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Film sebagai salah satu media massa, mempunyai kekuatan dan kemampuan dalam menjangkau 

banyak segmen sosial, karena film dipandang mampu memenuhi permintaan dan selera 

masyarakat akan hiburan.Dalam penelitian ini peneliti tertarik dengan film Wo Ai Ni Indonesia 

karya Viva Westi yang mengisahkan tentang kehidupan keluarga kecil dalam komunitas etnis 

Tionghoa di Kalimantan, dengan tokoh utama yang bernama A Lin, seorang wanita muda 

beretnis Tionghoa yang harus mengalami kehidupan yang keras dalam mencari nafkah di 

Singkawang untuk bertahan hidup. Film Indonesia yang menggunakan tema-tema kebudayaan 

Tionghoa, akan menjadi sebuah cara pandang tersendiri tentang identitas etnis Tionghoa dalam 

gambaran kehidupannya melalui media visual (film) yang akan ditangkap oleh para penonton. 

Film ini juga merupakan fenomena yang menarik dimana dalam film tersebut terdapat 

representasi identitas etnis Tionghoa. 

Film merupakan gerakan atau lebih tepat lagi gambar yang bergerak, dan memang gerakan itulah 

yang merupakan unsur pemberi hidup kepada suatu gambar. Suatu film diiringi dengan suara 

yang dapat berupa dialog atau musik, serta warna yang dapat mempertinggi nilai kenyataan pada 

film. Identitas diartikan sebagai ciri atau karakter khusus dari sesuatu, kalau pada manusia 

disebut dengan jati diri. Identitas selalu melekat dengan kepribadian, karena kepribadian 

merupakan latar belakang perilaku yang ada pada diri seseorang individu. Dalam teks film, 

ideologi sudah tentu bekerja bukan hanya pada aspek isi, tetapi juga pada aspek bentuk. Karena 

ideologi beroperasi tidak melalui ekspresi-ekspresi langsung, maka ia tidak pernah tampak 

seperti sebuah pernyataan langsung. Dengan kata lain, ideologi bersembunyi di dalam struktur 

naratif, kode-kode, konvensi, serta citra-citra (images) yang dibangun melalui bahasa filmis. 

Semiotik dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas obyek-obyek, 

peristiwa-peristiwa, seluruh kebudayaan sebagai tanda. Semiotik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah semiotik Pierce dan Barthes. 

Metodologi penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode analisis semiotik 

Charles Sanders Pierce yang memperhatikan elemen tanda yaitu, indeks, ikon, simbol, yang 

kemudian dimaknakan secara Denotatif dan Konotatif tanpa mengesampingkan Mitos yang ada 

(Roland Barthes) untuk memperoleh gambaran atau pengertian yang umum dan relatif 

menyeluruh mencakup permasalahan yang diteliti. Fokus penelitiannya antara lain, visual 

seperti, angle, setting, lighting dan audio seperti dialog, sound effect. Dalam penelitian ini 

pengambilan scene/shot atau unsur cerita lainnya yang mewakili identitas etnis Tionghoa di 

ambil sehingga mampu mewakili karakter dari etnis Tionghoa dan perepresentasikan identitas 

etnis Tionghoa itu sebagaimana rumusan masalah dalam penelitian ini. 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam analisis semiotik film Wo Ai Ni 

Indonesia karya Viva Westi merepresentasikan identitas etnis Tionghoa, adalah sebagai berikut : 

Representasi identitas etnis Tionghoa yang digambarkan dalam film Wo Ai Ni Indonesia, lebih 

banyak ditampilkan dalam bentuk simbol. Hal ini terlihat dalam visual film Wo Ai Ni Indonesia 

yang lebih menampilkan simbol-simbol budaya Tionghoa. Gambaran tentang budaya etnis 



Tionghoa lebih banyak ditampilkan dalam bentuk setting ruang, selain itu juga ditampilkan 

keyakinan dan kebiasaan masyarakat etnis Tionghoa. Dalam hal ini, bentuk simbol yang terdapat 

identitas budaya Tionghoa yang dituangkan ke dalam bentuk bangunan tempat ibadah, perayaan 

ritual Tahun Baru Imlek, cara berdoa masyarakat Tionghoa, serta simbol-simbol identitas budaya 

etnis Tionghoa lainnya. Dalam film ini ditampilkan pula karakter-karakter tokoh yang mewakili 

karakter masyarakat etnis Tionghoa. Misalnya pekerja keras, rasa nasionalisme yang tinggi, 

semangat kekeluargaan yang baik, bermoral, baik hati,tekun,disiplin dan lain-lain. Ideologi yang 

terdapat film ini pun ditandai dengan adanya sebuah pemihakan kepada etnis Tionghoa. Karena 

film ini secara umum menampilkan sisi baik dari etnis Tionghoa seolah ingin menghapus 

pandangan masyarakat selama ini terhadap orang Tionghoa, misalnya orang-orang Tionghoa 

yang diragukan rasa nasionalismenya terhadap Negara Indonesia, selain itu juga anggapan bahwa 

orang-orang keturunan Tionghoa yang selalu mengurusi masalah ekonomi saja.  

 


