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Abstract 

The question about Chinese identity and position in the diversity of Indonesian society always 
be the issue that have never finished completely. It can not be separated from the colonial 
heritage that made grouping for people according to the ethnic origin that put the Chinese in a 
floating position between the natives and foreigners. In fact, if traced further, they've been 
around since the 2nd century AD and being involved in the process of ethnic and cultural 
formation in the diversity of Indonesian people.The  Indonesian government’s policies after the 
independence was not much different from the colonial period which was placed Chinese in 
segregative position. These two factors, the legacy of colonial and Indonesian Government’s 
policies after the independence until the New Order era that were distinguising the Indonesian 
Chinese and Chinese in another country. 
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I.  PENDAHULUAN 

Kajian dan penelitian yang memperkuat tesis dan argumen seputar peran 
peradaban Cina dalam pembentukan masyarakat dan budaya Nusantara telah banyak 
dilakukan oleh para ahli Asia Tenggara. Tercatat beberapa kajian yang cukup menonjol 
dilakukan oleh para ahli Asia Tenggara seperti Higham, Coedes, DG. Hall dan juga 
Denys Lombard. Dari penelitian beberapa ahli di atas, dapat ditangkap bahwa 
kebudayaan Nusantara terbentuk dari dua peradaban besar, Sinic dan Indic. Sinic 
mengacu kepada peradaban Cina sementara Indic mengacu kepada peradaban India. 
Bahkan Higham misalnya, dengan jelas menyebut kuatnya unsur Cina dan India sebagai 
pembentuk budaya Nusantara. Sementara George Coedes mengemukakan teorinya 
bahwa telah terjadi proses Indianisasi Asia Tenggara sejak masa awal masehi. Kajian-
kajian tersebut menunjukkan bahwa peradaban Sinic dan orang Tionghoa bukan sekedar 
bagian dari kebudayaan Nusantara tetapi bahkan adalah pembentuk kebudayaan 
Nusantara. Bersama-sama dengan kebudayaan India yang dibawa masuk oleh para 
pelancong, kebudayaan Cina ikut bersama masuk dan berkembang. Proses ini telah 
berlangsung sangat lama, ribuan tahun, sehingga mampu mempengaruhi dan berperan 
dalam pembentukan dan tumbuhnya kebudayaan Nusantara.  
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Dalam perjalanan waktu, proses masuk dan berkembangnya kedua peradaban 
besar tersebut di Nusantara memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Peradaban India 
masuk secara massif, besar-besaran dan dengan intensitas yang tinggi, tetapi kemudian 
berhenti pada sekitar Abad Ke 10. Sementara itu peradaban Cina masuk secara laten, 
dalam skala yang lebih kecil, tetapi terus berlangsung pada setiap masa bahkan  hingga 
saat ini. Dari perbedaan ini, bagi Nusantara berarti unsur Cina menjadi lebih besar dan 
lebih luas pengaruhnya karena melalui suatu kurun waktu yang membentang begitu 
panjang. Tetapi itu juga berarti, dalam kurun waktu yang begitu panjang telah 
menjadikan orang Tionghoa sebagai kelompok masyarakat yang selalu dinamis oleh 
kebudayaan yang selalu datang secara langsung dari Cina. Dinamika inilah yang 
menjadikan masyarakat Tionghoa di Indonesia berbeda dengan masyarakat Tionghoa 
yang berada di berbagai negara lain di luar Cina. Oleh karena itu tidaklah mungkin 
memahami perkembangan sejarah sejak Nusantara hingga NKRI tanpa memahami 
masyarakat Tionghoa dengan segala dinamikanya. 

Hou Hanshu, Kitab Sejarah Resmi Dinasti Han Timur (25-220 M), merupakan 
catatan tertua yang pernah ada yang mencatat kehadiran orang Tionghoa di Nusantara. 
Pada bagian 6 yang berjudul benji (catatan), yang antara lain berisi  Dili (geografi 
tempat), disebut nama Yediao, yang berarti Jawa. Kebenaran bahwa Yediao adalah 
Jawa, telah diverifikasi ulang oleh beberapa ahli yang mampu membaca dan 
menterjemahkan sumber primer dan kuno tersebut. Mereka adalah Pelliot, Ptolemee dan 
Marco Polo.1 Kemudian beberapa ahli lain diantaranya adalah G. Ferrand, melakukan 
konfirmasi serupa dan juga sepakat bahwa Yediao adalah Jawa. Penyebutan nama 
tempat dalam kitab sejarah resmi sebuah dinasti, dalam historiografi Cina mengandung 
makna bahwa tempat tersebut pernah didatangi oleh utusan resmi negara. Hasil 
kunjungan tersebut kemudian harus dicatat dalam kitab sejarah resmi yang ditulis oleh 
sejarawan negara yang telah disumpah untuk menulis peristiwa-peristiwa yang  memang 
benar terjadi. Dalam catatan sejarah Cina, Dinasti Han (206 SM-220M) merupakan 
dinasti pertama yang mulai merintis hubungan luar negeri terutama dengan negara-
negara “seberang lautan” selatan dan juga timur. Jepang misalnya, sudah mencatat 
adanya kehadiran utusan dari Cina pada periode tersebut dan bahkan dicatat pula 
peristiwa tukar menukar cindera mata. Sementara untuk negara-negara di “laut selatan”, 
tidak ada catatan dari negara setempat karena pada masa tersebut masyarakat dari 
negara yang dikunjungi oleh utusan Cina masih merupakan masyarakat yang belum 
maju. 

Catatan yang lebih baru tentang kehadiran Tionghoa di wilayah yang sekarang 
disebut dengan Indonesia, adalah pada abad ke 5. Kehadiran tersebut ditandai dengan 
kedatangan  Fahien atau Faxian2, seorang pendeta Budha pada awal abad tersebut. 
Faxian adalah orang pertama yang membawa dan memperkenalkan nama serta posisi 
geografis Pulau Jawa kepada dunia luar secara luas, dalam hal ini adalah para pedagang 
Cina di pelabuhan-pelabuhan dan bandar perdagangan di wilayah Cina Tenggara yang 
sudah sangat berkembang pada periode tersebut. Faxian dapat dikatakan  pembuka pintu 

                                                 
1 Wang Yunwu & Fu Weiping; Zhongguo Nanyang Jiaotongshi; Taipei: Shangwu Yinshuguan, 1976. 
2 Faxian yang setelah menetap  lebih dari 12 tahun di India, berlayar dari Srilangka dengan sebuah kapal 

besar “yang berpenumpang sekitar duaratus”. Ia diserang badai besar, tetapi berhasil mendarat di Ye-
po-ti, artinya Yawadwi(pa), nama pulau Jawa dalam transkripsi Sanskerta. Ia tinggal  di Jawa sekitar 
lima bulan dari Desember  412 sampai Mei 413, untuk membangun sebuah kapal yang sama besarnya 
untuk kembali ke negeri Cina  (Denys Lombard,  2005: 12). 
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bagi lalu lintas Tionghoa menuju kepulauan Nusantara karena sejak itulah arus masuk 
Tionghoa ke Kepulauan Nusantara melalui laut dimulai dan dalam jumlah yang semakin 
lama semakin besar selama beberapa ratus tahun kemudian. Dalam masa itulah telah 
banyak peran orang-orang Tionghoa dalam berbagai bidang kehidupan, namun tidak 
tercatat secara baik ataupun belum terungkap secara jelas. Di Jawa misalnya, sejumlah 
orang Tionghoa tercatat menjadi anggota pasukan Diponegoro dalam perang Jawa yang 
terkenal tersebut. Bahkan, mereka menjadi korban pembalasan dendam orang-orang 
Belanda akibat banyaknya orang Tionghoa yang bergabung dan membantu peperangan 
yang dilancarkan oleh Tumenggung Sasradilaga tahun 1827-1829 di pantai utara Jawa 
yang berakhir dengan kegagalan.  

Meskipun sudah tercatat dalam berbagai kegiatan dan peran, tetapi tidak pernah 
ada yang tahu pasti berapa jumlah Tionghoa di Indonesia. Banyak versi tentang catatan 
jumlah orang Tionghoa. Mackie (1976) menyebut angka 3 juta, dan angka tersebut 
diambilnya dari asumsi kalkulasi kenaikan penduduk rata-rata 2 % yang didasarkan 
angka dari Skinner (1963) yang menyebut sejumlah 2.450.000 jiwa.3 Padahal, Skinner 
sendiri juga bertumpu pada hasil sensus pemerintah kolonial pada tahun 1930 yang 
sebenarnya adalah sensus ekonomi, lalu kemudian melakukan hal yang sama yaitu 
asumsi kalkulasi pertambahan jumlah penduduk. Sensus yang dilakukan oleh 
pemerintah kolonial pada tahun 1930 tersebut nampaknya sangat fenomenal karena 
kemudian menjadi titik acuan dasar bagi sensus maupun perhitungan-perhitungan 
berikutnya. Bahkan, Sensus Nasional terakhir yang dilakukan pada tahun 2010 dan 
belum lama dipaparkan secara rinci, menyebut sensus 1930 sebagai titik banding untuk 
menghitung naik turunnya jumlah etnis termasuk Tionghoa. Dalam penghitungan 
tersebut, persentase jumlah orang Tionghoa di Indonesia menurun tajam dibandingkan 
tahun 1930. Pada waktu itu, orang Tionghoa masih berjumlah sekitar 2,04 persen dari 
total penduduk, sementara berdasar sensus 2010 jumlah mereka tinggal 1,20 persen. 
Meskipun secara angka absolut terjadi kenaikan, pada tahun 1930 terdapat sekitar 1,2 
juta jiwa dari 60 juta pendududuk sementara sekarang terdapat 2,8 juta dari 237 juta 
penduduk4, tetapi tetap saja menimbulkan banyak pertanyaan. Misalnya metodologi 
sensus apakah berlandaskan konsep antropologis yang mendasarkan sensus pada faktor 
keturunan, ataukah etnodemografis yang mendasarkannya pada pengakuan dari yang 
bersangkutan. 

Pada mulanya, para imigran dari Cina tersebut tidak berencana menetap 
selamanya di wilayah baru. Mereka hanya menetap sementara untuk mencari kehidupan 
lalu kemudian kembali ke tanah kelahirannya, demikian seterusnya berulang-ulang. 
Oleh karena itulah mereka sering disebut dengan Huaqiao, yang menurut terminologi 
Cina berarti Tionghoa yang merantau dan akan kembali lagi. Dalam kerangka Hall 
(1990), mereka para imigran dari Cina ini merupakan imigran yang melakukan 
diaspora5 esensialis. Diaspora Tionghoa inilah yang antara lain kemudian menjadikan 

                                                 
3 G.W. Skinner; The Chinese Minority; dlm Ruth Mc Vey (ed); Indonesia; New Haven, 1963. 
4 Kompas, 2 Desember 2011. 
5 Georgiou (dalam Budianta, 2008: 31) menyatakan bahwa diaspora “...sebagai komunitas yang terdiri 

dari orang-orang  yang pernah mengalami migrasi dan mereka  yang dilahirkan dan dibesarkan  di 
negara pemukiman yang baru. Diaspora mengimplikasikan  suatu kaitan dengan etnisitas  atau budaya 
tertentu dari tempat asal, yang masih menjadi (salah satu) acuan penting, bukan saja  bagi generasi  
yang mengalami migrasi, tapi juga bagi generasi yang lahir di tempat pemukiman baru. Konsep ini 
mengandung juga pengertian bahwa acuan  terhadap budaya asal tetap relevan, walau besar 
kemungkinannya secara terus menerus  diproses dan berubah  sesuai dinamika budaya yang terjadi  di 
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masyarakat Nusantara adalah sebuah masyarakat yang makin majemuk, prulal dan 
multikultur serta tidak lagi homogen. Ketika akhirnya mereka menetap di wilayah baru 
dan bercampur dengan penduduk setempat,  kemudian berkembang menjadi komunitas 
sendiri yang disebut dengan  kelompok-kelompok minoritas yang terbentuk karena 
proses akulturasi. Mereka inilah yang pada gilirannya membentuk keragaman budaya, 
yang semakin kompleks karena asal mereka yang sudah beragam lalu kemudian berbaur 
dengan komunitas dan etnis lokal yang juga beragam. Keberagaman yang sangat 
kompleks dan rumit,  yang tercermin dalam sebutan-sebutan Tionghoa Medan, 
Tionghoa Singkawang, Tionghoa Bangka dan lain sebagainya, menunjukkan bahwa 
Tionghoa di Indonesia bukanlah sekelompok etnis yang homogen. Mereka adalah 
kelompok yang sangat heterogen yang masing-masing memiliki karakteristik budaya 
yang sangat berbeda satu dengan lainnya. Mereka datang dari berbagai wilayah di Cina 
yang sekaligus dapat menunjukkan termasuk ke dalam sub etnik apa mereka.  

Ditinjau dari tempat asalnya di wilayah Cina, sub Tionghoa yang bermigrasi 
umumnya berasal dari bagian Tenggara Cina6, yaitu provinsi Guangdong dan Fujian. 
Penduduk asli daerah tersebut adalah orang Hakka, Hainan, Hokkian, Kanton, Hockchia 
dan Tiochiu. Dengan demikian Tionghoa yang datang ke kepulauan Nusantara tersebut 
sebenarnya berasal dari berbagai varian yang berbeda dan kompleks. Tionghoa yang 
datang ke kepulauan Nusantara, di tempat asalnya adalah sebuah masyarakat 
multikultur yang beragam budayanya dengan masing-masing budaya memiliki 
perbedaan cara merespons budaya lainnya.  Kompleksitas tersebut kemudian bertambah 
rumit lagi ketika mereka harus berakulturasi dengan penduduk setempat di kepulauan 
Nusantara yang juga memiliki varian yang rumit. Orang Hakka, yang terkonsentrasi di 
beberapa daerah seperti Aceh, Sumatra Utara, Batam, Sumatra Selatan, Bangka-
Belitung, Lampung, Jawa, Kalimantan Barat, Banjarmasin, Sulawesi Selatan, Manado, 
Ambon hingga Jayapura, akan berakulturasi dengan penduduk setempat sehingga 
melahirkan kebudayaan baru yang berbeda satu sama lain meskipun mereka semua 
adalah sesama orang Hakka. Hal serupa juga terjadi di kalangan suku Hainan yang 
tersebar di Pekanbaru, Batam dan Manado, suku Hokkien yang persebarannya hampir 
sama dengan suku Hakka, Kanton di Jakarta, Batam dan Manado, Hockchia di beberapa 
bagian di Jawa serta Tiochiu di hampir semua Indonesia bagian Barat. Jadi sebenarnya, 
Tionghoa yang tersebar di seluruh Indonesia adalah sebuah kelompok masyarakat yang 
sudah jauh terpisah dari induk budaya mereka di daratan Cina. Mereka telah 
membentuk sebuah kebudayaan baru yang berupa kebudayaan campuran yang terjadi 
akibat proses akulturasi yang telah berlangsung selama puluhan bahkan ratusan  
generasi.  

II.  PERMASALAHAN 

Masa akulturasi yang panjang dari berbagai macam budaya baik di tempat asal 
maupun di tempat baru serta dalam jumlah yang cukup signifikan, menjadikan 

                                                                                                                                               
tempat pemukiman baru. Konsep ini juga mengacu pada pengalaman kesejarahan yang khas dari 
komunitas tersebut, yang membedakannya dari komunitas budaya lainnya. Diaspora juga 
mengasumsikan adanya jaringan transnasional dari orang-orang yang merasa mempunyai ikatan  
dengan komunitas-komunitas  di luar batas ruang yang melingkupi mereka. 

6 Hal ini berkaitan dengan perkembangan serta kemajuan wilayah Cina Tenggara,  karena sejak periode 
Dinasti Tang (618-960 M),  kota-kota  pelabuhan di pesisir tenggara Cina  memang telah menjadi 
bandar perdagangan  yang ramai, antara lain bandar Guangzhou pernah tercatat sebagai kota bandar dan  
pelabuhan terbesar  masa itu. 
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kelompok Tionghoa di Indonesia berbeda dengan Tionghoa di berbagai negara lain di 
luar Cina. Secara persentase jumlahnya memang kecil. Namun karena jumlah penduduk 
Indonesia yang begitu besar, maka jumlah Tionghoa di Indonesia juga menjadi cukup 
besar yaitu sekitar 3 juta.7 Menurut Wang Gungwu (1976), jika jumlah masyarakat 
Tionghoa di sebuah negara tidak melebihi satu persen, maka tidak terdapat masalah-
masalah yang berkaitan dengan Tionghoa. Bagi Indonesia, jumlah lebih dari satu persen 
dan dengan keragaman identitas dan dinamika budaya yang sangat kompleks telah 
menjadikan Tionghoa di Indonesia sebagai sebuah kelompok masyarakat yang unik, 
yang tidak pernah lepas dari masalah. Hanya di Indonesia, setiap kali terjadi krisis 
selalu Tionghoa yang dipersalahkan dan menjadi korban. Hanya di Indonesia pula 
Tionghoa dikejar-kejar dan dilukai bahkan dibunuh dalam setiap kali kerusuhan, dan 
hanya di Indonesia juga kelompok masyarakat ini melakukan eksodus pelarian keluar 
negeri karena kerusuhan.  

Tionghoa di Indonesia hampir selalu menghadapi berbagai macam masalah dan 
sesungguhnya masalah tersebut tidak muncul begitu saja. Masalah-masalah tersebut 
menyangkut banyak hal yang dapat dilihat dari perspektif  historis; perspektif sosial 
yang menyangkut bentuk sosial, hubungan sosial dan bentuk politik; perspektif budaya 
yang menyangkut identitas, representasi dan konstruksi sosial maupun perspektif 
ekonomi yang menyangkut kesempatan, distribusi dan penguasaan atas sumber daya 
dan modal budaya dalam ekonomi. Oleh karena itulah maka setiap terjadi krisis yang 
mengakibatkan Tionghoa terpojok, maka setiap kali itu pula tidak pernah ada 
kesimpulan yang tuntas dan menyeluruh yang dihasilkan oleh kajian ilmiah yang 
komprehensif dan mendalam yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk memecahkan 
persoalan ini sehingga di masa mendatang tidak terjadi kembali. Justru para pengambil 
kebijakan sejak  masa kolonial  hingga masa pemerintahan Repubik  Indonesia hampir 
selalu mengambil kesimpulan-kesimpulan dangkal yang seringkali  menyudutkan. 

Masalah yang timbul berkaitan dengan Tionghoa dapat dikatakan merupakan 
warisan yang diterima dari jaman pemerintahan kolonial. Oleh karena itu, terutama pada 
masa Orde Baru, kebijakan penanganan persoalan ini hampir tidak jauh berbeda dari 
apa yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda.  Dilihat dalam kerangka 
Berger dalam kajiannya tentang realitas sosial (1966), kebijakan-kebijakan  yang selama 
ini diambil dalam penyelesaian persoalan Tionghoa merupakan sebuah konstruksi 
sosial. Konstruksi sosial berkait erat dengan beberapa faktor dominan diantaranya 
adalah kepentingan, relasi kuasa, ekonomi dan budaya. Selama ini, nampaknya 
kepentingan sangat berhubungan erat dengan relasi kuasa yang di dalamnya 
mengandung unsur-unsur ekonomi dan kebudayaan. Sementara relasi kuasa juga 
merupakan faktor dominan karena di dalamnya hampir pasti mengandung faktor-faktor 
mayoritas, dominasi dan penguasa. Oleh karena itulah sepanjang sejarah Tionghoa di 
Indonesia, kelompok masyarakat ini hampir selalu terpojokkan karena konstruksi sosial 
yang terjadi selalu atas dasar dominasi dan kepentingan mayoritas melalui tangan 
penguasa. Pertanyaan besarnya adalah, apakah hal ini akan tetap dibiarkan terjadi di 
masa yang akan datang? 
 
 
 
                                                 
7  Wu Chun Hsi; Overseas Chinese, dlm Wu Yuanli (ed), China A Handbook, New York: Praeger Publ, 

1973. 
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III.  TIONGHOA INDONESIA DALAM KONSTRUKSI SOSIAL, DOMINASI 
EKONOMI DAN SEGREGASI 

 
A.  Konstruksi Sosial dan Dominasi Ekonomi 

Pada awal abad ke 19, pemerintah Hindia Belanda memberlakukan peraturan 
dengan membagi penduduk di wilayah tersebut menjadi tiga golongan yaitu golongan 
Eropa, golongan Timur Asing yang di dalamnya terdapat kelompok Tionghoa, Arab dan 
lainnya serta kelompok ketiga adalah penduduk pribumi. Pengelompokan ini 
sebenarnya bertujuan memudahkan dalam pengawasan administrasi sipil. Tetapi dalam 
perkembangannya, penggolongan ini berimplikasi sangat luas karena merembet pada 
masalah sosial, ekonomi, budaya dan kemasyarakatan. Pembentukan lembaga mayor 
dan kapiten Cina, kemudian ruang gerak yang dibatasi melalui pas jalan untuk 
bepergian dari satu tempat ke tempat lainnya, mengakibatkan ruang gerak masyarakat 
Tionghoa dalam mencari penghidupan menjadi terbatas. Akibatnya mereka hanya dapat 
melakukan kegiatan perdagangan dalam upaya penghidupan mereka. Pada tahun  1823 
misalnya, pemerintah kolonial di bawah Gubernur Jenderal Van Der Capellen  
mengeluarkan peraturan yang melarang penyewaan tanah kepada orang Tionghoa. 
Kondisi ini membuat orang Tionghoa yang sebelumnya berkecimpung dalam bidang 
pertanian beralih profesi sebagai pedagang hasil-hasil pertanian yang bergerak sampai 
ke pelosok desa. Akibatnya justru dominasi ekonomi di pedesaanpun akhirnya dikuasai 
oleh orang Tionghoa. Mereka menguasai jalur produksi hingga distribusi karena bahan 
mentah mereka beli lalu kemudian mereka olah dan akhirnya mereka pula yang 
menjualnya secara langsung. 

Secara perlahan mereka menjadi sebuah kelompok yang memiliki kemampuan 
tinggi dalam bidang tersebut yang pada gilirannya menjadikan kelompok ini sebagai 
tulang punggung ekonomi dimana hampir seluruh denyut kehidupan bergantung 
kepadanya. Kemampuan yang tinggi dalam aktifitas ekonomi kemudian justru 
menjadikan mereka seolah anak emas bagi para penguasa, baik pemerintah kolonial 
maupun para penguasa lokal. Tidak mengherankan jika pada tahun 1619, kelompok 
Tionghoa yang berdomisili di wilayah Banten menjadi rebutan antara Sultan Banten 
dengan VOC. Pada waktu itu, Belanda yang sudah menduduki Batavia ingin 
membangun koloni tersebut menjadi kota perdagangan modern dengan memindahkan 
seluruh Tionghoa yang berada di Banten ke Batavia. Tujuannya adalah agar Batavia 
menjadi bandar perdagangan yang besar dan menggantikan Banten yang selama ini 
perekonomiannya sangat maju karena aktifitas perdagangan yang dilakukan oleh orang 
Tionghoa. Upaya ini kemudian berhasil melalui bujukan dan manipulasi, sehingga 
Belanda dapat mengajak tokoh Tionghoa So Bing Kong dan orang-orang Tionghoa 
lainnya untuk pindah ke wilayah koloni Belanda di Batavia. Akibatnya jelas, Batavia 
mampu menggantikan posisi Banten dan bahkan menjadi lebih besar lagi. 

Peristiwa dan pengalaman pada masa kolonial tersebut menjadikan kelompok 
Tionghoa mendapat label sebagai sebuah kelompok masyarakat yang harus 
diperlakukan khusus, yang dapat bermakna posistif sebagai pemegang gerak roda 
ekonomi maupun makna negatif pendiskriminasian dan pemencilan, dimana keduanya 
hampir selalu berkaitan satu sama lain. Dari sinilah kemudian berturutan memunculkan 
label-label lain yang arahnya selalu bermuara pada perekonomian, kesenjangan, 
ketidakadilan dan lain sebagainya. Belajar dari pengalaman dan peristiwa pada masa 
kolonial, pemerintahan dan penguasa pada periode sesudahnya juga melakukan hal 
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serupa. Penguasa pendudukan Jepang yang sangat singkat, mengeluarkan UU yang 
mengatur posisi Tionghoa. Dalam UU No. 7 yang dikeluarkan pada tanggal 11 April 
tahun 1942, Tionghoa digolongkan sebagai bangsa asing dan oleh karena itu mereka 
harus membayar apa yang dinamakan pajak bangsa asing. Karena penggolongan 
tersebut, setiap Tionghoa dewasa yang hendak bepergian diwajibkan membawa kartu 
pengenal sebagai orang asing dan surat jalan.8 Selain itu, untuk melokalisir kegiatan 
ekonomi mereka, ketika pemerintah pendudukan Jepang membentuk koperasi dalam 
upayanya mengontrol perekonomian hingga tingkat desa, orang Tionghoa dilibatkan 
dan bahkan diberi peran khusus. Beikoku Kouri Kumiai, atau Koperasi Pedagang Beras 
yang merupakan bagian dari politik distribusi makanan yang diterapkan pemerintah 
pendudukan Jepang, dioperasikan oleh seorang direktur yang direkrut dari Tionghoa 
yang sudah lama berkecimpung dalam perdagangan beras.9 Kondisi demikian makin 
menajamkan posisi Tionghoa pada jaman tersebut karena mereka dibenturkan langsung 
dengan masyarakat pada umumnya yang sedang kesulitan bahan makanan. 

B.  Asimilasi dan Segregasi  

Setelah kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia yang baru terbentuk 
kemudian mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang nadanya tidak jauh berbeda dari 
pemerintahan kolonial maupun Jepang. Kebijakan dalam penanganan Tionghoa 
mencapai puncaknya ketika dikeluarkan kebijakan asimilasi, setelah perdebatan panjang 
apakah kebijakan asimilasi atau integrasi yang paling cocok dalam menangani persoalan 
Tionghoa. Asimilasi dan integrasi adalah konsep antropologi yang kemudian dibawa ke 
ranah politis sebagai instrumen dalam usaha mengatasi ketegangan maupun konflik 
yang kronis dan akut yang tidak pernah dapat terselesaikan. Sebagai proses kebudayaan, 
baik integrasi maupun asimilasi merupakan pelengkap akulturasi ketika terjadi 
pertemuan antar kebudayaan. Akulturasi selalu dapat mengandung implikasi positif 
maupun negatif. Implikasi positif dalam arti bahwa akulturasi dapat memperkaya salah 
satu atau lebih kompleks kebudayaan yang bertemu. Implikasi negatif berarti bahwa 
akulturasi selalu menimbulkan gesekan yang konfliktual sifatnya dan berpotensi 
mengeliminasikan salah satu dari kompleks kebudayaan yang bertemu. 

Sepanjang masa pemerintahan Orde Baru, implikasi negatif inilah yang lebih 
banyak terjadi dalam hubungan Tionghoa dan penduduk lokal. Asimilasi inkorporasi 
yang diterapkan telah menimbulkan gesekan yang mengarah kepada konflik dan 
cenderung mengeliminasikan kebudayaan Tionghoa. Pilihan identitas Indonesia melalui 
asimilasi total telah menghilangkan sama sekali identitas Tionghoa dan menjadikannya 
Indonesia. Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/KEP/12/1966 mengawali proses 
penghilangan identitas tersebut. Kebijakan yang antara lain “menganjurkan” semua 
Tionghoa untuk berganti nama dengan nama lokal tersebut kemudian dilaksanakan 
secara efektif dan serentak. Pada tahun berikutnya, terbit Instruksi Presidium Kabinet 
No. 37/U/IV/6/1967 yang berisi tentang Kebijakan Pokok Penyelesaian Masalah Cina. 
Bentuk dan substansi dari kebijakan ini lebih luas lagi karena dengan payung Instruksi 
Presidium Kabinet ini kemudian menteri utama urusan politik sebagai penanggung-
jawab membentuk Badan Koordinasi Masalah Cina, yang pengoperasiannya berada di 
bawah Badan Koordinasi Intelijen Negara. Semenjak itulah Tionghoa berada di bawah 
                                                 
8 Didi Kwartanada; Minoritas Tionghoa dan Fasisme Jepang: Jawa 1942-1945, dlm. Pengusaha 

Ekonomi dan Siasat Pengusaha Tionghoa, Yogyakarta: Kanisius. Hlm 24-41.  
9 Kurasawa, Aiko; Mobilisasi dan Kontrol, Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945; 

Jakarta: Grasindo, 1993, Hlm. 212. 
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sebuah lembaga khusus yang mengurusi keberadaan, kegiatan dan proses pembauran 
Tionghoa. Keberadaan lembaga ini mengingatkan lembaga serupa yang pernah 
didirikan pada masa kolonial dimana pemerintah penjajahan Belanda mendirikan Het 
kantoor voor Chinese zaken, Kantor Urusan orang Cina yang juga memiliki tugas 
serupa.  

Penelitian-penelitian yang dilakukan pada tahun 1983, menyebutkan 
peningkatan jumlah yang signifikan terhadap orang-orang Tionghoa yang beralih agama 
menjadi pemeluk Islam, yaitu dari sekitar 20 ribu orang atau 0,5 persen dari total jumlah 
Tionghoa menjadi 400 ribu atau 10 persen. Salah satu penelitian tersebut adalah yang 
dilakukan oleh seorang Mahasiswa Pascasarjana IAIN Yogyakarta berkebangsaan 
Korea, Keun Won-Jang, yang melakukan penelitian untuk tesis masternya. Penelitian 
tersebut menyimpulkan bahwa mayoritas Tionghoa yang masuk agama Islam didorong 
oleh keinginan mereka untuk membebaskan diri dari status non-pribumi. Dengan cara 
ini pula mereka menghindarkan diri dari diskriminasi sosial. Mereka mencari aman 
karena dengan persamaan antara sesama muslim seperti yang sering disampaikan dalam 
ajaran Islam, telah menjadi daya tarik bagi Tionghoa.10 

Serangkaian kebijakan di atas menjadi titik awal dari rangkaian kebijakan yang 
lebih panjang dalam upaya meleburkan Tionghoa ke dalam kehidupan kemasyarakatan 
dan kebudayaan lokal. Setelah itu, kebijakan silih berganti menyusul diterbitkan dalam 
upaya menyelesaikan persoalan Tionghoa melalui asimilasi. PP No. 14/1967 yang berisi 
pelarangan aktifitas ritual keagamaan makin melengkapi upaya Orde Baru tersebut.  
Bahkan kemudian peraturan-peraturan yang dibuat menjadi meluas secara sektoral 
maupun regional seolah tidak terkendali. Sebagai contoh, belakangan terungkap 
terdapat suatu daerah yang melarang Tionghoa memiliki tanah dalam status hak milik.  
Efek selanjutnya,  efektifitas kerja yang didasarkan pada keputusan-keputusan  tersebut  
pada akhirnya mampu mensegregasikan kelompok Tionghoa baik dari kebudayaannya 
sendiri maupun dari lingkungan lokalnya. Melalui serangkaian keputusan tersebut, tiga 
pilar utama eksistensi masyarakat Tionghoa dihapuskan yaitu media masa berbahasa 
Cina, sekolah berpengantar bahasa Cina dan organisasi kemasyarakatan Tionghoa. 
Akibatnya, masyarakat Tionghoa merasa jauh dari dan terasing dari kebudayaannya 
sendiri yang selama ini menjadi identitasnya. Juga yang lebih menyedihkan lagi adalah 
mereka dijauhkan dari kelompok kebudayaannya dengan larangan berorganisasi 
diantara sesama mereka dimana di dalam organisasi tersebut eksistensi sebagai 
Tionghoa dapat diekspresikan dan dicurahkan.  

Kebijakan asimilasi inkorporasi selama Orde Baru ternyata tidak menghasilkan 
sebuah pembauran budaya yang setara sehingga terjadi lebur budaya yang seimbang, 
tetapi justru menjadikan kelompok masyarakat Cina terpencil dan terasing dari banyak 
aspek kehidupan nyata karena yang terjadi adalah pembatasan-pembatasan. Asimilasi 
total lebih bertitik tolak dari apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Pembatasan 
tersebut terbentang dari yang bersifat substansial hingga yang bersifat ritual. Kuota 
masuk perguruan tinggi negeri, pembatasan untuk menjadi pegawai pemerintahan 
termasuk menjadi anggota militer dan polisi serta pembatasan-pembatasan lainnya, 
seolah mengulang pada masa kolonial karena memaksa mereka hanya dapat 

                                                 
10 The Siauw Giap; “Adaptasi Agama:Cina Muslim Indonesia, Sebuah Tinjauan Awal”, dlm. Cushman, 

Jenifer& Wang Gungwu, Perubahan Identitas Tionghoa di asia Tenggara, Jakarta: Grafiti Pers, hlm. 
449-450. 
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berkecimpung dalam kegiatan perekonomian saja. Kondisi seperti inilah yang justru 
menimbulkan gesekan-gesekan di dalam masyarakat karena dari sinilah akar masalah 
kecemburuan sosial, kesenjangan ekonomi maupun stereotyping yang lain menyangkut 
Tionghoa dimulai. Tidak mengherankan jika selama masa pemerintahan Orde Baru  
banyak terjadi kerusuhan anti Cina dengan intensitas dan kualitas yang semakin lama 
semakin besar termasuk yang terakhir adalah kerusuhan Mei 1998 yang berskala 
nasional.  

IV.  TIONGHOA INDONESIA PASCA  1998  DAN SEGREGASI DALAM 
BENTUK BARU 

A.  Politik Penerimaan 

Reformasi 1998 menjadi Babak baru dalam persoalan menyangkut Tionghoa. 
Karena tuntutan reformasi, banyak hal dilakukan oleh Presiden Habibie berbalik dari 
jaman sebelumnya. Salah satunya adalah dengan melakukan political recognation, 
politik penerimaan terhadap masyarakat Tionghoa. Instruksi Presiden No. 26 Tahun 
1998 menjadi titik awal kebijakan ini. Inpres tersebut mengatur penghapusan 
penggunaan istilah pribumi dan non pribumi. Seluruh aparatur pemerintahan segera 
diinstruksikan untuk tidak menggunakan istilah tersebut untuk membedakan penduduk 
Indonesia pada umumnya dengan penduduk Tionghoa. Perbedaan sebutan hanya 
didasarkan atas keragaman etnisitas seperti Jawa, Sunda, Batak, Melayu dan 
sebagainya. Pembedaan status sosiologis dan golongan terhadap Tionghoa, secara de 
jure tidak ada lagi. 

Tidak adanya pembedaan status tersebut, membuat Tionghoa Indonesia 
bersemangat ketika pemerintahan presiden Habibie memberikan kebebasan yang sama 
kepada setiap warga negara untuk berorganisasi dan mengeluarkan pendapat secara 
bebas yang disambut oleh para aktifis dengan mendirikan partai politik. Ketika itu 
masyarakat Tionghoa juga ikut menyambutnya dengan antusias. Instruksi Presiden 
tersebut telah membebaskan mereka dari pembedaan yang selama ini mereka rasakan 
dan alami. Masyarakat Tionghoa kemudian mendirikan partai berbasis etnis dan tercatat 
tiga partai mulai aktif  pada masa tersebut yaitu Partai Reformasi Tionghoa Indonesia, 
Partai Pembauran Indonesia dan Partai Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun pada akhirnya 
karena banyaknya masalah yang harus dihadapi sehingga hanya Partai Bhinneka 
Tunggal Ika yang dapat lolos mengikuti pemilu, kondisi ini sudah merupakan kemajuan 
yang sangat besar bagi kehidupan politik kemasyarakatan Tionghoa di Indonesia. 

Politik penerimaan disambut sangat antusias oleh masyarakat Tionghoa. Mereka 
tidak hanya mewujudkannya dalam bentuk pendirian partai-partai politik saja, 
melainkan juga organisasi kemasyarakatan. Sebagian tokoh  Tionghoa yang sejak awal 
tidak menyetujui didirikannya partai etnik, memilih bergabung dengan partai politik 
yang yang dibentuk oleh orang Indonesia non Tionghoa atau mendirikan organisasi 
masa yang lebih berfungsi sebagai presure group. Fenomena ini sebenarnya sekali lagi 
dapat dimaknai dan dapat menunjukkan bahwa mereka adalah sebuah masyarakat yang 
tidak homogen, tetapi multi etnik dan multi budaya yang memiliki orientasi politik 
sebagai cermin orientasi budaya yang berbeda-beda dan beragam.  

Selain mendirikan partai dan bergabung dengan partai politik yang sudah ada, 
beberapa kelompok warga Tionghoa bergabung untuk berhimpun dalam organisasi yang 
bergerak di berbagai bidang dan tujuan, mulai profesi hingga sosial budaya bahkan sub 
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etnis dan agama. Seluruh organisasi tersebut, walaupun bermacam-macam tujuan dan 
kegiatannya namun memiliki kesamaan antara satu dengan yang lainnya yaitu 
beranggotakan Tionghoa. Beberapa organisasi yang menonjol adalah Paguyuban Sosial 
Marga Tionghoa Indonesia dan Perhimpinan Keturunan Tionghoa Indonesia. Beberapa 
tokoh PSMTI kemudian memisahkan diri dan mendirikin perkumpulan INTI, disusul 
beberapa organisasi lain sejenis LSM yang digalang oleh para muda Tionghoa. 

Ketika K.H. Abdurahman Wahid menjadi presiden, K.H. Abdurahman Wahid 
lebih terbuka lagi dalam politik penerimaan warga Tionghoa karena sejak tahun 70an 
sebenarnya perhatiannya sudah tertuju pada masalah ini. Pemikirannya yang dituangkan 
pada tahun 1990, saat kekuatan Orde Baru sedang dalam masa puncaknya, merupakan 
pengungkapan realitas betapa Tionghoa di Indonesia diperlakukan tidak adil. Oleh 
karena itu ia mengusulkan agar “memberi jalan” bagi kelompok masyarakat Tionghoa 
untuk bidang-bidang lain selain aktifitas ekonomi.11 Oleh karena itu politik penerimaan 
pada masa ia menjadi presiden tidak hanya dilakukan dalam hal partisipasi  politik saja, 
melainkan semakin meluas ke bidang-bidang sosial, budaya dan yang lainnya termasuk 
mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan ritual keagamaan. Pergelaran 
budaya Tionghoa diijnkan, perayaan Imlek  dibebaskan bahkan dijadikan hari libur 
nasional. Agama Konghucu diakui sebagai agama resmi dan bahasa Cina diijinkan 
untuk diajarkan di sekolah-sekolah. Selain itu, mulai bermunculan media berbahasa 
Cina baik cetak maupun elektronis dan kemudian berlanjut dengan menjamurnya 
lembaga pendidikan yang mengajarkan kursus bahasa Cina dan bahkan lembaga 
pendidikan berjenjang dengan program dwi bahasa. Era reformasi telah mengembalikan 
eksistensi Tionghoa melalui pemulihan kembali tiga pilar utama yang telah diruntuhkan 
selama pemerintahan Orde Baru yaitu organisasi kemasyarakatan Tionghoa, media 
masa berbahasa Cina dan sekolah berpengantar bahasa Cina.  

Apa yang terjadi pada masyarakat Tionghoa sejak masa kolonial hingga Orde 
Baru menunjukkan bahwa masalah Tionghoa ternyata tidak hanya merupakan masalah 
kebangsaan saja, sehingga segala masalah yang timbul hanya dapat diselesaikan dari 
satu dimensi saja yaitu dimensi kebangsaan. Pada masa kolonial, penyelesaian masalah 
atas dasar status kebangsaan mungkin masih relevan mengingat masih banyaknya arus 
migrasi dari daratan Cina yang masuk ke wilayah Hindia Belanda. Kebijakan yang 
diambilpun, dalam kerangka Coppel (1976), salah satunya menggunakan sistem pemuka 
atau dalam istilahnya adalah the traditional officer system. Sistem pemuka ini cukup 
efektif dalam mengatur administrasi dan aktifitas Tionghoa sehingga meminimalisir 
persoalan yang berpotensi konflik, gesekan, perseteruan dan lain sebagainya. Hingga 
masa Orde Baru, pengelompokan yang lebih banyak didasarkan atas kajian kondisi dan 
status kebangsaan ini masih dijadikan pedoman. Padahal seiring berjalannya waktu dan 
juga kebijakan-kebijakan pembatasan imigran Cina pada tahun 50an, hampir tidak ada 
lagi imigran, serta orang-orang Tionghoa yang datang sebelum adanya kebijakan 
tersebut rata-rata sudah sangat berumur. Namun demikian,  fakta sejarah bahwa mereka 
adalah para imigran tidak dapat dibantah lagi terlepas dari kenyataan keberadaan 
mereka telah ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun dengan ratusan generasi yang 
sudah tinggal di wilayah ini. Fakta sejarah ini tidak dapat dihapus dan harus diterima 
sebagai bagian integral dari masyarakat Indonesia. Fakta sejarah juga tidak terelakkan 
bahwa Tionghoa di Indonesia adalah bagian dari diaspora Tionghoa. Oleh karena itu 
                                                 
11 Wahid, Abdurahman, “Beri Jalan Tionghoa”, Editor no.33/21-4-1990, dlm.  Nonpri Di Mata Pribumi, 

Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa (tt) 
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Tionghoa yang berada di Indonesia adalah Tionghoa yang memiliki latar belakang 
historis yang unik, yang harus dipahami melalui kerangka identitas dan 
multikulturalisme.  

Multikulturalisme adalah wacana publik dan wacana akademis yang 
berkembang di Eropa pada paruh akhir abad ke 20, sebagai koreksi atas dominasi satu 
perspektif tunggal yang diwarnai latar belakang etnis tertentu dari pihak yang berkuasa. 
Multikulturalisme menekankan pentingnya mengakui dan menghargai keragaman 
budaya  dan mengubah kebijakan publik untuk mengakomodasi keragaman untuk tujuan 
menciptakan masyarakat heterogen yang damai dan adil. Di Indonesia, 
multikulturalisme yang merebak pada tahun 1990an merupakan reaksi dan respons 
terhadap penyeragaman budaya dan sentralisme  militeristik yang dilakukan oleh Orde 
Baru. Kebijakan yang bertitik tolak dari identitas dalam kerangka multikulturalisme  
inilah yang harus dikembangkan oleh pemerintah.  

Namun bagi orang Tionghoa, persoalan identitas merupakan persoalan yang 
sangat rumit karena konsep yang tidak jelas dan baku. Menurut Wang Gungwu, 
Tionghoa tidak pernah memiliki konsep identitas kecuali konsep tentang Ketionghoaan, 
yaitu Tionghoa dan bukan Tionghoa. Dalam konsep ini tersirat kemungkinan perbedaan 
derajat, yaitu bahwa jika seseorang lebih Tionghoa dan yang lain kurang Tionghoa,  hal 
ini tidak mengarah kepada suatu konsep identitas.12 Ukuran Tionghoa dan bukan 
Tionghoa maknanya sangat luas dan multi dimensi dan dapat dilihat dari berbagai sudut, 
mulai historis, kultural, asal-usul bahkan juga bisa sangat personal. Oleh karena itu 
dalam konteks multikultural dimana lalu lintas interaksi budaya menjadi salah satu hal 
yang paling mutlak, persoalannya menjadi sangat rumit karena varian yang terbentang 
begitu luas sehingga proses multikultural akan berbeda antara satu tempat dengan 
tempat lainnya karena latar belakang masing-masing kelompok Tionghoa yang juga 
berbeda.  

Antusiasme orang Tionghoa dalam menyikapi politik penerimaan, dapat dilihat 
melalui kacamata kajian Hall (1990) sebagai upaya positioning. Berhimpunnya 
masyarakat Tionghoa dalam berbagai organisasi dan bahkan partai politik, adalah 
sebuah praktek representasi untuk menunjukkan posisi atau kemampuan menyatakan 
diri sebagai pihak yang bebas dan merdeka. Dalam rangka positioning inilah kemudian 
nampak heterogenitas orientasi budaya yang direpresentasikan melalui bentuk kegiatan 
yang dipilih. Sesudah terjadinya Peristiwa Mei 1998 dan disusul dengan Reformasi, 
paling tidak terdapat dua orientasi budaya dalam masyarakat Tionghoa yang tercermin 
dari pilihan kegiatan.  

Pertama adalah mereka yang memilih bergabung dengan sesama etnis untuk 
mendirikan perhimpunan, organisasi maupun partai yang berlatar belakang dan 
berlandaskan etnis. Kelompok ini dapat dikategorikan ke dalam kelompok esensialisme. 
Menurut Hall, esensialisme adalah perspektif  tentang diaspora yang diwarnai oleh 
dorongan yang kuat untuk mempertahankan ke suatu wilayah budaya yang dirindukan, 
yang tidak berubah, murni dan asli. Perspektif ini menekankan perbedaan eksklusif 
antara yang berada di dalam dan yang berada di luar komunitas.13  Dalam kerangka 
Wang, disinilah identitas Tionghoa dan bukan Tionghoa menampakkan eksistensinya. 

                                                 
12 Wang Gungwu; “Kajian Tentang Identitas Tionghoa Asia Tenggara”, dlm. Cushmann, Jenifer & Wang 

Gungwu (ed), Perubahan Identitas Tionghoa di Asia Tenggara, Jakarta: Grafiti Pers, 1991, hlm.1-2. 
13 Budianta, 2008:32 
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Identitas Ketionghoaan diukur dari bergabung atau tidaknya, berada atau diluar 
organisasi kemasyarakatan Tionghoa. Seseorang akan “lebih Tionghoa”  jika ia 
bergabung dalam organisasi kemasyarakatan, partai atau kelompok Tionghoa, demikian 
pula sebaliknya. 

Kelompok kedua, adalah mereka yang memilih bergabung ke dalam  partai 
politik yang sudah ada yang tidak berkaitan dengan etnis serta bergabung ke dalam 
organisasi maupun LSM yang tidak berlandaskan etnis dalam kegiatan sehari-harinya. 
Dalam kerangka Hall, mereka ini didasari oleh perspektif diaspora yang sadar akan 
heterogenitas dan kemajemukan yang terbuka pada berbagai interaksi lintas batas yang 
terjadi dalam kondisi diaspora tersebut.14 Dengan kata lain, kelompok ini adalah 
kelompok yang karena kesadaran historis tentang proses keberadaan diri yang 
dimilikinya menjadikannya lebih cair dan lentur. Karena proses yang panjang yang 
disadarinya telah menghasilkan sebuah produk budaya yang hibrid sehingga tidak 
merasa perlu bergabung dalam kegiatan yang berbasis etnis.  Sikap seperti inilah yang 
muncul dalam sensus penduduk pada tahun 2000. Dalam sensus yang untuk 
pertamakalinya menyertakan pendataan bagi orang Tionghoa, banyak diantara mereka 
yang enggan atau tidak mau disebut dan dikelompokkan ke dalam masyarakat 
Tionghoa. Akibatnya, hasil sensus menunjukkan “penurunan” jumlah masyarakat 
Tionghoa yang cukup signifikan jika dibanding data dan asumsi yang dilakukan oleh 
Skinner (1963) dan Mackie (1976).  

Walaupun dilihat dari kerangka kajian identitas yang paling banyak diacu oleh 
berbagai kalangan, pengelompokan tersebut tidak berarti dapat menjadi sebuah 
kategorisasi yang mutlak. Kategorisasi adalah sesuatu yang sangat rumit karena bersifat 
multi dimensi. Kajian identitas dan multikulturalisme hanyalah salah satu dari dimensi 
yang ada, dan sifat budaya adalah harus dipahami secara holistik yang tidak dapat 
menembus ruang dan waktu. Sebagian masyarakat sangat antusias dan bersemangat 
dengan simbol-simbol budaya etnis, dan dalam berbagai kesempatan dan kegiatan selalu 
menampilkan simbol-simbol tersebut sebagai penanda identitas. Sebagian lainnya  lebih 
nyaman dengan berkarya tanpa harus membawa simbol secara terbuka sebagai penanda 
identitas. 

B.  Segregasi Baru 

Jika dicermati lebih jauh dan mendalam, pembentukan partai politik maupun 
perhimpunan yang berbasis etnis, dan juga bergabungnya para aktifis Tionghoa ke 
dalam partai politik non etnis, merupakan upaya mereprensentasikan budaya etnis ke 
dalam lingkungan yang heterogen dengan lingkupnya masing-masing. Dengan 
representasi tersebut, akan didapat pengakuan bahwa keberadaan mereka dan budaya 
yang melekat pada diri mereka masing-masing dalam kancah tersebut adalah dalam 
rangka mewakili etnis Tionghoa. Fenomena yang terjadi seperti ini adalah seperti apa 
yang dikatakan oleh Hall, dimana identitas budaya akan semakin menguat jika 
berhadapan dengan identitas budaya lain.  

Inilah yang nampak ketika masyarakat Tionghoa merepresentasikan identitasnya 
diantara budaya-budaya yang lain, semakin menguat ketika mereka merasa mewakili 
identitas budayanya sendiri. Simbol-simbol dan atribut budaya yang merupakan 
representasi identitas selalu muncul dan ikut menyertai dalam kegiatan dan aktifitas 

                                                 
14 Ibid 
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mereka. Jika fenomena ini yang terjadi, maka Tionghoa akan terjebak dalam wacana 
perwakilan seperti yang disebutkan oleh Coppel namun dalam format yang baru. 
Mereka para tokoh yang kemudian duduk di dalam lembaga-lembaga politik maupun 
organisasi-organisasi yang mampu berperan sebagai kelompok penekan, akan mewakili 
pendapat-pendapat Tionghoa lokal dalam lembaga-lembaga politik modern. 

Para tokoh masyarakat Tionghoa tersebut, dalam kerangka Coppel (1976) 
merupakan para pemuka, bagian dari traditional officer system. Sistem tersebut 
kemudian disesuaikan dalam bentuk baru karena peran dan fungsi mereka dalam sistem 
politik modern. Jika memang sistem pemuka seperti ini yang terjadi, akan menjadi 
tantangan bagi terwujudnya multikulturalisme. Sistem pemuka hanya diperlukan dan 
tetap berguna selama orang Tionghoa belum habis lebur terakulturasi bersama dengan 
etnis-etnis lainnya. Sistem demikian baru tidak akan diperlukan lagi jika warganegara 
keturunan Tionghoa secara total sudah tidak dapat dibedakan lagi dari sesama 
warganegara lainnya, sehingga orang Tionghoa yang ada hanya orang-Tionghoa asing 
yang diwakili oleh kedutaan besarnya.15 Sistem pemuka seperti ini didasarkan pada 
asumsi bahwa untuk sementara waktu pemerintah tidak mengharapkan atau 
menginginkan orang Tionghoa berakulturasi,  sementara orang Tionghoa berpendapat 
bahwa apakah mereka tidak diperbolehkan atau tidak dapat berbuat demikian.16  
Disinilah pertanyaan besarnya, bagaimanakah hubungan antara akulturasi sebagai 
konsep antropologi kultural, dengan Bhinneka Tunggal Ika sebagai rumus dari persepsi 
dan pengakuan akan suatu konstelasi yang heterogen yang bersifat politis, etnis, 
sosiologis dan ekonomis? Inilah proses panjang dan besar yang harus dilalui agar 
tercipta masyarakat multikultural, masyarakat yang unsur-unsurnya memiliki ciri yang 
beragam namun kedudukan unsur-unsur tersebut setara sehingga tercipta keadilan di 
antara berbagai unsur yang berbeda. 

Representasi identitas kebudayaan yang cenderung bersifat esensialis sesudah 
politik penerimaan masa reformasi, jika dibandingkan dengan kondisi tahun  1980an 
menunjukkan skala kemunduran dilihat dari kacamata akulturasi dan identitas budaya. 
Dalam sebuah simposium yang diselenggarakan di Australian National University pada 
bulan Juni 1985,  Judith Nagata, seorang profesor antropologi dari Universitas York, 
Kanada melakukan penelitian tentang  identitas Tionghoa asal Indonesia di Toronto, 
Kanada. Penelitiannya menyimpulkan bahwa Tionghoa asal Asia Tenggara membawa 
warisan budaya ganda sehingga beridentitas Asia Tenggara sekaligus Cina. Yang cukup 
mengejutkan, khusus bagi Tionghoa asal Indonesia yang berjumlah sekitar  6  hingga 7 
ribu orang, ia menarik kesimpulan bahwa mereka lebih kental beridentitas Indonesia 
dibanding Asia Tenggara maupun negeri tempat mereka tinggal. Penelitiannya yang 
dikerucutkan dalam perkumpulan-perkumpulan ritual keagamaan dalam hal ini adalah 
gereja, membuktikan bahwa mereka lebih banyak berkumpul dalam ritual gereja yang 
menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Artinya bahwa mereka lebih 
beridentitas Indonesia dibanding Cina maupun Asia Tenggara. Dalam ritual mingguan 
tersebut diantara mereka terjalin komunikasi budaya yang diekspresikan melalui 
bahasa.17  

                                                 
15 Wang Gungwu; “ Are Indonesian Chinese Unique?”, dlm. Mackie, J.A.C, The Chinese In Indonesia,  

Honolulu: The Univ Press of Hawaii, 1976, Hlm. 201. 
16 Ibid. 
17 Nagata, Judith; “Tionghoa Indonesia Di Toronto Kanada”, dlm. Cushman, Jenifer & Wang Gungwu 

(ed), Perubahan Identitas Tionghoa Di Asia Tenggara, Jakarta: Grafiti Pers, 1991, hlm. 447-448.   
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Dalam acara simposium yang sama, peneliti lain yaitu Charles A. Coppel dan 
Michael R. Godley menemukan kesimpulan yang mirip untuk Tionghoa asal Indonesia 
yang berada di Hongkong. Mereka adalah kelompok Tionghoa asal Indonesia yang 
“terjebak” di Hongkong sehingga tidak dapat kembali ke Indonesia setelah migrasi 
mereka ke RRC kemudian memutuskan keluar dari negara tersebut. Tionghoa asal 
Indonesia tersebut yang jumlahnya tidak diketahui dengan pasti namun diyakini dapat 
mencapai 50 ribu orang atau lebih, lebih kental beridentitas Indonesia dibanding 
identitas Hongkong maupun RRC. Bahkan kedua peneliti tersebut menyebutkan 
terjadinya sub budaya baru yang diwarnai dengan masakan “Nanyang”, pemakaian 
bahasa Indonesia oleh orang dewasa, serta nostalgia paradoksal tentang kepulauan 
tropis yang mereka tinggalkan.18  

Faktor lain yang juga turut mempengaruhi proses pembentukan masyarakat yang 
multikultural adalah yang datang dari luar. Kebijakan Pemerintah RRC tentang orang 
Tionghoa yang berada di luar Cina, selama ini banyak menimbulkan kecurigaan 
pemerintah dan rakyat  dari negara dimana jumlah Tionghoanya cukup banyak, 
termasuk Indonesia.  Pemerintah RRC sejak semula menggunakan asas Ius Sanguinis, 
sebuah asas kewarganegaraan yang menyatakan bahwa setiap orang yang dilahirkan 
dari ayah dan ibu yang berkebangsaan Cina, maka secara otomatis menjadi warganegara 
Cina meskipun ayahnya tidak jelas kewarganegaraannya. Untuk itu, begitu RRC 
diproklamirkan pada tanggal 1 Oktober 1949, segera dibentuk suatu badan khusus 
setingkat menteri yang menangani masalah Huaqiao yang disebut Huaqiao Shiwu 
Wuyuanhui. Bahkan lembaga tersebut kemudian ditingkatkan menjadi setingkat 
departemen yang diberi nama Departemen Masalah Cina Perantauan. Persoalan menjadi 
rumit ketika negara-negara di Asia Tenggara juga memiliki prinsip yang sama yang 
menganggap Tionghoa yang tinggal di wilayahnya adalah warganegaranya. Persoalan 
ini kemudian diselesaikan melalui Perjanjian Dwi Kewarganegaraan yang hanya 
mengakui satu kewarganegaraan bagi Tionghoa yang tinggal di negara-negara Asia 
Tenggara. 

Akibat tekanan internasional, kemudian RRC merevisi UU Kependudukannya 
pada tahun 1980. UU tersebut hanya mengakui adanya satu kewarganegaraan, tetapi 
melalui langkah-langkah lain, Tionghoa yang berada di luar Cina tetap menjadi 
perhatian pemerintah RRC sebagai aset ekonomi yang potensial.  Pemerintah RRC 
bahkan memutuskan untuk menyertakan Tionghoa di luar Cina dalam program Empat 
Modernisasi, yang hasilnya sudah dapat dinikmati saat ini. Untuk itu, berbagai 
kebijakan yang proaktif menghidupkan kembali rasa keterikatan Tionghoa di luar Cina 
terutama di Asia Tenggara, sebagai nationals Cina untuk membedakannya dari citizen. 
Jadi secara hukum memang tidak ada lagi dwi kewarganegaraan, tetapi langkah 
pemerintah RRC untuk menggali dan membangkitkan kesadaran keterikatan Tionghoa 
sebagai nationals Cina telah banyak menimbulkan kecurigaan terhadap kesetiaan 
Tionghoa di luar Cina bagi negara dan masyarakat dimana mereka bertempat tinggal. 

Pemerintah RRC mengembangkan kerjasama dengan Tionghoa di luar Cina 
dengan mendasarkan pandangan bahwa Tionghoa di luar Cina memiliki keterkaitan 
dengan RRC dalam tiga hal: yaitu keterkaitan darah, keterkaitan daerah dan keterkaitan 

                                                 
18 Coppel, Charles A. dan Godley, Michael R.; “Identitas Orang-Tionghoa Indonesia di Hongkong”, dlm. 

Cushman, Jenifer & Wang Gungwu (ed), Perubahan Identitas Tionghoa Di Asia Tenggara, Jakarta: 
Grafiti Pers, hlm. 278-279. 
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tradisi budaya.19  Bahkan, pemerintah RRC sangat yakin bahwa Tionghoa di luar Cina 
masih memiliki ikatan emosional dengan bangsa Cina serta masih mempertahankan rasa 
keterikatan kekeluargaan dan persahabatan sehingga pemerintah RRC harus lebih 
antusias terhadap mereka dan memperlakukan mereka dengan penuh afektif.20 Atas 
dasar sikap seperti inilah, lembaga khusus untuk menangani Tionghoa di luar Cina tetap 
dipertahankan walaupun dengan nama yang tidak lagi berkesan agresif dan provokatif. 
Lembaga yang diberi nama Guowuyuan Qiaowu Bangongshi atau Overseas Chinese 
Affairs Office of the State Council, bertugas mengatur segala bentuk kegiatan yang 
tujuannya adalah menarik keuntungan finansial dari para Tionghoa di luar Cina. 
Program mereka beragam mulai dari membentuk organisasi kedaerahan asal Tionghoa, 
organisasi sub etnis hingga mengajak Tionghoa di luar Cina untuk membangun 
kampung halaman serta kegiatan lain. Sebagai imbalan, mereka yang sudah 
memberikan kontribusi bagi daerah-daerah di Cina mendapat penghargaan sebagai 
“pahlawan kampung halaman”. Bentuk kontribusi yang disampaikan sangat beragam, 
mulai dari membangun sarana umum seperti sekolah hingga berupa donasi dan dana 
remitensi. Selama kurun waktu antara tahun 1993-1997, para pejabat pemerintah daerah 
Fujian, sebuah propinsi yang paling banyak menjadi daerah asal Tionghoa di luar Cina, 
telah mengadakan kunjungan resmi ke organisasi dan perusahaan milik Tionghoa di luar 
Cina sebanyak 136 kali serta melakukan kontak dengan 800 asosiasi Tionghoa di luar 
Cina.21 

Langkah resmi pemerintah RRC tersebut telah menimbulkan kecurigaan, atau 
paling tidak membuat jarak antara masyarakat Tionghoa yang berada di sebuah negara 
dengan masyarakat lokal dari negara tersebut pada umumnya. Sumbangan yang masuk 
ke RRC juga menimbulkan prasangka yang berkaitan dengan kesetiaan terhadap negara 
dan bangsa dimana masyarakat Tionghoa tersebut bertempat tinggal. Kecurigaan dan 
jarak seperti ini tentu saja akan menjadi batu sandungan dalam proses terwujudnya 
masyarakat yang multikulturalis, mengingat salah satu prinsip multikulturalis  adalah  
keadilan. 

V.  PENUTUP 

Tionghoa di Indonesia merupakan kelompok masyarakat yang memiliki 
keistimewaan dibandingkan dengan Tionghoa di negara-negara di luar Cina lainnya. 
Meskipun keberadaan Tionghoa di Indonesia sudah menjadi bagian yang integral dalam 
perjalanan negara dan bangsa, tetapi selama ini pula mereka masih dilabel sebagai 
pendatang dan akibat label demikian, komunitas Tionghoa menghadapi berbagai 
masalah yang sangat kompleks dan rumit. Label yang melekat ini tidak dapat dilepaskan 
dari proses historis masuknya peradaban Sinic yang terus berlangsung sepanjang masa 
yang berbeda dengan proses masuknya perdaban Indic yang berhenti pada sekitar abad 
ke 10. 

Masyarakat Tionghoa Indonesia, selain karena dominasi kultural dari budaya 
tempat mereka tinggal, mereka pun harus berhadapan pula dengan  dominasi  kultural 
dari budaya nenek moyangnya sendiri, yang sebenarnya secara realitas sudah berada 
jauh di luar jangkauan mereka. Masalah ini lebih nyata lagi khususnya dialami oleh  
                                                 
19 Mette Thuno;”Reaching Out and Incorporating Chinese Overseas: The Trans Territorial Scope of the 

PRC by the End of the 20th Century”, dl. China Quarterly,  Desember 2001, hlm. 921. 
20 ibid 
21 Mette Thuno, op cit, hlm 924. 
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generasi-genarasi berikutnya sesudah generasi-generasi yang datang langsung dari 
daratan Cina. Negosiasi antara sesama pendatang yang satu dengan yang lain, dan 
antara migran  dan native pada akhirnya memunculkan identitas budaya yang hibrid.22 
Oleh karena itu kemudian yang terjadi pada mereka adalah munculnya upaya 
merepresentasikan suatu hibriditas bagi identitasnya. Pemikiran Stuart Hall tentang 
representasi dan identitas, dapat dilihat sebagai cara untuk mengamati secara jernih 
fenomena hibriditas ini. Kajian mengenai identitas tidak akan pernah lepas dari praktek 
representasinya, karena pada dasarnya identitas  tidak bisa dilihat sebagai suatu produk 
yang sudah selesai melainkan selalu dalam proses berkelanjutan.  

Seperti apa yang disampaikan Hall, praktek-praktek representasi sebenarnya 
menunjukkan posisi atau kemampuan untuk  menyatakan diri sebagai  pihak yang bebas 
atau merdeka. Istilah ini lazim dalam kajian masyarakat pascakolonial, terlebih karena 
cukup lama mengalami kondisi tersubordinasi dari budaya kolonial, masyarakat 
semacam ini kemudian pada masa dekolonisasi merepresentasikan diri dalam  cara dan 
bentuk yang berbeda, ditilik dari karakteristik nenek moyangnya. Fenomena hibriditas 
disini juga dapat dianggap sebagai upaya melanjutkan dan mengembangkan  budaya 
dan tradisi nenek moyang. Kajian tentang identitas pada dasarnya  merupakan faktor 
penting  dalam hibriditas ini, bukan terletak pada “bentuk produk” nya tetapi  lebih pada 
bagaimana masyarakat merepresentasikannya  dalam praktek-praktek keseharian.  

Political recognation yang dilakukan oleh pemerintah sesudah reformasi 
terhadap minoritas Tionghoa ternyata telah menimbulkan dampak tersendiri yang bisa 
disebut sebagai segregasi dalam bentuk baru. Representasi yang berlebihan justru akan 
mengasingkan sebuah budaya dari budaya lain dimana budaya tersebut berada. 
Akibatnya adalah gesekan dan benturan seperti yang terjadi di beberapa tempat di 
wilayah Indonesia, misalnya Singkawang beberapa waktu yang lalu. Akibat lain yang 
lebih bersifat laten adalah munculnya dua sikap yang saling berlawanan yang tidak akan 
pernah selesai antara Tionghoa dengan warga masyarakat lainnya yaitu sikap cemburu 
dan sikap curiga. Warga Tionghoa dicemburui oleh warga masyarakat pada umumnya 
bahwa mereka menguasai perekonomian Indonesia. Padahal ini adalah sebuah tuduhan 
yang memerlukan pembuktian yang rumit dan panjang. Jika dibandingkan dengan 
penguasaan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multi nasional besar yang 
beroperasi di Indonesia, apakah memang benar perekonomian Indonesia dikuasai oleh 
Tionghoa? Bisa jadi yang tampak oleh rakyat biasa adalah orang Tionghoa yang 
memiliki usaha yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti pemilik toko, 
kios maupun usaha-usaha lain yang bergerak dalam retail sehingga ini dijadikan ukuran. 
Di sisi lain Tionghoa merasa curiga bahwa mereka  didiskriminasi dalam setiap bidang 
kehidupan. Kalau memang ini yang terjadi, maka tidak akan ada konglomerasi oleh para 

                                                 
22 Identitas budaya yang hibrid banyak muncul di tempat-tempat bercampurnya para imigran dengan 

native, seperti juga yang terjadi di kalangan imigran Jepang di berbagai wilayah dunia, utamanya di 
Amerika Selatan. Mereka dikenal dengan sebutan Nikkei berasal dari Brasil, Argentina dan mereka 
menggunakan bahasa Portugis dan Spanyol sebagai bahasa sehari-hari. Secara fisik mereka tidak 
berbeda dengan fisik orang Jepang pada umumnya, hanya gesture yang merupakan ekspresi non verbal 
yang mereka tampilkan berbeda. Tidak seperti orang Jepang yang cenderung menjaga jarak dengan 
orang yang belum lama dikenalnya, para Nikkei yang berasal dari wilayah Amerika latin umumnya 
bersikap “hangat” jika bertemu dengan orang lain. Ini adalah sesuatu yang  khas ‘Latin’. Tentu saja ini    
karena perjalanan sejarah mereka yang berbeda. Demikian juga identitas budaya hibrid di kalangan 
Tionghoa yang sudah berakulturasi dengan native, menghasilkan apa yang oleh para ahli sering disebut 
dengan budaya “peranakan”. 
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pengusaha Tionghoa. Paling tidak, sebuah penelitian sejarah otomotif yang dilakukan 
untuk keperluan disertasi membuktikan bahwa industri otomotif sepenuhnya telah 
dikuasai oleh para pengusaha Tionghoa sejak awal tahun 70an hingga sekarang. 
Masalah laten semacam ini hanya dapat diselesaikan melalui komunikasi lintas budaya 
yang harus dilakukan dalam kesetaraan dan keadilan dalam konteks heterogenitas. 
Upaya seperti ini harus didukung penuh oleh pemerintah melalui berbagai upaya dan 
kebijakan yang dilandaskan pada pemahaman tentang multikulturalis, jika perlu melalui 
konstruksi sosial  dalam kerangka multikulturalisme. Jalan inilah yang tampaknya 
memungkinkan untuk mengatasi berbagai persoalan selama ini yang tidak pernah 
selesai dengan tuntas dan menyeluruh. 
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