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Hubungan antarras sering kali menimbulkan isu-isu kultural, dan versi gaynya tidak 

terkecuali. Segala upaya untuk membahas persoalan hubungan beda ras antara pria gay Asia 

dan Kaukasoid, terutama dalam komunitas gay Asia dan diaspora Asia, akan menghasilkan 

debat yang terpolarisasi dalam bingkai retorika “Asia versus Kaukasoid”. Retorika inilah 

yang mendorong saya untuk memeriksa representasi sinematik kontemporer akan hubungan 

dan hasrat Asia-Kaukasoid dalam esai ini; apa yang secara peyoratif disebut fenomena “beras 

dan kentang”. Di sini saya berfokus pada film-film Cina diaspora yang mengandung tema itu, 

yang kebanyakan kebetulan berbahasa Inggris.1 Fenomena tersebut juga menciptakan 

kegelisahan kultural yang cukup mendesak hingga film-film ini merasa perlu menghadapi, 

meredakan, atau secara sadar mengatasinya. Untuk memulai analisis, pertama-tama perlu 

saya petakan secara ringkas kontur dinamika antarras ini untuk dapat sampai pada motivasi-

motivasi naratif dan representatif yang mendasari karya-karya yang akan saya bahas. 

 

 

Konsep “beras dan kentang” berdasar pada stereotip etnis, yang dipandang oleh Laurence 

                                                           
1 Keputusan saya untuk berfokus pada sinema Cina diaspora untuk mengonseptualisasi hubungan 
gay Asia-Kaukasoid muncul dari penelitian saya sendiri tentang sinema Cina diaspora secara umum. 
Saya terbiasa dengan fakta bahwa teori apa pun yang menggeneralisasi label “Asia” harus 
memperhatikan dengan selektif etnis, negara, dan kekhususan budaya, yang ditentukan oleh 
kecenderungan, investasi, dan ketertarikan pribadi. Contohnya, saya menyadari bahwa film-film 
seperti My Beautiful Launderette (1985) dan Touch of Pink (2004) menampilkan hubungan gay 
Pakistan-Kaukasoid yang menghadirkan nuansa amat spesifik secara kultural yang berbeda dengan 
pilihan film-film saya dalam esai ini; jenis modulasi kultural yang sama juga disampaikan dalam kritik 
tajam Sandip Roy tentang “ratu kari” (curry queen), versi India dari fenomena “ratu beras”. Sandip 
Roy, “Curry Queens and Other Spices,” dalam Q & A: Queer in Asian America, ed. David L. Eng dan 
Alice Y. Hom (Philadelphia: Temple University Press, 1998), 256-61. Maka dari itu, maksud saya 
bukanlah untuk menegasikan pemikiran saya tentang isu “beras dan ketang” melalui film-film Cina 
diaspora ini. Sebenarnya, banyak film-film tersebut, terutama yang Amerika Asia dan Asia Inggris, 
menampilkan tidak hanya keberadaan Cina tetapi juga berbagai suara-suara Asia yang berbeda, dan 
suara-suara ini membentuk hubungan yang beresonansi dalam kesamaan pengalaman-
pengalamannya. Oleh sebab itu, saya menggunakan hubungan-hubungan tersebut dalam 
penggunaan “Asia” sebagai suatu etnis yang lebih besar dan kategori politik intervensi. 
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Wai-Teng Leong sebagai kasus “ketertarikan spesifik di kalangan pria homoseksual pada pria 

lain dari kelompok etnis tertentu.”2 “Ratu kentang” (potato queen) adalah laki-laki asia yang 

secara eksklusif mengencani laki-laki kulit putih, sedangkan “ratu beras” (rice queen) adalah 

laki-laki kulit putih yang hanya menyukai laki-laki Asia. Penggunaan metafora “beras” dan 

“kentang”, karena jelas berkonotasi rasial, berisiko dikooptasi ke dalam berbagai wacana 

rasial. Istilah-istilah ini juga memiliki kecenderungan untuk menghilangkan heterogenitas 

dan perbedaan dalam kategori etnis “Asia” dan “Kaukasoid”. Tentu saja gagasan pelabelan 

etnis/seksual ini mengungkap hanya puncak gunung es “beras dan kentang”, yakni 

persimpangan rumit dari wacana rasial dan seksual queer. Dalam esai sosiologisnya yang 

berjudul Of Rice and Potatoes, Leong menganalisis beberapa dimensi problematika tersebut, 

yang ingin saya soroti secara singkat di sini guna membuat rangka teoretis untuk meletakkan 

analisis film saya. 

 

Hubungan gay antarras Asia-Kaukasoid adalah kejadian yang relatif umum, tidak hanya di 

kota-kota kosmopolitan seperti San Fransisco, New York, atau London, tetapi juga di kota-

kota Asia seperti Hong Kong, Tokyo, Singapura, Bali, dan Bangkok. Meski kekhususan 

interaksi budaya dan politiknya bervariasi dalam setiap pasangan dan setiap lokasi, Leong 

menunjukkan bahwa terdapat beberapa kesamaan, baik itu berupa stereotip atau kenyataan. 

Pasangan “beras dan kentang” dihantui wacana Orientalis tentang dominasi budaya dan 

kekuatan, yang dapat disebut sindrom “Madame Butterfly”. Stereotip itu menggambarkan 

seorang laki-laki gay Kaukasoid dewasa yang mencari laki-laki Asia muda atau tampak muda 

dan pasif untuk dijadikan “bocah mainan” (“boy toy”) secara seksual. Karena “ratu beras” 

pada umumnya “lebih mapan secara finansial dibanding si laki-laki Asia muda pasangannya, 

diyakini bahwa motif ekonomi melandasi hubungan semacam itu.”3 Dominasi kultural dan 

finansial terhadap laki-laki Asia itu sering kali terbawa dalam urusan ranjang, di mana laki-

laki kulit putih biasanya berperan sebagai “top” (“laki-laki” dalam hubungan tersebut), 

sedangkan laki-laki Asianya “bottom” (berperan sebagai “perempuan”). Stereotipe fantasi 

tentang pasivitas laki-laki Asia ditegaskan kembali dalam pornografi gay kulit putih yang 

menampilkan laki-laki Asia, sebagaimana ditunjukkan Richard Fung dalam esainya, 

“Looking for My Penis”.4 Selain itu, kekuatan “permintaan dan penawaran” mempengaruhi 

lebih jauh dinamika relasi kuasa dalam hubungan “beras dan kentang”: sering kali jumlah 

“ratu kentang” lebih tinggi daripada “ratu beras”, terutama dalam komunitas-komunitas 

homoseksual Asia di luar Amerika Serikat dan Eropa, sehingga menciptakan tidak hanya 

kompetisi ganas antarlaki-laki Asia tetapi juga sejumlah keuntungan, yang tidak adil, bagi 

para laki-laki kulit putih. Hal itu berdampak pada berbagai bentuk eksploitasi psikologis dan 

emosional pada pasangan-pasangan Asia mereka.5 

 

                                                           
2 Laurence Wai-Teng Leong, "Of Rice and Potatoes: The Dynamics of Interracial Gay Relationships," 
dalam People like Us: Sexual Minorities in Singapore, ed. Joseph Lo dan Huang Guoqin (Singapura: 
Select Publishing, 2003), 112. Meski tulisan Leong membahas konteks Singapura secara 
khusus,cakupan dan signifikansi teoretis studinya memiliki jangkauan yang jauh lebih luas. 

 
3 Ibid., 115. 

4 Richard Fung, "Looking for My Penis: The Eroticized Asian in Gay Video Porn," dalam Asian 
American Sexualities: Dimensions of the Gay and Lesbian Experience, ed. Russell Leong (New York: 
Routledge, 1996), 181-98. 

 
5 Leong, “Of Rice and Potatoes,” 117-18. 
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Dengan ketidakseimbangan kekuasaan semacam itu, mengapa “ratu kentang” masih 

menginginkan dan mencari laki-laki Kaukasoid? Leong mengemukakan sejumlah alasan 

yang mungkin. Pertama, kesenjangan sosial-ekonomi antara keduanya menciptakan situasi di 

mana laki-laki Asia—entah yang sedang berjuang di negara-negara pascakolonial atau 

berkembang, atau yang sedang berupaya menemukan jalan untuk menjadi imigran di negara-

negara Barat—melihat adanya peluang pada laki-laki kulit putih yang lebih tua untuk dapat 

keluar dari permasalahan mereka. Namun, kini ada semakin banyak laki-laki Asia yang 

bergerak secara vertikal dalam posisi sosial—terutama yang tinggal di negara-negara maju 

baik di Barat dan di Asia (seperti Singapura dan Jepang, misalnya)—yang dapat 

menegosiasikan kembali hubungan dengan pasangan Kaukasoid mereka dengan 

menempatkan diri pada posisi yang lebih berdaya secara sosial dan ekonomis. Hal ini 

mengusik stereotip kolonialis dan orientalis tentang laki-laki Asia yang patuh dan laki-laki 

kulit putih yang dominan.6 Kedua, citra seksual yang dapat dijangkau laki-laki Asia 

cenderung mengistimewakan gagasan keindahan dan daya tarik seksual kulit putih, misalnya 

keyakinan bahwa laki-laki Kaukasoid memiliki penis yang lebih besar daripada laki-laki 

Asia, atau bahwa rambut pirang Arya dan paras bermata mata biru adalah sesuatu yang patut 

didambakan. Poin kedua ini sangat sejalan dengan poin ketiga yakni “imperialisme budaya 

populer Barat”.7 Romance and the “Yellow Peril” karya Gina Marchetti adalah contoh yang 

sangat baik dari karya-karya penting tentang dinamika rasial dalam studi film yang 

mengamati dan mempertanyakan pengistimewaan kekuasaan kulit putih dalam 

penggambaran hubungan percintaan heteroseksual antarras pada sinema klasik Hollywood. 

Kritiknya menunjukkan bagaimana konsep kekuatan kultural dan seksual kulit putih telah 

mendominasi kesadaran dan imajinasi publik tentang apa yang dianggap didambakan secara 

seksual.8 Dan, akhirnya, argumen paling sengit yang disoroti Leong adalah gagasan bahwa 

laki-laki Asia tidur dengan laki-laki Kaukasoid dewasa karena pada laki-laki Kaukasoid 

mereka melihat figur semacam ayah untuk memenuhi kebutuhan mereka akan perhatian dan 

koneksi paternal.9 Sebuah contoh sinematik dari konfigurasi ini terbukti dalam film pendek 

besutan sutradara Hong Kong Simon Chung, First Love and Other Pains (1999), yang 

mengangkat kerangka psikoanalitik ini untuk menjelaskan hubungan antara seorang dosen 

sastra Inggris yang berumur dan mahasiswanya di sebuah universitas di Hong Kong. 

Ditampilkannya mimpi buruk berulang mahasiswa itu tentang perasaan diabaikan selama 

prosesi pemakaman ayahnya menandai upaya narasi film ini dalam merasionalkan hasratnya 

terhadap laki-laki kulit putih dewasa itu.10 

                                                           
6 Ibid., 115. Pergeseran struktur kelas ekonomi yang diciptakan oleh kapitalisme global untuk para elit 

Asia ini juga memungkinkan munculnya Orientalisme gay antarlaki-laki Asia dengan latar ras dan 

bangsa berbeda. Seorang kolega gay dari Singapura belakangan ini menunjukkan saya kekaguman 

seksualnya terhadap “eksotisme” kultural laki-laki Thailand, yang secara sadar dan jujur ia akui 

sebagai sebuah bentuk Orientalisme sesama Asia. Banyak laki-laki gay Singapura, dengan kekuatan 

dollar Singapuranya, sering pergi ke Bangkok untuk memanjakan diri dengan seks gay komersial 

Thailand; beberapa bahkan membangun hubungan dengan para lelaki Thailand. 

7 Leong, “Of Rice and Potatoes,” 114. 

8  Gina Marchetti, Romance and the "Yellow Peril": Race, Sex, and Discursive Strategies in Hollywood 
Fiction (Berkeley: University of California Press, 1993). 
9 Leong, “Of Rice and Potatoes,” 114-15. 

10 First Love and Other Pains, Simon Chung, 50 mnt., 1999. Tersedia sebagai bagian dari kompilasi 
DVD berisi dua film: First Love and Other Pains & One of Them, Simon Chung & Stewart Main, 50 
mnt. & 47 mnt., First Run Features, 2001. 
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Sistem-sistem dominasi dan penindasan dalam hubungan gay antarras, mengingat 

keterkaitannya dengan wacana Orientalisme dan imperialisme, menghasilkan bukan hanya 

kritik pascakolonial yang amat dibutuhkan, melainkan juga sebentuk politik identitas kultural 

yang kerap menimbulkan pertanyaan. Sebagai perluasan metafora makanan di atas, sebuah 

sikap nasionalis kultural menghasilkan gagasan “beras ketan” (sticky rice), yakni laki-laki 

Asia yang hanya mengencani laki-laki Asia. Leong mengamati bahwa istilah tersebut hanya 

beresonansi secara spesifik dengan komunitas “beras dan kentang”, sebab “di negara-negara 

Asia, yang mayoritas demografisnya adalah orang-orang Asia, para gay Asia mungkin akan 

secara ‘alami’ (begitu saja) mengencani laki-laki gay Asia lain tanpa memerlukan label apa 

pun untuk menjelaskan hubungan itu,”11 sebagaimana orang tidak menempelkan label pada 

hubungan gay antarlaki-laki Kaukasoid. Terlepas dari konotasi merendahkan dari label “beras 

ketan”, para laki-laki gay Asia telah mulai mengklaim ulang istilah itu. Banyak laki-laki gay 

Asia beralih pada laki-laki dari golongan mereka sendiri (laki-laki Asia)—dapat dikatakan 

begitu—sebab mereka jenuh akan ketimpangan kekuasaan dan ketidakadilan dalam 

hubungan “beras dan kentang”, sudah terlalu tua untuk bersaing dengan kerumunan laki-laki 

Asia yang lebih muda, atau mulai meyakini perubahan status ekonomi dan kelas laki-laki 

Asia yang telah mengubah persepsi tentang daya tarik laki-laki Asia.12 Apapun alasan atau 

motivasinya, sikap ini sering kali terbingkai dalam model nasionalis kultural: jika kita 

diperlakukan sebagai kelas inferior oleh orang-orang kulit putih, kita harus belajar untuk 

mencintai diri sendiri. Dari sudut pandang sosial dan pribadi, saya benar-benar menghargai 

dan berempati dengan posisi ini, meski secara ambivalen. Seorang teman saya dari 

Singapura, misalnya, baru-baru ini bersumpah untuk tidak berkencan dengan laki-laki kulit 

putih karena mereka kebanyakan berasal dari golongan kapitalis transnasional, yang sering 

menjalin hubungan intim dengan “penduduk setempat” hanya untuk mengakhirinya tanpa 

perasaan ketika tiba saat bagi mereka untuk pindah ke tujuan karier berikutnya di tempat lain 

di dunia. 

 

Namun, bentuk politik identitas tersebut membuat saya cemas secara kultural. Meski saya 

bersimpati dengan kekuatannya, sebagai orang Cina Singapura, dan dapat melihat potensi 

politiknya untuk apa yang disebut Gayatri Chakravorty Spivak sebagai esensialisme 

“strategis”,13 saya juga sangat tidak nyaman dengan kecenderungan koersifnya dan 

pelanggaran batasannya. Hidup di negara yang sedang keluar dari masa lalu kolonial dan 

sedang memperbaharui dirinya menjadi pusat perkotaan untuk permodalan global, saya 

menyadari bahwa pemakaian esensialisme strategis dapat membantu dalam mengkritisi 

nostalgia kolonial, neokolonialisme, dan kekuatan budaya kulit putih sebagai bagian dari 

proses diskursif dekolonisasi Singapura. Komunitas Amerika Cina dan Amerika Asia, 

misalnya, juga menemukan bahwa esensialisme strategis berguna untuk mengklaim kembali 

gagasan Amerika Asia dalam resistensinya terhadap rasisme kulit putih. Namun, bahayanya 

adalah ketika “strategis”-nya tersingkirkan oleh esensialisme mengakar, yang menciptakan 

bentuk-bentuk nasionalisme kultural yang kasar dan keras kepala—sebuah kekhawatiran 

yang diartikulasikan secara efektif oleh Diana Fuss dalam Essentially Speaking. 

 

                                                           
11 Leong, “Of Rice and Potatoes,” 118. 

12 Ibid., 119-21. 

13 Gayatri Chakravorty Spivak, In Other Worlds: Essays in Cultural Politics (New York: Methuen, 
1987), 205. 
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Meski saya setuju dengan Spivak bahwa penggunaan sementara esensialisme dapat berhasil dalam 

konteks-konteks tertentu sebagai strategi intervensi, saya juga tidak bisa tidak bertanya-tanya pada 

titik mana gerakan ini akan berhenti bersifat sementara dan mulai menjadi permanen? Selalu ada 

risiko bahwa efek jangka panjang dari suatu intervensi “sementara” pada kenyataannya akan menuju 

lagi ke arah pengakaran kembali sebuah bentuk esensialisme yang lebih reaksioner.14 

 

Saya rasa inti kesulitan teoretis dalam politik “beras ketan” ini berpusat pada objek hasrat 

yang kabur dan bagaimana menghubungkannya dengan persoalan politik kultural. Jika hasrat 

dikonstruksi atau setidaknya diinformasikan oleh sistem wacana kekuasaan (dan dalam kasus 

“beras dan kentang” oleh wacana kapitalis, kolonialis, neoimperialis, Eurosentris, Orientalis, 

patriarkal, dan rasis), reaksi nasionalis budaya Asia adalah mempromosikan pembatalan 

(unlearning) keinginan-keinginan ini dan menempatkannya di sepanjang model identitas 

kultural. Meski secara intuitif lewat budaya saya mengerti bahwa logika dan emosi tersebut 

dapat memperoleh manfaat dari intervensi yang menantang hierarki kekuasaan dan dominasi, 

saya juga waspada terhadap bahaya bahwa logika seperti itu tanpa disadari dapat mengganti 

satu modus dominasi dengan yang lain, dan dalam hal ini adalah esensialisme atau sentrisme 

Asia.15 

 

Sebuah cara yang produktif untuk mengonseptualisasi hasrat agar seseorang dapat 

memperpanjang efek pembongkaran struktur kekuasaan adalah dengan meminjam kiasan 

teoretis Gilles Deleuze dan Félix Guattari—mesin hasrat dan rizoma (the desiring machine 

and the rhizome)—untuk merumuskan gagasan hasrat yang lebih cair dan membebaskan, 

tanpa menumpulkan ujung-ujung kritis politiknya. Dalam Anti-Oedipus, Deleuze dan 

Guattari menantang hegemoni wacana kerangka psikoanalisis dalam teori mereka tentang 

mesin hasrat: 

 
Selalu ada mesin pencipta aliran dan mesin lainnya yang terhubung pada mesin itu, yang 

mengganggu atau menarik bagian dari aliran itu… Dan karena mesin yang pertama pada gilirannya 

terhubung ke yang lain yang alirannya ia ganggu atau tarik, rangkaian-rangkaian biner pun menjadi 

linier di setiap arah. Hasrat terus-menerus memasangkan aliran-aliran kontinu dan objek-objek 

parsial yang sifatnya fragmentaris dan terfragmentasi. Hasrat menyebabkan arus mengalir, kemudian 

sendirinya mengalir, lalu memecah arus.16 

 

Gagasan tentang hasrat ini jelas bersifat rizomatik, bahwasanya “rizoma adalah sebuah 

antigenealogi”,17 menantang korban hierarkis linear dan pembentukan kekuasaan. Oleh 

                                                           
14 Diana Fuss, Essentially Speaking: Feminism, Nature & Difference (New York: Routledge, 1989), 
32. 

15 Baru-baru ini saya menyajikan sebuah versi lain esai ini dalam sebuah konferensi tentang 

seksualitas homoseksual Asia dan saya dicerca oleh sejumlah anggota hadirin karena dianggap 

kurang antikolonial, terlepas dari penekanan saya bahwa saya dengan penuh semangat dan secara 

tegas mendukung kritik pascakolonial terhadap mentalitas “ratu beras” yang stereotipikal. Demi 

menelaah dan menghindari bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan oleh posisi ekstrem dalam isu ini, 

tulisan saya jadi dinilai tidak layak dipertahankan ketika dinilai dengan dasar intervensi pascakolonial 

yang militan. Pengalaman konferensi seperti inilah yang membangkitkan persisnya kegelisahan 

kultural yang saya temukan sebagai arus wacana dalam film-film yang dianalisis dalam esai ini. 

16 Gilles Deleuze dan Félix Guattari, Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia, terj. Robert Hurley, 

Mark Seem, dan Helen R. Lane (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1983), 5. 

17 Gilles Deleuze dan Félix Guattari, A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia, terj. Brian 
Massumi (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987), 21. 
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karena itu, sebagaimana Deleuze dan Guattari yang menggunakan kiasan ini untuk 

mempertanyakan kekuatan psikoanalisis dalam membangun pemahaman kita tentang 

seksualitas manusia, kita juga dapat menggunakan gagasan tentang hasrat ini untuk memecah 

dan melemahkan struktur kekuasaan yang melekat dalam wacana relasional “beras dan 

kentang”, tanpa mengorbankan gagasan hasrat nan cair dan membebaskan. 

 

Dengan kata lain, hasrat tidak perlu kehilangan kepolitisan dan kemungkinan kritisnya ketika 

sedang berupa hasrat, dalam artian bahwa kita dapat menyukai yang kita suka, bahkan jika 

yang kita suka kebetulan orang kulit putih. Maksud saya adalah jika hasrat “mengalir” dan 

memecah secara terus-menerus, kita harus berhati-hati untuk tidak melihat dinamika 

kekuatan dan konfigurasi material hubungan Asia-Kaukasoid secara homogen. Apa yang 

saya serukan di sini bukan ide pemahaman hasrat secara multikulturalis di mana seseorang 

tidak bisa secara politis mempertanyakan dan mengkritik contoh-contoh atau modus-modus 

hasrat; yang ingin saya katakan adalah bahwa kita juga harus, sembari menjadi kritis, 

memungkinkan gagasan hasrat yang lebih luas seiring hasrat itu mengalir, menerima 

kemungkinan yang mungkin menentang formulasi kita tentang apa yang merupakan hasrat 

itu. 

 

Pada akhirnya, perumpamaan mesin hasrat dan rizoma juga menyediakan model-model yang 

membebaskan untuk menkonseptualisasi gagasan-gagasan seksualitas dan hasrat yang 

bergeser dalam diaspora Cina dan Asia secara umum. Konfigurasi kecinaan dan budaya Cina 

yang berubah dalam dunia global harus diperhitungkan efeknya pada adat istiadat dan praktik 

seksual, khususnya dalam komunitas diaspora Cina. Formulasi rizomatik seksualitas dan 

hasrat dapat berfungsi untuk memecah struktur hierarkis patriarki dan tradisionalisme budaya 

Cina. Dalam sebuah langkah kontraintuitif yang menjauh dari kritik pascakolonial pada 

umumnya tentang fenomena “beras dan kentang”, dalam hubungan gay Cina-Kaukasoid saya 

mellihat adanya potensi politik progresif penyeberangan budaya dan transgresi perbatasan, 

sebagaimana model rizomatik hubungan antarras dengan orang Asia dapat mempertanyakan 

desakan ideologis kemurnian budaya Cina. 

 

Merujuk singkat pada ketegangan teoretis dan kritik tentang politik hasrat dalam dinamika 

“beras dan kentang”, pada akhirnya saya berharap untuk menyoroti kegelisahan budaya yang 

dihadapi film yang dibahas dalam esai ini. Dalam pencarian film-film kontemporer berbahasa 

Inggris yang menggambarkan hubungan gay Asia-Kaukasoid, pemilihannya dibatasi oleh 

agenda penelitian saya pribadi dengan melihat teks Cina atau Cina diaspora; tetapi banyak di 

antaranya, terutama yang Amerika Asia, melampaui kecinaan guna merangkul konsep yang 

lebih besar dari kategori etnis “Asia”. Dengan berbagai karya sinematik dari Australia, 

Inggris, Amerika Serikat, dan Hong Kong, saya sangat menyadari pentingnya—sesuai 

batasan yang dimungkinkan dalam esai ini—menyebutkan kekhususan tempat, budaya, dan 

kebangsaan, serta bagaimana dimensi identitas mempengaruhi dinamika kultural dari dan 

tanggapan terhadap persoalan hubungan gay antarras. Namun, terlepas dari kekhususan dan 

perbedaan itu, film-film itu jelas memiliki isu yang sama. Sebagai contoh, persoalan benturan 

budaya, perbedaan tingkat keterikatan pada keluarga, dan penolakan untuk mengaku pada 

anggota-anggota keluarga—tema-tema yang muncul pada The Wedding Banquet (1993) 

besutan Ang Lee, misalnya—muncul dengan berbagai formulasi yang segar dalam film-film 

yang pernah saya tonton. Isu besar lainnya tentunya adalah politisasi hasrat dalam hubungan 

“beras dan kentang”. Dalam keempat film yang dibahas dalam esai ini: China Dolls (Tony 

Ayres, 1997), Yellow Fever (Raymond Yeung, 1998), Rice and Potatoes (Todd Wilson dan 

John Biasatti, 1998), dan Under One Roof (Todd Wilson, 2002), isu tersebut menjadi menu 
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ideologis utama yang mewarnai dan membentuk struktur naratif film-film tersebut. Meski 

dokumenter pendek Ayres dan film komedi Yeung menggunakan penjelasan teoretis yang 

telah saya kemukakan secara singkat sebelumnya, kedua film itu sama-sama menghadapi 

kegelisahan kultural, dalam artian bahwa keduanya butuh untuk memihak retorika nasionalis 

kultural tetapi pada saat yang sama menerima gagasan multikultural dari hasrat seksual. 

Narasi kedua film tersebut sampai pada titik hasrat itu hanya setelah melalui jalan menuju—

seperti ritual pendewasaan—jalan setapak pencerahan dan identifikasi nasionalis kultural. 

Film dokumenter Wilson dan Biasatti, meski berada pada lahan serupa, menolak untuk 

bersusah-payah menempuh rute naratif yang sama. Mereka menggunakan pendekatan yang 

lebih rizomatik yang secara efektif membubarkan pemikiran linier logika nasionalis kultural 

dan dengan demikian menantang stereotip-stereotip yang mendukung logika tersebut. Karya 

Wilson yang satunya, Under One Roof, memfiksikan kemungkinan-kemungkinan utopis 

karya dokumenternya yang sebelumnya dengan menceritakan kisah cinta Asia-Kaukasoid 

yang, terlepas dari kemulusan idealismenya, mengisahkan hasrat secara afirmatif dan tidak 

begitu restriktif. 

 

Yellow Fever, sebuah film pendek oleh Raymond Yeung, merupakan sebuah penggambaran 

yang lucu tentang “ratu kentang” dan ketidaksenangannya.18 Dengan aksen Inggris yang 

dibuat-buat dan gaya sok aristokratis, Monty (dimainkan oleh aktor Singapura Adrian Pang) 

adalah seorang laki-laki gay Asia yang selera “kentang”-nya secara spesifik adalah laki-laki 

Inggris. Film tersebut dimulai dengan keluhan Monty akan kekosongan cinta dalam hidupnya 

pada ulang tahunnya yang ketiga puluh. Melihat situasi itu, sebagai teman gay terbaiknya, 

Ernest (Ivan Heng) dengan tajam mengamati, “sang puteri ingin seorang kesatria putih 

menjadikan dirinya sebagai ratu,” lalu mengomentari dengan agak sengit pernyataan Monty 

bahwa laki-laki Cina “tidak punya apa-apa di bawah sana.” Dunia hasrat Monty pun 

terjungkir balik ketika ia bertemu dan jatuh cinta kepada Jia Ming (Gerald Chew), tetangga 

barunya dari Taiwan. Kelanjutan ceritanya lalu berkisar di seputar krisis identitas kultural 

Monty, diiringi diskusi mengenai hasrat “beras dan kentang” dengan teman-teman gay dan 

“cewek banci”-nya (fag hag), yang berujung pada keputusannya untuk tidur dengan Jia Ming 

untuk membuktikan apakah “beras” benar-benar adalah seleranya. Film tersebut berakhir 

dengan kesadaran Monty bahwa menjadi “ratu kentang” telah membatasi berbagai 

kemungkinan dalam menjalani sebuah hubungan yang bermakna, dan ia pun memutuskan 

untuk terus mengencani Jia Ming. 

 

Yang menurut saya menarik dari film Yeung adalah bagaimana hasrat dipakai sebagai 

pembukti dan pengesah akhir, tujuan retoris dari struktur logika naratif dan titik-titik alur di 

dalamnya. Hasrat “beras ketan” Monty diberi otoritas natural bukan atas dasar pemikiran 

nasionalis kultural apa pun, setidaknya tidak pada awal film: peletakan a priori hasrat Monty 

di dekat awal narasi menunjukkan hal itu. Sebaliknya, hasratnya terhadap Jia Ming dibiarkan 

menjadi hasrat: bahwa kita menyukai siapa yang kita sukai—Monty menyukai Jia Ming 

meski ia adalah “ratu kentang.” Dengan diletakkannya gagasan hasrat multikultural itu pada 

tempatnya yang benar secara politis, film tersebut kemudian memberikan dirinya sendiri izin 

untuk memainkan logika dan kritik nasionalis kultural sebagai sebuah argumen sekunder 

untuk mendukung hasrat baru Monty, meyakinkannya (dan para penontonnya) bahwa ia 

                                                           
18 Yellow Fever, Raymond Yeung, 26 mnt., 1998. Film ini dirilis dalam bentuk VCD sebagai bagian 
dari koleksi film-film pendek oleh beberapa sutradara: Banana Queers, 107 mnt., Ying E Chi, 2002, 
VCD. Yeung baru-baru ini telah merilis film panjangnya, Cut Sleeve Boys (2006), yang sayang sekali 
tidak dapat saya tonton pada waktunya untuk tujuan esai ini. 
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sebaiknya mengikuti hasrat itu saja, sebab kecenderungannya menyukai “kentang” tidak 

hanya membuat kehidupan seksualnya kosong, tetapi juga merupakan hal yang secara politis 

dan kultural masuk akal dan pantas dilakukan. 

 

Setelah menemukan hasrat “tidak alami”-nya terhadap Jia Ming, Monty berusaha 

melawannya dan segera meminta saran dari teman-teman gaynya. Ketika sedang berlatih di 

pusat kebugaran bersama temannya yang sesama “ratu kentang”, Dex, Monty berupaya 

memastikan apa alasan keberhasilan Dex dalam mengencani para laki-laki kulit putih: 

 
Monty : Dex, menurutmu mudahkah menggaet orang di klab? 

Dex : Sekarang, sih, lebih mudah karena aku punya badan seperti Jeff Stryker… Tahu sendiri, kan, bagaimana 

“ratu klab” (scene queen) melihat orang-orang Timur. Sekarang aku punya badan untuk 

mengompensasinya.  

Monty : Apa?! Kenyataan bahwa kamu Cina? 
 

Percakapan mereka berlanjut dan dengan ironis beralih ke dalam bahasa Kanton (dialek 

bahasa Cina yang kebanyakan digunakan oleh imigran Hong Kong) sementara mereka berlari 

di atas treadmill: 

 
Monty : Dex, pernahkah kamu berpikir melakukan hubungan seks dengan seorang pria Cina?  
Dex : Ih! Itu sama saja dengan meniduri saudara laki-lakimu… atau lebih parah lagi, ibumu!... Itu 

menjijikkan. Lagipula, aku ratu kentang! Mengapa? Kamu mau melakukannya?  

Monty : Tidak, bagiku laki-laki Cina tidak menarik. 
 

Adegan di pusat kebugaran ini merupakan sebuah langkah signifikan dalam narasi 

perkembangan identitas Monty. Hal itu baginya menandai, dengan cara yang sangat fisik, 

suatu kenyataan adanya sikap rasis dan penuh prasangka kulit putih terhadap laki-laki Asia 

dalam dunia perkencanan gay. Yang menakjubkan di sini bukan hanya fakta bahwa Dex 

merasa perlu membentuk tubuhnya agar kecinaannya terkompensasi (seolah itu merupakan 

cacat karakter), melainkan juga fakta bahwa ia mengonseptualisasi keindahan tubuh dan daya 

tarik di sepanjang koridor ras: tubuh Jeff Stryker, seorang bintang porno kulit putih. Tentu 

saja, adegan itu berakhir dengan Dex mengangkat tabu tentang inses untuk 

mengonseptualisasi hubungan dan hasrat “beras ketan”, yang jelas menghentikan Monty 

untuk melanjutkan topik percakapan itu lebih jauh. Keseluruhan sekuen ini penting dalam 

artian hal itu membuat Monty berpikir tentang ketimpangan rasial mengenai bagaimana 

hasrat bermain dalam jaringan perkencanan “beras dan kentang.” Usaha keras yang ia 

lakukan di pusat kebugaran demi mendapatkan tubuh kekar sempurna juga menjadi metafora 

untuk mobilitas vertikal yang terdefinisikan secara rasial demi mendapatkan “kesatria putih” 

yang mengawang-ngawang. 

 

Adegan di pusat kebugaran itu berfungsi sebaga narasi persiapan untuk adegan di mana 

Monty pergi ke sebuah klab malam mencari sosok laki-laki kulit putih idealnya. Segar dan 

kencang seusai berlatih, serta berpakaian apik dengan celana tentaranya, Monty menelusuri 

kota dari bar dan klab satu ke yang lainnya. Momen intinya adalah, setelah berkali-kali 

ditolak, ia melihat seorang laki-laki kulit putih muda yang memandang ke arahnya. Ia pun 

mendekatinya, tetapi bukan hanya ia ditolak dengan kasar oleh pria muda itu, malah seorang 

“ratu beras” tua, berkacamata, dan botaklah yang mendekati Monty, berharap dapat tidur 

dengannya. Efek retoris substitusi tokoh ini sangat substansial, di mana Monty menjadi 

bertanya-tanya apakah “ratu kentang” pada akhirnya hanya kebagian mengencani laki-laki 

Kaukasoid tua, dan apakah waktu yang ia habiskan di pusat kebugaran benar-benar berarti. 
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Adegan itu lantas menjadi sebuah pengakuan visual Monty tentang upayanya mendekati laki-

laki kulit putih dan pada gilirannya gagal sehingga mengembangkan narasi di mana ia 

membuka jalan bagi hasratnya untuk Jia Ming yang sedang menunggu di bangku cadangan. 

Logika kultural ini membingkai pemahaman bahwa hasrat para “ratu kentang” akan laki-laki 

kulit putih merupakan sebuah ketidakmungkinan, sehingga, sudah sepatutnya hasrat “beras 

ketan” didefinisikan ulang sebagai langkah lanjutan yang logis secara kultural dan politis. 

 

Sebagai sebuah langkah putus asa yang terakhir, Monty meminta saran kepada Andrew, 

teman kulit putihnya: 

 
Monty : Mengapa kamu menganggap laki-laki Timur menarik? 

Andrew : Hmm, aku tidak tahu. Mengapa kamu menganggap laki-laki kulit putih menarik?  
Monty : Karena mereka lebih mengesankan. 

Andrew : Oh, sayang, kamu menderita mentalitas kolonial yang biasa, ya? Kamu terdidik untuk mengagumi 

segala hal dari Barat. Vivian Westwood, Chalie’s Angels, Brotherhood of Men. 

Monty : Baiklah, terima kasih, Nona Freud. Bisakah sekarang kamu jawab pertanyaannya? 

Andrew : Ok, pacar pertamaku dari Hong Kong. Kami bertemu di kampus. Mungkin karena  itu. Aku tidak tahu. 

Tidak, tidak, tunggu, sebelum itu aku sudah tertarik pada kebudayaan Timur. Kurasa dengan menjadi 

orang Inggris di zaman ini kamu tidak begitu punya identitas. Maksudku, apa itu hal-hal yang Inggris? 

Ratu? Pub? Sepak bola? Rugbi? Daging panggang? Penyakit sapi gila? Itulah Inggris. 

Monty : Andrew, langsung ke intinya! 

Andrew : Ok, jika harus ke intinya, kurasa aku suka kulit mulus mereka, rambut hitam mereka, tampang muda 

mereka. [Menghela napas] Mata mereka. Ya Tuhan, mata mereka. 

Monty : Oh, aku tidak bisa percaya ini. Kamu itu tipikal ratu beras. Itu semua hanya stereotip! 

Andrew : Oh, tapi maaf. Ketertarikan fisik itu memang stereotip. Mengapa kita suka orang Prancis? Karena 

aksen mereka yang seksi. Mengapa kita suka orang Italia? Karena mereka dianggap mesra dan berbulu. 

Dan mengapa kita suka orang-orang Inggris? Ya, mengapa orang menyukai orang Inggris? 

Monty : Tentu ada yang lebih dari itu semua? 

Andrew : Ya, jelas ada. Jika kamu bicara tentang sebuah hubungan, yang penting adalah kepribadiannya, bukan 

kewarganegaraannya. Dengar, jika kamu telah menemui seorang laki-laki Timur, mengapa kamu tidak 

tidur dengannya saja dan lihat kelanjutannya. Maksudku, bersikaplah dewasa Monty! Hentikan 

kelakuanmu yang seperti gadis sekolahan! 
 

 

Percakapan antara Monty dan Andrew ini mengganggu ketenangan konsep hasrat Monty 

terhadap laki-laki Inggris dengan jalan mengungkap stereotip-stereotip yang melatarinya.  

Pelajaran ini membuat Monty memantapkan pilihannya atas Jia Ming. Namun, yang menurut 

saya lebih menarik adalah penyampai pesannya, bukan hanya pesannya. Pilihan Yeung atas 

Andrew, seorang laki-laki kulit putih, untuk menyampaikan pembelajaran itu adalah sesuatu 

yang strategis. Tentu orang dapat membaca momen ini sebagai penguatan paternalisme kulit 

putih (white paternalism): bahwasanya diperlukan seorang kulit putih untuk mengantarkan 

pesan itu, karena otoritas kulturalnya; tetapi saya lebih suka membacanya sebagai upaya film 

ini untuk menghindari segala tuduhan atas suatu politik identitas Asia, sebab dinamika 

wacana ini akan mengarah ke situ jika saja Andrew adalah orang Cina. Pada akhirnya, 

maksud saya adalah film ini dengan cermat menggunakan argumen nasionalis kultural untuk 

menjelaskan kepekaan hasrat Monty terhadap Jia Ming, dan pada saat yang sama menerima 

dengan terbuka apa yang menjadi gagasan pembebas hasrat. Gagasan hasrat ini digunakan 

untuk menutupi dan melindungi politik identitas nasional kultural dengan memberikannya 

status retoris sekunder, yang bagaimanapun tetaplah sebuah status. 

 

Kegelisahan kultural akan perlunya berjuang dengan politisasi hasrat, sebagaimana terlihat 

dalam Yellow Fever, memiliki selubung yang sedikit berbeda dalam film dokumenter pendek 
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Australia berjudul China Dolls yang disutradarai oleh Tony Ayres.19 Meski film ini sama-

sama jatuh pada keharusan untuk mengadopsi posisi nasionalis kultural sebagai jalur menuju 

konsepsi hasrat yang multikultural, China Dolls menggunakan ketentuan-ketentuan 

pembuatan film dokumenter untuk menyampaikan pesannya. Film ini dibuka oleh Ayres 

sebagai narator utama yang menyampaikan kisah hidupnya, yang membingkai keseluruhan 

film, sambil mengumpulkan berbagai kisah pribadi yang ia dapat dari mewawancarai laki-

laki gay Asia. Jelas bahwa fungsi dari beragam wawancara itu digunakan untuk 

menghadirkan kesan objektif khas film dokumenter (melalui otoritas suara kolektif) dan pada 

saat yang sama menyingkirkan unsur subjektif dalam pengisahan autobiografis Ayres. 

Penggunaan beberapa narasumber memberikan kredensi pada pemahaman Ayres atas 

pengalamannya sendiri, dalam artian bahwa pengalaman-pengalamannya bukan merupakan 

pengecualian-pengecualian yang terpisah, melainkan pengalaman yang juga dialami oleh 

orang-orang yang berada pada posisi identitas dan kultural yang sama. Saya tidak bermasalah 

dengan strategi tersebut, meski saya tidak nyaman dengan bagaimana wawancara-wawancara 

itu dipintal di seputar inti pemahamannya tentang isu “beras dan kentang” sebagai cara untuk 

mengartikulasikan sebuah visi tunggal, tidak seperti dialogisme beragam suara Bakhtinian.20 

Dengan kata lain, kisah wawancara yang beragam itu bekerja untuk memperkuat narasi 

utama Ayres, sebuah formula yang bisa bertentangan dengan gagasan hasrat yang lebih cair 

dan rizomatik. 

 

Film tersebut dimulai layaknya kisah imigran pada umumnya: “Pada 1964, saya, ibu saya, 

dan saudara perempuan saya bermigrasi dari Hong Kong ke Australia.” Ayres 

mendeskripsikan bagaimana air seninya berwarna kuning karena ibunya memberinya 

multivitamin sehingga anak-anak laki-laki Australia kulit putih menyebut itu “kencing Cina.” 

Momen rasialisasi melalui intervensi keluarga itu membangun derajat kultural film 

dokumenter ini: Ayres menganggap dirinya “sebuah pisang, kuning di luar, putih di dalam”, 

sebuah bentuk kebencian rasial pada diri sendiri yang diinterogasi dan diungkap oleh film ini. 

 

Dalam mengangkat persoalan kesulitan imigran Asia terkait identitas rasial di Australia milik 

kulit putih nan rasis, Ayres merumitkannya lebih jauh dengan seksualitas gaynya. Beragam 

wawancaranya menceritakan kisah yang sama tentang penemuan seksual dan represi seksual 

Asia: narasumber Chi-Kan Woo mengatakan, “Anda melalui masa kecil yang amat 

mengekang dan tiba-tiba Anda melela (come out) dan menyadari bahwa ada subkultur yang 

seru di mana Anda bisa mengekspresikan seksualitas Anda.” Namun, dengan penemuan 

subkultur dan komunitas gay ini datang juga kesadaran akan ketersisihan dan pengasingan 

rasial. Sebagaimana diutarakan Ayres, “Di dunia baru yang menyenangkan ini, saya harus 

berhadapan dengan realitas: mau seputih apa pun di dalamnya, di luarnya saya tetap kuning.” 

Beng Eu (narasumber) menemukan bahwa “ada banyak tegangan seksual di seluruh bar. 

Semua orang mencari-cari teman kencan. Anda seperti menemukan bahwa orang-orang 

menganggap Anda tidak di situ. Untuk suatu alasan, Anda bukan merupakan bagian dari 

permainan.” Di sela-sela pengakuan-pengakuan menyentuh tentang penolakan dan 

pengasingan itu diselipkan gambar Ayres yang menutupi wajahnya dengan kapur putih untuk 

menunjukkan keinginannya menjadi orang kulit putih. Gambar itu diikuti oleh simulasi 

                                                           
19 China Dolls, Tony Ayres, 30 mnt., 1997. Film pendek ini juga tersedia dalam koleksi Banana 
Queers. Selain film-film dokumenter pendek, sampai saat ini Ayres juga telah menyutradarai dua film 
panjang: Walking on Water (2002) dan The Home Song Stories (2007), sebuah film yang 
menampilkan tokoh-tokoh Cina di Australia, dibintangi oleh Joan Chen. 
20 M. M. Bakhtin, The Dialogic Imagination: Four Essays, ed. Michael Holquist, terj. Caryl Emerson 
dan Michael Holquist (Austin: University of Texas Press, 1981). 
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percakapan telepon antara Ayres dan seorang laki-laki kulit putih di mana keduanya 

berbicara untuk pertama kalinya dan saling mengecek. Laki-laki kulit putih itu menutup 

percakapan dengan kasar setelah mengetahui etnis Ayres. Ayres berkesimpulan bahwa 

“ketika kebanyakan laki-laki kulit putih dalam arena perkencanan gay memandang laki-laki 

Asia, mereka tidak melihat orang yang tinggi atau pendek, menarik atau tidak, mereka tidak 

melihat orang Cina, Filipina, Kamboja; mereka tidak melihat apa-apa: orang Asia.” Namun, 

stereotip yang menyamaratakan itu memiliki suatu wacana: wacana Orientalisasi. 

Sebagaimana diamati Anthony Wong (narasumber), laki-laki gay Asia dipandang sebagai 

“pacar yang sempurna sebab saya [sic] tidak suka membantah. Mereka memasakkan kalian 

(laki-laki kulit putih) hidangan Cina nan harum. Mereka memberi kalian pijatan shiatsu dan 

mereka akan melakukan apa pun yang kalian inginkan.” Pernyataannya diikuti oleh gambar 

boneka Cina, seorang perempuan yang mirip dengan Suzie Wong dengan cheongsam (gaun 

Cina tradisional untuk perempuan). 

 

Penataan testimoni, gambar-gambar, dan penampilan-penampilan yang apik dari film tersebut 

melahirkan dampak emosional yang jelas mengagumkan. Orang tentu akan marah melihat 

ketidakadilan yang dialami para laki-laki itu sebab mereka menyampaikan kenyataan rasisme 

yang mereka alami sendiri. Saya sendiri secara pribadi tidak bisa menyangkalnya. Ayres 

menggunakan momentum dalam narasi itu untuk membawa penonton ke dalam pembahasan 

tentang hubungan “beras dan kentang”, dunia di mana “menjadi orang Asia merupakan 

keuntungan yang besar.” Namun, ada tapinya, seiring Anthony Wong menyadari: “Pacar-

pacar pertama saya adalah laki-laki tua kulit putih. Lalu saya mulai berpikir, ya Tuhan, apa 

saya akan ditempatkan dalam hidup laki-laki tua kulit putih? Bukannya ada yang salah 

dengan laki-laki tua kulit putih, tetapi saya berpikir bahwa itu cocok dengan stereotip bahwa 

laki-laki Asia hanya menarik di mata ‘ratu beras’.” Sebaliknya, ketertarikan pada laki-laki 

kulit putih juga menimbulkan perasaan bersalah dan berkhianat. “Sejak lama saya merasa 

bersalah karena itu. Rasanya seperti Anda mengkhianati diri Anda sendiri,” ujar Chi-Kan 

Woo. Beng Eu mengutarakan perasaan serupa: “Anda menggunakan kriteria tertentu untuk 

menolak laki-laki Asia. Anda menggunakan ukuran, tinggi badan, dan semuanya yang bisa 

Anda gunakan dan Anda anggap sah-sah saja… tetapi kadang itu semua hanya alasan.” 

 

Gejolak emosi di seputar identitas seksual yang terasialisasi yang digambarkan dalam film ini 

hingga pada titik itu tak pelak secara logis terarah pada definisi nasionalis kultural hasrat 

“beras ketan.” Rangkaian gambar semierotis laki-laki kulit putih di awal yang digunakan 

Ayres untuk menggambarkan sebuah dunia yang tertutup bagi laki-laki Asia kini terganti 

dengan rangkaian gambar serupa yang menghadirkan laki-laki Asia, diikuti dengan artikulasi 

pembebasan dan afirmasi diri oleh para narasumber. Ayres menyajikan kisah tambahan 

tentang pengalaman seksual pribadinya dengan seorang laki-laki Cina: 

 
“Pada 1995, saya pergi ke Cina pertama kalinya untuk bekerja dalam sebuah proyek televisi. Saya 

sedang mencari akar saya, rasa kecinaan saya (I was looking for my roots, a sense of my 

Chineseness). Sayangnya, kebanyakan orang di Cina daratan mengira saya wisatawan Jepang. 

Namun, sesuatu yang berarti terjadi. Saya bertemu seorang laki-laki bernama Robert dan kami 

menghabiskan malam bersama. Saya tidak pernah tidur dengan laki-laki Cina sebelumnya, tetapi 

rasanya sefamiliar menyentuh diri saya sendiri. Kulit Cina, keras dan lembut dan mulus. Barangkali, 

untuk pertama kalinya, saya merasakan hasrat yang tidak ada hubungannya dengan ras. Ia tidak 

menginginkan saya karena saya Cina; saya tidak menginginkannya karena dia Cina. Kami hanya 

tertarik pada satu sama lain. Itu merupakan pengalaman paling membebaskan dalam hidup saya.”21 

                                                           
21 Penekanan saya. 
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Kisah Ayres yang sangat menyentuh tentang transformasi identitas politis dan kulturalnya 

penting, tepatnya karena ia menggunakan posisi identitas nasionalis kulutral sebagai alat 

untuk sampai pada gagasan hasrat multikulturalis. Saya merasakan bahwa di situ ada sebuah 

penghapusan politik yang strategis dalam penjabaran ketertarikannya pada laki-laki Cina itu. 

Meski saya tidak dapat mempermasalahkan argumennya bahwa ketertarikannya “tidak ada 

hubungannya dengan ras”, analisisnya jelas mengindikasikan ada. Lagi pula, ia memulai 

perjalanannya dengan pemikiran “mencari… akar [nya].” Ketubuhan dalam cerita 

pengalamannya diungkapkan dengan istilah “kulit Cina, keras dan lembut.” Di samping itu, 

bagaimana mungkin pengalamannya menjadi “pengalaman paling membebaskan” kecuali itu 

membebaskannya dari sesuatu yang lain? 

 

Dalam segmen final berjudul “Fruit Salad” (salad buah), film ini menyuguhkan visi utopis 

tentang hasrat di mana ras tidak lagi penting. Ayres menjelaskan: 

 
Pada tahun-tahun belakangan, saya melihat perubahan di dunia gay. Batas-batas hierarki seksual nan 

kaku mulai memudar. Hasrat tidak lagi terpolarisasi pada ratu beras dan ratu kentang. Ada generasi 

baru laki-laki muda di luar sana, yang percaya diri dan terbuka. Ketika saya melihat anak-anak muda 

itu menari, dan tertawa dan membaur, saya merasa sedikit cemburu. Saya bertanya-tanya, apa bagi 

mereka itu semudah kelihatannya?… [Adegan di klab menghadirkan beberapa narasumber film yang 

menari dengan satu sama lain dan dengan para laki-laki kulit putih.] 

… Kami datang ke negara ini untuk menjadi bagian dari sebuah mimpi, tanpa menyadari bahwa 

mimpi itu menjadi mimpi dengan cara menyisihkan kami. Pada tahun-tahun belakangan, beberapa 

hal juga berubah dalam diri saya. [Ayres ditampilkan tengah menghapus riasan kapur putihnya.] 

Saya tidak bermimpi menjadi berambut pirang dan bermata biru lagi. Pada akhirnya, bukan masalah 

jika seseorang menginginkanmu dan seseorang yang lain tidak. Dibutuhkan separuh umur hidup 

saya untuk menyadari itu. 
 

Proses mencapai tujuan idealis “salad buah” (atau “bouillabaisse”, sup ikan khas Prancis, 

metafora multikulturalisme yang lebih disukai di Amerika Serikat) di sini didasarkan pada 

sebuah bentuk esensialisme strategis, di mana peralihan sementara ke politik identitas rasial 

pada akhirnya akan menuju pada suatu utopia seksual di mana ras dan budaya tidak lagi 

merupakan faktor-faktor definisional bagi ketertarikan dan hubungan. Di sinilah kritik penuh 

pertimbangan Diana Fuss menjadi berguna lagi untuk memperingatkan bahaya-bahaya 

kekerasan kultural yang dapat terjadi akibat perpanjangan dari esensialisme tersebut. 

Ambivalensi Ayres sendiri merupakan petunjuk, dalam hal bahwa itu melemahkan perayaan 

prematur atas utopia tersebut, terutama ketika ia sendiri “bertanya-tanya, apa bagi mereka itu 

semudah kelihatannya?” Apakah ambivalensi ini meramalkan kelanjutan nasionalisme 

kultural “beras ketan” dengan cara yang membatasi seperti yang diperingatkan oleh Fuss? Di 

sisi lain, kita perlu memuji aspirasi Ayres maupun Yeung untuk secara sinematik dan 

diskursif mendekatkan kita pada utopia tersebut, di mana ras benar-benar tidak penting dan 

seseorang dapat mencintai dan mendambakan siapa pun yang ia mau. 

 

Saya ingin menyimpulkan analisis saya dengan sebuah pembahasan singkat tentang dua film 

dari Amerika Serikat: dokumenter Rice and Potatoes (1998) oleh John Biasatti dan mendiang 

Todd Wilson serta komedi Under One Roof (2002) oleh Todd Wilson.22 Keputusan saya 

menutup esai ini dengan pembahasan “positif” mengenai film-film yang mengangkat isu ini 

                                                           
22 Rice and Potatoes: A Documentary on Gay Asian-Caucasian Relationships, John Biasatti dan Todd 
Wilson, 58 mnt., Fags Make Films, 1998, kaset video. Under One Roof, Todd Wilson, 74 mnt., TLA 

Releasing, 2002, DVD. 
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tidak mencerminkan preferensi saya. Lagi pula ada karya-karya sinematik Amerika Asia 

lainnya yang berkaitan dengan argumen nasionalis kultural, misalnya film pendek Quentin 

Lee, Fall 1990 (1999).23 Kedua film oleh Biasatti dan Wilson, dan Wilson sendiri, di atas 

kebetulan saja menawarkan strategi-strategi sinematik yang menyinggung kegelisahan 

kultural akan politik hasrat “beras dan kentang” tanpa terjatuh pada jurang logika nasionalis 

kultural yang sama seperti pada kedua film yang telah dibahas sebelumnya. (Tentu saja, bisa 

dispekulasikan bahwa etnis Biasatti dan Wilson mungkin telah membuat penyusunan etnik 

dalam film-film mereka menjadi lebih mudah—dan barangkali terlalu mudah—bagi film-film 

tersebut untuk mengantisipasi godaan politik identitas; walaupun jika dilanjutkan pengamatan 

ini justru dapat membawa kita pada pijakan esensialis yang lebih mencemaskan lagi.) 

 

Rice and Potatoes Biasatti dan Wilson termasuk ke dalam kategori yang sama dengan China 

Dolls, tidak hanya dalam hal genre tetapi juga topik bahasannya. Namun, salah satu 

perbedaan utamanya adalah bahwa Rice and Potatoes tidak memiliki narasi master 

autobiografis sebagai struktur utama yang mengontrol. Tanpa perangkat itu, pendekatan film 

tersebut terhadap permasalahan yang diangkat terasa sengaja acak. Film tersebut 

menampilkan serangkaian wawancara, yang disajikan sebagai bagian-bagian dalam segmen-

segmen berlabel terpisah, yang lagi-lagi sama seperti dalam China Dolls. Perbedaan kuncinya 

adalah bahwa Rice and Potatoes menghadirkan baik narasumber Asia maupun kulit putih 

(yang merupakan elemen penting dalam artian bahwa hal itu memberi suara kepada “ratu 

beras” untuk menantang stereotip), dan bahwa terdapat pergerakan alur retoris yang tidak 

begitu mencolok dalam perangkaian segmen-segmennya; China Dolls mengikuti argumen 

nasionalis kultural yang kaku, sedangkan Rice and Potatoes tidak sedemikian rupa dengan 

strukturnya yang lebih acak: segmen-segmennya diberi label dalam urutan berikut ini: 

“Ketertarikan Pertama” (First Attraction), “Kesukaan” (Turn Ons), “Bulu” (Hair), “Beras 

Ketan” (Sticky Rice), “Ratu Beras” (Rice Queen), “Metafora Makanan” (Food Metaphor), 

“Sikap” (Attitude), “Stereotip” (Stereotypes), “Usia” (Age), “Seks” (Sex), “Keluarga” 

(Family), “Terbuka” (Out), dan “Komunikasi” (Communication). 

 

Dalam masing-masing segmen, komentar-komentar para narasumber tidak mengikuti 

kerangka pemersatu sehingga menimbulkan kesan terpecah-pecah, yang mencegah 

solidifikasi argumen sentral yang mencolok. Kontradiksi dan konflik pendapat ada dalam 

segmen yang sama, menciptakan suatu bentuk “dialogisme” yang produktif. Teori Mikhail 

Bakhtin tentang istilah itu didefinisikan sebagai “modus epistemologis khas dari dunia yang 

didominasi heteroglossia. Semuanya berarti, dan dipahami sebagai, sebagai bagian dari 

sesuatu yang lebih besar—terdapat interaksi konstan antarmakna, yang kesemuanya memiliki 

potensi untuk mempengaruhi yang lain.”24 Suatu opini mengomentari opini lain, sedangkan 

opini lainnya memberi sanggahan-sanggahan. Dialogisme ini menciptakan sebuah dialektika 

dan juga efek pencair yang amat penting, sehingga ide-ide baru dapat terbentuk dan model-

model teoretis dapat mempertahankan fluiditas. Sebagai contoh, ketika topik “ratu beras” 

diangkat, baik narasumber Asia maupun kulit putih merasa bahwa itu adalah “istilah yang 

mengganggu”, “membatasi”, “melemahkan”, atau membawa “kesan predator,” yang tidak 

selalu mencerminkan hubungan “beras dan kentang”. John Donnelly (narasumber kulit putih) 

mempermasalahkan rasisme terhadap orang Asia yang terkandung dalam istilah itu: “Ketika 

                                                           
23 Fall 1990, Quentin Lee, 35 mnt., Margin Films, 1999. Film ini juga termasuk dalam koleksi Banana 
Queers, mengonsolidasikan tema kunci koleksi tersebut. 
24 Bakhtin, Dialogic Imagination, 426. Definisi ini diambil dari daftar istilah volume tersebut, yang 
dibuat oleh penerjemah: Caryl Emerson dan Michael Holquist. 
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saya dipanggil ‘ratu beras’, bagi saya itu memiliki motif rasis, sebab jika saya mengencani 

seorang kulit putih, tidak ada yang akan memberi label atau berkomentar.” Terkait persoalan 

beda usia antara pasangan Asia dan kulit putih, Brian Lye (narasumber Asia) mengamati 

bahwa ia “tidak pernah melihat atau mengetahui hubungan antara laki-laki Asia tua dan laki-

laki kulit putih [yang lebih muda].” Ia merasa “alasannya… terdapat dinamika kekuasaan 

yang tak terujarkan antara laki-laki kulit putih dan laki-laki Asia yang berkaitan dengan 

semacam dinamika rasial yang lebih besar dalam masyarakat Amerika.” Menariknya, 

komentar Lye diungkapkan setelah Henry Segalove (narasumber kulit putih) berpendapat 

bahwa ia akan “selalu memilih mengencani orang… seusia[nya]. Sudah cukup sulit 

menemukan keselarasan ketika Anda mengencani seseorang dari budaya yang berbeda” dan 

ia tidak ingin berurusan dengan masalah perbedaan generasi pada saat yang sama. Meski 

pendapat Segalove mungkin tidak menyangkal analisis Lye, hal itu menunjukkan bahwa 

tidak semua hubungan Asia-Kaukasoid berjalan dengan dinamika kekuasaan yang sama. Dan 

terkait anggapan bahwa laki-laki Asia hampir selalu pasif (bottom) sementara laki-laki kulit 

putih selalu aktif (top), salah satu narasumber kulit putih mengatakan bahwa ia mengetahui 

beberapa laki-laki kulit putih yang mencari laki-laki Asia untuk “mengentot mereka habis-

habisan.” Heteroglossia suara-suara yang saling bertentangan ini menguatkan model teoretis 

hasrat oleh Deleuze dan Guattari serta kemungkinan-kemungkinannya yang membebaskan 

namun sangat kritis. 

 

Walaupun Rice and Potatoes tidak secara visual mangartikulasikan visi utopis seperti China 

Dolls, kesimpulannya, yang terbungkus dalam pernyataan terakhir salah satu narasumber, 

“Anda menyukai apa yang Anda sukai. Anda tertarik pada apa yang menarik Anda,” 

menawarkan harapan tentang hasrat utopis yang sama, di mana ras tidak lagi penting. Saya 

ingin berpendapat bahwa karya Wilson selanjutnya, Under One Roof, secara fiktif 

menghadirkan harapan tersebut. Pembahasan sangat singkat saya tentang film ini 

berlandaskan estetika ketiadaan: politik “beras dan kentang” yang memilukan bukan dihapus 

melainkan dibuat tidak berpengaruh. Hal itu masih penting tetapi telah melampaui 

momennya. “Ketiadaan”-nya, bagi film itu, menandakan sebuah bentuk pergerakan alur di 

luar politik identitas. 

 

Under One Roof menceritakan kisah Daniel, seorang akuntan Cina gay yang tinggal bersama 

ibunya dan neneknya di San Francisco. Keluarganya menerima Robert, seorang penyewa 

muda gay kulit putih, yang kepadanya Daniel jatuh cinta. Film tersebut berakhir dengan 

Daniel melela (come out) kepada ibunya, dan ibunya pun akhirnya menerima tidak hanya 

seksualitasnya tetapi juga ide bahwa memiliki “anak laki-laki kedua” bukanlah hal yang 

sangat buruk. Menggunakan keahlian perjodohan yang sama dengan yang ia gunakan untuk 

menemukan gadis Asia yang baik untuk Daniel, ibunya akhirnya berhasil mendekatkan 

Daniel dan Robert, sebuah penutup yang menyegarkan dan menguatkan, meski sedikit terlalu 

“Hollywood” dengan segala akhir bahagianya yang terlalu mudah. Akhir nan utopis tersebut 

bermasalah atas dasar bahwa kemungkinan-kemungkinan sosial itu bergantung pada 

seseorang yang hidup di kawasan hunian (ghetto) kelompok queer di San Francisco dan di  

New York City. Namun, jika dibahas bersama dengan Rice and Potatoes, film tersebut 

berhasil dalam menggambarkan hubungan dan pertalian antarras dengan suatu cara yang 

memungkinkan hasrat-hasrat itu diartikulasikan sebagai bagian dari gambaran kaleidoskopis 

dari hasrat: Daniel diceritakan memiliki mantan kekasih kulit putih dan Asia, tanpa 

dipersoalkan secara politis dalam film. Jadi, sementara Rice and Potatoes oleh Biasatti dan 

Wilson secara langsung membahas politik hubungan Asia-Kaukasoid, Under One Roof oleh 

Wilson menyentuh politik tersebut di ujung logikanya saja dengan cara memvisualisasikan 
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idealismenya tanpa mengambil jalur esensialisme kultural dan politik identitas untuk 

mencapainya. 

 

Under One Roof dan Rice and Potatoes merupakan contoh-contoh yang potensial, meski 

tidak sempurna, dari suatu generasi perfilman gay yang mulai membahas isu-isu ras dan 

seksualitas antarras dengan cara yang cukup mempolitisasi tetapi tidak menekan dan 

memaksa secara politis. Drift (2000) oleh Quentin Lee merupakan contoh lain dari karya 

semacam itu.25 Seberapa besar kemungkinan bahwa keberadaan film-film tersebut 

merupakan dampak iklim politik multikulturalis di Amerika Serikat perlu dipertanyakan. 

Sebuah pertanyaan yang lebih mengusik adalah apakah tren perfilman ini menandai peralihan 

yang terlalu cepat pada pembungkaman diskusi-diskusi rasisme dan imperialisme kultural 

dengan utopia buta warna sebagai gantinya. Tampaknya, sayangnya, saya telah kembali pada 

kegelisahan kultural yang saya mulai pada awal esai ini. Namun, di sisi lain, kesadaran akan 

kegelisahan tersebut mungkin dapat menjadi alat untuk merundingkan keseimbangan-

keseimbangan kritis yang terletak pada konsepsi hasrat sebagaimana diimpikan oleh Deleuze 

dan Guattari; keseimbangan-keseimbangan yang menjadi semakin perlu saat seseorang 

terlibat dan berkelindan secara kultural dalam dunia yang terglobalisasi. Pada akhirnya, yang 

patut diapresiasi dari semua film dalam pembahasan esai ini adalah kemauan mereka untuk 

bergulat dengan kegelisahan-kegelisahan ini, sehingga membantu peletakan pijakan 

sinematografis untuk film-film gay Cina dan diaspora Asia di masa depan. 
 

                                                           
25 Drift, Quentin Lee, 86 mnt., Fox Lorber, 2002, DVD. 


