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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 berusaha untuk menemukan representasi 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 terutama pada perempuan 

Tionghoa. 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.  

 

PENDAHULUAN 

Penelitian ini berfokus untuk mendeskripsikan representasi identitas etnis Tionghoa 

pada konteks Orde Baru dalam film The Fox Exploits The Tiger’s Might (2015) melalui analisis 

semiotik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode 

penelitian studi semiotika Film Christian Metz. Peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan 

ini karena etnis Tionghoa adalah etnis minoritas yang banyak mendapatkan diskriminasi dari 

bidang politik, sosial, dan budaya pada masa Orde Baru. Namun di sisi lain, rezim Orde Baru 

memberikan keleluasaan bagi etnis Tionghoa dalam bidang ekonomi. Hal ini membuat posisi 

antara etnis Tionghoa dan pemerintah Orde Baru bersifat interdependensi (saling 

ketergantungan). Interdependensi menurut Ikbar (2007) dalam Devita & Septriarini (2016) 

merupakan saling ketergantungan yang mempertemukan kekurangan dari masing-masing 
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kriteria melalui keunggulan komparatif. Kepemilikan atas kekurangan serta kelebihan pada 

masing-masing pihak membuat ketergantungan antara etnis Tionghoa dan pemerintah Orde 

Baru dapat dimungkinkan.  

Film The Fox Exploits The Tiger’s Might (2015) menjadi menarik karena tidak hanya 

bercerita pada diskriminasi yang dilakukan oleh rezim Orde Baru pada etnis Tionghoa, namun 

juga berusaha memujudkan penggambaran atas relasi kuasa yang bersifat interdependensi 

antara rezim Orde Baru (dalam film ini diwakili militer) dan etnis Tionghoa. Film ini 

menunjukkan bahwa pada konteks Orde Baru, hubungan negara terhadap etnis Tionghoa tidak 

serta merta berupa penindasan. Melalui film ini, etnis Tionghoa pada satu posisi juga 

dibutuhkan oleh negara atas kekuatan ekonomi yang dimilikinya. Kekuatan ekonomi ini 

membuat etnis Tionghoa juga dapat memberikan tekanan pada negara. Inilah ide besar yang 

menggulirkan cerita pada film ini.  

Konteks peristiwa yang telah terjadi bertahun-tahun yang lalu, membuat adanya 

keterbatasan dalam mengakses realita tersebut. Sehingga pemanfaatan media untuk mengakses 

ulang realita tersebut menjadi penting. “Film selalu merekam realitas yang tumbuh dan 

berkembang dalam masyarakat, dan kemudian memproyeksikannya ke atas layar” (Sobur 

2004:126). 

Ada dua unsur dalam film menurut Pratista (2008) yaitu unsur naratif dan unsur 

sinematik. Unsur naratif berkaitan dengan materi yang akan dibahas dalam film, aspek cerita 

atau tema film. Sedangkan unsur sinematik berkaitan dengan cara mengolahnya atau aspek-

aspek teknis berkaitan dengan pembuatan film itu sendiri. Kedua unsur tersebut dapat menjadi 

kekuatan film untuk menjangkau segmen-segmen sosial. Dua unsur inilah yang nanti akan 

menghasilkan representasi yang disampaikan oleh film pada penontonnya. 

Film The Fox Exploits the Tiger’s Might (2015) yang dirilis pada tahun 2015 tak terlepas 

dari peristiwa Pemilu Presiden 2014 yang menjadi inspirasi dari Sutradara film ini. Menurut 

data yang diperoleh dari (bbc.com, diakses pada tanggal 19 Desember 2016), Lucky Kuswandi 

membuat film ini ketika Indonesia selesai menggelar pemilihan presiden. Salah satu capres 

diduga terlibat dalam pelanggaran HAM pada masa Orde Baru, yaitu penculikan aktivis dan 

kerusuhan terhadap etnis Tionghoa pada mei 1998. Namun menariknya, ternyata calon ini 

didukung oleh beberapa etnis Tionghoa kaya. Hal inilah yang membuat Lucky Kuswandi 

tertarik untuk membuat film ini. Melalui film ini, dapat diungkap bahwa terjadi hubungan 

interdependensi antara militer dan etnis Tionghoa.  

Calon Presiden yang dimaksudkan adalah Prabowo Subianto. Capres ini adalah mantan 

Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus sejak 1 Desember 1995 sampai 20 Maret 1998, sebelum 
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kemudian mengemban tugas sebagai Panglima Kostrad dan langsung dicopot usai Soeharto 

mundur (kumparan.com, diakses pada tanggal 21 Mei 2017). Pencopotan jabatan ini adalah 

ujung dari tuduhan bahwa dia mengerahkan pasukan sepihak selama kerusuhan 1998. Ia juga 

dituduh sebagai dalang kekerasan atas etnis Tionghoa yang terjadi di beberapa kota di Indonesia 

pada peristiwa mei 1998. (kumparan.com, diakses pada tanggal 21 Mei 2017).  

 Pernyataan Lucky Kuswandi terkait film yang disutradarainya menjadi hal yang 

menarik perhatian peneliti karena Ia juga merupakan seorang keturunan etnis Tionghoa yang 

pernah merasakan hidup pada rezim Orde Baru. Lucky Kuswandi sebagai keturunan etnis 

Tionghoa banyak mengalami politik asimilasi di zaman tersebut, permainan kekuasaan pada 

saat itu diistilahkan oleh Lucky Kuswandi sebagai permainan kekuasaan yang “cair”. Hal ini 

tak terlepas dari kondisi keturunan etnis Tionghoa diberi keleluasaan dalam bidang ekonomi, 

namun dikekang secara politik dan budaya. 

kerusuhan terhadap etnis Tionghoa pada Mei 1998 adalah titik kulminasi dari sebuah 

rasa benci dan prasangka yang ditanam rezim Orde Baru sejak awal berdiri. Kebencian 

terhadap etnis Tionghoa tak dapat dilepaskan dari tuduhan Orde Baru bahwa etnis ini ikut 

terlibat dan mendukung gerakan 30 September 1965. Inilah permasalahan yang semakin 

memperumit posisi etnis Tionghoa di Indonesia. Menurut Eriyanti (2006), pemerintah orde 

baru masih meragukan nasionalisme keturunan etnis Tionghoa. Hal ini karena mereka dicurigai 

masih beriontasi pada Republik Rakyat Cina (RRC) dan lebih spesifik pada Partai Komunis 

Cina (PKC). Kecurigaan ini berujung pada tuduhan bahwa etnis Tionghoa di Indonesia ikut 

serta dalam membesarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan ikut serta dalam pemberontakan 

G-30-S/PKI.  

Kembali kepada persoalan Prabowo Subianto yang didukung oleh beberapa kalangan 

etnis Tionghoa, hal ini merujuk pada beberapa nama dan organisasi seperti : Hary 

Tanoesoedibjo (Pemilik MNC Group), Persatuan Pengusaha Etnis Tionghoa, Persatuan 

Tionghoa Indonesia Raya (PETIR), dan Suara Kebangsaan Tionghoa Indonesia (Sakti). 

 Film ini selain signifikan dari isu yang disampaikannya, juga berhasil menjadi statemen 

mengenai Identitas etnis Tionghoa pada konteks Orde Baru yang diutarakan di banyak negara 

lewat festival film yang diikutinya, seperti : Festival Film Cannes 2015 dan Singapore 

International Film Festival (SGIFF) ke-26. Film ini juga mendapatkan banyak apresiasi di 

dalam negeri dalam beberapa festival seperti :JAFF (Jogja Asian-Netpac Film Festival) ke-10 

dan FFI (Festival Film Indonesia) 2015. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian semiotika film Christian Metz. Metz 

(1991) menganggap bahwa film adalah bahasa. Metz (1991) beranggapan bahwa film dapat 
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menjadi bahasa karena dia dapat menceritakan sebuah kisah. Pembacaan atas film dilakukan 

dengan dua cara yaitu secara syntagmatically ataupun secara paradigmatically. Sintagma 

sebagai conse-quently, a unit of actual relationship dan paradigma sebagai a unit of potensial 

relationship (Metz, 1991). 

Hal inilah yang mendasari peneliti untuk memilih dan menggunakan semiotika film 

milik Christian Metz. Metode penelitian Christian Metz dianggap cukup fleksibel sehingga 

cocok untuk menganalisis sebuah film pendek dengan pendekatan yang penuh dengan simbol 

dan tidak mengikuti karakteristik plot umum. Peneliti dapat menganalisa film ini dengan lebih 

leluasa dan memudahkan untuk menemukan representasi identitas etnis Tionghoa pada film 

The Fox Exploits The Tiger’s Might (2015). 

 

PEMBAHASAN 

Peneliti membagi pembahasan menjadi lima sub bahasan. Sub bahasan pertama yaitu 

peneliti menganalisis identitas etnis tionghoa pada konteks Orde Baru dalam film The Fox 

Exploits The Tiger’s Might (2015). Pada sub bahasan kedua peneliti menganalisis identitas 

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

Might (2015). Pada sub bahasan ketiga peneliti menganalisis relasi antara militer dan etnis 

Tionghoa pada konteks Orde Baru dalam film The Fox Exploits The Tiger’s Might (2015). 

Pada sub bahasan keempat, peneliti menganalisis pesan yang ingin disampaikan oleh sutradara 

dalam film The Fox Exploits The Tiger’s Might (2015). Pada sub bahasan kelima, peneliti 

menganalisis The Fox Exploits The Tiger’s Might (2015) secara keseluruhan, fakta-fakta relasi 

militer dan etnis Tionghoa, serta refleksi film ini bagi sejarah dan masyarakat Indonesia secara 

keseluruhan. 

 

Identitas Etnis Tionghoa pada Konteks Orde Baru dalam Film The Fox Exploits The 

Tiger’s Might (2015) 

Etnis Tionghoa secara umum digambarkan sebagai etnis yang sebagian besar bekerja 

sebagai pedagang. Sejak awal kedatangannya di Indonesia, etnis ini telah dikenal sebagai 

pedagang yang tangguh. Keberadaannya sebagai pedagang yang handal, membuat pemerintah 

yang berkuasa memanfaatkan hal tersebut untuk kebutuhan rezimnya.  

 Dalam film The Fox Exploits The Tiger’s Might (2015), etnis Tionghoa juga diceritakan 

sebagai pedagang. Diceritakan ada sebuah keluarga Tionghoa yang berjualan tembakau dan 

miras (minuman keras) ilegal. Keluarga ini terdiri dari Ci Amei (Pegadang tembakau dan miras 
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ilegal) dan kedua anaknya yaitu Aseng dan Aling. Agar usaha dagangnya lancar (karena 

menjual miras ilegal), maka mereka memberikan setoran rutin kepada militer setempat. 

 Suatu ketika, datanglah David (teman Aseng yang juga anak pemimpin militer di kota 

tersebut) dan ajudannya ke rumah Ci Amei. David bertujuan untuk mendatangi Aseng 

sedangkan ajudannya bertujuan untuk meminta uang kepada Ci Amei. Ci Amei pun 

memberikan sejumlah uang untuk ajudan tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 : Ci Amei memberikan sejumlah uang pada Ajudan ayah David 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 

Digambarkan dalam film bahwa David dan Ajudannya berkunjung ke rumah Aseng. 

Kunjungan ini kemudian dimanfaatkan oleh ajudan ayah david untuk memeras dan meminta 

uang keamanan dari Ci Amei. Ajudan ayah David mula-mula bercerita mengenai ayah david 

yang akan pergi ke Singapura untuk berobat. Lalu dia mengucapkan sebuah kata yang 

bermakna meminta uang keamanan yaitu “Ci Amei, Ci Amei, Ci Amei gak pengen titip salam 

ke ayahnya si David ?” Setelah mengucapkan itu, Ci Amei langsung menghentikan pekerjaan 

memotongi tembakaunya dan membanting pisaunya cukup keras dan mengambil beberapa 

uang bergambar Soeharto dari laci.  

 Pada menit 08.08, ditunjukkan sebuah adegan ketika tangan Ci Amei memberikan 

sejumlah uang kepada Ajudan Ayah David. Shot menggunakan medium shot namun hanya 

memperlihatkan tangan-tangan mereka yang memberi dan menerima uang tersebut. Tak lupa 

Ci Amei mengatakan “Titip salam buat papa Si David. Sampaiin biar cepet sembuh”. Shot yang 

tidak menunjukkan wajah dan kata-kata yang bermakna kiasan tersebut menunjukkan bahwa 

kolusi ini tidak dilakukan terang-terangan dan sangat rahasia. Ada kesepakatan rahasia antara 

pengusaha etnis Tionghoa dan militer pada masa orde Baru.  
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Gambar 2 : Aseng memberikan sebotol miras pada David 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 

Praktek kolusi semacam itu juga tidak hanya terjadi ketika militer mendatangi etnis 

Tionghoa untuk menyetorkan sejumlah uang. Pada banyak kasus, etnis Tionghoa lah yang 

datang dan memberikan sejumlah bantuan untuk mempermudah bisnisnya. Hal semacam ini 

pun juga ada dalam film pada menit 13.35 ketika Aseng datang ke rumah david dan 

membawakan sebotol miras untuk ayah David. Pada adegan ini kita dapat melihat bahwa etnis 

Tionghoa dalam mengamankan bisnisnya perlu bantuan dari pihak militer. Bantuan tersebut 

didapat tentu bukan tanpa imbalan. Bantuan tersebut berupa jaminan keamanan dan kelancaran 

bisnis dari penguasaha-pengusaha Tionghoa tersebut. Inilah bentuk dari relasi antara militer 

dan etnis Tionghoa, yaitu bersifat Interdependensi. 

Pengusaha etnis Tionghoa pada masa Orde Baru mendapatkan banyak keuntungan 

utamanya yang dekat dengan keluarga Cendana (keluarga Presiden Soeharto). Kekuatan 

ekonomi etnis Tionghoa yang telah terbangun sejak masa Kolonial membuat etnis Tionghoa 

diperhitungkan dan dengan mudah dekat dengan kekuasaan. Etnis Tionghoa kemudian 

dianggap sebagai pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Tokoh pengusaha Tionghoa 

yang dikenal dekat dengan penguasa Orde Baru adalah Liem Sioe Liong (Sudono Salim) dan 

The Kian Seng (Bob Hasan). Pengusaha-pengusaha ini adalah bagian dari kroni Suharto dalam 

bisnis. Menurut Bunte & Ufen (2009) dalam Setyowati (2012) Liem Sioe Liong (Sudono 

Salim) dan The Kian Seng (Bob Hasan) mendapat banyak kemudahan dan perlindungan dari 

Suharto dalam menjalankan dan menguasai bisnis di Indonesia. Hal ini menciptakan yang 

disebut sebagai “kapitalisme kroni”.  

Sudono Salim mendapat banyak keuntungan berkat kedekatannya dengan penguasa 

Orde Baru, Soeharto. Merangkum dari berita di detik.com (news.detik.com, diakses pada 

tanggal 29 Mei 2017), Sudono Salim berhasil membawa PT.Bogasari miliknya menjadi yang 

terbesar karena mendapat hak monopoli distribusi dari PT.Bulog. Selain itu, hak monopoli 

impor cengkeh juga didapat oleh Sudono Salim melalui perusahannya yang lain yaitu 
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PT.Waringin dan PT.Mega. Monopoli-monopoli ini membuat perusahan Sudono Salim 

membukukan pendapatan mencapai US$340.000 antara tahun 1968-1970.  

 

Identitas Perempuan Etnis Tionghoa pada Konteks Orde Baru dalam Film The Fox 

Exploits The Tiger’s Might (2015) 

 Film The Fox Exploits The Tiger’s Might (2015) berbicara tidak hanya pada persoalan 

etnis Tionghoa secara general tetapi juga pada perempuan-perempuan Tionghoa yang dalam 

perjalanan sejarahnya sering mendapat perlakuan diskriminatif.  

Perempuan Tionghoa mendapatkan porsi cukup banyak dalam film The Fox Exploits 

The Tiger’s Might (2015), utamanya pada cerita pelecehan yang terjadi pada mereka. 

Pelecehan yang terjadi pada Ci Amei adalah salah satu scene yang representatif untuk 

menunjukkan pelecehan yang terjadi pada etnis Tionghoa di masa Orde Baru. 

 Diceritakan bahwa ajudan ayah David meminta uang tambahan untuk dirinya sendiri 

setelah meminta setoran rutin uang “keamanan” dari Ci Amei. Namun Ci Amei menolak hal 

tersebut dan akhirnya mendapatkan pelecehan seksual dari ajudan ayah David.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 : Ajudan ayah David melecehkan Ci Amei 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 

Diceritakan setelah meminta uang setoran, ajudan ayah David meminta tambahan uang 

untuk dirinya sendiri. Namun permintaan tersebut mendapatkan penolakan dari Ci Amei. Ci 

Amei kemudian mendapatkan pelecehan seksual dari ajudan tanpa bisa melawan. Ajudan ayah 

David melakukan pelecehannya dengan cara mengelus-elus tubuh Ci Amei. Hal ini 

menegaskan bahwa hal yang diinginkan oleh rezim harus ditaati tanpa dapat dilawan. Posisinya 

sebagai minoritas, membuat etnis ini rentan akan perlakuan diskriminatif. Dalam beberapa hal, 

perempuan selalu menjadi korban paling rawan.  

 Adegan pelecehan ini dimulai pada menit 09.26 dan dishot dalam medium close up. 

Komposisi yang dipakai memungkinkan wajah dari ajudan ayah David tidak ditunjukkan. 
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Kamera hanya mengambil gerakan-gerakan tangan ajudan ayah David yang mengelus-elus 

tubuh Ci Amei. Tidak diperlihatkannya wajah pelaku pelecehan tersebut sama dengan begitu 

banyak kasus pelecehan seksualitas yang terjadi dan menimpa etnis Tionghoa. Mereka 

beramai-ramai melecehkan dan tidak pernah jelas pelaku-pelakunya.  

 Pada saat itu, sebenarnya Ci Amei tidak sendirian. Aseng dari kejauhan mengamati 

pelecehan yang terjadi. Namun, Aseng hanya dapat melihat kejadian tersebut dengan ekspersi 

marah yang terpancar dari matanya. Ketika perlakuan ajudan ayah David semakin berlebihan, 

maka Aseng kemudian memanggil David dan meminta agar perbuatan ajudannya dihentikan. 

Apabila hal ini dihubungkan dengan peristiwa kerusuhan Mei 1998, tentu kondisi yang terjadi 

tak jauh berbeda (dengan skala yang tentu lebih besar). Perempuan-perempuan Tionghoa 

dilecehkan di depan suami atau anak-anak mereka. Namun, orang-orang tersebut tak dapat 

berbuat apapun. 

Adegan lain yang menguatkan bahwa perempuan etnis Tionghoa di Indonesia rawan 

pelecehan adalah adegan di rumah David ketika david memamerkan Dingdong barunya pada 

Aseng. Pada menit 14.11, tangan David meraba gambar seorang karakter perempuan dalam 

games street fighter bernama Chun-Li. Ia meraba bagian payudara dari Chun-Li.  

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 4 : Gambar payudara Chun-Li dipegang David 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 

 Gambar Chun-Li yang dipegang bagian payudaranya oleh David, meruapakan simbol 

bahwa perempuan etnis Tionghoa bahkan tidak pernah aman walau hanya dalam khayalan 

sebagian orang Indonesia (dalam hal ini militer). Mereka menjadi objek fantasi seksual tanpa 

dapat melawan.  

 

Relasi antara Militer dan Etnis Tionghoa pada Konteks Orde Baru dalam Film The Fox 

Exploits The Tiger’s Might (2015) 

 David dan Aseng adalah sepasang teman yang memiliki latar belakang yang jauh 

berbeda. David adalah anak petinggi militer dan Aseng adalah anak pedagang Tionghoa yang 
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menjual tembakau dan miras ilegal. Pertemanan mereka menggambarkan relasi antara militer 

dan etnis Tionghoa yang bersifat interdependensi.  

Diceritakan bahwa David dan Aseng sedang berkelahi di sebuah tanah lapang. Mereka 

saling mendorong dan menjatuhkan satu sama lain. Namun, belum mengetahui siapa yang akan 

menjadi pemenang, adegan sudah dialihkan dengan teknik Cut to, ke adegan mereka sedang 

balapan sepeda. Dalam adegan ini, diperlihatkan terkadang David yang memimpin, tapi juga 

terkadang Aseng yang memimpin. 

Gambar 5 : Aseng dan David berkelahi & balapan sepeda 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 

Film The Fox Exploits the Tiger’s Might (2015) bergulir atas relasi yang dibangun 

antara David yang mewakili militer dan Aseng yang mewakili etnis Tionghoa. Pada scene 

terakhir, digambarkan persaingan terus-menerus terjadi diantara Aseng dan David. Persaingan 

menurut KBBI (kbbi.web.id, diakses pada tanggal 16 Juli 2017) adalah “usaha memperlihatkan 

keunggulan masing-masing yang dilakukan oleh perseorangan (perusahaan, negara) pada 

bidang perdagangan, produksi, persenjataan, dan sebagainya”. Merujuk pada definisi ini, maka 

terjadi upaya menunjukkan keunggulan antara David dan Aseng dalam hal perkelahian dan 

balap sepeda. Hal ini merupakan pilihan kreatif sutradara untuk menunjukkan persaingan 

antara militer dan etnis Tionghoa. Pergerakan kamera benar-benar dinamis mengikuti 

pergerakan tokoh yang berperan dalam film. Pada scene perkelahian menit 22.36 sampai 22.51, 

pergerakan kamera menggunakan teknik handheld dan mengikuti semua pergerakan dari kedua 

tokoh yang sedang berkelahi. Pada scene balapan sepeda menit 22.52 sampai 22.59, pergerakan 

kamera menggunakan teknik crab dan shot long shot. Kamera mengikuti terus pergerakan 

kedua tokoh yang sedang bersepada.  

Mereka digambarkan bersaing terus-menerus namun tidak ada satupun pemenang yang 

ditunjukkan dalam film ini. Persaingan mereka adalah persaingan yang sifatnya dinamis. Hal 

ini digambarkan dari pergerakan kamera yang begitu dinamis. Scene-scene ini menegaskan 

sebuah statemen bahwa tidak ada pemenang yang benar-benar mutlak dalam relasi antara 

militer dan etnis Tionghoa. Hal ini digambarkan dengan penutup film ini yang menunjukkan 
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mereka out frame secara bersam-sama dan tidak dapat diidentifikasi siapa yang lebih dahulu 

out frame.  

Kerjasama antara pemerintah Orde Baru dengan Etnis Tionghoa (spesifik pada 

pengusaha Tionghoa), didasarkan pada kebutuhan negara untuk melakukan pembangunan 

secara cepat. Orde Baru mengetahui bahwa meskipun etnis Tionghoa adalah minoritas, namun 

mereka memiliki dan menguasai sumber-sumber ekonomi yang berdampak pada investasi di 

Indonesia. Sedangkan bagi etnis Tionghoa, kerjasama ini memberikan mereka perlindungan 

dan kemudahan dalam berbisnis. Tercatat banyak pengusaha Tionghoa yang memiliki 

kedekatan dengan Soeharto seperti Liem Sioe Liong (Sudono Salim) dan The Kian Seng (Bob 

Hasan). 

Relasi yang tercipta antara Orde Baru dan Etnis Tionghoa menurut Richard Robinson 

(1986) ada dua hal besar yang perlu menjadi catatan, yaitu : Pertama, kuatnya akses keuangan 

dan jaringan korporasi yang dimiliki oleh Tionghoa perantauan yang tidak dimiliki oleh 

pengusaha pribumi. Mereka memiliki akses di Hongkong, Taiwan, Thailand Singapura, dan 

Malaysia. Kedua, grup-grup bisnis Tionghoa memiliki kemampuan untuk berintegrasi langsung 

dengan pengusaha internasional. 

Kondisi ini membuat posisi relasi Orde Baru dan etnis Tionghoa tidak berjalan secara 

statis, namun dinamis. Dalam hal ini, posisi antara Orde Baru (diwakili oleh militer) dan etnis 

Tionghoa bersifat interdependensi. Pada satu sisi etnis Tionghoa menjadi etnis yang 

didiskriminasi pada banyak hal, namun pada sisi lain etnis ini begitu dibutuhkan oleh negara 

dalam rangka percepatan pembangunan nasional. 

 

Pesan yang Ingin disampaikan Sutradara dalam film The Fox Exploits The Tiger’s Might 

(2015) 

Sutradara sebagai bagian dari faktor penting dalam sebuah produksi film tentu memiliki 

pengaruh besar dalam menentukan keberpihakan suatu karya dalam memandang isu tertentu. 

Film menjadi sebuah pernyataan sikap bagi seorang sutradara. Sutradara film The Fox Exploits 

The Tiger’s Might (2015) adalah Lucky Kuswandi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 

Lucky Kuswandi adalah salah satu sineas Indonesia keturunan Tionghoa. Dia juga salah satu 

sineas yang ikut merasakan hidup dan tumbuh pada masa Orde Baru (Dia lahir di Jakarta, 29 

Agustus 1980). Kondisi historis ini tentu sangat berpengaruh pada pandangan Lucky Kuswandi 

terhadap kondisi rezim saat itu.  
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Gambar 6 : Aseng menodong David dengan pistol di rumah David 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 

Pada scene di rumah David pada malam hari, digambarkan bahwa Aseng menguasai 

pistol milik ayah David dan menggunakannya untuk memerintah David. David yang seorang 

anak petinggi militer ternyata tidak berani melawan dan memilih untuk menuruti perintah dari 

Aseng. Aseng terhitung memberi perintah beberapa kali, yaitu menyuruh David untuk push-

up, membuka mulut, dan memasukkan pistol ke mulut David. Hal ini menunjukkan bahwa 

kuasa tidak akan pernah berada selamanya dalam posisi status quo.  

 Pada scene ini pula, diperlihatkan sebuah patung macan yang terlihat lemah dan tidak 

menakutkan. Hal ini terjadi karena pengambilan gambar (full shot) dan kondisi pencahayaan 

(gelap) yang membuat kesan tersebut. Hal ini berbeda ketika patung macan ini ditampilkan 

pertama kalinya ketika siang hari dimana Aseng mendatangi rumah David (close up dan 

pencahayaan terang). Hal ini berbeda pada penampakan patung macan di siang hari. Pada menit 

13.49 hingga 13. 57, ditunjukkan sebuah shot medium shoot dengan pergerakan track in yang 

kemudian membuat shot berubah menjadi close up. Pergerakan track in menunnjukkan ada 

sesuatu yang penting dan perlu menjadi sebuah perhatian oleh penonton.  

 

Gambar 7 : Patung macan di rumah David 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 

 Pilihan cara menampilkan patung macan antara di awal dan diakhir film menunjukkan 

kondisi kekuasaan militer yang sedang dibalik pada saat senjata telah berpindah tangan ke etnis 

Tionghoa. Etnis ini kemudian dengan leluasa dan percaya diri memerintah pihak militer.  
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 Selain persoalan pistol dan patung macan, Lucky Kuswandi juga memasukkan pesan 

yang menunjukkan keberpihakannya dalam persoalan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. 

Gambar 8 : Aseng belajar aksara mandarin 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 

Pada menit 4.50, terdapat adegan Aseng sedang menulis huruf mandarin di sebuah 

buku. Bagi sebuah film yang menceritakan tentang etnis Tionghoa di masa Orde Baru, adegan 

seorang anak keturunan Tionghoa belajar dan menulis aksara dan bahasa Mandarin adalah hal 

yang dapat dikatakan mustahil. Hal ini karena ada peraturan pemerintah yang melarang hal 

tersebut. Suryadinata (2010) menyebutkan bahwa sejak tahun 1966 tidak satu pun sekolah 

Tionghoa yang diizinkan beroperasi, dan penggunaan bahasa Tionghoa pun selanjutnya 

dilarang dengan berbagai peraturan.  

 Penempatan adegan Aseng menulis bahasa Mandarin tentu bukan hanya perkara salah 

atau lemah riset. Hal ini karena Lucky Kuswandi sendiri adalah seorang keturunan Tionghoa 

yang pernah hidup dan tumbuh di zaman orde Baru. Dia sebagai seorang sutradara pasti sudah 

mengetahui adanya peraturan tersebut karena pernah mengalaminya. Penulis lebih percaya 

bahwa penempatan adegan ini adalah salah satu sikap Lucky Kuswandi sebagai seorang 

sutradara untuk menunjukkan kondisi ideal yang seharusnya terjadi pada masa itu.  

 

The Fox Exploits The Tiger’s Might dan Etnis Tionghoa di Indonesia  

 Pemilihan latar waktu pada masa Orde Baru, menjadi setting waktu “sejarah” bagi film 

yang berbicara tentang etnis Tionghoa di Indonesia. Film ini ingin menunjukkan perlakuan 

rezim Orde Baru terhadap warga-warga negara yang dianggap sebagai WNA (warga Negara 

Asing) keturunan Tionghoa yang diperlakukan secara diskriminatif oleh negara dan 

aparatusnya, termasuk militer. Hal ini tentu tak luput dari latar belakang sutradara yang 

merupakan keturunan etnis Tionghoa dan pernah merasakan lahir dan tumbuh di masa Orde 

Baru.  

 Film ini, sebagai film yang berbicara tentang etnis Tionghoa pada masa Orde Baru, 

penting dalam kaitannya sebagai bentuk refleksi atas penempatan posisi kemanusiaan pada 
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persoalan etnis minoritas khususnya etnis Tionghoa. Diluar itu, film ini juga penting dalam 

kaitannya sebagai bentuk refleksi atas posisi pemerintah dalam penyelesaian persoalan-

persoalan yang bernada SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) khususnya etnis 

Tionghoa.  

Melalui film ini, kita perlu kembali mengingat berbagai macam kebijakan diskriminatif 

yang dibuat oleh Orde Baru dan dampaknya bagi proses penerimaan etnis Tionghoa sebagai 

bagian penuh masyarakat Indonesia. Kita perlu juga kembali melihat bahwa gagalnya 

pemerintah dalam penanganan persoalan-persoalan SARA menjadikan gejolak dan dinamika 

di masyarakat dapat mengarah pada hal-hal yang dekstruktif. 

Bagi masyarakat Indonesia kebanyakan, persoalan terutama terkait etnis Tionghoa 

belum juga terselesaikan. Setelah Orde Baru berakhir, sebenarnya kebijakan diskriminatif 

terkait etnis Tionghoa perlahan-lahan dihilangkan. Tepat ketika reformasi berjalan, partai-

partai politik baru bermunculan. Menurut Suryadinata (2003), muncul lebih dari 100 partai dan 

tiga diantaranya didominasi oleh etnis Tionghoa yaitu : Partai Reformasi Tionghoa Indonesia 

(Parti), Partai Pembauran Indonesia dan Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia (PBI). Ketika 

memasuki era pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), persoalan etnis Tionghoa tidak 

lagi dijadikan sebuah persoalan. Menurut Soebagjo (2016), Gus Dur mencabut Inpres 14/1967 

dan memberi kembali hak-hak budaya dan kepercayaan orang Tionghoa di Tanah Air serta 

memberi pengakuan atas peran dan sumbangsih mereka dalam kehidupan berbangsa.   

Namun, kecurigaan dan stereotip yang dibangun oleh rezim Orde Baru sulit untuk 

terhapuskan. Kecurigaan ini, Menurut Ang dalam Minghua & Enny (2016), “China’s 

international reputation was transformed from one of the backwaters of history to the country 

that many onlookers consider the premier rising global superpower.” Bagi Ang, masyarakat 

menganggap bahwa ada potensi untuk etnis Tionghoa menjadi bangsa yang superpower. 

Sehingga tidak dapat dibenarkan bagi masyarakat tersebut memberikan kesempatan bagi etnis 

ini.  

Reformasi mungkin sudah berjalan dan peraturan-peraturan diskriminatif sudah 

dihapuskan. Namun seperti kasus Ahok, secara umum, masih terdapat perasaan anti-Tionghoa 

pada masyarakat Indonesia. Berdasarkan peneltiian pada representasi film-film pasca 1998, 

menurut Budiman dalam Minghua & Enny (2016), dan Suryadinata dalam Minghua & Enny 

(2016), mereka melihat bahwa Etnis Tionghoa pasca orde baru, masih takut terhadap “perasaan 

anti-Tionghoa yang terpendam” karena adanya “social gap antara Tionghoa dan non-

Tionghoa” dan sisa-sisa stereotip etnis. 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang peneliti lakukan, terlihat bahwa etnis 

Tionghoa dilekatkan dengan berbagai macam identitas pada konteks Orde Baru.  

Pertama, mengenai identitas etnis Tionghoa pada konteks Orde Baru. Berdasarkan 

analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, etnis Tionghoa digambarkan sebagai seorang 

pedagang yang handal. Selain itu, etnis Tionghoa juga digambarkan sebagai etnis yang 

seringkali terlibat kolusi dengan pemerintah untuk mengamankan usaha mereka.  

Kedua, mengenai pelecehan seksual terhadap perempuan-perempuan Tionghoa pada 

konteks Orde Baru. Pelecehan seksual terhadap perempuan Tionghoa tersebar di beberapa 

scene film ini. Pelecehan tersebut dapat berupa perlakuan yang merendahkan, kontak fisik, 

maupun fantasi seksual terhadap perempuan Tionghoa.  

Ketiga, mengenai relasi yang terjadi antara militer dan Etnis Tionghoa pada konteks 

Orde Baru. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, relasi antara militer 

dan Etnis Tionghoa digambarkan dalam relasi berupa interdependensi.  

Keempat, mengenai pesan yang ingin disampaikan Sutradara dalam film The Fox 

Exploits The Tiger’s Might (2015). Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, 

maka sutradara ingin menyampaikan status quo kekuasaan tidak akan abadi tanpa perubahan 

sekalipun. Sebagai seorang sutradara keturunan etnis Tionghoa dan pernah bertumbuh pada 

masa Orde Baru, Lucky kuswandi ingin menunjukkan bahwa kekuasaan Orde Baru sudah 

seharusnya segera berakhir.  

 Selain perkara kuasa, Lucky Kuswandi sebagai sutradara ingin menunjukkan kondisi 

ideal yang seharusnya terjadi pada masa Orde Baru. Ia ingin menunjukkan bahwa diskriminasi 

(dalam film ini berbentuk diskriminasi untuk tidak mempelajari bahasa dan aksara mandarin) 

tidak seharusnya ada. Ia memilih untuk menampilkan hal ini dalam film walaupun dalam 

kenyataan historisnya tidak ada, sebagai bentuk sikapnya sebagai pembuat film.  

 Secara garis besar, dapat dikatakan bahwa etnis Tionghoa pada konteks Orde tidak 

dapat serta merta digambarkan sebagai etnis yang tertindas dan terdiskriminasi saja, namun 

etnis ini harus diakui juga melakukan berbagai macam kolusi dengan pemerintah yang 

membuat posisinya dalam hal ekonomi menjadi sangat kuat.  
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