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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Genre 

Genre menjadi penting dalam pembahasan ini karena genre social drama 

menjelaskan mengenai interaksi sosial. Interaksi sosial penting dalam bahasan ini 

karena salah satu bahan yang penulis analisis adalah interaksi sosial antar karakter 

dalam film.  

Suatu cerita memiliki keragaman yang berpola. Untuk memahami pola ini 

telah diciptakan suatu sistem untuk mengurutkan dan mengelompokkan cerita. 

Pengelompokkan cerita inilah yang disebut sebagai genre (Mckee, 1997). Genre 

soasial drama mejelaskan mengenai persoalan yang ada dan terjadi dalam 

masyarakat, sebagai contoh adalah masalah politik, kemiskinan, antisosial, 

pemberotakan, dan sebagainya. Genre ini memiliki berbagai sub-genre yaitu (hlm. 

82): 

1. Domestic Drama (permasalahan dalam sebuah keluarga) 

2. Woman’s Film (dilema antara karir dan keluarga) 

3. Political Drama (korupsi dalam politik) 

4. Eco Drama (pertarungan menyelamatkan suatu lingkungan) 

5. Medical Drama (perjuangan melawan penyakit fisik) 

6. Psycho Drama (perjuangan melawan penyakit mental) 

2.2. Character 

Groove (2009) menyebutkan bahwa film yang baik adalah film yang memiliki 

karakter atau tokoh yang berkembang dan terjadi perubahan pada karakter. Setiap 
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karakter dalam film pasti memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai sepanjang film, 

untuk menggapai tujuannya ini tiap karakter memiliki caranya sendiri. Namun 

tidak setiap rencana dari karakter itu berhasil. Dari kegagalan ini, sepanjang film 

karakter akan dipaksa untuk menemukan cara baru dan dihadapkan dengan 

berbagai hal atau masalah baru. Menurut Mckee (2008), ketika suatu karakter 

menghadapi masalah atau dalam keadaan yang tertekan atau terdesak, karakter itu 

akan mengeluarkan sifat aslinya.  

2.2.1. Ensemble Character 

Linda Aronson (n.d.) dalam situs lindaaronson.com menjelaskan bahwa ketika 

dalam suatu film terdapat banyak karakter dan semua karakter tersebut memiliki 

peran yang penting, maka film tersebut termasuk dengan film yang menggunakan 

ensemble character. Film dengan ensemble character memiliki struktur narasinya 

sendiri dan biasanya digunakan untuk cerita yang mengangkat tema sosial seperti 

ras, agama, keluarga, dan sosial lainnya. Seperti dalam cerita sosial, biasanya para 

tokoh melakukan suatu interaksi satu sama lain.  

2.3. Prinsip Keberagaman 

Pada dasarnya keberagaman yang ada di Indonesia bisa dijelaskan melalui 

pemahaman pluralisme dan multikulturalisme. Keberagaman yang ada di 

Indonesia juga dilindungi oleh konstitusi negara Indonesia.  

2.3.1. Pluralisme 

Menurut Connolly (2010), pluralisme adalah suatu sistem yang menjelaskan suatu 

keseimbangan kekuasaan kelompok ekonomi, agama, dan geografis. Masing-
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masing kelompok tersebut memiliki keyakinan yang mengikat secara sosial (hlm. 

3) 

Berghe (seperti yang dikutib dalam Budiarty dan Effendy, 2009) 

menyebutkan bahwa masyarakat yang plural memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Terdapat kelompok sosial atau budaya 

2. Kelompok tersebut hidup berdampingan 

3. Ada batas dari kesatuan politik 

4. Memiliki sistem ekonomi yang bergantung sama lain 

5. Otonom dan memiliki perbedaan dalam aspek kehidupan (hlm. 6) 

Menurut Budiarty dan Effendy (2009), masyarakat yang plural adalah 

masyarakat yang majemuk, yang di dalamnya terlihat jelas perbedaannya yang 

terlihat dari sosial dan budaya dari masyarakat tersebut (hlm. 6-7). Sedangkan 

menurut Furnivall (seperti yang dikutib dalam Hefner, 2001), masyarakat yang 

plural adalah masyarakat yang terdiri dari dua jenis atau lebih elemen masyarakat 

yang hidup bersama-sama, namun mereka tidak bersatu dengan jenis yang 

berbeda dengan mereka. Hal ini bisa dilihat dari kehidupan sosial mereka, sebagai 

contoh pembagian lapisan lapisan ekonomi dalam masyarakat tersebut (hlm. 4).  

2.3.2. Multikulturalisme 

Situs rethinkingschools.org (n.d) menjelaskan bahwa, pada tingkat yang paling 

dangkal, multikulturalisme dijelaskan hanya sebagai suatu keragaman yang ada 

dimasyarakat. Multikulturalisme pada penjelasan yang dangkal ini disebut juga 

sebagai Superficial Multiculturalism. New (2007) menambahkan bahwa 

superficial multiculturalism dalam kehidupan ini termasuk dalam pendidikan 
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dasar atau kerangka dasar yang diberikan untuk menghadapi, melihat, dan menilai 

perbedaan budaya . 

Blum (seperti yang dikutip dalam Budiarty & Effendy, 2009) mengartikan 

multikulturalisme sebagai sebuah penghormatan terhadap perbedaan budaya dan 

masyarakat lain yang diikuti dengan rasa ingin mengetahui dan mempelajari 

budaya dari masyarakat lain tersebut (hlm. 7). Ahida (2008) menambahkan bahwa 

multikulturalisme itu merupakan bentuk gagasan ideal yang memberikan 

kesamaan pada seluruh kelompok kultural dalam bidang politik, sosial, dan 

ekonomi (hlm. 60). 

Masyarakat yang multikultural, menurut Budiarty dan Effendy (2009) 

adalah masyarakat yang bisa menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di 

lingkungan tempat masyarakat itu berada, dan mau memahami apa yang menjadi 

perbedaan tersebut (hlm. 9). Ahida (2008) menambahkan, masyarakat yang 

multikultural adalah masyarakat yang memberikan hak kepada kelompok lain 

untuk menjalankan aktifitas kultural mereka sesuai dengan nilai yang mereka 

anut. Selain itu masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki hak 

yang sama pada masing-masing individu, adil dan juga tidak ada yang memiliki 

hak lebih, semua memiliki hak yang sama.  

Goldberg (1994), menjelaskan bahwa setiap adanya kasus mengenai 

multukulturalisme, pasti terdapat kelompok yang dominan, dan kelompok yang 

didominasi mendapatkan posisi yang tidak beruntung. Namun demikian, 

kelompok yang didominasi tersebut bisa mempertahankan budaya mereka dengan 
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tetap menerapkan nilai budaya mereka dalam kehidupan dan kesadaran diri akan 

identitas pribadinya di tengah masyarakat. 

Blum (seperti yang dikutib dalam Budiarty dan Effendy, 2009), 

menyebutkan tiga sub nilai dari multikulturalisme sebagai berikut (hlm. 8): 

1. Menegaskan, mempelajari, dan menilai budaya lain. 

2. Menghormati dan memahami budaya lain. 

3. Memandang perbedaan budaya sebagai suatu hal yang positif untuk dihargai 

dan dipelihara. 

2.3.3. Jaminan Keberagaman Berdasarkan Konstitusi R.I. 

Keberagaman yang ada di Indonesia, dijamin oleh dasar negara dan juga undang-

undang negara Republik Indonesia. Namun demikian masih terjadi beberapa 

konflik yang disebabkan karena intoleransi keberagaman dalam kehidupan 

beragama di Indonesia.  Data di bawah menunjukkan laporan yang dilakukan oleh 

Wahid Institude dalam meneliti kebebasan beragama dan berkeyakinan di 

Indonesia.   
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Gambar 2.1. Daerah Indonesia yang mengalami praktek intoleransi beragama tahun 2012. 

(Laporan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan/ Wahid Institude/ 2012) 

 

 

Gambar 2.2. Bentuk intoleransi keberagaman agama di Indonesia tahun 2012 

(Laporan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan/ Wahid Institude/ 2012) 
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Terjadinya intoleransi keberagaman agama seperti yang sudah di laporkan 

oleh Wahid Institute pada gambar 2.2. di atas tidak sesuai dengan prinsip 

keberagaman yang ada pada konstitusi Republik Indonesia. Konstitusi yang 

dimaksud adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar negara Republik 

Indonesia.  

Awal adanya Pancasila menurut Hamdayama, dkk. (2010) diawali dengan 

janji pemberian kemerdekaan negara Indonesia di masa penjajahan Jepang, pada 

tanggal 1 Maret 1945 Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dengan diketuai oleh Dr. KRT. Rajiman 

Wedyodiningrat. BPUPKI mengadakan rapat yang membahas mengenai dasar 

negara Indonesia. Setelah mencapai kesepakatan, akhirnya rumusan dari Ir. 

Soekarnolah yang digunakan, yaitu Pancasila.  

Melalui dua kali sidang pleno pada akhirnya rumusan Pancasila yang 

dimasukkan dalam pembukaan UUD 1945 adalah: 

1. Ketuhanan Yang Maha Esa 

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 

3. Persatuan Indonesia 

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan. 

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
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Junaedi (2012) menjelaskan bahwa di dalam lima sila ini juga terdapat 

butir-butir yang menjelas makna dari tiap sila. Sila yang menegaskan mengenai 

keberagaman dan menghargai keberagaman adalah: 

1. Sila pertama, menjelaskan mengenai sikap saling menghormati dan 

menghargai antar pemeluk agama, membina kerukunan antar agama, dan tidak 

memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. 

2. Sila kedua, menjelaskan mengenai sikap saling menghormati dan menghargai 

hak sesama manusia, menerapkan sikap tenggang rasa dan tidak semena-mena 

terhadap orang lain. 

3. Sila kelima, menjelaskan mengenai sikap adil pada sesama dan menjaga 

keseimbangan antara hak dan keadilan (hlm. 40-42). 

Kedudukan Pancasila di dalam konstitusi Republik Indonesia adalah 

sebagai dasar negara. Oleh sebab itu, pancasila dibuat berdasarkan asas yang ada 

pada negara Indonesia. Pancasila menjadi prinsip dasar di Indonesia yang 

kemudian diambil menjadi dasar untuk pembentukan undang undang dasar. Ide 

keberagaman sudah ada semenjak Pancasila terbentuk, kemudian ide 

keberagaman tersebut diambil dan lebih diperjelas dalam Undang-Undang Dasar 

negara.  
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Keberagaman yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia, 

adalah sebagai berikut: 

1. Pasal 32, ayat 1 : 

Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban 

dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan 

mengembangkan nilai-nilai budayanya. 

2. Pasal 32, ayat 2 :  

Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan 

budaya nasional. 

 
Hak Asasi untuk beragama yang diatur dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia: 

1. Pasal 28I: 

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati 

nurani, hak beragama. 

2. Pasal 29: 

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya 

masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya 

itu. 

2.4. Etnis Tiong Hoa di Indonesia 

Awal pertama kali bangsa cina datang ke Indonesia adalah pada abad ke 3. 

Pendeta dari Cina yang bernama Fa Hsien yang berlayar menggunakan kapal 

dagang dan mendarat di pulau Jawa yang dulunya bernama Ye-Po-Ti. Dari situ 
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mulai berkembang ajaran dan perdagangan yang dilakukan bangsa Cina di 

Indonesia (Lombard, 1990). 

Sejarah dilanjutkan oleh pelayaran yang dilakukan oleh Laksamana Cheng 

Ho pada tahun 1405, karena Letnannya yang bernama Ong King Hong yang sakit 

maka awak kapalnya tesebut terpaksa harus ditinggalkan bersama dengan 

beberapa awak kapal lain. Awak kapal yang menetap ini, menikahi penduduk 

sekitar. Dari sinilah muncul keturunan Tiong Hoa yang disebut sebagai Cina 

Peranakan (Willmott, 1960). 

Perkembangan masyarakat yang beretnis Tiong Hoa di Indonesia 

mengalami akselerasi, hingga masuk pada perang dunia II, orang-orang beretnis 

Tiong Hoa mulai menjadi sorotan di Indonesia. Etnis Tiong Hoa dicurigai 

memiliki hubungan dengan RRC, yang menganut paham komunis. 

Permasalahannya tidak berhenti sampai di situ, kudeta G30S/PKI  adalah 

peristiwa yang menyebabkan lengsernya kepemerintahan Soekarno dan menang 

bagi rezim Soeharto. Berawal dari sini, segala sesuatu yang berbau komunis mulai 

dihapuskan (Wibowo dan Lan, 2010). 

Etnis Tiong Hoa di Indonesia mengalami diskriminasi yang meningkat 

ketika rezim Soeharto mulai berkuasa di Indonesia. Rezim Soeharto ingin membat 

Indonesia sebagai negara yang homogen, dengan penduduknya adalah orang 

pribumi, non-Tiong Hoa. Saat itu Soeharto megeluarkan kebijakan untuk 

mengubah nama Tiong Hoa, larangan merayakan hari raya, memusnahkan media 

berbahasa Tiong Hoa, pelarangan organisasi Tiong Hoa, dan menutup sekolah 

berbahasa Tiong Hoa (hlm. 77-78). 
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Ketegangan memuncak pada saat terjadi kerusuhan Mei 1998. Setelah 

Soeharto turun jabatan, kaum Tiong Hoa yang beragama Kong Hu Cu mulai 

membangun lagi perlahan untuk memperjuangkan agamanya. Agama Kong Hu 

Cu dan kebudayaan Tiong Hoa mulai kembali resmi setelah Abdurrahman Wahid 

menjadi presiden dan mencabut kebijakan yang dikeluarkan oleh rezim Soeharto 

(hlm. 94-95) 

2.4.1. Etnis Tiong Hoa di Semarang 

Etnis Tiong Hoa yang ada di Semarang mulai berkembang sejak pelayaran 

Laksamana Ceng Ho. Pada saat awak kapalnya sakit, Ceng Ho terpaksa 

meninggalkannya, lalu para awak kapal ini menikah dengan wanita pribumi. Dari 

sinilah muncul istilah Cina Peranakan. Namun demikian, meskipun banyak lelaki 

etnis Tiong Hoa yang menikahi wanita pribumi, anak-anak mereka dididik dan 

dibesarkan berdasarkan budaya Tiong Hoa (Willmott, 1960). 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Willmott, etnis Tiong Hoa yang 

tinggal di daerah perkampungan Semarang lebih bisa berbaur dan tidak merasa 

lebih hebat dari masyarakat sekitarnya. Dari hasil wawancara dengan salah 

seorang warga juga mengatakan bahwa sebagai seorang etnis Tiong Hoa di 

Semarang, ia memiliki hubungan yang baik dengan warga pribumi (hlm. 88-89). 

Namun demikian, etnis Tiong Hoa dalam berteman tetap merasa lebih nyaman 

apa bila mereka berada di dekat masyarakat dengan etnis yang sama, hal ini dapat 

dilihat dari zaman sekarang, jarang sekali ditemukan pernikahan warga etnis 

Tiong Hoa dengan orang pribumi (hlm. 19) 
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Untuk Penelitian lebih lanjut, Diantika dalam situs suaramerdeka.com 

(diakses pada tanggal 27 Januari 2012), menjelaskan bahwa generasi muda Tiong 

Hoa yang ada di Semarang tidak memahami budaya Tiong Hoa dengan baik, 

karena mereka lebih mengikuti budaya modern dan cenderung melupakan budaya 

asli mereka sebagai etnis Tiong Hoa. Pernyataan ini diakui oleh Ketua Komunitas 

Pecinan Semarang, Haryanto Halim.  Hal ini juga diperkuat dengan wawancara 

pada seorang warga yang bernama Firmanto Suseno. Firmanto adalah seorang 

warga Tiong Hoa yang berumur 54 tahun, namun ia tidak memahami betul 

mengenai tradisi Tiong Hoa sebelum menjadi pengurus Perkumpulan Sosial Rasa 

Dharma (Perkumpulan Tiong Hoa di kota Semarang). 

2.5. Islam di Indonesia 

Masuknya agama Islam di Indonesia dimulai dari jalur perdagangan yang 

dilakukan oleh Pedagang Gujarat yang singgah sekaligus berdagang di Indonesia. 

Selain berdagang mereka juga menyebarkan ajaran agamanya. Penyebaran agama 

Islam juga diperkuat oleh Wali Sanga. Wali Sanga adalah 9 tokoh agama perintis 

penyebaran agama Islam di pulau Jawa. Mereka menyebarkan dan mengajarkan 

dengan giat mengenai agama Islam pada penduduk setempat. Sehingga Wali 

Sanga mendapat kehormatan dan namanya masuk dalam sejarah penyebaran 

agama Islam di Indonesia (Lombard, 1994) 

Hampir 90%  penduduk Indonesia beragama Islam dan hal ini menjadikan 

Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduk Muslim terbesar. Orang 

Muslim di Indonesia menjalankan agamanya dengan menerapkan ajaran 

Penggambaran Superficial..., S.Saraswathi, FSD UMN, 2014



16 
 

agamanya dalam kehidupan mereka, berusaha mencapai tujuan dari agamanya 

(Feener, 2004). 

Menurut penelitian Hassani dan Naipospos (2012), Islam yang ada di 

Indonesia dibagi menjadi 4 bagian, yaitu (hlm 37-42): 

1. Kelompok Islam Moderat 

Penduduk Indonesia yang beragaman Islam mayoritas termasuk dalam 

kelompok Islam Moderat. Islam Moderat dalam pencapaian syariat Islam 

tidak menggunakan kekerasan, lebih terbuka, dan menerima perkembangan 

zaman. 

2. Kelompok Islam Radikal Transisional 

Gerakan ini berasal dari gerakan Islam yang berada di luar Indonesia dan 

masih berhubungan dengan luar negeri. Dalam memperjuangkan syariat 

Islam, tidak menggunakan kekerasan, lebih bergerak dalam bidang sosial dan 

politik. Organisasi ini merupakan organisasi yang terbuka. 

3. Kelompok Islam Radikal Lokal 

Organisasi ini murni buatan Indonesia dan tidak berhubungan dengan grakan 

Islam interasional. Dalam memperjuangkan syariat Islam organisasi ini 

menggunakan kekerasan, bentuk perjuangannya pragmatis dan ideologis. 

Organisasi ini hanya ada di Indonesia. 

4. Kelompok Radikal Jihadis 

Kelompok ini menjadikan jihad sebagai dasar utama dalam syariat Islam. 

Menggunakan kekerasan dalam memperjuanga syariat islam karena 

ketidakadilan penguasa terhadap Islam. Menggunakan bom sebagai salah satu 
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bentuk penyerangan, penyerangan yang mereka lakukan ditujukan pada 

aparatus negara. 

Lebih lanjut, Moghaddam (dalam Hasani dan Naipospos, 2012) 

menyebut 5 tahap di mana orang bisa bertransformasi menjadi teroris (hlm. 14): 

1. Individu mencari solusi tentang apa yang dirasakan sebagai perlakuan yang 

tidak adil. 

2. Individu membangun kesiapan fisik untuk memindahkan solusi atas persoalan 

tersbut dengan penyerangan. 

3. Individu mengidentifikasi diri dengan mengadaptasi nilai-nilai moral dari 

kelompoknya. 

 

4. Setelah memasuki kelompok teroris, seseorang akan sulit untuk keluar 

bahkan tidak bisa keluar. 

5. Secara psikologis, menjadi siap dan termotivasi untuk melakukan kegiatan 

terorisme.
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