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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang Masalah 

Obyek utama dalam kajian ini adalah film, lebih tepatnya film layar lebar. Menurut 

Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1992 tentang Perfilman, film merupakan 

karya hasil perpaduan seni dan budaya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.8 

Tahun 1992, film dibuat berdasarkan ilmu sinematografi dan direkam dalam media perekam 

dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, elektronik, dll.  Menurut 

Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1992, Film biasa ditampilkan menggunakan 

proyeksi, elektronik atau media lainnya. Bioskop menjadi salah satu tempat penayangan film 

melalui proyektor. Penayangan di bioskop tersebut biasa disebut dengan film layar lebar 

(Mahayoni dan Lim, 2008).  Salah satu film layar produksi Indonesia adalah Ngenest. 

Ngenest adalah film layar lebar produksi Starvision yang rilis tanggal 30 Desember 2015 

(Ngenest (2015), n.d.). Ngenest disutradarai oleh Ernest Prakasa (Ngenest (2015), n.d.). Film 

tersebut merupakan hasil adaptasi dari novel trilogi Ngenest yang ditulis oleh Ernest Prakasa 

sendiri (Ngenest (2015), n.d.). Film tersebut mendapat sambutan yang cukup baik di 

Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari tidak adanya komentar negatif yang tersebar di Internet. 

Film layar lebar Ngenest mengangkat isu rasis yang terjadi di Indonesia, khususnya 

antara etnis Tionghoa dan Pribumi. Film Ngenest ini menceritakan seorang Tionghoa yang 

mengalami dampak perbedaan etnis di Indonesia. Etnis Tionghoa yang ada di film layar lebar 

tersebut adalah peranakan yang sudah lama tinggal dan berbaur di Indonesia (Suryadinata, 

2002). Salah satu dampak perbedaan etnis tersebut adalah menjadi bulan-bulanan etnis 

pribumi. Oleh karena itu, tokoh utama tersebut ingin membaur dengan etnis lainnya, pribumi. 

Tema yang sensitif  tersebut dibalut dengan nuansa komedi dengan taglinenya “kadang hidup 

perlu ditertawakan.” Sebagai sutradara, penulis skenario, dan pemain, Ernest sendiri merasa 

tidak takut dihujat dengan mengangkat tema rasisme yang sensitif tersebut (Angkat Isu Ras 

di Film 'Ngenest', Ernest Prakasa Tak Takut Dihujat 2015). 

Film layar lebar Ngenest ini menarik untuk dikaji karena di dalamnya diduga mengandung 

penggambaran unsur primordialisme yang terjadi di Indonesia sejak lama. Primordialisme 

adalah paham yang menunjukkan sikap berpegang teguh pada hal-hal yang sejak semula 

melekat pada individu, seperti suku, agama, bangsa, dan ras (Maryati dan Suryawati, 2006). 

Primordialisme tidak menganggap hanya miliknya yang benar. Walau kadar toleransi setiap 

individu berberda, seseorang yang memiliki primordialisme masih dapat hidup berdampingan 

dengan kebudayaan lain. Primordialisme sendiri tidak akan menimbulkan masalah ebsar dan 

sadis seperti perang. Primordialisme sering terjadi di negara majemuk (Maryati dan Suryawati, 
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2006). Hal ini terjadi karena negara majemuk memiliki diferensiasi sosial (Maryati dan 

Suryawati, 2006). Differensiasi sosial tersebut terjadi karena adanya kebudayaan yang 

berbeda tidak mudah untuk diterima oleh etnis lainnya. 

I.2. Pembatasan Masalah 

Lingkup pembahasan pada kajian ini mencakup seperti apa primordialisme dalam Film 

Ngenest dari sisi semiotik visual. Semiotik visual dilakukan dengan melihat makna denotasi 

dan konotasi dari ikon, simbol, indeks. Untuk lebih memperjelas makna primordialisme, maka 

juga akan dilakukan identifikasi etnis dari ikon, simbol, dan indeks yang ada di film. Selain itu, 

juga akan dilakukan denotasi konotasi pada tiap scene yang mendukung topik penelitian. 

I.3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam kajian ini adalah: 

Bagaimana membuktikan adanya primordialisme di dalam film layar lebar Ngenest karya 

Ernest Prakasa ditinjau dari ilmu semiotik visual? 

I.4. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami fenomena primordialisme yang 

tersirat dalam film layar lebar Ngenest karya Ernest Prakasa tahun 2015 

I.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian mengenai “Kajian Visual Primordialisme dalam Film Layar Lebar “Ngenest” 

Karya Ernest Prakasa Tahun 2015” diharapkan dapat memberi manfaat untuk: 

1. Pribadi 

Mengetahui dan menambah wawasan mengenai wujud primordialisme dalam 

Film Layar Lebar “Ngenest” Karya Ernest Prakasa Tahun 2015 dari segi visual 

2. Umum 

Memberikan informasi dan memperluas wawasan pembaca mengenai adanya 

primordialisme dalam Film Layar Lebar “Ngenest” Karya Ernest Prakasa Tahun 2015 

dari segi visual 

3. Keilmuan 

Memberikan pengetahuan mengenai primordialisme dalam segi visual dalam 

film layar lebar Ngenest. 

Penelitian dapat menjadi tinjauan pustaka dan bahan referensi untuk penelitian-

penelitian selanjutnya. 
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I.6. Kerangka Penelitian 

 

Bagan II.6.1.1 Kerangka penelitian 

Sumber: dokumentasi pribadi, 2017 

I.7. Metode Penelitian 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kualitatif. Metode kualitatif lebih 

kepada makna, nalar, definisi kondisi tertentu yang berkaian dengan konteks tertentu 

(Sarwono dan Lubis, 2007). Dasar metode kualitatif adalah mencari makna dengan 
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menghubungkan obyek/gejala/kondisi dengan kebudayaan yang bersangkutan (Sarwono dan 

Lubis, 2007). Metode kualitatif yang digunakan dalam kajian ini yaitu: 

I..7.1. Studi literatur 

Terdapat 2 jenis studi literatur yang digunakan dalam kajian ini, yaitu: studi 

lapangan dan riset pustaka (zed, 2008). Riset lapangan adalah penelusuran pustaka 

untuk menjadi sumber dalam melengkapi kerangka penelitian (Zed, 2008). Riset 

lapangan dilakukan untuk mencari teori-teori atau kajian serupa yang dapat mendukung 

penyusunan kerangka kajian. Riset pustaka adalah penelusuran pustaka untuk mencari 

data untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian (Zed, 2008). Riset pustaka 

dilakukan untuk mencari teori-teori yang dapat dihubungkan dengan scene di film layar 

lebar “Ngenest” sehingga ditemukan pemecahan masalah. 

I..7.2. Observasi 

Observasi adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati 

perilaku atau obyek yang mendukung topik permasalahan (Sarwono dan Lubis, 2007). 

Observasi akan dilakukan dengan mengumpulkan data sebanyak mungkin (Sarwono dan 

Lubis, 2007). Kemudian mempersempit data yang diperoleh sehingga terlihat pola 

perilaku yang terjadi (Sarwono dan Lubis, 2007). Observasi yang dilakukan dalam kajian 

ini adalah mengamati film Ngenest tiap scene nya secara visual. Pengamatan juga akan 

dilakukan secara teknis, seperti angle kamera, efek, sound efect, dll. Selain visual, 

digunakan audio berupa perkataan. Namun audio tersebut hanya berupa pendukung 

visual yang akan dianalisa saja. 

I..7.3. Interview Khusus 

Interview khusus merupakan wawancara terhadap kelompok elite tertentu seperti 

pemimpin perusahaan yang sangat memahami seluk beluk perusahaannya (Sarwono 

dan Lubis, 2007). Interview khusus ini akan dilakukan kepada sutradara, penulis cerita, 

sekaligus tokoh utama dari Film Layar Lebar Ngenest yaitu Ernest Prakasa. Wawancara 

tersebut akan dilakukan via email. Wawancara tersebut bertujuan untuk mendapatkan 

informasi berkaitan dengan obyek tersebut (Sarwono dan Lubis, 2007). Dengan 

melakukan interview khusus kepada Ernest Prakasa diharapkan diperoleh data yang 

valid mengenai Film Layar Lebar Ngenest yang ia buat. 

I..7.4. Analisa Data 

Analisa adalah penyelidikan peristiwa atau perbuatan untuk melihat keadaan, 

permasalahan yang sebenarnya (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), n.d). Analisa 

data tersebut akan menjadi pemecahan masalah pada kajian ini. Analisa data pada kajian 

ini bertujuan untuk membuktikan adanya makna tersirat terjadinya primordialisme dalam 
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Film “Ngenest”. Analisa dilakukan  dengan menganalisa hasil observasi dengan 

menggunakan analisa kualitatif semiotik secara visual. Audio berupa perkataan juga akan 

ditambahkan, namun hanya sebagai pendukung makna dari unsur visual saja. Setelah 

itu, data akan dihubungkan dengan hasil studi literatur untuk memastikan unsur identitas 

etnis, pertentangan kebudayaan, dan primordialisme yang terdapat pada film layar lebar 

Ngenest. 

I.8. Kajian Pustaka 

 

Gambar I.8.1 Buku Menggali Latar Belakang Stereotip dan Persoalan Etnis Cina di Jawa dari Jaman Keemasan, 
Konflik Antar Etnis Hingga Kini 

Sumber: dokumentasi pribadi, 2017 

Paulus Hariyono dalam bukunya Menggali Latar Belakang Stereotip dan Persoalan Etnis 

Cina di Jawa dari Jaman Keemasan, Konflik Antar Etnis Hingga Kini menjelaskan bagaimana 

pandangan Indonesia terhadap etnis Tionghoa dan Pribumi. Dalam bukunya, Paulus Hariyono 

juga menjelaskan perkembangan yang terjadi pada keturunan etnis Tionghoa pada generasi 

ketiga atau keempat. Buku ini dipilih karena dapat menjelaskan kondisi yang terjadi dalam 

masa kini.  

 

Gambar I.8.2 Negara dan Etnis Tionghoa: Kasus Indonesia 
Sumber: dokumentasi pribadi, 2017 

Leo Suryadinata dalam bukunya Negara dan Etnis Tionghoa: Kasus Indonesia 

menjelaskan siapa sebenarnya etnis Tionghoa. Selain itu, Beliau juga menjelaskan 
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bagaimana etnis tersebut dipandang asing oleh Indonesia. Buku ini dipilih karena dapat 

mendukung topik penelitian. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi acuan untuk memperjelas 

pertentangan yang terjadi pada penerimaan etnis Tionghoa di Indonesia. 

 

Gambar I.8.3 Unsur Budaya Cina: Pada Beberapa Koleksi Museum Jawa Tengah Ronggowarsito 
Sumber: dokumentasi pribadi, 2017 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam bukunya Unsur Budaya 

Cina: Pada Beberapa Koleksi Museum Jawa Tengah Ronggowarsito menjelaskan bagaimana 

ciri-ciri benda-benda peninggalan Bangsa Cina (nenek moyang etnis Tionghoa) yang datang 

ke Indonesia. Dari ciri-ciri tersebut dapat terlihat desain atau kebiasaan yang dimiliki dari etnis 

Tionghoa. Selain itu, buku ini juga sedikit menjelaskan bagaimana Etnis Cina datang ke 

Indonesia hingga kondiri Tionghoa yang terjadi sekarang ini. Buku ini dipilih karena dapat 

menjadi acuan dalam proses identifikasi etnis Tionghoa dalam Film layar lebar Ngenest. 


