
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diskriminasi  dan  prasangka  telah  meluas  dalam  sejarah  manusia.  Isu-isu

terkait tentang diskriminasi sendiri telah menyebar luas ke berbagai belahan dunia.

Diskriminasi bisa muncul karena adanya sejarah masa lalu suatu masyarakat ataupun

bangsa. Bringham (dalam Kuncoro, 2007:11) menyatakan bahwa diskriminasi adalah

perlakuan secara berbeda karena keanggotaan dalam suatu kelompok etnis tertentu.

Selaras dengan yang disampaikan oleh Fulthoni,  et.al  (2009:6) bahwa diskriminasi

adalah tindakan memperlakukan orang lain secara tidak adil hanya karena berasal dari

kelompok sosial tertentu. 

Diskriminasi sendiri erat kaitannya dengan kelompok sosial di mana individu-

individu mengidentifikasikan dirinya yang biasa disebut dengan in-group. Kelompok

in-group berkumpul  karena  terdapat  banyak  persamaan, baik  persamaan  tujuan

maupun  adanya  kedekatan  antara  individu  yang  satu  dengan  individu  yang  lain.

Biasanya, kelompok yang disebut dengan in-group ini hanya ingin berkumpul dengan

sesama anggota kelompoknya saja.  Sebaliknya,  anggota lain di luar  kelompoknya

tergolong ke dalam kelompok yang disebut dengan istilah out-group.

 Diskriminasi merupakan bentuk tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau

sekelompok  orang yang  memiliki  pengaruh  besar  dalam masyarakat  di mana  hal
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tersebut  dapat  mempengaruhi  kondisi  sosial  yang ada di masyarakat.  Selanjutnya,

Fulthoni  et.al (2009:9) berpendapat bahwa berbagai jenis diskriminasi yang sering

terjadi adalah:

1. Diskriminasi berdasarkan suku, maupun etnis, 

2. Ras dan agama atau keyakinan,

3. Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atau gender,

4. Diskriminasi  terhadap  penyandang  HIV  dan  diskriminasi  karena  kasta

sosial.

Sebelum berbicara  tentang  diskriminasi  rasial,  alangkah  baiknya  mengenal

definisi  sekaligus  pembagian  ras.  Feagin  (1993:20)  mendefinisikan  ras  sebagai

kelompok manusia  yang mengartikan dirinya atau diartikan oleh orang lain,  yang

berbeda dari kelompok lain berdasarkan karakteristik fisik. Sementara itu, Liliweri

(2005:18) mengatakan bahwa ras adalah suatu kategori tertentu dari seseorang yang

acap kali  ditandai  oleh karakteristik  fisik,  seperti  warna kulit,  tekstur  rambut  dan

tinggi  badan.  De  Gobineau  (dalam  Giddens,  2001:245)  menggolongkan  tiga

pembagian ras: putih (Caucasian), hitam (Negroid) dan kuning (Mongoloid). Selain

itu,  O’Neil  (dalam  Liliweri,  2005:25)  mengkategorikan  orang-orang  Eropa  dan

Amerika  sebagai  ras  Kaukasia,  orang-orang  Afrika  sebagai  ras  Negro  sedangkan

orang-orang Asia yang berasal dari Timur, Asia Tenggara serta daratan India sebagai

ras Mongoloid.
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Dari  sekian  banyak  hal  yang  mendasari  sebuah  praktik  diskriminasi,

perbedaan  ras  merupakan  salah  satu  topik  yang  banyak  dibicarakan.  Praktik

diskriminasi rasial sendiri merupakan praktik diskriminasi yang telah ada sejak dulu

dan sulit untuk dihapuskan.

Salah satu bentuk dari praktik diskriminasi rasial adalah munculnya fenomena

yellow peril yang terjadi di dataran Eropa dan Amerika sekitar tahun 1882. Fenomena

ini muncul karena banyaknya imigran-imigran dari Cina maupun Jepang yang datang

ke daratan Eropa dan Amerika.  Kedatangan para imigran ini dipicu oleh 2 faktor,

yaitu: 

1. Penemuan tambang emas di Amerika,

2. Adanya pembangunan rel kereta api yang memerlukan banyak sekali tenaga

kerja kasar. 

Pada  tahun  1914,  yellow  peril sudah  menjadi  sebuah  fenomena  yang

menakutkan  di  kalangan  masyarakat  Eropa  dan  Amerika  karena  dianggap  dapat

berdampak pada berubahnya gaya hidup. Hal ini dinyatakan oleh French (2015:15)

bahwa  kedatangan  imigran  dari  Benua  Asia  nantinya  dapat  mengakibatkan

berubahnya gaya hidup dan homogenitas bangsa kulit putih. Kecemasan ini tumbuh

karena adanya  isu-isu  negatif  seputar  imigran  Asia  seperti  pemakaian  opium dan

perjudian secara besar-besaran.

Martin (2004: 10) menyatakan bahwa kata yellow sendiri merujuk pada warna

kulit  dari  ras  Mongoloid seperti  yang dimiliki  oleh  para imigran  dari  benua Asia
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khususnya  orang  Jepang  dan  Cina,  sedangkan  peril  berarti  sesuatu  yang  patut

dicurigai  dan diwaspadai.  Dalam hal ini,  sesuatu yang sangat  berbahaya.  Didasari

oleh perbedaan warna kulit,  gaya hidup dan tingkah laku maka muncullah sebuah

pemahaman-pemahaman  yang  lama  kelamaan  akan  menimbulkan  prasangka  yang

terorganisir dan diakhiri dengan diskriminasi. 

Salah satu contoh praktik diskriminasi rasial direpresentasikan dalam drama

seri  Tenno no Ryouriban karya sutradara  Yuichiro Hirakawa dan Shingo Okamoto

yang tayang pada 26 April 2015 sampai 12 Juli 2015. Drama  Tenno no Ryouriban

bercerita tentang tokoh yang bernama Tokuzo Akiyama. Tokuzo sendiri merupakan

koki Kekaisaran Jepang pada zaman Taisho hingga zaman Showa. Sebelum menjadi

koki  kekaisaran  Jepang,  Tokuzo  belajar  mengenai  masakan  Barat  di  kota  Paris,

Perancis. 

Akiyama  Tokuzo  menjalani  kehidupannya  di  Paris  bersama  dengan

sahabatnya yang bernama Shintaro Matsui yang mempunyai mimpi menjadi pelukis

terkenal.  Selama  berada  di  Paris,  Akiyama  Tokuzo  dan  Shintaro  Matsui  sering

didiskriminasi  oleh  orang  kulit  putih.  Hari-hari  penuh  dengan  ketidakadilan  serta

pengucilan,  dijalani  keduanya  dengan  penuh  kesabaran  dan  ketelatenan  akan

pekerjaannya. Namun, berkat kegigihannya untuk belajar mengenai masakan Barat,

Tokuzo dipanggil oleh pihak kekaisaran untuk dijadikan kepala koki di Kekaisaran

Jepang.

Berbeda  dengan  Tokuzo  yang  memiliki  keberuntungan  berkat  kemampuan

memasaknya  yang  meningkat,  Shintaro  Matsui  tetap  tidak  bisa  menjadi  seorang
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pelukis yang terkenal di Paris dan akhirnya memutuskan untuk pulang kembali ke

Jepang bersama dengan Tokuzo.

Dalam drama seri Tenno no Ryouriban terdapat berbagai bentuk diskriminasi

yang  terjadi  di  Eropa yang direpresentasikan kepada  tokoh Akiyama Tokuzo  dan

Shintaro Matsui. Oleh karena itu, berbagai bentuk diskriminasi yang terdapat dalam

drama seri  Tenno no Ryouriban  dapat dianalisis menggunakan teori sosiologi sastra

Wellek & Warren (1997) dan juga teori diskriminasi yang dikemukakan oleh Dovidio

(2001).  Teori  ini  menjelaskan  secara  spesifik  tentang  Explicit  and  Implicit

Discrimination  (diskriminasi  secara  eksplisit  dan  implisit)  serta  Institutional  and

Cultural  Discrimination  (diskriminasi  dalam  institusi  dan  diskriminasi  karena

perbedaan budaya) kedua diskriminasi ini terkait dengan hukum dan kebijakan formal

dalam suatu lembaga yang didasari oleh perbedaan ideologi, sejarah budaya dan cara

normatif berperilaku. 

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya,

maka  rumusan  masalah  pada  penelitian  ini  adalah  bagaimana  bentuk-bentuk

diskriminasi rasial pada tokoh Akiyama Tokuzo dan Shintaro Matsui yang tercermin

dalam drama seri Tenno No Ryouriban karya sutradara Yuichiro Hirakawa dan Shingo

Okamoto?
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1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai  dengan  rumusan  masalah  yang  telah  dipaparkan,  maka  tujuan  dari

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk diskriminasi rasial yang

dilakukan orang kulit putih Eropa terhadap orang Jepang yang direpresentasikan oleh

tokoh Akiyama Tokuzo dan Shintaro Matsui dalam drama seri  Tenno No Ryouriban

karya sutradara Yuichiro Hirakawa dan Shingo Okamoto.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Setiap penelitian memiliki manfaat. Manfaat tersebut bisa bersifat teoritis dan

praktis.  Sugiyono  (2014:143)  mengatakan  untuk  penelitian  kualitatif,  manfaat

penelitian lebih bersifat teoritis, yaitu untuk pengembangan ilmu, namun juga tidak

menolak manfaat praktisnya. 

1. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan tentang

kajian teori sosiologi sastra oleh Wellek dan Warren untuk membuktikan bahwa

karya sastra memiliki hal tersirat yang berkaitan dengan masalah sosial. 

2. Melalui  penelitian  ini,  dilakukan  verifikasi  terhadap  teori  bentuk-bentuk

diskriminasi  oleh  Dovidio  (2001).  Dari  hasilnya,  diketahui  bahwa  teori
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diskriminasi oleh Dovidio ini dapat menjelaskan mengenai tindakan diskriminasi

yang ditemukan dalam drama seri Tenno No Ryouriban.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian  ini  diharapkan  memberikan  informasi  kepada  pembaca

mengenai bentuk-bentuk tindakan diskriminasi rasial dengan latar belakang fenomena

Yellow Peril di daratan Eropa tahun 1882.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam  penelitian  ini,  peneliti  membatasi  pokok  bahasan  pada  bentuk-

bentuk diskriminasi berdasarkan teori diskriminasi Dovidio (2001) yang ditemukan

dalam drama seri Tenno No Ryouriban karya sutradara Yuichiro Hirakawa dan Shingo

Okamoto sebagai objek material.

1.6 Definisi Istilah Kunci

Sosiologi Sastra : Area  pembelajaran  yang  fokusnya  berada  di  antara  karya
sastra  dan  struktur  maupun  permasalahan  sosial  (Tischler,
2007:5)

In-group             : Individu-individu  yang  menggunakan  istilah  “kita”  untuk
menunjukan  kepentingan  dan  ciri  yang  sama  (Allport,
1991:31)

Out-group           : Kelompok sosial yang berada di luar kelompok in-group yang
sering digeneralisasikan menjadi “mereka” (Allport, 1991:34)
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Diskriminasi rasial  : Perlakuan  berbeda  yang  diterima  oleh  kelompok  atau
seseorang yang dilakukan oleh kelompok lain dikarenakan
adanya perbedaan ras dan etnik (Quilian, 2002:306)

Diskriminasi            : Istilah yang menggambarkan perlakuan tidak sama rata yang
dilakukan  oleh  orang  seseorang  maupun  suatu  kelompok
kepada orang lain (Theodorson & Theodorson, 1969:23)


