
1.   Put On, Wiro, Dai Nippon 
 
 
Peranakan Tionghoa, yang dalam hal ini berarti kelompok etnik Tionghoa di Indonesia, adalah 
kelompok yang kiranya sulit menegaskan maupun ditegaskan identitasnya di Indonesia, bukan 
saja karena (1) yang disebut kelompok etnik Tionghoa itu tidak homogen, dan (2) konsep 
identitas taklagi tertutup melainkan terbuka; sehingga identitas sekaligus berarti kebergandaan 
identitas, melainkan juga (3) haru-biru politik sepanjang zaman di Indonesia, selalu 
menempatkan kelompok etnik Tionghoa itu berada dalam posisi mengambang: bahwa secara 
dominan keselamatan menjadi ideologi yang terbaca dalam politik identitasnya. Disebut 
dominan, berarti dalam kelompok yang ternyatakan tidak homogen ini, terdapat pula kelompok 
terbawahkan yang bernegosiasi, maupun juga yang menolak ideologi keselamatan tersebut. 
 
Put On dan Musim Politik 
 

Jika haru-biru zaman itu dicontohkan masa pendudukan Jepang (1942-1945), dan 
media yang diperiksa sebagai situs perjuangan ideologi adalah komik karya komikus 
Peranakan Tionghoa, maka prioritas utama tidak keliru jika menengok baris komik (comic 
strip) Put On yang digubah Kho Wan Gie (1908-1983), karena sudah muncul sejak 2 Agustus 
1930 di Harian Sin Po. Masalahnya, pada masa pendudukan Jepang, Sin Po dibreidel karena 
dianggap pro-Tiongkok. Apakah tokoh Put On yang hadir secara rutin, dan boleh dianggap 
pandangan politiknya mengikuti kebijakan redaksi, juga pro-Tiongkok? Dalam penelitian 
Myra Sidharta (2000: 157-73) terdapatlah cuplikan panil yang membenarkannya. 
 

 
 
Put On 1938: Pro Republik Tiongkok 
© 1938 by KHO WAN GIE / SIN PO 
 



Namun sepanjang riwayatnya, rupa-rupanya haluan politik Put On dapat dikatakan 
mengambang, disebabkan karena kebijakan yang teracu kepada sentimen sosial politik semasa: 
apakah kelompok dominan mengayomi atau memusuhinya. Jika semasa pemerintahan Hindia 
Belanda, yakni sejak awal abad ke-19, kelompok etnik Tionghoa secara resmi didudukkan 
lebih tinggi posisinya dari “pribumi” dalam embrio politik apartheid yang kemudian bertahan 
lama di Afrika Selatan (Ong, 2008 [1999]: 94-5), dengan segala keuntungan yang didapatnya; 
status itu—kali ini secara “tidak resmi”—berbalik setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 
tahun 1945. 

Dalam iklim “revolusioner”, di berbagai tempat di Indonesia berlangsung penjarahan, 
bahkan pembunuhan, terhadap kelompok etnik Tionghoa, yang memaksa kelompok ini 
mendirikan pasukan bersenjata bernama Pao An Tui (Badan Pelindung Keselamatan) dengan 
tugas melindungi khalayak Peranakan Tionghoa dari ancaman “pribumi”. Tidak heran jika Pao 
An Tui direstui pihak Belanda, dan Konsul Jenderal Tiongkok untuk Hindia Belanda sempat 
melakukan inspeksi. Penolakan pemerintah Republik Indonesia, maupun antipati kaum 
nasionalis Tionghoa sendiri, atas hadirnya pasukan eksklusif bagi etnik Tionghoa ini, membuat 
umur Pao An Tui cukup singkat (1947-1949). Namun keberadaan Pao An Tui sempat 
memukau kaum Peranakan Tionghoa, yang mungkin sempat merasakan “keterancaman 
bersama”, dan itulah yang terungkap dari petikan panil Put On dalam penelitian Sidharta ini: 
 

        
 
Put On 1947: Pro Pao An Tui. 
© 1947 by KHO WAN GIE / Jakarta-Batavia (2000) 
 

Arah politik Put On sudah berbeda lagi ketika keberadaan RI telah semakin sahih, dan 
Soekarno sejak Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung menempatkan posisinya sebagai 
pemimpin “bangsa-bangsa baru” atawa “new emerging forces”. Retorika pidato-pidato 



Soekarno agaknya juga memukau Put On, di samping eksistensi poros Jakarta-Peking saat itu, 
yang baru akan bubar tahun 1965, seperti tergambar dari cuplikan panil berikut: 
 

  
Put On 1958: Pro Bung Karno. 
© 1958 by KHO WAN GIE / PUT ON (2009) 
 

Dengan dibreidelnya Sin Po oleh Jepang semasa pendudukannya, yang saat itu berarti 
absennya Put On, tidak diketahui sikapnya yang eksplisit terhadap pendudukan tersebut. 
Namun jika sebelumnya Put On pro Republik Tiongkok, dan Tiongkok mengalami kemalangan 
besar selama pendudukan Jepang, apakah terlalu sulit menduga sikapnya? Betapapun 
pandangan Sin Po belum tentu mewakili semuanya, meski memang terdapat sejumlah 
organisasi bawah tanah Tionghoa yang berorientasi, bahkan berhubungan dengan Tiongkok, 
maupun yang bekerja sama dengan Belanda, atau Sekutu, pada masa pendudukan Jepang, baik 
yang totok maupun Peranakan. Organisasi-organisasi ini terbongkar oleh dinas intelijen 
Kenpeitai, dan para pemimpinnya dihukum penggal, justru karena tidak bekerjasama dengan 
organisasi bawah tanah “pribumi”. 

 
 

Keberpihakan dalam Kompleksitas 
 

Komikus Peranakan lain adalah Kwik Ing Hoo (1921-2010) dan Lie Djoen Liem, yang 
masing-masing sebagai pelukis dan penulis telah menggubah komik seri Wiro, Anak Rimba 
Indonesia yang legendaris. Digubah pertama kali tahun 1956, artinya konteks pendudukannya 
diperiksa dalam teks. Segera tampak bahwa seri ke-9 berjudul “Wiro Melawan Tentara 
Jepang”. Namun politik identitas yang terbaca dalam komik “tarzan Indonesia” ini 
menunjukkan betapa orientasi sudah berubah. Meski tetap dapat dikatakan anti-Jepang, haluan 
ideologis dalam politik identitasnya jauh lebih kompleks. 

Dalam seri Wiro, tampak jelas usaha identifikasi dengan gagasan Indonesia, tetapi 
dengan tolok ukur yang berasal dari kuasa negeri adidaya Amerika Serikat, yang dihadirkan 
kembali melalui sosok Dr. Watson, pembuat film dokumenter kehidupan rimba dari The 
American Motion Picture Coy, yang selalu siap bertarung seperti Indiana Jones, dan Miss Lana, 
peneliti serangga tropis yang tidak asing dengan senjata api. Meskipun Wiro yang selalu 



berkalung katapel adalah tokoh utama, ia selalu mendapat pembimbingan dan pengayoman 
dari kedua orang itu: mulai dari menembak sampai membaca buku. 

Dengan latar rimba belantara, Wiro yang berusaha menjadikan dirinya Tarzan, tampak 
superior dalam segala tindakan darurat yang mutlak dibutuhkan di alam bebas, seolah bagian 
dari alam itu sendiri. Sedangkan Dr. Watson dan Miss Lana, meski cintanya terhadap alam 
tidak perlu diragukan tetaplah mengambil jarak dari alam itu sendiri. Wiro selalu bertelanjang 
dada, bercelana pendek, tidak pernah memakai sepatu, dan bersahabat dengan empat binatang; 
Dr. Watson dan Miss Lana selalu berbusana dinas lapangan, bersepatu but, dan hubungannya 
dengan alam selalu menjaga jarak: melalui kamera atau kacamata ilmu pengetahuan. 

Apakah Wiro, yang memperkenalkan diri sebagai, “Aku bukan Tarzan, tetapi Wiro, 
anak Indonesia,” sahih sebagai representasi keindonesiaan? Sebuah kajian, dengan menyebut-
nyebut Wiro di hutan makan daging babi hutan, dan menjualnya ke penduduk kampung yang 
bersedia membelinya, agar bisa membeli celana pendek baru; serta penggambaran kota 
mengacu ke atap rumah khas arsitektur toko-toko Peranakan Tionghoa, lantas menunjuknya 
sebagai representasi Peranakan Tionghoa. Apakah ini cukup? Betapapun, cukup atau tidak 
cukup, sosok Wiro bukanlah satu-satunya indikator dalam jaringan penanda keindonesiaan 
dalam komik seri Wiro yang lengkapnya 10 jilid itu. 

Bahwa penggambaran alam dan fauna dalam perjalanan dari pulau ke pulau itu tampak 
representatif, memang merupakan pencapaian komik seri Wiro, tetapi ketika sampai kepada 
penggambaran “suku-suku asli”, baik di dalam hutan maupun di pantai, maka kompleksitas 
pembermaknaannya bertambah, karena lebih mirip stereotip “suku-suku Afrika” dalam komik 
Tarzan gubahan Hal Foster atau Burne Hogarth sebagai produksi Edgar Rice Burrough Inc. 
Mengingat keterampilan teknis yang tinggi dari Kwik Ing Hoo, maka perkara bagaimana 
“suku-suku asli Indonesia” bisa menjadi “suku-suku Afrika”, bahkan juga “suku-suku 
Amazon” atau “suku-suku Melanesia”, takharus dicari jawabnya kepada masalah teknis juga, 
seperti “kurang riset” dan lain sebagainya, melainkan kepada orientasi budaya Peranakan 
Tionghoa yang mestizo sifatnya. 

Polarisasi ekstrem antara Wiro dan “suku-suku asli” mungkin bisa ditengahi para 
pembantu Dr. Watson, yakni para porter, pengangkut barang yang semuanya harus mampu 
menembak dan memainkan golok. Apakah mereka ini “titik tengah” keindonesiaan yang lebih 
meyakinkan, karena semuanya mengenakan “seragam” kaos oblong, celana kutung, dan 
terutama mengenakan peci? Jika peci itu mengesahkan keindonesiaan, maka posisi porter tanpa 
nama tidaklah dapat dikatakan dominan dalam superioritas Dr. Watson dan Miss Lana.  

Apabila, wacana komik Wiro diperiksa dalam konteks keindonesiaan, maka formasi 
diskursifnya yang terdiri dari rimba seisinya, termasuk “suku-suku asli”, tamu-tamu asing, 
maupun subjek Wiro itu sendiri sudah merupakan kebergandaan identitas yang kompleks. 
Adalah kompleksitas ini yang lenyap dalam keberpihakan bersama melawan sisa-sisa tentara 
Dai Nippon: meski tank yang digunakan jelas representasi superioritas Amerika Serikat, tetapi 
“musuh bersama” ini mengalihkan perhatian dari kompleksitas tersebut. Ideologi yang eksplisit 
disebutkan adalah “perdamaian”— abstraksi yang terhindar dari pernik-pernik politik identitas, 
yang akan sia-sia mengisolasi identitas mandiri dalam kondisi kebergandaan identitas. 

 



 

 
 

Jilid ke-9, “Wiro Melawan Tentara Jepang” khusus bercerita “perang” melawan sisa-
sisa tentara Dai Nipppon di Papua, ketika Indonesia sudah merdeka, sebagai proyek 

identitas lanjutan 
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Kembali ke Kompleksitas 
 
 
Dengan atau tanpa pendudukan Jepang dalam komiknya, bagi komikus Peranakan 

Tionghoa, khususnya Kho Wan Gie maupun Kwik Ing Hoo & Lie Djun Liem, keberadaan 
pendudukan itu menegaskan keberpihakan politiknya. Patut dicatat bagaimana nasionalisme 
masih merupakan barang baru pada tahun 1930-an, dan masih pula dihayati dengan penuh 



ambiguitas pada 1950-an, karena tradisi kesukuan yang eksklusif jelas berbanding terbalik 
dengan nasionalisme modern yang terbuka, yang bisa menerima siapapun dalam kontruksi 
negara-bangsa selama sepakat dengan ideologinya. Perbedaan kondisi tahun 1970-an yang 
berbeda, yang disebut masa keemasan komik Indonesia, membuat konteks pendudukan Jepang 
pada Taufan (Ganes Th., 1975) dan Lebak (Djair, 1971) tidak dilibatkan. 

Baik naratif Put On yang sampai kapanpun tak berjodoh, maupun Wiro yang lari dari 
rumah, bagaikan penanda yang tidak bisa lebih baik lagi atas kompleksitas Peranakan 
Tionghoa untuk merumahkan dirinya di negeri “asing” yang betapapun adalah rumahnya. 
Sangat bisa dimaklumi, jika wacana tekstual tergambar, seperti yang disebut komik, dalam 
gubahan komikus Peranakan Tionghoa masa itu, memperlihatkan tanggapan beragam terhadap 
nasionalisme, karena ikatan tradisional dengan tanah leluhur yang sangat kuat—meski 
terhadap pendudukan Jepang, semuanya bersikap melawan. 
 
 

	  
	  


