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ABSTRAK 

 

 Fokus penelitian ini adalah mengungkap representasi identitas etnis 

Tionghoa pada konteks Orde Baru dalam film The Fox Exploits The Tiger’s Might 

(2015). Signifikansi penelitian ini terletak pada penggambaran identitas etnis 

Tionghoa pada konteks Orde Baru. Penelitian ini memiliki satu rumusan masalah 

yaitu terkait identitas etnis Tionghoa yang dimunculkan dalam film The Fox 

Exploits The Tiger’s Might (2015).  

 Dalam rangka menemukan identitas etnis Tionghoa pada konteks Orde 

Baru, peneliti meneliti representasi yang dimunculkan dalam film The Fox 

Exploits The Tiger’s Might (2015). Elemen yang diteliti meliputi adegan dan 

dialog, pengambilan gambar dan suara, pilihan penyuntingan, serta alur cerita 

film. Penelitian ini menggunakan analisis semiotik film milik Christian Metz. 

Peneliti melihat sintagma dan paradigma dari etnis Tionghoa yang ditampilkan 

dalam film. Sintagma dalam film dapat diperoleh dari grammar of film berupa 

pilihan shot dan pergerakan kamera yang membentuk unsur sinematis. Paradigma 

diperoleh dari potongan scene yang menjelaskan tentang identitas etnis Tionghoa 

dalam film. 

 Penelitian ini menunjukkan bahwa identitas etnis Tionghoa pada konteks 

Orde Baru digambarkan sebagai etnis yang mendapat stereotip sebagai pedagang 

yang handal, seringkali terlibat kolusi dengan pemerintah dan rawan terhadap 

pelecehan. Penelitian ini juga menemukan bahwa etnis Tionghoa memiliki relasi 

berupa interdependensi dengan militer. Selain itu, penelitian ini menemukan 

bahwa sutradara pada film berupaya untuk menunjukkan kondisi ideal bahwa 

diskriminasi terhadap etnis Tionghoa yang dilakukan pemerintah tidak seharusnya 

terjadi.   

 

Kata Kunci : Representasi, Semiotik Film, Christian Metz, Identitas Etnis 

Tionghoa, Film Pendek, Orde Baru.  
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