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Abstract 
 

Islam in the meaning of discourse is a construction that contains certain ideology and politic. In 
its journey, the construction in this research begins with The Clash of Civilization, based on 
Samuel P. Huttington thesis, then it continues to 11th tragedy until tragic Bali bomb 1 and 2. 
This discourse of Islam becomes identical with terrorism. This becomes a dominant value that 
variates dynamic of Islam in the world contestation. Therefore, it impacts the rise of stereotype 
of Moslem. Terrorism is shown through practice of spreading threat to the other outside Islam. 
Not only of that, but the threat is proven by suicide bombing as a kind of repression to the group 
contradicted to them. In ? film, discourse of Islam becomes element constructing the story. 
Stereotype, repressive practices and domination are controversial things reflected through 
characters dialogues and scenes inside. The discussion in ? film particularly leads to anarchy 
practice by Islam mass organization and pro-contra of the stereotype. Domination of Islam in ? 
film is matrix elements that make it lead to repressive practice. Also, subordinate group is 
getting repression because of matrix elements. The matrix is shown through character, Hendra, 
who is Chinese and Kong Hu Cu against mass organization who are Javanese people and 
Moslems. Un-neutral media concept leads to reveal meaning up to ideological side behind the 
scene. There is a connectivity between what is shown in ? film with director as well as creator 
of the story, Hanung Bramantyo. His disagreement of repressive practice of FPI is basic in his 
creative process creating concept of the story. The connectivity is a politic of the director in 
representing discourse of Islam in his film. 
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A.  Perjalanan Wacana Terorisme Islam  

Islam merupakan salah satu agama terbesar di dunia dalam hal kuantias. Sekitar 
sepertiga penduduk dunia berkeyakinan Islam. Agama Islam dianggap sebagai 
keyakinan yang mampu menuntun kehidupan manusia ke arah yang lebih baik sehingga 
terdapat juga negara-negara yang berbasis Islam. Negara tersebut antara lain adalah 
Iran, Arab Saudi, Libya, Qatar dan Turki. Mereka mengaplikasikan ajaran Islam sebagai 
pandangan negara. Di sini Islam menjadi dasar kebijakan-kebijakan politik negara.  
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Seorang politisi Amerika Serikat bernama Samuel P. Huttington berperan dalam 
mengkonstruksi wacana Islam. Dia membaca pertarungan politik antar negara setelah 
perang dingin. Para teoritis beargumen bahwa pertarungan ideologi antar negara dalam 
perang dingin meliputi hak asasi, demokrasi liberal dan ekonomi global/pasar bebas. 
Dan salah satu pemikir Francis Fukuyama berpendapat bahwa dunia sudah mengalami 
akhir dari sejarah yang mengakhiri perang dingin dan dimulainya masa Post Cold War. 
Huttington dalam bukunya The Clash of Civilization and the Remaking of World Order 
(1996), menjelaskan masa perang ideologi telah berakhir dan dunia mengalami babak 
baru yaitu pertarungan kebudayaan. Dia berpendapat bahwa penyulut utama konflik di 
masa depan adalah dalam garis kebudayaan dan agama. Kebudayaan dunia yang dia 
maksud antara lain Western, Amerika Latin, Orthodox, Eastern World dan Moslem 
World. Moslem world. Moslem World merupakan dunia Islam atau negara-negara Islam 
yang meliputi negara timur tengah, Afrika Barat, Albania, Bangladesh, Brunei, 
Comoros, Indonesia, Malaysia, Pakistan, and Maldives. Negara-negara tersebut adalah 
negara yang berpotensi menyulut konflik dunia yang berbasis kultural. 

Marc Cogen menanggapi tesis dari Huttington dalam artikelnya yang berjudul 
The West, Europe and the Islam (2000) yang berpendapat bahwa tesis Huttington telah 
mengkonstruksi wacana Islam khususnya pandangan negara barat tentang negara-negara 
yang dikategorikan Huttington sebagai dunia Islam. 

“In a global world differences between cultures are real and important and the 
fault lines between civilizations will be the battle lines of the future. The clash of 
civilizations will replace the clash of ideologies that was the dominant conflict of the 
20th century. Conflicts between civilizations will increase due to an increased 
interaction, and the most pronounced conflict will be between the West and the Islam.” 
(Cogen:1) 

Penyataan dalam kutipan tersebut menandakan bahwa telah muncul sentimen 
baru dalam dunia barat. Konflik yang paling sering diutarakan adalah konflik antara 
negara barat dan Islam. Dalam pengkategorian kebudayaan, dunia Islam mempunyai 
kategori sendiri yang membuat identitas Islam menjadi ditegas-tegaskan dan dibedakan 
dari negara-negara lain. Perbedaan menjadi tidak cair dan berdasarkan kategori inilah 
konflik kebudayaan tersulut. 

Tragedy 11 September menjadi peristiwa yang menurut Cogen adalah bukti dari 
Clash of Civilization antara barat dan Islam. 

“The September 11 attacks became a turning point in the general security 
environment in the world. The attacks had a very symbolic meaning: in the heart of 
the West (New York and Washington) and conducted by Islam fundamentalists. 
Eighteen of the nineteen terrorists had their origins in Saudi Arabia, got their 
mission from Al-Qaidi in Afghanistan, lived and studied in Germany and, finally, 
carried out their attacks in the USA. In the weeks after the attacks Saudi Arabia 
denied the fact that the terrorists were Saudi Arabian citizens or were born and 
raised in the kingdom.” (Cogen: 3) 

Serangan teroris pada 11 September 2001 adalah peristiwa yang menyimbolkan 
serangan Islam terhadap negara Amerika Serikat. Hal ini terbukti dengan asal warga 
negara para teroris yang berasal dari negara-negara Islam yaitu Afghanistan dan Arab 
Saudi. Al-Qaida juga merupakan organisasi Islam yang berasal dari negara timur 
tengah. Menurut Huttington, Afghanistan dan Arab Saudi termasuk dalam kategori 
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dunia Islam sedangkan Amerika Serikat termasuk ke dalam kategori Western. Dan 
ketika peristiwa 11 september terjadi maka konflik tersebut langsung mengarah kepada 
konflik Islam dan barat. Huttington berperan dalam menciptakan pola pikir dalam 
memandang peristiwa tersebut. Negara-negara yang menjadi kategori dunia Islam juga 
terkena imbas dari konstruksi Islam sebagai teroris. 

Konstruksi wacana Islam sebagai teroris kemudian menjadi wacana global. 
Wacana tersebutlah yang menjustifikasi/membenarkan serangan Amerika Serikat dan 
sekutunya terhadap negara-negara Islam, Afghanistan dan Irak, atas nama pembasmian 
para teroris. Wacana ini kemudian menjadikan Islam sebagai the other dari peradaban 
dunia. Islam menjadi sebuah identitas yang dimarjinalkan berdasarkan alasan bahwa 
para teroris berasal dari organisasi Islam maka seluruh umat Islam mendapatkan imbas 
identitas sebagai teroris yang berbahaya. Padahal dinamika orang-orang Islam dalam 
memandang serangan teroris tersebut ada yang pro dan kontra tetapi wacana global 
telah mengeneralkan identitas Islam sebagai teroris yang memicu konflik peradaban 
dunia. 

Wacana global tentang Islam sebagai teroris juga berpengaruh di Indonesia. 
Peristiwa bom bali yang terjadi dua kali pada tahun 2002 dan 2005 menjadikan isu 
terorisme Islam semakin menguat. Peristiwa pertama hanya berselang waktu satu tahun 
dari tragedi 11 september 2001 yang menyerang Amerika Serikat. Isu hangat dari 
peristiwa serangan kepada Amerika tersebut langsung menyeruak di masyarakat 
Indonesia dalam memandang peristiwa bom Bali. Teroris Islam kembali beraksi dan 
yang menjadi sasarannya adalah Indonesia. Bali yang menjadi pulau wisata 
internasional menjadi target bom yang menelan ratusan korban dari warga negara 
Indonesia dan warga negara asing. 

Peristiwa bom Bali dipandang sebagai aksi terorisme yang berkaitan dengan aksi 
terorisme di Amerika Serikat. Daftar tersangka kasus bom Bali seperti Imam Samudra 
ditengarai mengikuti organisasi Islam dunia. Target serangan bom Bali adalah turis-turis 
yang sedang berlibur dan bersenang senang di Bali. Terbukti dengan lokasi pusat bom 
Bali pertama yaitu Paddy's Pub dan Sari Club (SC) di Jalan Legian, Kuta, Bali. Tempat-
tempat tersebut adalah klub-klub malam yang ramai dengan turis. Ledakan terakhir 
dalam bom Bali pertama adalah di dekat Kantor Konsulat Amerika Serikat. Ledakan 
kali ini membawa wacana tentang Islam yang semakin menguat, yaitu serangan Islam 
atas negara Barat khususnya Amerika Serikat. Peristiwa tersebut membuat pandangan 
bahwa Indonesia adalah sarang teroris sekaligus juga target terorisme. Peristiwa tersebut 
dianggap sebagai peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia. Wacana Bali 
yang semula adalah pulau dewata yang indah, eksotik dan aman menjadi wacana global 
yang negatif tentang Indonesia. 

Islam, terorisme dan bom bunuh diri adalah tiga unsur yang utuh dan melekat 
dalam wacana identitas Islam. Islam bukan lagi dianggap sebagai agama yang 
menentramkan kehidupan tetapi dianggap agama yang menakutkan. Berdasarkan 
wacana tersebut Islam seakan-akan adalah gerakan berbahaya yang menjadi musuh 
bersama warga dunia. Di Indonesia, wacana tersebut adalah wacana dominan. 
Pemerintah Indonesia juga melakukan aksi pembasmian teroris yang juga disebut 
sebagai musuh negara. Dengan dibentuknya pasukan khusus militer yaitu Densus 88 
pembasmian teroris mulai digalakkan. Pasukan tersebut adalah pasukan khusus yang 
menangani masalah terorisme di Indonesia.  
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B.  Sinopsis Film ? 

Film ? bercerita tentang hubungan sosial tiga agama yang ada di Indonesia yaitu 
Islam, Kristen dan Khong Hu Chu. Film ini menggambarkan keadaan Indonesia yang 
plural baik dari sisi agama dan etnis. Permasalahan juga banyak muncul di Indonesia 
karena perbedaan yang plural tersebut. Sikap toleransi dan saling menghargai antar 
umat beragama dan etnis menjadi pesan inti dari film ? 

Plot film bermula dari tragedi penusukan seorang pastur yang dilakukan oleh 
dua orang dengan kendaraan bermotor. Seorang menusuk pastur di saat keramaian dan 
seorang lagi sebagai pengendara motor kemudian walikota Semarang mengkonfirmasi 
tragedi tersebut sebagai peristiwa murni kriminal dan tidak ada unsur agama di 
dalamnya. Alur berlanjut pada kehidupan keluarga Tionghoa yang memiliki usaha 
restoran. Keluarga tersebut mempekerjakan seorang pelayan perempuan Islam yang 
bernama Menuk. Menuk tinggal bersama suaminya Soleh, seorang pengangguran yang 
taat beragama. Di dalam restoran itu selain menjual masakan khas cina, babi juga 
menjual masakan halal yaitu ayam dan kambing. Plot berlanjut pada seorang wanita 
Islam, Rika, yang pindah agama menjadi Kristen. Dia memiliki seorang anak laki-laki 
yang beragama Islam. Rika mempunyai seorang teman dekat bernama Surya, laki-laki 
Islam. Surya bekerja sebagai aktor figuran. Pada saat perayaan Paskah akan diadakan 
drama penyaliban Yesus, surya mengikuti casting pemeran Yesus dan akhirnya diterima 
dan berhasil memerankan tokoh Yesus. 

Di akhir film, pemilik restoran Tan Kat Sun sakit dan kelangsungan restoran itu 
dilanjutkan oleh Hendra anaknya yang tidak toleran terhadap pekerjanya yang beragama 
Islam. Dia memutuskan restoran buka pagi pada saat bulan Ramadhan yang akhirnya 
menjadi pemicu serangan perusakan restoran oleh pihak Islam. Serangan tersebut 
mengakibatkan Tan Kat Sun meninggal dunia. Suami Menuk akhirnya mendapatkan 
pekerjaan sebagai pasukan Banser dan bertugas mengamankan kelangsungan acara 
Paskah di gereja. Pada saat acara berlangsung Soleh, suami Menuk, menemukan bom di 
dalam gereja. Soleh berusaha membawa bom itu keluar gereja dan berakhir pada 
kematian dirinya. Kematian ayahnya, Tan Kat Sun dan kematian Soleh membuat 
Hendra memutuskan untuk berpindah agama menjadi Islam dan hal tersebut membuka 
dirinya untuk menghargai antar umat agama. Rika yang sebelumnya bertengkar dengan 
orang tuanya karena keputusannya pindah agama akhirnya mendapatkan restu dari 
orang tuanya dan hubungan mereka menjadi baik kembali.  

C.  Representasi Teroris Islam dan Terorisme Islam 

Wacana dominan Islam sebagai terorisme menjadi isu yang mempengruhi 
penggambaran orang-orang Islam di film ?. Terorisme yang dilakukan orang-orang 
Islam atas nama jihad membuat Islam menjadi agama yang menakutkan. Orang-orang 
Islam juga dinilai sebagai orang yang anarkis. Dalam film tersebut hubungan sosial 
Islam sebagai mayoritas disandingkan dengan agama lain yaitu Kristen dan Khong Hu 
Chu yang diwarnai dengan sikap intoleransi dan anarkis yang dilakukan orang-orang 
Islam. 

Terorisme Islam menjadi salah satu unsur yang digambarkan dalam film. 
Stereotype yang melekat pada orang Islam, yaitu teroris, diucapkan oleh tokoh Hendra 
ketika bersitegang dengan orang-orang Islam.  
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Orang Islam  : Ngapain lihat-lihat! 

Hendra : Biarin saja. 

Orang Islam  : Ah sipit! 

Hendra : Ngomong apa kamu! Teroris asu! 
 

Dialog tersebut menunjukkan bagaimana seorang etnis Tionghoa, Hendra, yang 
merasa dihina karena disebut sipit membalasnya dengan mengumpat, “teroris asu!” 
kepada orang Islam. Sontak perkelahian pun terjadi antara Hendra dengan orang-orang 
Islam. Tokoh orang Islam tersebut juga merasa terhina karena identitasnya disebut 
teroris. Terorisme khusunya di Indonesia diidentikkan dengan Islam. Wacana ini berasal 
dari dua kali serangan bom bali yang menggegerkan dunia. Tersangka dalam peristiwa 
tersebut adalah orang Islam. Hal tersebut menjadi pandangan sterotype yang 
mengeneralisasi bahwa orang Islam khususnya di Indonesia adalah teroris. Indonesia 
juga disebut sebagai sarang teroris. Dalam dialog tersebut penolakann identitas teroris 
yang dilakukan oleh tokoh orang Islam adalah penggambaran tindakan kontra orang 
Islam terhadap praktik terorisme. Aksi terorisme yang dijustifikasi sebagai aksi jihad 
dinilai sebuah pemaknaan yang melenceng dari ajaran agama Islam.  

Identitas orang Islam sebagai teroris adalah identitas yang coba untuk 
dibersihkan oleh orang-orang Islam di Indonesia. Film ? merupakan sebuah usaha dari 
pihak Islam untuk membersihkan namanya dari sebutan teroris. Kutipan di bawah ini 
merupakan penolakan identitas tersebut. 

Komandan Banser  : Kamu dengar gak rangkaian bom gereja yang dilakukan 
teroris itu 

Hendra : Dengar.. dengar 

Komandan Banser  : Kita sebagai umat Islam jadi jelek gara-gara berita itu. Kita 
sebagai ormas Islam menolak pandangan seperti itu dengan 
menjaga gereja seperti ini. Dan ini jihad. 

 

Dalam film tersebut diceritakan bahwa pada perayaan paskah, pasukan Banser 
NU yang merupakan ormas Islam bertugas untuk menjaga keamanan gereja. Dialog 
tersebut menunjukkan bahwa umat Islam, komandan Banser, berusaha untuk menolak 
pandangan terorisme yang dilakukan orang Islam dengan bertugas mengamankan acara 
paskah di gereja. Aksi bom terhadap gereja telah mencemarkan nama Islam. Di sini 
pemaknaan jihad kembali diperbincangkan. Dari pernyataan komandan Banser tersebut 
salah satu bentuk praktik jihad adalah menghormati dan menghargai agama lain baik 
dalam hal beribadah maupun dalam hal keyakinan.  

Ada bentuk-bentuk terorisme Islam yang terjadi di Indonesia selain terror bom. 
Terorisme tersebut berawal dari wacana yang dikonstruksi Islam yaitu wacana orang 
kafir, perbuatan yang menentang ajaran Islam dan tindakan yang seharusnya dilakukan 
dalam memeranginya. Wacana tentang klub malam, prostitusi dan tempat hiburan 
malam diwacanakan sebagai tempat-tempat orang kafir. Orang kafir merujuk kepada 
orang yang menentang atau menyimpang dari ajaran agama Islam. Wacana yang 
diberlakukan untuk memerangi orang kafir adalah dengan tindakan anarkis. Wacana ini 



 
Prosiding The 5th International Conference on Indonesian Studies: “Ethnicity and Globalization” 

 424 

terbukti dengan tindakan anarkis anggota-anggota FPI dalam melakukan penertiban 
pada tempat-tempat yang dianggap maksiat. 

“…saat Playboy terbit perdana, ormas Front Pembela Islam (FPI) langsung 
mendatangi kantor Playboy di Jalan TB Simatupang Jakarta Selatan berunjuk rasa 
dengan melakukan orasi, perusakan, dan pembakaran.”  
<http://www.tempo.co/read/news/2010/08/27/063274387/Kasus-Playboy-
Indonesia-dari-Terbit-Hingga-Tutup-Kontroversial> [22 Desember 2012]. 

“Forum Masyarakat Kemang juga menyesalkan aksi FPI yang sempat 
menimbulkan sejumlah orang luka-luka karena dipukul dengan kayu dan bambu. 
Agus seorang pedagang jamu dan Subardi pelayan kafe menderita luka di bagian 
kepala.” 
<http://news.liputan6.com/read/88528/forum-masyarakat-kemang-menentang-aksi-
fpi> [22 Desember 2012]. 

 

Wacana dan tindakan anarkis oleh FPI adalah bentuk terorisme yang dilakukan 
oleh orang Islam khusunya anggota FPI. Kafe malam, tempat bilyard dan kantor 
playboy adalah tempat-tempat yang termasuk dalam wacana tempat maksiat dan 
tindakan yang dilakukan FPI untuk memerangi perbuatan maksiat tersebut adalah 
dengan tindakan anarkis.  

Terorisme Islam dengan tindakan anarkisnya juga ditampilkan dalam salah satu 
adegan dalam film ?. Adegan berawal ketika Hendra anak dari Tan Kat Sun pemilik 
restoran Cina memutuskan bahwa restoran cuma tutup pada hari pertama lebaran Idul 
Fitri, hari kedua dan seterusnya akan tetap buka. 

Hendra  : (menempel selembar kertas pada pintu masuk restoran yang bertuliskan, 
Tutup pada hari lebaran pertama buka lagi pada lebaran hari kedua.) 

Ibu   : Hen, apa-apaan tuh? Kita buka lima hari sesudah lebaran. 

Hendra  : Yang kayak gitu itu gak akan buat restoran kita jadi gede mi! 

Ibu  : Kita harus menghargai yang lebaran. 

Hendra  : Apa mereka hargain kita mi? 

 

Menurut ibu dalam dialog tersebut sikap Hendra menunjukkan sikap tidak 
toleransi terhadap umat Islam yang akan merayakan hari raya Idul Fitri. Keputusan ini 
kemudian memicu tindakan anarkis oleh sejumlah umat Islam. Orang-orang Islam 
kemudian mendatangi restoran tersebut dan melakukan tindakan anarkis dengan 
merusak barang-barang yang ada di restoran. Tindakan anarkis ini menjadi salah satu 
penyebab meninggalnya Tan Kat Sun. Restoran yang buka pada hari raya idul fitri 
menunjukkan wacana intoleransi terhadap umat Islam. Dan orang-orang yang 
melakukan tindakan yang menentang ajaran Islam adalah orang kafir. Praktik 
diskursusnya adalah pihak Islam memproduksi wacana yang kemudian dikonvensi oleh 
orang-orang Islam lain atau ormas Islam. Wacana tersebut disebarkan melalui setiap 
orang Islam yang mengkonvensinya. Praktik penyebarannya contohnya dengan 
menghimbau dan mengumumkan wacana tersebut kepada mayarakat seperti 
menghimbau tempat-tempat hiburan malam untuk tutup selama bulan Ramadhan. 
Masyarakat kemudian meresepsi wacana tersebut. Dalam praktik diskursif dibutuhkan 
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represi untuk menegakkan common sense dalam wacana tersebut. Praktik represif 
contohnya adalah hukuman atas penyimpangan common sense. Seperti tindakan anarkis 
yang dilakukan ormas FPI adalah bentuk represi dari penyimpangan good values 
tentang wacana yang mereka produksi dan sebarkan. Tindakan anarkis tersebut 
merupakan tindakan terorisme dengan berdasarkan jihad. Restoran Cina dalam film ? 
mengalami tindakan represif sebagai akibat dari penyimpangan common sense wacana 
Islam Penyimpangan common sense  tersebut adalah keputusan membuka restoran pada 
hari raya Idul Fitri. Konsekuensinya adalah mendapatkan hukuman dari pihak yang 
memproduksi wacana yaitu pihak Islam dan bentuk hukumannya adalah perusakan 
barang-barang di restoran. 

D.  Islam sebagai Kelompok Dominan  

Terorisme Islam adalah sebuah bentuk praktik dominasi Islam sebagai kelompok 
yang dominan khususnya di Indonesia. Islam memiliki kuasa untuk memproduksi 
wacana dan menerapkannya di dalam masyarakat. Salah satu faktornya adalah di 
Indonesia mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Tetapi bukan berarti tingkat 
kuantitas yang tinggi mempunyai persepsi yang sama akan sebuah wacana yang 
diproduksi oleh salah satu pihak Islam. Ada dinamika-dinamika yang terjadi di dalam 
sebuah kelompok Islam yang dianggap homogen. Sebuah dominasi memiliki beberapa 
faktor dan dinamika yang membentuk dominasi tersebut. Patricia Hills Collins adalah 
tokoh yang berpendapat tentang dinamika intersectionality dalam sebuah dominasi dan 
represi. Dalam bukunya Black Feminist Thought (2000) dia menjelaskan tentang konsep 
matrix of domination.  

“Subsequent work aimed to describe different dimensions of this interconnected 
relationship with terms such as intersectionality (Crenshaw 1991) and matrix of 
domination. In this volume, I use and distinguish between both terms in examining 
how oppression affects Black women. Intersectionality refers to particular forms of 
intersecting oppressions, for example, intersections of race and gender, or of 
sexuality and nation. Intersectional paradigms remind us that oppression cannot be 
reduced to one fundamental type, and that oppressions work together in producing 
injustice. In contrast, the matrix of domination refers to how these intersecting 
oppressions are actually organized. Regardless of the particular intersections 
involved, structural, disciplinary, hegemonic, and interpersonal domains of power 
reappear across quite different forms of oppression. My third objective is to 
develop an epistemological framework.” (Collins, P.H., 2000:18) 

Collins mencontohkan represi terhadap wanita kulit hitam. Dalam represi 
tersebut memuat dinamika ras, gender, seksualitas dan bangsa. Paradigma 
intersectionality menyatakan bahwa sebuah represi atau dominasi tidak dapat dilihat 
dari satu tipe dasar. Wanita kulit hitam yang terepresi faktornya bukan hanya karena dia 
dari ras yang berkulit hitam saja. Barangkali dia orang kulit hitam, wanita, orang 
miskin, bangsa pendatang dan minoritas. Jadi dia terepresi karena dinamika ras, gender 
dan bangsa. Kemudian ada konsep matrix of domination yaitu sistem yang mengatur 
represi intersection yaitu struktur masyarakat, hegemoni dan disipiln nilai. 

Islam yang dominan ditampilkan dalam film ? melalui adegan tindakan anarkis 
sebagai bentuk represi terhadap kelompok lain. Adegan tersebut adalah potret dari 
wacana tentang orang Islam yang anarkis yang dilakukan oleh suatu ormas Islam 
bernama Front Pembela Islam. Dalam adegan tersebut menunjukkan adanya praktik 
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dominasi dan represi. Orang Islam memiliki kuasa bertindak anarkis terhadap orang 
Tionghoa. Jika dianalisa melalui paradigma intersectionality maka represi yang dialami 
oleh orang Tionghoa adalah karena mereka adalah bangsa pendatang, mereka adalah 
kelompok minoritas dan mereka melakukan tindakan intoleransi dengan membuka 
restoran pada hari raya Idul Fitri. Dari faktor-faktor itulah mereka mendapatkan represi 
secara berlapis-lapis. 

Dominasi Islam mendapatkan kuasanya dalam praktik diskursif ataupun represif 
karena faktor-faktor yang berlapis. Islam adalah kelompok yang umum, jika ditarik 
partikularitas kelompok Islam yang populer dengan tindakan anarkis di Indonesia maka 
deskripsi tersebut akan mengarah kepada ormas Islam, FPI. Tindakan anarkis dalam 
film ? merepresentasikan tindakan anarkis FPI. Ormas Islam tesebut memiliki kuasa 
merepresi kelompok lain karena ormas tersebut memiliki pengikut yang menyebar di 
Indonesia. Dari segi kuantitas ormas tersebut adalah kelompok mayoritas jika 
dibandingkan dengan kelompok pemeluk agama Khong Hu Chu. Jumlah kuantitas yang 
besar tersebut memberikan pengaruh kuasa yang kuat terhadap suatu kelompok 
minoritas.  

Adegan anarkis tersebut berlatar tempat kota Semarang, Jawa Tengah. Tindakan 
tersebut juga berdasarkan tindakan represif etnis Jawa terhadap etnis Tionghoa. Etnis 
Jawa yang merupakan etnis pribumi merasa mendominasi tanah airnya. Ormas tersebut 
mendapatkan pengaruh kuasa  karena anggotanya berasal dari etnis Jawa. Secara sosial 
tindakan anarkis tersebut adalah bentuk dominasi dan represi antara kelompok besar dan 
kelompok yang lebih kecil. Dalam struktur masyarakat, ormas adalah organisasi legal di 
masyarakat. Pihak yang direpresi adalah satu keluarga kecil Tionghoa. Secara sosial 
ormas lebih tinggi kedudukannya dibandingkan satu kelompok keluarga. Tindakan 
anarkis dalam film ? tersebut mengarah kepada dominasi ormas terhadap satu kelompok 
keluarga. 

Dominasi dan represi pada adegan tindakan anarkis pengrusakan restoran Cina 
merupakan bentuk dominasi dan represi yang berlapis tidak berdasar hanya pada satu 
tipe dasar. Dinamika tindakan tersebut berdasar kepada etnis, bangsa, agama, kuantitas 
dan kelompok sosial. Konflik tersebut adalah perselisihan antara agama Islam dan 
Khong Hu Chu, etnis Jawa dan Tionghoa, Ormas dan keluarga. 

E.  Politik Representasi Hanung Bramantyo 

Hanung Bramantyo merupakan sutradara sekaligus kreator ide cerita film ?. 
Terdapat konektivitas antara kerangka pengetahuan Hanung dan representasi Islam 
dalam film. Hanung juga merupakan seorang yang menentang tindkan anarkis ormas 
Front Pembela Islam. Politik representasi Hanung dalam menggambarkan Islam akan 
dilihat dari pendapatnya tentang ormas FPI berikut ini.  

“Sutradara Hanung Bramantyo mengikuti demo damai 'Indonesia tanpa Front 
Pembela Islam (FPI)' di Bundaran Hotel Indonesia, Selasa, 14 Februari 2012. 
"Kedatangan saya adalah bentuk konkret dukungan aksi damai," katanya, Rabu, 15 
Januari 2012.”  
<http://www.tempo.co/read/news/2012/02/15/219384270/Alasan-Hanung-
Bramantyo-Ikut-Indonesia-tanpa-FPI> [22 Desember 2012]. 

Dari data tersebut menunjukkan bahwa sikap Hanung yang menentang ormas 
FPI. Dilihat dari aksi damai demonstrasi 'Indonesia tanpa Front Pembela Islam (FPI)' di 
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Bundaran Hotel Indonesia tersebut Hanung tidak setuju dengan FPI khususnya tidak 
setuju dengan tindakan anarkisnya. 

Dalam filmnya, ?, Hanung menghadirkan tindakan anarkis yang dilakukan oleh 
orang Islam yang merupakan representasi dari tindakan FPI. Dia menampilkan tindakan 
anarkis tersebut dengan plot yang mengarah kepada efek buruk yang ditimbulkannya. 
Penggambaran secara detil adengan tersebut adalah tindakan anarkis oleh sejumlah 
umat Islam mengakibatkan infrastruktur dan barang-barang di restoran hancur 
berantakan. Hendra anak pemilik restoran terkena beberapa kali pukulan kayu dan 
dihajar oleh beberapa orang. Tan Kat Sun, pemilik restoran, terkena pukulan kayu dan 
beberapa hari kemudian meninggal dunia. Hanung menampilkan adegan tersebut 
dengan efek tragis yang mengakibatkan korban harta dan jiwa. Tan Kat Sun adalah 
orang yang cenderung memihak toleransi terhadap Islam. Yang bersalah adalah 
anaknya, Hendra. tetapi yang menjadi korban adalah Tan Kat Sun. Adegan tersebut 
menunjukkan bahwa tindakan anarkis telah merenggut korban yang tidak berdosa. 
Dapat dilihat bahwa politik Hanung dalam menggambarkan identitas orang-orang Islam 
dengan tindakan anarkisnya menyandingkanya dengan akibat kerugian yang besar dan 
dari penggambaran adegan tersebut terlihat praktik wacana Hanung Bramantyo yang 
tidak sepakat dengan tindakan FPI dengan menggambarkannya sebagai penyebab 
kematian Tan Kat Sun dan kerugian materi yang dialaminya. 

F.  Kesimpulan 

Perjalanan wacana terorisme Islam bermula dari serangan 11 September yang 
dianggap dilakukan oleh organisasi Islam Al-Qaedah. Stereotype tentang Islam 
kemudian muncul sebagai identitas yang menakutkan dan punya kuasa yang besar. 
Stereotype tersebut berimbas kepada negara-negara Islam dan negara dengan mayoritas 
Islam yang termasuk dalam kategori dunia Islam termasuk Indonesia.  

Wacana terorisme juga menyebar di Indonesia dan diperkuat dengan peristiwa 
dua kali bom Bali. Islam semakin kuat identitasnya sebagai terroris. Wacana Islam 
sebagai teroris kemudian dimunculkan dalam film ? melalui tokoh dan dialognya dalam 
adegan contohnya adalah sebutan teroris pada karakter Islam sebagai bentuk umpatan. 
Bentuk tindakan terorisme khususnya di Indonesia bukan lagi praktik bom bunuh diri 
tetapi bertransformasi menjadi tindakan anarkis yang meneror kelompok-kelompok lain 
dalam masyarakat. Bentuk terorisme dilakukan melalui praktik diskursif yaitu 
memproduksi wacana, menyebarkannya dan melakukan represi terhadap penegakan 
common sense wacana. Bentuk tindakan represif contohnya adalah hukuman bagi siapa 
saja yang melanggar atau menyimpang dari common sense wacana yang diproduksi. 
Tindakan represif tersebut ditampilkan dalam film sebagai wujud dominasi Islam 
terhadap satu keluarga Tionghoa. Dominasi Islam terhadap keluarga Tionghoa 
mengandung dinamika dominasi dan represi yang berlapis. Adegan perusakan restoran 
Cina milik satu keluarga Tionghoa adalah dominasi dan represi antara Islam dengan 
Khong Hu Chu, etnis Jawa dengan Tionghoa, ormas dengan satu kelompok keluarga. 

Hanung Bramantyo sebagai sutradara sekaligus kreator cerita adalah seorang 
yang menentang tindakan anarkis ormas FPI. Politik representasi Hanung dalam 
menggambarkan identitas Islam sebagai kelompok yang mendominasi, merepresi dan 
anarkis yang dapat menebar teror terhadap kelompok lain ditunjukkan melalui adegan 
tindakan anarkis oleh orang Islam yang mengakibatkan kerugian harta dan korban jiwa 
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yang tak berdosa. Pendapat Hanung tentang ketidaksepakatannya terhadap tindakan 
anarkis ormas FPI terefleksikan melalui penggambaran  adegan tersebut. Di sini terlihat 
praktik wacana Hanung Bramantyo dalam memarjinalkan tindakan terorisme dan 
anarkisme Islam. 
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