sana.

Etnis Tionghoa yang masuk dalam ranah perguruan tinggi negeri sebenarnya jarang

dilakukan dikarenakan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap etnis Tionghoa

pada saat itu. Seperti yang dikatakan oleh Kwartanada (dalam Siburian, 2011: 9), sesuatu yang

tidak mudah bagi seorang etnis Tionghoa WNI untuk bisa memasuki sekolah atau perguruan

tinggi negeri, mengingat adanya konsensus tentang kuota etnis Tionghoa yang dapat diterima

dengan kisaran antara 5-10 % (Siburian, 2011: 9). Hal ini membuktikan bahwa etnis Tionghoa di

jaman era Orde Baru mendapatkan diskriminasi mengenai adanya kuota yang membatasi etnis

Tionghoa untuk menempuh pendidikan lebih lanjut di Indonesia. Berbeda dengan era Demokrasi

saat ini yang memandang masyarakat, khususnya yang berasal dari etnis non-dominan untuk

turut serta terjun ke dalam dunia pendidikan tanpa memandang SARA.

KESIMPULAN

Film Cin(T)a merepresentasikan etnis Tionghoa melalui penggambaran fisik melalui tokoh

Cina sebagai representasi etnis Tionghoa yang bentuk mata yang kesipitannya tidak terlalu

menonjol dan berkulit putih. Kemudian logat berbicara Cina kental dengah ciri khas Batak,

bersuara keras dan tegas. Hal ini berbeda dengan persepsi kebanyakan yang ada di masyarakat

mengenai etnis Tionghoa yang masih menggunakan bahasa Tiongkok sebagai bahasa sehari-hari

mereka.
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Lalu sosok Tionghoa yang direpresentasikan melalui Cina juga memiliki gaya hidup yang

bersahaja, tidak penuh dengan kemewahan, dan memiliki kelas sosial menengah ke bawah.

Berbeda dengan stereotip yang berlaku secara luas di masyarakat Indonesia bahwa etnis

Tionghoa memiliki gaya hidup yang mewah, suka mengadopsi gaya hidup barat, dan cenderung

berasal dari kelangan menengah atas.

Berdasarkan hal-hal tersebut bisa dikatakan bahwa film ini merupakan sebuah konstruksi

media mengenai representasi konsep etnis Tionghoa yang dikemas secara berbeda dengan

konsep yang beredar di masyarakat pada umumnya mengenai konsep etnis Tionghoa itu sendiri.

Perbedaan tersebut juga di bentuk melalui kontruksi yang dilakukan oleh media terhadap etnis

Tionghoa. Etnis Tionghoa yang dimunculkan di dalam film juga memilih untuk melanjutkan

kuliah di perguruan tinggi negeri dibandingkan harus melanjutkan kuliahnya di luar negeri atau

di perguruan tinggi swasta ketika etnis Tionghoa menjadi etnis mayoritas disana.
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