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BAB IV 

KEHIDUPAN ETNIS TIONGHOA DI KOTA BANDUNG 

TAHUN 1960-2000 

 

 

4.1 Awal Kedatangan Etnis Tionghoa ke Indonesia 

Perluasan jalur perdagangan jalur sutra memberikan arah baru bagi 

perkembangan masyarakat di Nusantara. Para pedangang asing, terutama 

pedagang Tionghoa dan pedagang India memberikan sumbangsih yang besar 

terutama di bidang ekonomi dan kebudayaan. Pertumbuhan kota-kota dagang di 

pesisir berkembang pesat dengan kehadiran pedagang asing tersebut. Selain 

berdagang, para pedagang, dalam hal ini Etnis Tionghoa banyak yang bermukim 

di Nusantara. Selain pedagang banyak pula imigran dari Tionghoa dengan tujuan 

bermukim di Nusantara. Mereka disana aktif sebagai pedagang dan tukang yang 

terampil, penggiling tebu dan pengusaha toko. Di tempat lain pada periode yang 

sama disebutkan, penduduk Tionghoa juga mendiami berbagai daerah di kawasan 

sekitar madura. Mereka umumnya bekerja di bidang Ekonomi perdagangan, baik 

sebagai pengusaha dan pedagang besar, maupun menengah dan kecil (Winarni, 

2009, hlm. 1). 

Para imigran Tionghoa yang terbesar ke Indonesia mulai abad ke-16 sampai 

kira-kira pertengahan abad ke-19, asal dari suku bangsa Hokkien. Mereka berasal 

dari Provinsi Fukkien bagian selatan. Daerah itu merupakan daerah yang sangat 

penting dalam pertumbuhan perdagangan orang Tionghoa ke seberang lautan 

(Koentjaraningrat, 1993, hlm. 353). Kepandaian berdagang ini yang ada di dalam 

kebudayaan suku bangsa Hokkien telah terendap berabad-abad lamanya dan 

masih tampak jelas pada orang Tionghoa di Indonesia. Diantara pedagang-

pedagang Tionghoa di Indonesia merekalah yang paling berhasil. Hal ini juga 

disebabkan karena sebagian besar dari mereka telah berasimilasi sebagai 
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keseluruhan paling banyak terdapat di Indonesia Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Timur dan pantai barat Sumatera. 

 

Tabel 4.1 

Penduduk Tionghoa Indonesia antara 1860-1961 

(dalam ribuan) 

 

Tahun 

 

Jawa 

 

Sumatra 

 

Kalimantan 

Barat 

 

Daerah-

daerah lain 

 

Jumlah 

1860 150 - - - 150 

1880 207 94 28 15 344 

1895 256 159 38 17 470 

1905 295 195 48 25 563 

1920 384 304 68 54 810 

1930 582 449 108 94 1.233 

1956 1.145 605 271 179 2.200 

1961 1.230 690 315 215 2.450 

Sumber: Tabel ini dikutip dari karangan G.W. Skinner, “The Chinese Minority, 

Indonesia yang terdapat di dalam buku Koentjaraningrat halaman 359. 

 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penduduk Tionghoa dari tahun 

1860-1961 mengalami pertambahan penduduk dari tahun ke tahun. Terutama di 

pulau Jawa kenaikannya sangat signifikan ini karena pulau Jawa merupakan 

daerah yang strategis bagi pedagang Tionghoa untuk berdagang. Selain itu PP-10 

menyebabkan banyak orang-orang Tionghoa yang mengungsi ke kota-kota besar 

terutama Jakarta. 

Sebagian besar penduduk lokal terutama yang tinggal di kota-kota dagang  

sudah lama bergaul dengan pedagang dan imigran Tionghoa. Selain berdagang di 

pesisir, para pedagang Tionghoa juga yang berdagang sampai ke pedalaman. 

Penggunaan bahasa lokal menjadi kewajiban bagi pedagang Tionghoa untuk 

mempermudah komunikasi dengan pribumi. Hal ini tentu semakin memperbesar 

peluang akulturasi. Selain itu para pedagang maupun imigran Tionghoa yang 
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menetap di Indonesia banyak yang melakukan pernikahan dengan penduduk lokal. 

Hasil dari perkawinan ini yang nantinya dinamakan Tionghoa peranakan.  

Selain penggunaan bahasa lokal dan perkawinan, Etnis Tionghoa selaku 

minoritas banyak yang mempelajari dan mengganti nama menjadi nama yang 

umum di kalangan pribumi. Onghokham (2009, hlm. 151) dalam bukunya riwayat 

Tionghoa peranakan di Jawa menyebutkan bahwa: 

Perubahan nama-nama golongan peranakan sebagian besar didasarkan atas 

kecondongan untuk mencontoh (imiatiezucht). Kebiasaan-kebiasaan golongan 

atas. Dari kecondongan ini terlibat kedudukan sosial yang lebih tinggi dari 

suatu golongan, kebiasaan-kebiasaan mana yang dicontoh oleh minoritas 

peranakan, Bila sekarang seorang minoritas memandang satu golongan 

tertentu lebih tinggi kedudukannya, maka tentu dia ingin bergaul ke golongan 

ini. Dengan kata lain dia ingin meleburkan diri ke golongan atas bila keadaan 

mengizinkan. 

 

Selain berdagang, sebagian Etnis Tionghoa pun ada yang bekerja di bidang 

pertukangan, petani dan bekerja di tambang. Perdagangan tersebar di Jawa dan 

Madura tetapi banyak juga yang menjadi pengusaha industri kecil. Orang 

Tionghoa yang berasal dari Sumatera bekerja di pertambangan, sedangkan di 

Kalimantan Barat banyak yang menjadi petani. Orang Tionghoa kebanyakan 

bekerja sebagai petani dan penanam sayur-sayuran, tetapi di daerah perkebunan 

Sumatera Timur sebagian besar dari mereka adalah kuli di perkebunan-

perkebunan tembakau. Bentuk-bentuk perkebunan inilah para mulanya mereka 

didatangkan dari negara Tiongkok. Sedangkan Kalimantan Barat pekerjaan 

mereka adalah sebagai petani. Kemudian di daerah lain dari Indonesia, jumlah 

yang terbesar dari mereka adalah sebagai pedagang, sedangkan di beberapa daerah 

mereka bekerja di perusahaan industri. Orang-orang yang berasal dari Kanton atau 

orang Kwong Fu di Jawa untuk lebih dari 40% mempunyai perusahaan-

perusahaan industri kecil dan perusahaan-perusahaan dagang hasil bumi. 

Sedangkan Sumatera ini banyak orang Kanton sebagai petani, penanam sayur-

sayuran atau buruh tambang. Sedangkan Bangka mereka merupakan kelompok 

yang penting sebagai pekerja tambang, sedangkan di Palembang ada banyak 
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orang Kwong Fu yang bekerja sebagai tukang dalam industri minyak. 

(Koenjtaraningrat, 1993, hlm. 160). 

Dengan tersebarnya Etnis Tionghoa di berbagai bidang pekerjaan, hal ini 

memungkinkan terjadinya transfer ilmu pengetahuan (Setiono, 2002, hlm. 50). 

Seperti yang terjadi di Banten pada abad ke-17. Dibawah pimpinan Souw Beng 

Kong mengajarkan petani-petani setempat untuk menanam padi di sawah yang 

berpetak-petak dengan memergunakan pematang dan membajak serta 

mengairinya. Sebelumnya para petani tersebut hanya menanam padi di ladang 

yang sudah tentu hasilnya kurang memuaskan. 

Kedatangan Belanda dan pendirian VOC (Vereenigde Oost Indische 

Compagnie) membawa dampak yang besar bagi kerukunan yang sudah terjalin 

diantara Etnis Tionghoa dan penduduk pribumi. Pada awalnya dimulai dari rasa 

curiga dan khawatir Pemerintah kolonial terhadap Etnis Tionghoa. Hal ini 

disebabkan ada pemberontakan besar pada tahun 9 Oktober 1740 yang melibatkan 

Etnis Tionghoa di Batavia. Dampak dari pemberontakan ini adalah pembangunan 

kompleks khusus untuk tempat tinggal Etnis Tionghoa dengan aturan-aturan yang 

ketat, seperti dilarang keluar dari Wijk apabila tidak memiliki tujuan jelas dan 

tidak memiliki kartu pas. Seperti halnya pembangunan Wijk Chineesche kamp di 

Kota Bandung, tujuan utamanya adalah untuk memermudah pemerintah dalam 

pengawasan terhadap Etnis Tionghoa (Lubis, 2003, hlm. 139). Adanya pemisahan 

ini berdampak negatif pada hubungan harmonis antara Etnis Tionghoa dan 

pribumi. 

 Belanda datang ke Indonesia pada tahun 1596 di Pelabuhan Banten. 

Pembentukan VOC merupakan tindak lanjut dari upaya Kerajaan Belanda untuk 

berdagang rempah-rempah di timur jauh. VOC mulai merangkul pedagang 

tionghoa sebagai mitra kerjanya. Hal ini didasarkan pada kemampuan Etnis 

Tionghoa dalam berdagang dan kedekatannya dengan penduduk pribumi. 

Sebenarnya tanpa pedagang Tionghoa, pulau Jawa sebagai pusat perdagangan 

pada saat itu tidak akan mencapai puncaknya. Mengutip pernyataan Benny G. 
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Setiono dalam buku Tionghoa dalam pusaran politik (2002, hlm.46), yang 

mengatakan bahwa: 

... karena ditangan orang-orang Tionghoalah berada semua industri, 

penyulingan alkohol dan pembuatan alat-alat rumah tangga. Mereka 

kebanyakan berprofesi sebagai pedagang, tukang kayu, pandai besi dan 

lainnya disamping menguasai perdagangan eceran di pulau Jawa. 

VOC menyadari kesulitan mendistribusikan barang dagangan ke daerah 

pedalaman, oleh karena itu VOC bekerja sama dengan Etnis Tionghoa yang sudah 

mengetahui seluk beluk daerah pedalaman. Bagi Etnis Tionghoa, hubungan 

dengan VOC menjadi cara untuk mengembangkan perdagangan ke tingkat yang 

lebih tinggi dan dengan keuntungan yang lebih besar juga.  

Kerajaan Belanda mengambil alih Hindia Belanda setelah VOC dinyatakan 

bangkrut pada tahun 1799. Sebagai penanggung jawab kekuasaan, ditunjuklah 

Herman Willem Daendles menjadi Gubernur Jendral di Hindia Belanda. Ada 

banyak program pengembangan Hindia Belanda, salah satunya pembuatan Jalan 

Raya Pos. Selain itu, Daendles merekrut Etnis Tionghoa untuk mengembangkan 

perdagangan di pulau Jawa. Tahap awalnya adalah membangun pecinan-pecinan 

yang tersebar di Kota-kota di pulau Jawa, diantaranya Kota Bandung. Pecinan 

atau Chineesche Camp ini dibangun pada tanggal 9 Juni 1810, bersamaan dengan 

kota-kota lain di Keresidenan Priangan (Cianjur, Parakan Muncang, Sumedang, 

Sukapura, Limbangan, dan Galuh). Tujuan utama dikeluarkannya penunjukan  

daerah pecinan ini adalah dalam usaha untuk memberdayakan tanah-tanah kosong 

yang tidak bisa ditanam kopi dan padi serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dengan menggiatkan perdagangan. Keputusan pembentukan pecinan 

tersebut diambil setelah terbukti warga Tionghoa berhasil memajukan 

kesejahteraan dan perdagangan di daerah Kedu dan vorstenlanden sekitarnya 

(Kustedja, 2012, hlm. 110).   

Namun pendirian pecinan ini disertai dengan peraturan yang sangat ketat. 

Seperti orang Tionghoa yang pergi berdagang harus kembali pada saat itu juga, 

apabila tidak maka 10 keluarga Tionghoa lain akan ditahan (Lubis, 2000, hlm. 

139). Menurut Siregar dalam Kustedja (2012, hlm. 114), terjadi perubahan yang 
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cukup besar ketika kopi menjadi komoditi ekspor utama Hindia Belanda. Dengan 

banyaknya Etnis Tionghoa yang menetap dan berdagang di Priangan, 

dikhawatirkan terjadi pergeseran penguasaan perdagangan kopi, maka pada tahun 

1821 Gubernur Jendral G.A. Van Der Capellen mengeluarkan peraturan No. 9 

Januari 1821 dan staatsblad No. 6 tahun 1821 yang melarang bangsa Belanda, 

Eropa, dan asing lain untuk menetap atau berdagang di daerah Priangan. 

Baru pada tahun 1852 keresidenan Priangan dinyatakan terbuka untuk 

pendatang oleh pemerintah Hindia Belanda. Berbeda dengan kota-kota di pesisir 

pantura Jawa lebih terbuka untuk pendatang Etnis Tionghoa. Disana ditemukan 

daerah pecinan yang homogen, padat, dan jelas batasannya. Sedangkan bagi Etnis 

Tionghoa di daerah Bandung-Priangan ini, Bandung merupakan daerah terakhir 

yang diizinkan dapat dimasuki dan dihuni. Keadaan ini lebih meluas lagi setelah 

tahun 1911 ketika pemerintah Hindia Belanda mencabut semua larangan yang 

membatasinya. 

Di Kota Bandung, Etnis Tionghoa menjadi penyalur utama bagi keperluan 

masyarakat Kota bandung. Baik itu penyedia perkakas alat rumah ataupun berupa 

makanan. Seperti hasil wawancara dengan Bapak Subuana yang mengatakan 

bahwa Pekerjaannya dari dulu adalah membuat roti. Hal itu dimulai dari kakek 

Subuana semenjak Zaman Belanda sudah membuat roti. Roti ini cukup terkenal di 

golongan orang Belanda. Roti nya berupa roti tawar, roti keju, kue-kue. Dulu, di 

Bandung cuma ada beberapa toko roti (Hasil wawancara dengan Subuana, tanggal 

13 Oktober 2015).  

Etnis Tionghoa yang memasuki dan menghuni wilayah Bandung membuka 

area perdagangan, dengan membangun toko-toko. Menurut Kustedja (2012, hlm. 

126) bahwa Etnis Tionghoa di Kota Bandung mendiami suatu permukiman secara 

berkelompok atau berpusat di satu daerah yaitu di daerah Gardujati, Cibadak, dan 

sekitarnya. Wilayah ini berkembang menjadi pusat perekonomian Kota Bandung 

sampai sekarang. Nama jalan di wilayah tersebut menggunakan nama-nama yang 

identik dengan Tionghoa seperti, Jalan Kompato Sianto, Gang Sow Tjin Kie, 

Gang Sim Tjong, Gang Kam Soei, Jalan Klenteng, Gang Tan Tie Wan, Gang Lim 
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Siong, Gang Ong Toa Tin, Jalan Pecinan lama, Kampung Pecinan, Jalan Yun 

Liong. Selain berdagang, banyak Etnis Tionghoa yang dipekerjakan oleh 

pemerintah Belanda sebagai pegawai untuk membangun gedung-gedung, seperti 

Gedung Sate dan pembangunan jalan kereta api. 

 

4.1.1 Kehidupan Etnis Tionghoa pada Awal Kemerdekaan 

Orang Tionghoa pada umumnya bersikap netral selama perjuangan 

kemerdekaan. Hal ini didasarkan pada kebingungan memilih pihak yang harus 

didukung. Jika mereka terlibat dalam politik kalangan oposisi, mereka dicap 

subversif. Apabila mereka mendukung penguasa waktu itu, mereka dicap 

oportunis. Namun itu tidak menyelesaikan masalah ketika mereka menjauhi diri 

dari politik, mereka juga dianggap oportunis sebab mereka itu dikatakan hanya 

berminat mencari keuntungan. Demikian pun posisi Etnis Tionghoa dalam 

berpolitik, sebagian besar Etnis Tionghoa lebih bersikap netral daripada harus 

memilih memberi dukungan.  

Sikap netral orang Tionghoa menimbulkan kecurigaan dan meragukan 

kesetiaan Etnis Tionghoa terhadap pemerintah Indonesia. hal ini pun dikaitkan 

dengan posisi Etnis Tionghoa yang lebih tinggi daripada penduduk pribumi, 

sehingga menimbulkan pandangan Tionghoa itu pro Belanda (Coppel, 1994, hlm. 

54). Politik rasis yang digunakan pemerintah Belanda dengan memisahkan tempat 

tinggal dan sekolah penduduk pribumi dengan Etnis Tionghoa, ditambah dengan 

perdagangan Etnis Tionghoa yang berkembang pesat dibandingkan perdagangan 

pribumi menimbulkan perasaan tidak suka penduduk pribumi terhadap Etnis 

Tionghoa dan menyebar sampai ke aspek-aspek lainnya, dan pada akhirnya 

menimbulkan kerusuhan dan penjarahan terhadap aset-aset milik orang Tionghoa. 

Terutama didaerah-daerah tempat tentara Indonesia mengundurkan diri dengan 

menggunakan taktik bumi hangus. 

Pandangan bahwa orang-orang Etnis Tionghoa itu lebih kaya bukan hanya 

dimiliki oleh penduduk pribumi saja, demikian pun tentara Belanda yang ketika 

itu harus menahan serangan Jepang di Pulau Jawa. Tentara Belanda yang 
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mengundurkan diri dari kota-kota besar mendobrak dan menjarah toko-toko yang 

ditinggalkan pemiliknya untuk mengungsi. Perbuatan tersebut telah mendorong 

rakyat yang hidup serba kekurangan untuk meniru tindakan anggota-anggota 

militer Belanda tersebut. Maka terjadilah perampokan-perampokan dan 

penjarahan-penjarahan toko dan rumah orang Tionghoa yang ditinggalkan 

pemiliknya untuk mengungsi. Kerugian paling banyak dialami orang-orang 

Tionghoa di Jawa Barat dan Jawa tengah. Ratusan pabrik milik orang Tionghoa 

dihancurkan pasukan (Mahfud, 2013, hlm. 91) . 

Tetapi puncak dari aksi-aksi anti Tionghoa adalah pada masa sebelum dan 

sesudah agresi militer Belanda. Pada bulan Mei 1946, sebanyak 635 orang 

Tionghoa, termasuk 136 orang perempuan dan anak-anak di daerah Tangerang 

dan sekitarnya telah menjadi korban pembunuhan. Sebanyak 1268 rumah warga 

Tionghoa habis dibakar dan 236 lainnya dirusak. Diperkirakan 25.000 orang 

pengungsi di Jakarta yang datang dari daerah tersebut. Selanjutnya terjadi 

pembantaian, pembakaran dan penjarahan di rumah-rumah dan harta benda milik 

orang Tionghoa di Bagan Siapi-Api, Kuningan, Majalengka, Indramayu, 

Pekalongan, Tegal, Purwokerto, Purbalingga, Bobotsari, Gombong, Lumajang, 

Jember, Malang, Lawang, Singosari, dam lain sebagainya. Ratusan orang 

Tionghoa menjadi korban pembantaian dan ribuan toko, pabrik, kendaraan, dan 

lainnya habis dibakar atau di jarah. Menurut Coppel (1994, hlm. 53) berpendapat 

bahwa:  

Beberapa Orang Tionghoa Indonesia dalam kenyataan memang secara aktif 

mendukung pemerintahan Indonesia. Beberapa diantara mereka bahkan 

menjadi menteri kabinet, tetapi mereka berbuat demikian secara perorangan, 

bukn golongan kerena sebagian besar dari masyarakat Tionghoa lebih 

memilih bersikap netral.  

 

Di dalam organisasi Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI) yang 

didirikan dan dipimpin oleh Sutomo atau lebih dikenal dengan Bung Tomo, 

terdapat pemuda-pemuda Tionghoa yang ikut aktif, baik didalam organisasi 

maupun ketika pecahnya perang Surabaya, mereka seperti Gam Hian Tjong dan 

Auwyang Tjoe Tek. 
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Demikian pun dalam bidang politik pada Awal kemerdekaan, orang-orang 

Tionghoa ada yang menjadi anggota sidang KNIP atau Komite Nasional 

Indonesia Pusat, komite ini hanya sekedar pembantu presiden yang dilantik 

tanggal 29 Agustus 1945 di gedung kesenian Jakarta (Hoesein, 2009). Pertama. 

Mereka adalah Drs. Yap Tjwan Bing dan Liem Koen Hyan. Kemudian di tambah 

lagi dua orang peranakan Tionghoa, yaitu Tan ling Djie dan Inyong Beng Goat. 

Sedang Tan Ling Jie dalam sidang KNIP kedua dipilih sebagai anggota badan 

pekerja. Dan menjelang sidang KNIP di Solo, jumlah anggota KNIP ditambah 

lagi seorang peranakan Tionghoa, yaitu Siauw Giok Tjhan. Selain mengikuti 

sidang-sidang KNIP, beberapa orang Etnis Tionghoa ikut aktif di partai-partai 

politik, misalnya Oei Gee Hwat sebagai partai sosialis dan Lauw King Hoo 

sebagai wakil Partai Komunis Indonesia. Pemerintah yang pada saat itu dipimpin 

oleh Presiden Soekarno menyadari potensi dan kemampuan orang-orang 

Tionghoa, oleh karena itu mengangkat tiga orang Tionghoa menjadi menteri, 

yakni Tan Kim Liong (Mentri Urusan Pendapatan, Pembiayaan, dan 

Pengawasan). Oei Tjoe Tat (Menteri Negara); anggota PARTINDO), dan David G 

Cheng (Menteri Cipta Karya dan Konstruksi). Dalam Demokrasi Liberal 

sekurang-kurangnya terdapat dua menteri Tionghoa: Ong Eng Die (Menteri 

Keuangan; anggota PNI) dan Lie Kiat Teng (Menteri kesehatan; anggota PSII) 

(Mahfud, 2013, hlm. 65). 

 

4.2 Kebijakan Pemerintah terhadap Kehidupan Masyarakat Keturunan   

Etnis Tionghoa di Kota Bandung 

Dari masa ke masa, pemerintah Indonesia selalu memberikan “perhatian” 

khusus apabila menyangkut Etnis Tionghoa. “Perhatian” ini berupa kebijakan-

kebijakan yang pada umumnya bersifat menyusahkan dan menyudutkan Etnis 

Tionghoa sebagai minoritas. Dalam sub-bab ini akan dibahas kebijakan-kebijakan 

pemerintah Indonesia terkait Tionghoa dari masa Orde Lama, Orde Baru, dan 

Orde Reformasi tepatnya pada masa pemerintahan Presiden Abdurachman Wahid. 
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4.2.1  Zaman Orde Lama  

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, kondisi perpolitikan nasional 

tidak stabil dan mudah pecah. Tindakan diskrimantif yang masih terjadi terhadap 

Etnis Tionghoa memicu muncul kembalinya isu untuk berasimilasi dan 

berintegrasi di kalangan Etnis Tionghoa. Onghokham dalam buku Riwayat 

Tionghoa Peranakan di Jawa (2009, hlm. 157) berpendapat bahwa salah satu jalan 

ialah asimilasi atau peleburan 100%. 

Etnis Tionghoa mencari dukungan politik terhadap organisasi-organisasi 

yang dapat menunjang aspirasi poitik mereka, seperti Baperki (Badan 

Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia) dan PKI (Partai Komunis 

Indonesia). Selain itu mendukung Presiden Soekarno dapat menjadi salah satu 

cara untuk menunjukan eksistensi Etnis Tionghoa di panggung politik nasional. 

Charles A. Coppel dalam buku Tionghoa Indonesia dalam Krisis (1994, hlm. 79) 

mengatakan bahwa:  

Dikalangan minoritas Tionghoa kecenderungan ke kiri dalam perkembangan 

politik Indonesia dan kebijakan luar negeri yang tampak tidak dapat 

ditawar-tawar lagi itu telah memperkuat argumentasi para pemimpin yang 

berkata bahwa jalan keselamatan bagi orang Tionghoa terletak pada 

dukungan yang antusias kepada Presiden Soekarno dan kekuatan-kekuatan 

progresif revolusioner. 

 

Di kalangan penduduk pribumi, sentimen kebencian terhadap Etnis 

Tionghoa semakin berkembang. Hal ini terlihat dari pernyataan Mr. Assaat yang 

pembedaan perlakuan dan pemberian fasilitas kepada pengusaha-pengusaha “asli” 

dan “pribumi”. pernyataan ini berkembang menjadi desakan kepada pemerintah 

untuk menghentikan keterlibatan orang-orang Tionghoa, baik WNI maupun asing 

dari bidang-bidang yang dianggap stategis dan menguntungkan. Pernyataan rasis 

ini didasarkan pada persaingan pedagang Islam dan pedagang Tionghoa. 

Pedagang Islam yang tergabung dalam Sarekat Islam merasa tersaingi dan tidak 

mampu menandingi pedagang Tionghoa sempat melakukan aksi pengrusakan 

rumah-rumah dn toko milik orang Tionghoa di Kudus. 
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Masuknya orang Tionghoa dalam kabinet bukan jaminan tidak adanya 

diskriminasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang bersifat rasis. Pada 

masa pemerintahan kabinet Ali Sastroamidjojo ke-1, dikeluarkan kebijakan wajib 

giling padi pemerintah. Apabila di telusuri kembali, hampir sekitar 98% 

penggilingan beras milik orang Tionghoa. Tujuan pemerintah adalah untuk 

menguasai perdagangan dan peredaran beras hal ini jelas sebagai salah satu upaya 

untuk membendung kemajuan yang pesat dari pedagang Tionghoa. 

Rachmat Moeljomiseno, seorang tokoh NU yang pada saat Kabinet Djuanda 

menjabat sebagai Menteri Perdagangan mengeluarkan peraturan pada Mei 1959 

yang berisi larangan bagi orang asing untuk tinggal dan berdagang di pedalaman. 

Ketika peraturan ini diterbitkan, Siauw Giok Tjhan ia adalah seorang anak Bangsa 

yang berasal dari Etnis Tionghoa yang menentang penindasan dan diskriminasi 

rasial (Darmayana, 2014) ia menyatakan bahwa:  

peraturan semacam ini tidak bisa dikeluarkan oleh seorang menteri, 

melainkan harus merupakan sebuah undang-undang yang disahkan DPR. 

Siaw Giok Tjahn menyatakan bahwa orang-orang Tionghoa mempunyai 

usaha yang legal di daerah-daerah pedalaman, yang otomatis mendapatkan 

perlindungan hukum Internasional yang harus dipatuhi pemerintah 

Indonesia. ia juga memperingatkan kalau sampai orang-orang Tionghoa 

tersebut diusir dari tempat kediaman dan usahanya di daerah pedalaman 

akan menimbulkan kemunduran ekonomi Indonesia. keahlian dan 

pengalaman yang dimiliki oleh orang-orang Tionghoa yang beberapa 

generasi lamanya akan merusak dan melumpuhkan jaringan distribusi 

didaerah pedalaman. 

 

Undang-undang No. 3 tahun 1946 warganegara dan penduduk Indonesia. 

Undang-undang ini disetujui bersama oleh pemerintah dengan Badan Pekerja 

Kominte Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) dan diundangkan pada tanggal 10 

April 1946. Namun pada tanggal 27 Februari 1947, Pemerintah RI dengan 

persetujuan KNIP mengeluarkan Undang-Undang No.6 tahun 1947 tentang 

perubahan dalam Undang-Undang No.3 tahun 1946 tentang warga negara dan 

penduduk Indonesia (Winarno, 2013, hlm. 114). 

Pada masa Orde Lama, Ketika sistem pemerintahan menggunakan 

Demokrasi Liberal, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang dwi 
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kewarganegaraan berupa Undang-Undang No.2 Tahun 1958 (Tentang Persetujuan 

antara RI dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai dwi kewarganegaraan). Isi 

dari undang-undang tersebut mengenai Dwi Kewarganegaraan di wajibkan kepada 

setiap orang yang mempunyai Dwi-Kewarganegaraan untuk menentukan 

pilihannya apakah akan melepaskan kewarganegaraan RRC (Republik Rakyat 

Tionghoa) dan menjadi warganegara Indonesia, atau tetap menjadi warga negara 

RRC dengan kehilangan warganegara Indonesia. Kewajiban memilih itu hanya 

dibebankan kepada orang dewasa (telah berumur 18 Tahun atau pernah kawin). 

Pemilihan kewarganegaraan itu dilakukan dengan menyatakan kepada petugas-

petugas negara, kewarganegaraan mana yang hendak dipilihnya, secara tertulis 

atau secara lisan, dengan disertai surat-surat keterangan diri serta keluarganya. 

Anak-anak yang belum dewasa menyatakan pilihannya dalam waktu satu tahun 

setelah mereka dewasa. Bagi Dwi-kewarganegaraan yang dewasa tidak 

menyatakan pilihan dalam waktu 2 tahun berlaku ketentuan sebagai berikut: 

1. Ia dianggap ditelah memiliki kewarganegaraan RRC, kalau ayahnya 

keturunan  Tionghoa. 

2. Ia telah dianggap telah memiliki kewarganegaraan Indonesia, kalau ayahnya 

keturunan Indonesia. 

Sedangkan yang belum dewasa berlaku ketentuan, bahwa ia memilih 

kewarganegaraan yang diikuti nya selama ia belum dewasa Undang-Undang No. 

62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan Indonesia. Undang No.62 tahun 1958 

(lembaran negara tahun 1958) ini berlaku sejak di undangkan pada tanggal 1 

Agustus 1958. Beberapa bagian dari Undang-undang ini, yaitu mengenai 

ketentuan-ketentuan siapa yang menjadi warga negara Indonesia, status anak dan 

cara-cara kehilangan kewarganegaraan, ditetapkan berlaku surat tanggal 27 

Desember 1949. Dasar Hukum Undang-Undang S Tahun 1950, khususnya 5 pasal 

dan 144 UUDS 1950. 

Selain itu, adanya peraturan-peraturan pelaksanaan PP No.20 Tahun 1959 

dan PP No.5 Tahun 1961 yang isinya adalah mengharuskan bagi Etnis Tionghoa 
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yang ada di Indonesia untuk memilih status kewarganegaraan dan tidak boleh 

rangkap (Winarno, 2013, hlm. 116-123) 

Presiden Soekarno pada November 1959 dengan tiba-tiba menandatangani 

Peraturan Pemerintah No.10 atau yang lebih terkenal dengan sebutan PP.10. 

peraturan ini berisi larangan bagi orang-orang asing (terutama di tujukan kepada 

orang-orang Tionghoa) untuk berdagang eceran di daerah-daerah pedalaman, 

yaitu diluar ibukota daerah antara tingkat I dan tingkat II yang mulai berlaku sejak 

satu Januari 1960. Sudah tentu peraturan yang rasialis ini mengejutkan dan 

mengoncangkan sendi-sendi kehidupan orang Tionghoa di Indonesia. Karena 

pada masa itu Undang-Undang Kewarganegaraan Tahun 1958 belum 

dilaksanakan, sehingga terjadi kesimpangsiuran dalam menentukkan yang mana 

yang asing dan yang mana WNI. Para penguasa Militer di daerah dengan 

seenaknya mengusir bukan saja orang-orang Tionghoa asing tetapi juga orang-

orang Tionghoa yang berdasarkan UU Kewarganegaraan Tahun 1946 telah 

menjadi warganegara Indonesia. Rupanya peraturan itu sengaja dikeluarkan pada 

saat Presiden Soekarno berada di Luar Negeri. Ketika kembali lawatannya dari 

Luar negeri dan mengetahui adanya peraturan tersebut, Presiden Soekarno sangat 

marah kepada Rachmat Moeljomiseno sehingga kabinet yang dibentuk pada 5 Juli 

1959 ia tidak diikutsertakan. 

Apa yang sesungguhnya menjadi alasan sehingga Presiden Soekarno 

akhirnya menandatangi peraturan tersebut tetap menjadi tanda tanya dan 

kontroversi. Ada yang berpendapat bahwa Presiden Soekarno mendapat tekanan 

dari militer dan partai-partai Islam. Pada umumnya perdagangan eceran didaerah-

daerah pedalaman didominasi pedagang Tionghoa yang telah mempunyai 

pengalaman dan jaringan beberapa generasi. Sudah tentu ini sangat merugikan 

para pedangang islam yang baru bermunculan. Para pedagang islam yang pada 

umunya berkiblat ke NU dan Masjumi ini merasa sulit bersaing dengan pedagang 

Tionghoa. Dengan dikeluarkan peraturan tersebut mereka merasa diuntungkan. 

Dengan dilaksanakan PP-10 puluhan ribu orang Tionghoa terpaksa harus 

meninggalkan tempat usaha dan kediamannya di daerah pedalaman. Peraturan 
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yang sebenarnya hanya melarang berdagang eceran tetapi dalam pelaksanaannya 

juga melarang bertempat tinggal. 

Orang-orang Tionghoa dianggap semuanya berstatus dwikewarga-negaraan 

atau asing sehingga oleh pihak militer mereka dipaksa untuk meninggalkan 

tempat kediamannya. Bukan hanya para pedagang tetapi yang tidak berdagang 

pun di usir. Tindakan yang paling buruk dilakukan pihak militer di Jawa Barat di 

bawah pimpinan militer Kolonel Kosasih. Berbagai insiden menyedihkan terjadi, 

seperti di Cimahi pada Juli 1960. Seorang perempuan mati tertembak, karena ia 

bersama keuarganya mencoba bertahan dan tidak mau meninggalkan tempat 

kediamannya. Insiden ini menyebabkan Presiden Soekarno mengeluarkan 

instruksi kepada penguasa militer agar tidak lagi memaksa orang Tionghoa 

meninggalkan tempat tinggalnya. Mereka yang terusir menimbulkan masalah 

tempat penampungan di kota-kota besar karena pada umunya mereka tidak 

mempunyai famili yang akan menampungnya (Setiono, 2012, hlm. 671). 

 

 

 

4.2.2 Zaman Orde Baru 

Pasca terjadinya Gerakan Tiga Puluh Sepember, atau yang biasa disingkat 

G30s-PKI, terjadi gelombang anti Tionghoa di seluruh Indonesia, terutama di 

Pulau Jawa. Keterlibatan Baperki dalam gerakan tersebut memberikan dampak 

besar bagi Etnis Tionghoa keseluruhan. Orang-orang Tionghoa dianggap sebagai 

komunis dan pengikut Partai Komunis Indonesia (PKI). Gelombang anti Tionghoa 

ini berlanjut dengan aksi demonstrasi yang berujung pengrusakan dan penjarahan 

toko-toko dan rumah milik orang Tionghoa. 

Demonstrasi yang terjadi dipelopori oleh KAMI, KAPI, KAPPI, Ansor Dll, 

menuntut pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya, perombakan kabinet 

Dwikora, dan turunkan harga sembako. Tiga tuntutan ini kemudian dikenal 

dengan nama Tritura (tiga tuntutan rakyat). Gelombang demonstrasi yang terjadi 
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di Jakarta menyebar sampai ke seluruh Indonesia. Makasar, Medan dan Sukabumi 

adalah contoh terjadinya demonstrasi tersebut di luar Jakarta. 

Letnan Jendral Soeharto selaku penanggungjawab Supersemar, mulai 

melakukan penangkapan menteri-menteri serta pejabat lainnya yang diduga 

terlibat G30S-PKI. Terdapat 15 Menteri yang diduga terlibat dan daftar namanya 

telah disiapkan oleh Letjen Soeharto. Ke-15 menteri tersebut adalah: Menteri 

Urusan Bank Sentral Yusuf Muda, Waperdam I/Menteri Luar Negeri Soebandrio, 

Waperdam II/Ketua MPRS Chaerul Saleh, Menteri Tenaga Listrik dan Tenaga 

Setiadi Reksoprodjo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Soemardjo, Menteri 

Negara Oei Tjoe Tat, Menteri Perburuhan Soetomo Martopradoto, Menteri 

Pertambangan Armuanto, Menteri Kehakiman Astrawinata, Menteri Negara Front 

Nasional Soedibjo, Menteri Penerangan Mayjen TNI Achmadi, Menteri Dalam 

Negeri/Gubernur Jakarta Raya Mayjen TNI Soemarno Sastroatmodjo, Menteri 

Sekjen Front Nasional J. Tumalaka, Menteri Negara Urusan Keamanan Letkol 

Imam Sjafei dan Menteri Irigasi dan Pembangunan Masyarakat Desa Ir. 

Soerachman. 

Kemudian terjadi perombakan kabinet dan pembentukan presidium kabinet 

pada tanggal 27 Maret 1966. Presidium kabinet ini terdiri dari enam orang Wakil 

Perdana Menteri, yaitu J. Leimena, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Idham 

Chalid, Roeslan Abdulgani, Adam Malik dan Letjen Soeharto, dengan 85 orang 

selaku anggota kabinet.  

Peranan militer, dalam hal ini Angkatan Darat semakin besar bahkan 

penguasa-penguasa militer daerah mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan 

sendiri yang bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat. Pada Juli 1966 

Mayjen TNI Soemitro selaku Pangdam Brawijaya mengeluarkan peraturan 

larangan peredaran surat kabar berbahasa Tionghoa, lalu pada 31 Desember 1966 

mengeluarkan empat peraturan untuk WNA Tionghoa, yaitu: 

1. Melarang WNA Tionghoa melakukan perdagangan di kota-kota besar di Jawa 

Timur selain Surabaya 

2. Melarang WNA Tionghoa pindah domisili atau keluar dari Jawa Timur 
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3. Menetapkan pajak sebesar Rp. 2.500 kepada WNA Tionghoa yang 

berdomisili di Jawa Timur 

4. Melarang penggunaan huruf dan bahasa Tionghoa di muka umum demikian 

juga pembukuan, perdagangan, korespondesi, percakapan telepon, dan 

berjualan. 

Keputusan lainnya adalah perintah untuk menutup semua kelenteng di Jawa 

Timur dan Madura dengan alasan untuk mempercepat proses integrasi sosio-

kultural dan memutuskan kaitan kultural Tionghoa dengan nenek moyangnya 

(Setiono, 2002, hlm 804)  

Pada tanggal 25-31 Agustus 1966 berlangsung seminar Angkatan Darat ke –

II di SESKOAD Bandung. Didalam seminar tersebut hadir dua orang perwakilan 

dari Etnis Tionghoa, yaitu Lie Tek Tjeng dan K. Sindhunata yang mengajukan 

masalah mengenai Etnis Tionghoa di Indonesia. Inti dari seminar itu adalah untuk 

menetapkan peran politik serta strategi Angkatan Darat. Hasil dari seminar 

Angkatan Darat ini mengenai masalah Etnis Tionghoa adalah mengubah 

penggunaan istilah Tionghoa dan kembali menggunakan Republik Rakyat 

Tionghoa dan orang Tionghoa untuk menyebut warga negara Tionghoa. 

Alasannya adalah bahwa istilah Tionghoa sudah digunakan dari dulu di Indonesia 

dan istilah Tionghoa pun digunakan di gunakan di berbagai negara. Inti dari 

keputusan penggunaan Tionghoa untuk menyebut Etnis Tionghoa adalah untuk 

menghilangkan rasa rendah diri di kalangan penduduk Indonesia dan 

menghilangkan rasa lebih unggul di pihak Etnis Tionghoa (Coppel. 1994, hlm. 

176). 

Hasil dari seminar Angkatan Darat ke –II ini kemudian ditindaklanjuti oleh 

pemerintah dengan mengeluarkan Surat Edaran Presidium Kabinet RI No. SE 

06/PresKab/6/1967 tentang Republik Rakyat Tiongkok dan orang Tionghoa yang 

diganti menjadi Republik Rakyat Tionghoa dan Orang Tionghoa. Pemerintah 

yang dimotori oleh LPKB, mengeluarkan peraturan No. 127/U/KEP/12/1966 

dimana isisnya tentang penggantian nama yang dapat dilakukan di kantor 
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kabupaten atau di kantor walikota. Hal ini bertujuan untuk mempercepat asimilasi 

total yang anjurkan LPKB terhadap pemerintah. 

Perkembangan selanjutnya adalah pembentukan Badan Kontak Urusan 

Tjina (BKUT) pada tanggal 5 Juni 1967 dipimpin oleh Kolonel Sukisman. Badan 

ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah Tionghoa di Indonesia. Orang-orang 

Tionghoa yang tergabung dalam BKUT adalah orang-orang yang anti komunis. 

Lalu pada tanggal 3 Agustus 1967 dibentuk organisasi dengan tujuan yang sama 

dengan BKUT yaitu Staf Chusus Urusan Tjina (SCUT). SCUT dan BKUT 

mencapai kesimpulan yang pada dasarnya sama dengan tujuan LPKB, yaitu 

asimilasi total, hasil kesimpulan ini dilaporkan kepada Presiden Soeharto yang 

selanjutnya pada tanggal 6 Desember 1967 mengeluarkan peraturan No. 14/1967 

tentang agama, kepercayaan dan adat istiadat Tionghoa. Inpres ini menyatakan 

bahwa semua upacara agama, kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa hanya 

boleh dilakukan di lingkungan keluarga dan di ruangan tertutup. Dengan ini maka 

perayaan Imlek, Cap Go Meh, pertunjukan Barongsai dilarang dipertunjukan 

didepan umum. 

Jenderal Nasution selaku ketua MPRS mulai mengadakan siding-sidang 

yang menghasilkan berbagai TAP dengan tujuan mengembalikan kondisi 

Indonesia dari ambang kehancuran dan memenuhi Tritura. Berdasarkan TAP No. 

XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan mandat dan kekuasaan pemerintahan 

negara dari Presiden Soekarno, yang didalamnya berisi menyerahkan kekuasaan 

pemerintahan negara kepada pengemban TAP No.IX/MPRS/1966. Letnan Jendral 

Soeharto selaku pengemban keputusan tersebut menjadi penanggungjawab 

kekuasaan negara sesuai yang terkandung dalam isi Supersemar. 

Keputusan ini didasarkan kepada indikasi keterlibatan Presiden Soekarno 

dalam G30S-PKI. Oleh karena itu Presiden Soekarno menjadi tahanan rumah 

dimana beliau dilarang untuk bepergian dan jumlah orang yang mengunjunginya 

dibatasi. Sementara itu pada 27 Maret 1968, melalui mekanisme Sidang Umum 

MPRS ke-5 dengan TAP MPRS No. XLIV/MPRS/1968 menunjuk Letjen 

Soeharto sebagai Presiden Indonesia kedua hingga terpilihnya presiden hasil 



63 
` 

 
Nurmaya Dewi, 2015 
ROMANTIKA TIGA ZAMAN KEHIDUPAN MASYARAKAT KETURUNAN ETNIS TIONGHOA DI KOTA 
BANDUNG  PADA TAHUN 1960-2000 
Universitas Pendidikan Indonesia | \.upi.edu perpustakaan.upi.edu 

 

pemiluhan umum (Setiono, 2002, hlm. 789). Maka dengan ini dimulai lah era baru 

dalam sejarah Indonesia Dengan Soeharto sebagai Presiden. 

Kebijakan pemerintahan Presiden Soeharto atau yang biasa dikenal dengan 

Orde Baru (Orba) terkait dengan Etnis Tionghoa dimulai dengn memutuskan 

hubungan diplomatik dengan  mulai mengeluarkan peraturan-peraturan baru 

terkait Etnis Tionghoa yang pada dasarnya bersifat menegaskan peraturan yang 

sudah dibuat sebelumnya. Peraturan tersebut adalah peraturan yang dikeluarkan 

Menteri Dalam Negeri melalui Insruksi No. 4555.2-360/1968 tentang larangan 

penggunaan lahan untuk mendirikan, memperluas, atau memperbaharui Klenteng 

Tionghoa dan Surat Edaran Menteri Penerangan No. 02/SE/Ditjen/PPG/K/1988 

tentang larangan penerbitan dan pencetakan tulisan/iklan menggunakan huruf dan 

bahasa Tionghoa serta Surat Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia SKB-01-UM.09.30-80 No.42 yang mewajibkan 

setiap keturunan Tionghoa Indonesia dari berbagai umur untuk memiliki Surat 

Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI), pemerintah juga 

mengeluarkan peraturan beragama melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 

No.447/74054/BA.01.2/4683/95 pada tanggal 18 November 1978 tentang agama 

yang diakui pemerintah adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha. Selain itu 

ada juga Perda yang mengatur kehidupan Etnis Tionghoa, seperti Perda Tingkat I 

DKI Jakarta No. K-I/OS/-11/OS-12 tentang kewajiban orang Tionghoa melapor 

dan mengisi formulir K-1.  

Kebijakan ekonomi pemerintah Orde Baru disandarkan kepada bantuan 

asing melalui International Monetary Fund (IMF), Word Bank, Asian 

Development Bank (ADB) dan International Group Governmental on Indonesia 

(IGGI). SCUT menyusun Rancangan Undang Undang untuk memberi jalan bagi 

modal asing berinvestasi di Indonesia, hasil rancangan ini diajukan ke DPR yang 

mengesahkannya menjadi undang undang penanaman modal asing (UU PMA) 

dan undang-undang penanaman modal dalam negeri (UU PDMN) pada tanggal 3 

Juli 1968. Hal ini membuka peluang bagi pedagang besar keturunan Tionghoa 

untuk kembali aktif di perekonomian Indonesia. Liem Sie Liong atau Sudomo 
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Salim, The Kian Seng atau Bob Hasan, Yantje Liem Dll, merupakan pebisnis-

pebisnis besar yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah Orba untuk 

mengembangkan perekonomian Indonesia. 

Sebagai contoh, Liem Sie Liong atau Sudomo Salim memiliki kerajaan 

bisnis yang besar. Liem Sie Liong memonopoli perdagangan cengkeh (PT Mega), 

penggilingan gandum (Bogasari), pabrik semen (Tiga Roda), perbankan dan 

finance (BCA), pabrik baja (Cold Rolling Mill Indonesia/CRMI), pengolahan 

makanan (Indofood), perkebunan kelapa sawit/pabrik minyak goring (Bimoli), 

perkebunan tebu/pabrik gula, real estate dan sebagainya yang sebagian dilakukan 

bersama-sama dengan keluarga Presiden Soeharto. Terutama dengan saudara 

angkat/sepupunya Soedwikatmono dan kelak dengan anak-anaknya sendiri 

(Setiono, 2002. Hlm. 823). 

Pada bulan Juni 1969, BKUT diambil alih oleh Kementrian Dalam Negeri 

sedangkan SCUT dibubarkan dan perannya diambil alih oleh BAKIN. Dengan 

ditanganinya masalah Tionghoa di Indonesia oleh badan intelijen, hal ini 

menunjukan bahwa Tionghoa mulai menjadi suatu ancaman yang sewaktu-waktu 

dapat meledak. Pada tahun 1973, melalui keputusan KABAKIN NO. 

Kpts/31/1973 dibentuk Badan Koordinasi Masalah Tionghoa (BKMC) yang 

bertujuan mengawasi pergerakan setiap Etnis Tionghoa di Indonesia. Lalu keluar 

keputusan KABAKIN No. Kpts/32/1973 yang mengatur sruktur organisasi, 

prosedur dan tata cara kerja BKMC. 

Pemberian hak khusus kepada pengusaha Etnis Tionghoa oleh pemerintah 

memberikan efek negatif baik itu bagi pemerintah maupun bagi Etnis Tionghoa 

sendiri. Ketimpangan yang terjadi antara pengusaha Tionghoa dengan pengusaha 

pribumi menimbulkan gesekan-gesekan yang pada akhirnya menjadi suatu 

kerusuhan berskala besar. Kerusuhan yang terjadi di Bandung pada tahun 1973, 

merupakan akumulasi dari ketidakmampuan pemerintah Orba dalam mengatur 

perekonomian di Indonesia. Kondisi ini terus berlangsung sampai ke tahun 1974 

ketika terjadi kerusuhan 15 Januari 1974 atau Malari di Jakarta.  
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Presiden Soeharto didalam Otobiografinya (Soeharto. 2008. Hlm. 278) 

menuliskan bahwa: 

….Semua yang bersalah dan melanggar hukum harus diajukan ke 

pengadilan dengan segera. Seluruh lapisan masyarakat saya ajak agar 

mampu menahan diri, demi terpeliharanya ketertiban dan kelancaran 

pembangunan. Menahan diri dalam arti seluas-luasnya, bukan  hanya tidak 

gampang berbuat “menjadi hakim sendiri”, bukan hanya tidak melanggar 

hukum, melainkan, yang juga sangat penting adalah : jangan bertingkah 

laku atau bersikap hidup yang dapat merusak perasaan golongan yang lain; 

lebih-lebih yang tidak menghargai perasaan orang banyak.   

 

Pernyataan tersebut menunjukan dua sisi Soeharto, dimana disatu sisi 

membutuhkan Etnis Tionghoa untuk menjalankan roda perekonomian Indonesia, 

namun di sisi lain menekan Etnis Tionghoa dengan kebijakan-kebijakan yang 

diskriminatif. 

Menanggapi kerusuhan yang terjadi akibat ketimpangan dalam aspek 

ekonomi, maka pada tahun 1979, dikeluarkan Keputusan Presiden No. 14/1979 

tentang pemberian hak istimewa dalam berbagai sektor ekonomi kepada 

kelompok ekonomi lemah yang dalam hal ini adalah pengusaha pribumi.aturan ini 

ditegaskan dengan keluarnya Keputusan Presiden No. 14a/1980. Bagi suatu usaha 

untuk dapat digolongkan sebagai kelompok ekonomi lemah: 

1. Modalnya sekurang-kurangnya 50% milik pribadi 

2. Lebih separuh dari dewan direksinya haruslah pribumi 

3. Modalnya harus kurang dari Rp. 25 juta dalam usaha perdagangan atau tidak 

lebih dari Rp. 100 juta dalam perusahaan konstruksi atau usaha industri 

(Coppel. 1994. Hlm. 292). 

 

 

 

4.2.3 Zaman Orde Reformasi 

Keruntuhan pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Soeharto 

meninggalkan masalah yang sangat besar. Kehancuran sistem ekonomi, 

kemunduran moral bangsa serta desakan-desakan politik yang dipelopori reformis 



66 
` 

 
Nurmaya Dewi, 2015 
ROMANTIKA TIGA ZAMAN KEHIDUPAN MASYARAKAT KETURUNAN ETNIS TIONGHOA DI KOTA 
BANDUNG  PADA TAHUN 1960-2000 
Universitas Pendidikan Indonesia | \.upi.edu perpustakaan.upi.edu 

 

menjadi warisan Soeharto kepada BJ. Habibie yang diangkat menjadi Presiden 

Indonesia ketiga. Isu demokrasi dan kebebasan berekspresi menjadi tuntutan 

utama, bukan hanya aktivis pribumi saja, melainkan aktivis-aktivis Tionghoa 

mulai bermunculan. Kenangan buruk selama pemerintahan Soeharto mencoba 

dilupakan dengan menuntut persamaan hak dalam berbagai aspek. 

Terkait penyelesaian masalah Tionghoa, Presiden Habibie mengeluarkan 

Instruksi Presiden No.26/1998 yang mencabut penggunaan istilah pribumi dan 

non-pribumi. Hal ini tentu untuk menghilangkan perasaan sebagai minoritas yang 

terpisah kelompok masyarakat lainnya. Selain itu Presiden Habibie mengeluarkan 

pula Instruksi Presiden No.4/1999 tentang penghapusan Surat Bukti 

Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) dan diperbolehkannya pelajaran 

bahasa mandarin. 

Pada September 1999 dalam Sidang Umum MPR, pidato 

pertanggungjawaban Habibie ditolek oleh majelis. Sedangkan pemilihan Presiden 

baru mengalami berbagai macam masalah, seperti isu rekayasa yang dilakukan 

oleh kubu Amien Rais. Dengan alasan gender dan agama, menolak Megawati 

Soekarno Putri bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) selaku 

partai pemenang pemilu dan calon presiden.  

Abdurachman Wahid yang menang dalam pemilihan umum terbuka 

menjadi Presiden dengan Megawati sebagai Wakil Presiden. Kebijakan utama 

terkait Etnis Tionghoa adalah menerbitkan Kepres No.6/2000 tentang pencabutan 

Inpres No.14/1967 yang mengatur penyelenggaraan kegiatan keagamaan, 

kepercayaan dan adat istiadat Tionghoa, tanpa memerlukan izin khusus. (Mahfud. 

2013. Hlm. 209). Dengan demikian setiap upacara keagamaan, seperti Imlek, Cap 

Go Meh, barongsai dll yang sebelumnya hanya boleh dilakukan di lingkungan 

keluarga dan dilaksanakan di ruangan tertutup dihapuskan. Lalu pada tanggal 19 

Januari 2001 melalui Menteri Agama RI mengeluarkan keputusan No.13/2001 

mengenai penetapan imlek sebagai hari libur fakultatif dan menghapuskan 

Departemen Sosial dan Departemen Penerangan, yang selama pemerintahan 
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Soeharto digunakan untuk membungkam pers dengan lembaga SIUPP-nya 

(Setiono. 2002. Hlm 884). 

Sebagai bentuk dukungan terhadap kehidupan masyarakat pluralis, 

Presiden Abdurachman Wahid menghadiri upacara perayaan Tahun Baru Imlek 

bersama Majelis Tertinggi Agama Kong Hu Cu Indonesia (Matakin) di Jakarta. 

Walaupun gagal dalam menghapus peraturan diskriminatif lainnya seperti 

Perkawinan agama Konghucu, masalah kewarganegaraan, namun keberhasilan 

pemerintahan Presiden Habibie dan Presiden Abdurachman Wahid dalam 

menghapuskan aturan-aturan diskriminatif mendapat apresiasi yang sangat besar 

dari masyarakat Etnis Tionghoa. Sebagian Etnis Tionghoa menangis dan langsung 

mengadakan pesta makan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan (Hasil 

wawancara dengan Setiawan, 13 Oktober 2015). 

 

4.3 Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Kehidupan Keturunan Etnis 

Tionghoa di Kota Bandung 

4.3.1. Orde Lama 

4.3.1.1 Aspek Politik 

Pada masa Pemerintahan Soekarno, keberadaan Etnis Tionghoa di Indonesia 

sangat  diakui  dan  diperbolehkan  untuk  melaksanakan  berbagai  adat  istiadat 

budaya leluhurnya, bahkan untuk membentuk suatu organisasi sosio-politik  Etnis 

Tionghoa  pun,  Soekarno  memperbolehkan.  Salah  satu  organisasi  sosio-politik 

yang  didirikan  adalah  Baperki  (Badan  Permusyawaratan  Kewarganegaraan 

Indonesia)  pada  tahun  1954 (Permana, 2015, hlm. 3).  

Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia) di bentuk 

pada bulan Maret tahun 1954 atas prakarsa sejumlah orang WNI keturunan 

Tionghoa yang terkemuka. Tujuannya adalah untuk memajukan pengertian yang 

benar mengenai kewarganegaraan Indonesia dan dihilangkannya diskriminasi 

dikalangan warga negara Indonesia atas dasar keturunan, kebudayaan, kebiasaan 

dan agama. (Coppel, 1994, hlm 90). Baperki Ikut bersaing dalam pemilihan 
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umum nasional tahun 1955 dan pemilihan daerah tahun 1957, organisasi ini lebih 

mencalonkan diri sebagai suatu organisasi massa daripada suatu partai politik. 

Dikandung maksud bahwa organisasi ini haruslah terbatas dalam tujuannya dan 

ideologinya tidak memihak sehingga dapat menarik banyak anggota yang 

mencangkup orang-orang dari berbagai kepercayaan politik. Sekalipun Baperki 

menurunkam calon-calon dalam pemilihan umum dan mempunyai anggota di 

parlemen maupun Majelis Konstituante, para pemimpin Baperki dengan teguh 

berargumentasi bahwa organisasinya bukan suatu partai politik karena anggota-

anggotanya dapat termasuk partai politik yang berbeda-beda dan Baperki tidak 

mengenakan kekuatan disiplin atas anggotanya seperti yang dilakukan partai-

partai politik. Dilain pihak, organisasi ini tidak dimaksudkan sebagai sebuah 

organisasi minoritas (seperti organisasi-organisasi yang digantikannya, misalnya 

PDTI dan Perwitt), karena keanggotaannya terbuka bagi setiap warga negara 

Indonesia. Tetapi dalam pratek, para pemimpin dan anggotanya sebagian terbesar 

adalah dari keturunan Tionghoa. Pada bulan Oktober 1995, atas pengakuannya 

sendiri, 98 persen dari anggotanya yang berjumlah 40.000 orang adalah keturunan 

Tionghoa  

Organisasi  ini  berusaha  untuk  mendapatkan persamaan kedudukan antara 

sesama warga negara Indonesia, tanpa memandang latar  belakang  rasnya.  

Baperki  berpendapat  bahwa  orang  Tionghoa  merupakan satu  bagian  dari  

etnis  Indonesia. Jadi, orang  Tionghoa  kedudukannya sama dengan  etnis  

Indonesia  lainnya  seperti  Jawa,  Sunda,  dan  Minang.  Dengan  kata lain, orang 

Tionghoa tidak perlu meleburkan diri ke dalam masyarakat Indonesia. Kehadiran  

organisasi  Baperki  bagi  Etnis  Tionghoa  di  Indonesia  dianggap telah  menjadi  

angin  segar  bagi  perjalanan  kehidupan  politiknya.  Pada perjalanannya  

Baperki  berkembang  menjadi  organisasi  massa. Organisasi  ini menitikberatkan  

integrasi  (integrasi  politik),  bukan  asimilasi  dikalangan  orang Tionghoa.  

Namun,  organisasi  ini  semakin  condong  ke  kiri  dan  mendekati Soekarno  

untuk  mendapat  perlindungan. (Permana, 2015, hlm.3). Adapun menurut Coppel 

berpendapat bahwa: 
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Baperki dalam mencapai tujuannya di bidang kewarganegaraan, menyokong 

„integrasi‟ golongan WNI keturunan Tionghoa, yaitu diterimanya mereka 

sebagai suatu kelompok dalam masyarakat Indonesia. Para pemimpinnya 

berpandangan bahwa golongan WNI keturunan Tionghoa haruslah 

diperlakukan sama seperti suku-suku lain dikalangan bangsa Indonesia. 

Setiap tuntutan bahwa mereka harus menanggalkan ciri-ciri budayanya 

dianggap oleh mereka sebagai diskriminatif dan tidak bisa diterima. 

Demikian pula, mereka menyambut dengan rasa curiga anjuran bahwa 

orang WNI keturunan Tionghoa hendaknya melakukan kawin campuran 

dengan orang Indonesia pribumi dan memakai nama Indonesia, dengan 

mengemukakan bahwa simbol “asimilasi” seperti itu bukan merupakan 

perlindungan terhadap rasialisme dan diskriminasi (Coppel, 1994, hlm. 91). 

 

Integrasi adalah posisi yang diambil organisasi kuat Baperki yang mencita-

citakan suatu keinginan agar orang Tionghoa peranakan memelihara ketionghoaan 

mereka di dalam masyarakat Indonesia, sebagaimana halnya kedudukan suku-

suku lainnya di Indonesia. Kedua kelompok tersebut mengakui adanya masalah 

minoritas Tionghoa, tetapi mengambil pendekatan yang berbeda dalam 

memecahkan masalah tersebut (Onghokham, 2009, hlm. 1). 

Pada akhir tahun 1950-an, Siauw Giok Tjhan berargumentasi bahwa 

masalah rasial akan lenyap dengan tercapainya sosialisme Indonesia. Setelah 

demokrasi terpimpin tahun 1959, Baperki meninggalkan sikapnya terdahulu yang 

tidak memihak dan semakin melihat dirinya sebagai suatu alat revolusi yang 

tunduk kepada ideologi nasional. Setelah itu sebagian WNI keturunan Tionghoa 

melakukan Gerakan asimilasi dilancarkan dengan suatu pernyataan oleh 10 orang 

Tionghoa peranakan dalam majalah Star Weekly bulan Maret tahun 1960. 

Pernyataan ini menimbulkan suatu perdebatan berkepanjangan mengenai asimilasi  

golongan WNI keturunan Tionghoa dalam kolom surat pembaca dari majalah itu.   

Dalam tahun-tahun berikutnya, gerakan itu mengambil bentuk kelembagaan, 

mula-mula sebagai suatu panitia untuk informasi asimilasi, dan kemudian sebagai 

suatu biro untuk memajukan persatuan nasional di lingkungan suatu organisasi 

kesatuan angkatan darat, yang dikenal sebagai badan untuk meningkatkan potensi 

kekaryaan. Hubungan antara kelompok penganjur asimilasi dan angkatan darat, 

dimulai sejak bulan Juni tahun 1962, semakin menambah kecurigaan banyak 
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orang Tionghoa bahwa asimilasi mungkin dipaksakan kepada mereka, dan 

kecurigaan ini dikembangbiakkan dengan tuduhan mengenai hal itu oleh para juru 

bicara Baperki. Pada awal tahun 1963, golongan asimilasi sadar bahwa dalam 

bulan Mei berikutnya dasar kelembagaan yang ada bagi kerja sama mereka 

dengan angkatan darat berada dalam bahaya dengan berakhirnya undang-undang 

darurat perang. Sekelompok dari mereka mendekati presiden dan memperoleh 

suatu pernyataan dari presiden yang mendukung asimilasi dan menyatakan bahwa 

“suatu bangsa dengan minoritas adalah bukan bangsa”. Kemudian mereka 

menyelenggarakan suatu konferensi di Jakarta yang dipilih waktunya dengan 

memanfaatkan gemuruh kongres Baperki yang akan datang. Sambil menyerang 

organisasi dan sekolah yang dalam kenyataannya secara rasial bersifat eksklusif, 

konferensi itu tertuju untuk membentuk Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa 

(LPKB). Persatuan yang mereka upayakan hendak dicapai dalam kerjasama 

dengan pemerintah, dengan cara asimilasi di semua bidang. Seperti Baperki, 

lembaga ini akan merupakan organisasi massa dalam bentuknya, yang mempunyai 

anggota dan cabang. Sebagaimana organisasi pendahulunya yang disponsori 

angkatan darat, LPKB mencangkup sejumlah orang Indonesia pribumi dari 

kalangan sipil yang berhaluan politik kanan. Lembaga itu bekerja dari kantor 

pusat yang sama di Jakarta di suatu gedung milik angkatan darat (Coppel, 1994, 

hlm. 93).  

Segera setelah kongres Baperki, suatu kerusuhan anti Tionghoa pecah di 

Cirebon pada akhir bulan Maret, yang diikuti dalam bulan Mei oleh serangkaian 

peristiwa anti Tionghoa lainnya di kota-kota besar dan kecil di Jawa Barat. Yang 

paling terkenal diantara peristiwa-peristiwa ini adalah perisitiwa yang pecah di 

Bandung pada tanggal 10 Mei, dan banyak orang Tionghoa belakangan mengingat 

seluruh serangkaian peristiwa ini sebagai peristiwa sebagai “Peristiwa 10 Mei”. 

Reaksi terhadap perisitiwa ini berbeda-beda. PKI dan kelompok-kelompok kiri 

lainnya dengan jelas menamakan peristiwa ini sebagai rasialis, dan mencap nya 

sebagai kontra revolusioner. Pandangan ini juga diambil oleh Baperki. Tetapi para 

juru bicara anti komunis membatasi diri pada pernyataan menyesalkan peristiwa 
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tersebut yang seringkali digambarkan dalam bahasa yang diulang-ulang, dan 

mengisyaratkan secara luas bahwa para korban kekerasan itu mungkin telah 

mengundang bahaya bagi dirinya sendiri dengan sifatnya yang menyendiri dan 

kemewahan mereka. Ini adalah reaksi yang timbul dari LPKB. Dalam perubahan 

suasana politik setelah kegagalan percobaan kudeta, LPKB tidak lagi menghadapi 

tantangan dari Baperki terhadap bujukannya, tetapi masih banyak diantara WNI 

keturunan Tionghoa yang berkeberatan untuk mengganti nama mereka ataupun 

yang meragukan apakah ada harganya untuk berbuat demikian. Demikian pula 

banyak diantara orang Indonesia pribumi yang curiga bahwa orang Tionghoa 

hanya akan mengubah namanya karena mempunyai maksud-maksud tersembunyi 

untuk memperoleh keuntungan ekonomi atau mungkin agar lebih baik lagi 

melakukan kegiatan subversi terhadap Indonesia. 

Oleh karena itu tidaklah mengherankan kalau pada tanggal 1 Juni 1966 kira-

kira 6.662 WNI keturunan Tionghoa di Sukabumi (hampir semua penduduk WNI 

keturunan Tionghoa di kota itu) mengganti nama mereka dalam suatu upacara 

memperingati hari lahirnya pancasila. Pada tanggal 29 Mei mereka semua 

dikumpulkan untuk menghadiri suatu briefing dari panitia yang terdiri dari para 

pemimpin LPKB Sukabumi, pemimpin masyarakat WNI keturunan Tionghoa 

Sukabumi dan Panca Tunggal Sukabumi. Dalam rapat ini suatu perintah dari 

Komandan Militer Jawa Barat untuk mendaftarkan semua orang asing dibacakan 

kepada WNI keturunan Tionghoa yang berkumpul itu. Panitia kemudian 

mengajak mereka untuk menarik garis yang jelas antara WNI dan orang Tionghoa 

asing, sambil memaparkan keuntungannya mengganti nama mereka untuk 

keperluan ini. Formulir kosong penggantian nama kemudian dibagikan dan panitia 

menjelaskan bahwa segera setelah nama baru diisikan, formulir itu harus 

dikembalikan kepada panitia pada jam 9 malam berikutnya. Tindakan panitia 

yang tergesa-gesa itu disebabkan oleh ketetapan mereka untuk melangsungkan 

upacara ganti nama  secara massal pada tanggal 1 Juni (Mahfud, 2013, hlm. 93). 

Akibat PP-10 hubungan persahabatan antara pemerintah RRT dan 

pemerintah RI menjadi terganggu, pemerintah RRT mengirim kapal-kapalnya 
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untuk mengangkut orang-orang Tionghoa yang ingin meninggalkan Indonesia 

untuk berdiam di Tiongkok . 

 

4.3.1.2. Aspek Ekonomi 

Pelaksanaan PP-10 menimbulkan ketegangan hubungan diplomatik RI-RRT 

melalui duta besar Huang Chen dan radio Peking, pemerintah RRT 

menyampaikan protes-protesnya dan menyatakan kesediaannya menampung 

korban PP-10 dengan mengirimkan beberapa kapal dan mengangkut mereka 

untuk ditempatkan di berbagai tempat di Tiongkok. Pada awalnya bukan hanya 

mereka yang menjadi korban PP-10, tetapi banyak juga pemuda-pemuda dan 

pelajar-pelajar Tionghoa yang menyambut dengan gembira dan dengan penuh 

semangat berbekal keranjang-keranjang rotan dan peti-peti besar berisi berbagai 

macam barang keperluan, berbondong-bondong berangkat ke tanah harapan. 

Pada masa itu lebih dari 136.000 orang Tionghoa meninggalkan Indonesia 

untuk bermukim kembali di Tiongkok. Tetapi kondisi dan sistim masyarakat di 

tempat baru serta kebiasaan di tempat lama di Indonesia, ditambah lagi kendala 

bahasa ternyata menimbulkan banyak kesengsaraan bagi orang-orang Tionghoa 

yang pindah ke Tiongkok tersebut. Merasa tidak betah, akhirnya mereka berusaha 

keluar dari daratan Tiongkok untuk dapat bermukim di Hongkong, Macau dan 

sebagainya. Berbagai ceritera yang penuh penderitaan di daratan-orang Tiongkok 

menyebabkan menurunnya minat orang-orang Tionghoa untuk kembali ke 

Tiongkok, sehingga pada akhir 1960 gelombang tersebut surut sama sekali. 

Pelaksanaan PP-10 ternyata menimbulkan dampak yang sangat negatif bagi 

perekonomian negara. Daerah-daerah pedalaman yang ditinggalkan para 

pedagang Tionghoa mengalami kemunduran. Berbagai barang kebutuhan menjadi 

langka dan harganya membumbung tinggi. Produk-produk pertanian para petani 

bertumpuk dan tidak dapat dipasarkan. Ternyata jaringan distribusi yang 

ditinggalkan para pedagang Tionghoa tidak dapat segera diganti baik oleh 

pedagang islam pribumi maupun koperasi. Demikianlah peraturan yang sangar 
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rasialis tersebut berakhir dengan sangat tragis dan merugikan semua pihak 

(Setiono, 2012, hlm. 673). 

Sejak pemerintahan RIS dan penyerahan kedaulatan serta terbentuknya 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Demokrasi Parlementernya ada 

usaha-usaha dari pihak tertentu dalam pemerintahan untuk menjalankan 

kebijaksanaan yang berbau rasis kebijaksanaan tersebut antara lain program 

“benteng” importir yang di prakarsai oleh menteri kesejahteraan Ir. Djuanda. 

Kebijaksanaan yang hanya memberikan lisensi impor kepada golongan pribumi, 

melahirkan penguasaha-pengusaha atau importir-importir “aktentas”, yaitu 

penguasaha yang tidak bermodal dan tidak punya kantor, datang membawa 

sebuah aktentas keluar masuk kantor instansi pemerintah untuk mendapatkan 

lisensi impor bermacam-macam barang. Dengan mengantongi linensi ini mereka 

mendatangi pedagang-pedagang Tionghoa untuk menjual lisensi tersebut. 

Kerjasama inilah yang kemudian terkenal dengan sebutan sistim Ali-baba.  

Walaupun dalam kabinet Ali Satroamidjojo ke-1 terdapat dua orang menteri 

dari warga Tionghoa, hal ini tidak menjamin bersihnya kebijaksanaan-

kebijaksanaan yang berbau rasis. Dengan alasan untu menjamin pengadaan dan 

stabilitas harga beras, pemerintah bermaksud menguasai perdagangan dan 

peredaran beras dan untuk itu dikeluarkan peraturan wajib giling padi pemerintah 

dan melarang penggilingan-penggilingan beras (huller) menggiling padi di luar 

pemerintah. Padahal 98% penggilingan beras adalah milik warga Tionghoa. 

Akibatnya banyak penggilingan padi yang menganggur dan munculnya centeng-

centeng yang kebanyakan dari kalangan militer untuk melindungi penggilingan-

penggilingan beras yang secara ilegal menggiling padi rakyat (Mahfud, 2013, 

hlm. 92). 

Presiden Soekarnno pada bulan November 1959 dengan tiba-tiba 

menandatangani peraturan pemerintah No.10 atau yang lebih terkenal dengan 

sebutan PP-10 peraturan ini berisi larangan bagi orang-orang asing (terutama 

ditujukan kepada orang-orang Tionghoa untuk berdagang eceran di daerah-daerah 

pedalaman, yaitu diluar ibukota daerah swatantra tingkatI dan tingkat II yang 
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mulai berlaku sejak 1 Januari 1960. Sudah tentu peraturan yang sangat rasis ini 

sangat mengejutkan dan menggoncangkan sendi-sendi kehidupan orang Tionghoa 

di Indonesia. karena pada masa itu Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1958 

belum dilaksanakan, sehingga terjadi kesimpangsiuran dalam menentukan yang 

mana asing dan yang mana WNI. 

Di era kemerdekaan, keberadaan Bandung sebagai pusat kegiatan 

perekonomian di Tatar Priangan pada dasarnya tetap bertahan. Namun demikian, 

instabilitas politik yang terjadi pada era demokrasi liberal dan demokrasi 

terpimpin, sedikit banyaknya berpengaruh pula terhadap denyut kehidupan 

perekonomian di Kota Bandung. Pada kurun waktu ini, geliat kehidupan ekonomi 

di Kota Bandung diwarnai oleh terjadinya nasionalisasi atas perusahaan-

perusahaan Belanda yang ada di Kota Bandung, seperti NHM, NHB Escompto, 

dan NV De Eerste Nederlandsche Indische Shareholding (DENIS). NV DENIS 

yang bergerak di bidang perbankan kemudian berubah menjadi PT Bank Karya 

Pembangunan Daerah Jawa Barat serta dikukuhkan lewat Akte Notaris Noezar 

No. 152 tanggal 19 November 1960. Di luar itu, kehidupan perekonomian di Kota 

Bandung juga dipengaruhi oleh terjadinya tindakan saneering yang diumumkan 

pemerintah pada tanggal 25 Agustus 1959. Tindakan pemerintah yang juga 

dikenal dengan “Kebirian Djuanda” ini di antaranya mengakibatkan berkurangnya 

nilai rupiah hingga tinggal 10 % saja dari nilai nominal. 

Dalam kondisi seperti itu, kehidupan perekonomian di Kota Bandung dapat 

dikatakan kurang memperlihatkan perkembangan yang cukup signifikan. Tidak 

banyak prasarana dan sarana ekonomi baru yang dapat dikembangkan. 

Sebaliknya, situasi perekonomian yang kurang kondusif ini justru melahirkan 

aksi-aksi kekerasan bernuansa SARA sebagai akibat terjadinya kesenjangan 

ekonomi yang cukup tajam, khususnya antara pribumi dan masyarakat etnis 

Tionghoa. Salah satu aksi kekerasan yang relatif berskala besar pada akhirnya 

pecah pada tanggal 10 Mei 1963 berupa Kerusuhan Anti Tionghoa (Colombijn, 

2005, hlm. 26).  
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Kerusuhan anti Tionghoa di Bandung terjadi pada tanggal 10 Mei 1963. 

Kerusuhan ini lebih hebat dibandingkan dengan kerusuhan di Cirebon.  Peristiwa 

ini berawal dari bentrokan fisik antara mahasiswa pribumi Institut Teknologi 

Bandung (ITB) dengan mahasiswa Tionghoa ITB. Bentrokan fisik itu merupakan 

bentrokan puncak dari ketegangan antara mahasiswa pribumi ITB dengan 

mahasiswa Tionghoa ITB. Ketegangan itu sudah berlangsung lama akibat 

mahasiswa Tionghoa dianggap telah bersikap sombong dan ekslusif oleh 

mahasiswa pribumi. Mereka dipandang selalu berkelompong dan memisahkan diri 

dari mahasiswa pribumi. Mereka juga dianggap selalu memamerkan keunggulan 

materinya, antara lain menggunakan berkendaraan bermotor secara mencolok. 

Bentrokan itu telah mengundang simpati mahasiswa-mahasiswa pribumi di 

perguruan tinggi lainnya di Bandung dan juga masyarakat pribumi untuk ikut 

beraksi. Pada siang hari pada tanggal 10 Mei 1963 para mahasiswa pribumi di 

Kota Bandung dan masyarakat pribumi dengan dipelopori oleh mahasiswa ITB 

mengadakan gerakan masal merusak rumah-rumah dan toko-toko beserta isinya, 

mobil dan sepeda motor, serta barang-barang milik penduduk lainnya di Kota 

Bandung. Aksi perusakan ini terjadi di berbagai bagian di luar Kota Bandung. 

Kejadia itu dapat diredakan oleh aparat keamanan yang terdiri dari unsur polisi 

dan tentara. 

Dalam kerusuhan anti Etnis Tionghoa di Kota Bandung banyak 

menimbulkan kerugian bagi Etnis Tionghoa, para pedagang yang membeli bahan-

bahan yang berasal dari Amerika tidak bisa membeli pada zama ini, dikarenakan 

Presiden Soekarno lebih condong ke Peking, sehingga impor dari Amerika di 

behentikan. Hal ini mengakibatkan pedagang-pedagang yang membeli bahan 

utama berasal dari Amerika tidak bisa meneruskan usahanya lagi, dan tidak 

banyak pedagang di Kota Bandung mengalami kebangrutan (Hasil Wawancara 

dengan Subuana, 13 Oktober 2015). 

Usaha perdagangan orang Tionghoa di Indonesia adalah tidak tetap, mereka 

selalu terancam kebangkrutan. Oleh karena itu banyak perusahaan mereka tidak 

bisa hidup lebih dari tiga generasi. Salah satu sebab kebangkrutan itu adalah 
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kegoncangan harga di pasaran yang berada di luar pengetahuan mereka. 

Organisasi perdagangan yang kecil dan pembagian yang merata pada keturunan-

keturunannya menyebabkan mereka selalu memulai suatu usaha denga modal 

yang kecil. Banyak anak tidak memperhatikan usaha perdagangan ayahnya, 

sehingga usaha itu mati bersama-sama dengan kematian ayahnya. 

 Hak milik dipegang seluruhnya dalam lingkungan keluarga dan famili 

dekat. Sehingga usaha anggota keluarga dapat dengan mudah dipersatukan, kalau 

mau membuat perseoran terbatas. Perseroan itu kadang-kadang tidak perlu dari 

satu keluarga saja tetapi dapat pula dari satu she (nama keluarga) 

(Koentjaraningrat, 1993, hlm. 361). 

 

4.3.1.3 Aspek Sosial Budaya 

Mengingat etnis Tionghoa telah memiliki akar kebudayaan yang sangat kuat 

yang diturunkan oleh nenek moyangnya, menjadikan hambatan terbesar bagi 

peleburan kaum minoritas Tionghoa yaitu lemahnya orientasi kaum minoritas 

kepada Indonesia. Etnis Tionghoa di Indonesia yang terdiri dari kaum Tionghoa 

Totok dan Peranakan memilih caranya sendiri di tengah masyarakat Indonesia, 

diantaranya mempertahankan budaya nenek moyang dan atau meninggalkan 

identitas budaya sepenuhnya agar diterima oleh mayoritas masyarakat Indonesia. 

Assimilasi sebagai bentuk penyesuaian budaya yang dipandang sebagai jalan 

keluar paling baik ternyata sulit dilaksanakan karena adanya perbedaan dan atau 

hambatan budaya. Akulturasi pun dijadikan jalan dalam proses pertukaran budaya 

tersebut. Akulturasi dapat membantu usaha pembauran orang Tionghoa sebagai 

kaum minoritas untuk menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Sebagian kaum 

Tionghoa di Indonesia melakukan caranya agar dapat diterima sebagai bagian dari 

bangsa yang majemuk ini melalui beragam macam cara penyesuaian. 

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, dikeluarkan kebijakan terkait 

keberadaan Etnis Tionghoa di Indonesia yang tertuang dalam PP 10. Melalui PP 

10, maka warga Tionghoa harus meninggalkan tempat usaha dan kediamannya di 

daerah pedalaman. Peraturan yang sebenarnya hanya melarang berdagang eceran 
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tetapi dalam pelaksanaannya juga melarang bertempat tinggal. Orang-orang 

Tionghoa dianggap semuanya berstatus dwi kewarganegaraan atau asing, 

sehingga oleh pihak militer mereka di paksa meninggalkan tempat kediamannya. 

Bukan hanya para pedagang tetapi yang tidak berdagang pun diusir. Tindakan 

yang paling buruk dilakukan oleh pihak militer di Jawa Barat di bawah pimpinan 

kolonel Kosasih. Berbagai insiden menyedihkan terjadi, seperti di Cimahi pada 

Juli 1960, seorang perempuan Tionghoa mati tertembak karena ia bersama 

keluarganya mencoba bertahan dan tidak mau meninggalkan tempat kediamannya.  

Selain ada perempuan yang tertembak mati ada juga 3 orang anggota lainnya yang 

meninggal. Orang-orang Tionghoa berduyun-duyun melayat korban yang sangat 

tragis itu sehingga Duta dari Tiongkok datang untuk melihat Korban tersebut. 

Pasca pemerintahan Presiden Soekarno, kebijakan pemerintah tentang Etnis 

Tionghoa diperketat bahkan cenderung diskriminatif. Secara sistematis dan 

konsisten rezim Orde Baru telah membatasi, menekan dan menghancurkan hak-

hak politik warga Tionghoa dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan 

diskriminatif yang sangat mengucilkan warga Tionghoa di Indonesia menjadi a-

politis. Maka, tidak ada lagi representasi efektif warga Tionghoa di pemerintahan 

maupun badan legislatif.hal ini berdampak pada status kewarganegaraan negara 

asing dan warga negara Indonesia dipisahkan. Selain itu juga dampak dari 

peritiwa 10 Mei 1963 di Kota Bandung banyak toko-toko yang dirusak dan orang 

Tionghoa menjadi korban. Tidak hanya orang Tionghoa saja tetapi warga pribumi 

pun menjadi korban. Selain itu ada istilah Gestok yaitu ketika orang dengan 

mudahnya menunjuk dia sebagai PKI kemudian dia langsung di tembak oleh 

militer.  Kondisi pada Orde Lama ini mencekam dan banyak menimbulkan 

kerugian bagi Etnis Tionghoa maupun pribumi (hasil wawancara dengan Subuana, 

13 Oktober 2015). 

4.3.2. Orde Baru 

4.3.2.1 Aspek politik 

Berdasarkan TAP No. IX/MPRS/1966 tentang pengukuhan surat perintah 11 

Maret (supersemar) dan penunjukan Men/Pangad Letjen Soeharto sebagai 
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pelaksana dan penanggungjawab wewenang dalam Supersemar lalu dilanjutkan 

dengan dikeluarkannya TAP No. XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI dan 

pelarangan penyebaran atau penyebaran ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme 

maka gelombang penangkapan anggota PKI dimulai. Ribuan anggota atau 

simpatisan PKI ditangkap lalu di hukum tanpa melalui proses peradilan. Yang 

disayangkan adalah gelombang penangkapan ini cenderung disalah gunakan dan 

salah sasaran. Banyak masyarakat yang tidak terlibat sama sekali di tangkap dan 

ditembak di tempat. Demikian pun yang terjadi terhadap Etnis Tionghoa. 

Keterlibatan Baperki dan stereotip Tionghoa adalah komunis menyebabkan 

banyak orang-orang Tionghoa yang ditangkap lalu dibunuh.  

Aksi anti Tionghoa pertama setelah peristiwa G30S-PKI, terjadi pada 

tanggal 10 November 1965 di Makassar. Demonstrasi yang dilakukan oleh 

mahasiswa dan pemuda HMI dan Ansor ditujukan ke konsulat RRT di Makassar. 

Tetapi aksi-aksi ini kemudian berlanjut ke petokoan dan pemukiman Etnis 

Tionghoa. Massa demonstran mengamuk kemudian menjarah, merusak dan 

membakar berbagai toko, rumah dan mobil orang-orang Tionghoa. Menurut nota 

protes kedutaan besar besar RRT, lebih dari 2.000 toko dan rumah milik Etnis 

Tionghoa mengalami kerusakan dan hampir seribu keluarga bangkrut. Kerusuhan 

kemudian menjalar ke kota-kota lain di Sulawesi Selatan. 

Kerusuhan berikutnya terjadi di Medan 10 Desember 1965. Konsulat RRT 

dihujani batu, jendela-jendelanya hancur dan 3 orang staf nya mengalami luka-

luka. Ditengah aksi tersebut pihak keamanan melepaskan tembakan kea rah massa 

demonstran. Hal ini menimbulkan kemarahan massa yang mengira pihak 

konsulatlah yang melakukan penambakan tersebut. Massa demonstran yang 

dipimpin para kelompok Pemuda Pancasila kemudian mengamuk ke seluruh Kota 

Medan. Mereka menjarah toko-toko dan kios-kios milik orang Tionghoa dan 

melukai atau membunuh siapa saja yang berani melawan. Dijalan-jalan raya 

orang-orang Tiongho diseret dari beca, mobil, dan sepeda motor kemudian 

ditikam dengan pisau atau sangkur. Diperkirakan sebanyak 2.000 orang menjadi 

korban. 
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Angkatan Darat yang semakin kuat ditambah dengan situasi yang 

mendukung mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan sendiri. Di Aceh pada 8 

Mei 1966, Pangdam Aceh Brigadir Jendral Ishak Djuarsa mengumumkan bahwa 

masyarakat Tionghoa harus meninggalkan Aceh sebelum tanggal 17 Agustus 

1966. Pengumuman ini mengakibatkan 15.000 orang Tionghoa mengungsi ke 

kota-kota sekitar seperti Medan. Begitu sampai di Medan, Etnis TIonghoa dari 

Aceh ini harus berhadapan dengan aksi-aksi anti Tionghoa yang di lakukan oleh 

KAPPI dengan dukungan Angkatan Darat.  

Peraturan yang di buat Mayor Jendral Soemitro terkait larangan Etnis 

Tionghoa berdagang di Jawa Timur selain Surabaya memberikan dampak negatif 

pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Petunjuk pelaksanaan 

keputusan tersebut menetapkan bahwa toko-toko milik WNA Tionghoa diluar 

kota Surabaya harus tutup dan uang hasil penjualan barang-barang persediannya 

harus didepositkan ke bank dan dilaporkan kepada Muspida setempat selaku 

panitia daerah. Pedagang hanya boleh menggunakan sebagian miliknya, 

sedangkan sisanya harus diserahkan. Pada prakteknya yang terkena imbas 

keputusan ini bukan hanya pedagang besar saja, namun pedagang eceran pun 

terkena dampaknya (Setiono, 2002, hlm. 805). 

Sebagai bentuk protes, orang-orang Tionghoa melakukan demonstrasi 

terbuka ke pemerintah. Demonstrasi pertama terjadi di Kediri dengan jumlah 

massa mencapai 1.000 orang lalu dilanjutkan di Malang pada tanggal 11 Maret 

dengan 4.000 sampai 10.000 orang Tionghoa yang berkumpul untuk melayat 

salah satu pedagang yang meninggal terkena serangan jantung karena menolak 

tokonya akan di tutup. Akibat dari demonstrasi Etnis Tionghoa ini, menimbulkan 

gerakan anti TIonghoa didaerah seperti Besuki, Situbondo dll. Toko serta pabrik 

milik orang TIonghoa di rusak dan dibakar oleh pemuda.    

Untuk menanggulangi tindakan kekerasan terhadap Etnis Tionghoa, maka 

LPKB mulai mendesak masyarakat Tionghoa untuk segera melakukan asimilasi 

total. Salah satu bentuknya adalah penggantian nama. Pemerintah mengeluarkan 

peraturan No. 127/U/KEP/12/1966 dimana isisnya tentang penggantian 
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kemudahan penggantian nama. Di Sukabumi terjadi pergantian nama secara masal 

dimana sekitar 6.662 WNI keturunan Tionghoa mengganti nama dalam suatu 

upacara memperingati hari lahir pancasila (Coppel, 1994, hlm 166). 

Pergantian nama di Sukabumi ini menimbulkan masalah baru karena secara 

De Jure tidak sah, karena berdasarkan Undang-Undang Ganti Nama No.4/1961 

pergantian nama hanya bisa dilakukan di pengadilan negeri dan diumumkan di 

berita negara. Jadi pergantian nama di Sukabumi hanya berupa simbolik belaka 

dan tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali, misalnya dalam menandatangani 

surat-surat penting atau dalam memperoleh KTP dan sebagainya (Setiono, 2002, 

hlm. 799).  

Di Kota Bandung sendiri tidak terjadi kerusuhan seperti didaerah Jawa 

Timur ataupun di wilayah Indonesia lainnya. Namun untuk mendapatkan izin 

usaha, di Kota Bandung tidak jauh berbeda dengan daerah lainnya. Dimana terjadi 

kesulitan-kesulitan untuk mendapatkan izin usaha dan pembuatan KTP.  

 

4.3.2.2 Aspek Ekonomi 

Menurut Suryadinata dalam Revida salah satu pencetus stereotip terhadap 

Etnis Tionghoa adalah disebabkan selain jumlah mereka yang makin lama 

semakin membesar, juga di sebabkan peranan mereka yang menonjol dalam 

kehidupan ekonomi. Akibat kelebihan mereka dalam kehidupan ekonomi, maka 

persepsi warga negara Indonesia asli pribumi terhadap mereka yang selalu bersifat 

negatif, karena anggapan bahwa mereka memperoleh kekayaan secara tidak jujur, 

sehingga timbulah tuduhan-tuduhan seperti sombong, licik dalam berusaha, suka 

memberi hadiah dalam menyogok untuk melicinkan usaha, hidup secara ekslusif,  

tinggal di pusat kota dalam gedung tembok yang berpagar besi dari luar dan 

dalam, seolah-olah menganggap semua warga pribumi sebagai pencuri/orang-

orang nakal. 

Warga masyarakat Tionghoa selain sebagai pedagang, buruh juga bekerja 

sebagai karyawan di pabrik atau industri, seperti pabrik plastik, kayu lapis, bir dan 

pengecoran logam milik Tionghoa. Mereka yang bekerja sebagai karyawan pabrik 
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itu pada umumnya punya penghasilan yang cukup, seperti tampak dari bangunan 

rumah mereka dan kelengkapannya. Gaji di pabrik atau  perusahaan lainnya antara 

pribumi dengan Etnis Tionghoa tidak sama besarnya dan pada umumnya gaji 

karyawan Tionghoa lebih besar dibandingkan karyawan pribumi (Revida, 2006, 

hlm 24).  

 

 

 

 

Tabel 4.2 

Banyaknya Penduduk Tionghoa dan Sex Rationya di Pulau Jawa 

 

 

   Provinsi 

 

 

Tahun 

Banyaknya penduduk 

Tionghoa 

Banyaknya penduduk Tionghoa Sex Ratio/Laki2  x 100 

Perem. 

Warga Negara Asing 

/Foreigner 

Warga negara Indonesia 

/descendant 

Warga 

Negara 

Asing 

Foreign 

Warga 

Negara 
Indonesia 

Descendant 
Laki2 

Male 

Peremp 

female 

Jumlah 

Total 

Laki2 

Male 

Peremp. 

Female 

Jumlah 

Total 

 

DKI Jakarta 

1973 

1974 

1975 

58.918 

60.482 

60.251 

52.879 

53.159 

52.885 

111.797 

113.641 

113.136 

115.137 

  88.869 

  80.083 

106.357 

  88.320 

  83.113 

221.494 

117.189 

163.196 

111,42 

113,78 

113.93 

108,26 

100,62 

  96,35 

 

Jawa Barat 

1973 

1974 

1975 

31.368 

30.962 

29.862 

31.809 

30.825 

29.405 

  64.177 

  61.787 

  59.267 

124.539 

124.483 

132.079 

116.482 

117.238 

124.753 

241.021 

241.721 

256.832 

101,76 

100,44 

101,55 

106,92 

106,18 

105,87 

 

Jawa Tengah 

1973 

1974 

1975 

21.949 

25.881 

25.066 

21.189 

24.429 

23.588 

  43.138 

  50.310 

  48.654 

91.278 

92.193 

92.217 

99.325 

98.317 

98.102 

190.603 

190.510 

190.319 

103,59 

105,94 

106,27 

  91,90 

  93,77 

  94,00 

DI 

Yogyakarta 

1973 

1974 

1975 

2.546 

2.340 

2.305 

  2.313 

  2.148 

  2.138 

   4.859 

   4.488 

   4.443 

5.262 

4.743 

4.467 

5.229 

4.966 

4.467 

10.491 

9.709 

8.934 

110,07 

108,94 

107,81 

100,63 

95.51 

100,00 

 

Jawa Timur 

1973 

1974 

1975 

57.037 

58.355 

56.569 

53.109 

54.574 

51.124 

110.146 

112.929 

107.693 

100.616 

103.418 

108.643 

107.811 

110.508 

116.610 

208.427 

217.926 

225.253 

107,40 

106,93 

110,65 

93,33 

93,58 

93,17 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandung dalam angka tahun 1973, 1974 dan 1975 

Tabel di atas menunjukan bahwa jumlah WNA terutama di wilayah 

Jakarta dan Jawa Timur cenderung lebih besar dibanding wilayah lainnya karena 

pada awal kedatangannya dua wilayah tersebut merupakan wilayah perdagangan 

yang cukup maju sehingga banyak imigran Tionghoa yang datang ke wilayah 

tersebut. Meski demikian tetap saja jumlah WNI lebih besar dibanding WNA. 
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Perdagangan memang merupakan suatu mata pencaharian hidup yang 

paling penting diantara orang Tionghoa di Indonesia, maka menarik juga untuk 

mengetahui bagaimana susunan organisasi-organisasi perdagangan mereka. 

Organisasi perdagangan orang Tionghoa di Indonesia berdasarkan sistem 

hubungan kekerabatan (sistem famili). Sebagian besar dari usaha orang Tionghoa 

adalah kecil dan hanya cukup siurus oleh satu keluarga tanpa membutuhkan 

pekerjaan yang diambil dari luar. Usaha tersebut dapat terdiri dari sebuah kantor 

dagang atau toko, atau sebuah gudang dan biasanya tempat tinggal kepalanya 

adalah di gudang itu juga. Apabila usaha perdagangan menjadi besar, biasanya 

mereka membuka sebuah cabang di kota lain dalam bentuk yang sama, dipegang 

oleh seorang saudara atau kerabat lainnya. Banyak pula usaha-usaha mereka 

khusus berdagang atau jenis barang misalnya textil, walaupun ada kalanya mereka 

juga memasuki bidang perdagangan lain (Koentjaraningrat, 1993, hlm. 360). 

Usaha perdagangan orang Tionghoa di Indonesia adalah tidak tetap, mereka 

selalu terancam kebangkrutan. Oleh karena itu banyak perusahaan mereka tidak 

bisa hidup lebih dari tiga generasi. Salah satu sebab kebangkrutan itu adalah 

kegoncangan harga di pasaran yang berada di luar pengetahuan mereka. 

Organisasi perdagangan yang kecil dan pembagian yang merata pada keturunan-

keturunannya menyebabkan mereka selalu memulai suatu usaha dengan modal 

yang kecil. Banyak anak tidak memperhatikan usaha perdagangan ayahnya, 

sehingga usaha itu mati bersama-sama dengan kematian ayahnya. 

Hak milik dipegang seluruhnya dalam lingkungan keluarga dan famili 

dekat. Sehingga usaha anggota keluarga dapat dengan mudah dipersatukan, kalau 

mau membuat perseoran terbatas. Perseroan itu kadang-kadang tidak perlu dari 

satu keluarga saja tetapi dapat pula dari satu she (nama keluarga) 

(Koentjaraningrat, 1993, hlm. 361). 

Pemerintah Orde Baru yang kebijakan ekonominya tergantung pada 

investasi asing, memberikan akses kepada pengusaha Tionghoa untuk 

mengembangkan usahanya. Disini terjadi ketimpangan yang besar antara 

pengusaha pribumi dengan pengusaha Tionghoa. Banyak pengusaha pribumi yang 
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bangkrut karena kalah bersaing dengan pengusaha TIonghoa. Hal ini 

menimbulkan perasaan tidak suka Etnis Tionghoa secara keseluruhan, yang 

dianggap memonopoli perekonomian Indonesia.  

Di Kota Bandung pada 5 Agustus 1973, terjadi kerusuhan rasialis yang 

mengakibatkan perekonomian di Bandung lumpuh. Menurut Beny G Setiono 

(Setiono, 2002, hlm. 830) kerusuhan ini terjadi karena hal sepele, yaitu 

kecelakaan kecil antara mobil yang dikemudikan pemuda Etnis Tionghoa yang 

bersenggolan dengan gerobak milik Asep Bin Tosin di depan Bioskop Siliwangi 

di Jalan Astana Anyar. Terjadi perkelahian yang pada akhirnya melebar menjadi 

kerusuhan rasial. Ratusan pertokoan dan rumah di sepanjang Jalan Astana Anyar, 

Jalan  Sudirman, Jalan Achmad Yani. Berdasarkan penuturan Kwok Soey Tjie, 

kondisi Kota Bandung mencekam. Dimana-mana banyak terjadi kebakaran dan 

pengrusakan toko. Motor dan mobil yang parker atau sedang melintas di bakar. 

Toko daging milik orang tuanya pun di jarah dan di bakar. (hasil wawancara 

dengan Tjie, tanggal 15 Oktober 2015). 

Kerusuhan ini adalah dampak dari ketimpangan sosial yang terjadi di 

masyarakat. Yang pada akhirnya kembali terjadi di Jakarta pada tahun 1974, 

ketika PM Jepang, Tanaka dating sebagai bentuk kerjasama penanaman modal.  

Praktik kolusi menyuburkan korupsi para pejabat Orde Baru karena jabatannya 

mereka memperoleh keuntungan ekonomi dari para pengusaha yang berkeinginan 

memenuhi kebutuan struktur pemerintahan yang dipimpinnya. Kebiasaan buruk 

dunia pedagangan yang berkembang pada masa pemerintahan Orde Baru juga 

banyak di praktikan dalam seleksi pegawai negeri sipil, tentara, dan kepolisian. 

Setelah memasuki birokrasi sipil dan militer, mereka juga dipaksa melakukan 

kolusi dan korupsi untuk kelancaran kariernya. Secara perlahan tapi pasti muncul 

jaringan Kejasama untuk menguasai jaringan pemerintah dan perdagangan. 

Jaringan inilah yang disebut nepotisme. Praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme 

berdampak pada pembatasan kesempatan. Mobilitas sosial menjadi rendah karena 

hanya mereka yang berada pada cakupan jaringan nepotismeyang akan 

memperoleh keuntungan. Kondisi ini cenderung mempersempit rung gerak 
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terjadinya perubahan status dari setiap anak bangsa berdasarkan kemampuan 

pribadinya. Hal ini sangat bertentangan dengan sistem pelapisan sosial terbuka 

yang dianut pemerintah Orde Baru. Akibatnya terjadi gelombang aksi demonstrasi 

menuntut reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa dari berbagai perguruan 

tinggi pada pertengahan tahun 1990-an. Para mahasiswa adalah pihak yang paling 

dirugikan dari keberadaan praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme tersebut karena 

sistem ini menutup jalan bagi mereka untuk memperoleh kesempatan memasuki 

birokrasi pemerintahan dan perdagangan. Posisi warga keturunan Tionghoa 

kembali menjadi rawan dalam suasana menuntut reformasi. Mereka dipersalahkan 

sebagai penyebab tubuh suburnya praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme. 

Menurut Leo Suryadinata, pemerintah Orde Baru memanfaatkan minoritas 

Tionghoa dan katolik untuk menjadi kekuatan penyeimbang kelompok mayoritas 

islam karena kelompok islam menjadi kekuatan terpenting setelah pembubaran 

PKI pada tahun 1966 (Syukur dan Dkk, 2012. hlm. 66-67). 

 

4.3.2.3 Aspek Sosial Budaya 

Secara garis besar, hampir semua kebijakan pemerintah Orde Baru mencoba 

menghilangkan identitas dan jati diri Etnis Tionghoa. Sebagai contoh Peraturan 

No. 14/1967 tentang agama, kepercayaan dan adat istiadat Tionghoa. Inpres ini 

menyatakan bahwa semua upacara agama, kepercayaan, dan adat istiadat 

Tionghoa hanya boleh dilakukan di lingkungan keluarga dan di ruangan tertutup.  

Ruang gerak Etnis Tionghoa di Indonesia, terutama di Kota Bandung 

menjadi terbatas. Tetapi permusuhan terhadap orang Tionghoa tidak terbatas pada 

persaingan ekonomi saja. Indentitas mereka dimata banyak orang islam sebagai 

orang asing, orang kafir pemakan babi, telah membangkitkan  permusuhan yang 

jauh melewati kalangan kaum penguasaha itu. Sebuah ledakan kekerasan anti 

Tionghoa lainnya di Surabaya dicetukan oleh pelaksanaan hukuman mati 

beberapa orang marinir Indonesia oleh pemerintah Singapura. Dua contoh ini 

menggambarkan kenyataan bahwa tindakan agresif bersama terhadap golongan 

Tionghoa mungkin saja tidak mempunyai kaitan nyata dengan persaingan 
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ekonomi. Dalam setiap kasus ledakan itu dirangsang oleh suatu sikap yang 

diremehkan kepekaan kelompok keagamaan atau kelompok nasionalis. Ada 

aspek-aspek kebencian terhadap unsur asing baik dikalangan golongan islam 

maupun dikalangan kaum nasionalis sekular Indonesia. Dalam setiap kasus, 

golongan Tionghoa merupakan suatu kelompok luar yang empuk dimana agresi 

dapat dikobarkan (Coppel, 1994, hlm.58). 

Pada masa Orde Baru terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang bersifat 

diskriminatif, seperti Surat Edaran No.06/Preskab/6/67 yang memuat tentang 

perubahan nama. Dalam surat itu disebutkan bahwa masyarakat keturunan Cina 

harus mengubah nama Cinanya menjadi nama yang berbau Indonesia, misalnya 

Liem Sioe Liong menjadi Sudono Salim. Selain itu, penggunaan bahasa Cinapun 

dilarang. 

Di masa pasca Orde Baru, partisipasi sosial kalangan etnis Tionghoa 

sangat menonjol. Pada umumnya mereka aktif bergerak di bidang pendidikan dan 

kesehatan. Banyak sekali orang-orang Tionghoa yang memilih profesi sebagai 

guru, dosen, profesor, dokter, insinyur, pengacara, hakim, jaksa, advokat, bahkan 

polisi dan tentara. Mereka mendirikan berbagai sekolah mulai dari TK sampai 

SMA dan berbagai universitas. Demikian juga puluhan rumah sakit didirikan 

kalangan etnis Tionghoa. Rumah sakit-rumah sakit ini didirikan dengan tujuan 

sosial semata yaitu untuk memberikan bantuan medis bagi yang membutuhkan 

tanpa memandang kemampuan ekonominya, dibandingkan dengan rumah sakit-

rumah sakit yang didirikan di masa Orde Baru yang bertujuan komersial semata. 

Berbagai kegiatan sosial dilakukan oleh organisasi-organisasi Tionghoa antara 

lain dalam membantu korban gempa bumi, banjir, dan kebakaran. Demikian juga 

dengan kegiatan pembagian sembako dan pakaian bekas, donor darah, khitanan 

massal serta pengobatan massal secara cuma-cuma bagi kaum duafa.Di dalam 

kehidupan sosial mereka mulai membuka diri dan mau peduli terhadap 

dingkungan di sekitarnya. Mereka tidak lagi menolak apabila terpilih menjadi 

Ketua RT/RW dan secara aktif ikut dalam penyelengaraan Pemilu di lingkungan 

tempat tinggalnya.  
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Dalam hubungan mereka dengan negara leluhur (RRC), pada umumnya 

mereka mengambil sikap bahwa hubungan tersebut hanya bersifat kekerabatan 

semata. Mereka merasa telah sepenuhnya menjadi bangsa Indonesia yang lahir, 

besar, dan meninggal serta dikebumikan di Indonesia. Filsafat mereka sekarang 

adalah luo di sheng gen yaitu “berakar di bumi tempat berpijak” yang dapat 

diartikan menetap di Indonesia selama-lamanya menggantikan ye luo gui 

gen yang berarti “ibarat daun rontok kembali ke bumi”. Demikian juga sikap 

pemerintah RRC yang dengan tegas menyatakan bahwa orang Tionghoa 

Indonesia adalah warga Indonesia yang harus loyal kepada Indonesia, mentaati 

hukum dan peraturan Indonesia serta memberikan sumbangan pada pembangunan 

dan kemajuan Indonesia. Orang Tionghoa Indonesia bukan warga RRC dan tidak 

berada di bawah yurisdiksi Tiongkok (Tn, 2011). 

 

4.3.2.4. Aspek Agama 

Agama  merupakan  sebuah  sistem  keyakinan  yang  berisikan  suatu ajaran 

dan petunjuk bagi para penganutnya supaya selamat dalam kehidupan  setelah  

mati.  Begitu  juga  agama  sebagai  suatu  sarana manusia  untuk  melakukan  

hubungan/komunikasi  dari  agama  yang  satu kepada  agama  yang  lainnya.  

Negara  Indonesia  ini  telah  memberikan kebebasan  untuk  memilih/memeluk  

agama  yang  merupakan  wujud  dari terselenggaranya demokrasi dan hidup 

saling menghormati satu dengan yang lainnya. Rasa  kesadaranlah  yang  mampu  

memberikan  solusi  dalam  diri manusia  dalam  kehidupan  beragama.  Jadi,  rasa  

saling  butuhlah  yang  tidak mempermasalahkan suatu agama satu sama lain dan 

secara sosiologis masalah ini tidak terelakkan (Nurhayati,2011, hlm.3). 

Pemerintahan Soekarno secara resmi mengakui enam agama: Islam, 

Katolik, Protestan, Hindu-Bali (Hinduisme Bali), Budha dan Konghucu. Agama 

terakhir ini umumnya dianut oleh Etnis Tionghoa. Namun pada masa 

Pemerintahan Orde Baru tidak lagi mengakui Konghucu sebagai sebuah agama. 

Matakin atau Majelis Tertinggi Agama Konghucu Indonesia meminta Departemen 

Agama mengakui Konghucuisme sebagai sebuah agama. Hal ini menyebabkan 
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sebagian  warga  keturunan  Tionghoa  merasa  perlu  menyamarkan identitas  

etnik  dan  kebudayaan  mereka  hanya  agar  bisa  tetap  survive  di  tengahtengah  

masyarakat  Indonesia. Antara  lain  dengan  mengganti  nama  Tionghoa mereka 

dengan nama  Indonesia. Untuk tujuan sama, sebagian secara resmi juga 

meninggalkan ajaran Khonghucu warisan orangtua dan memeluk salah satu 

agama yang diakui pemerintah (Tetapi sidang kabinet pada tanggal 27 Januari 

1979 secara tegas menyatakan bahwa Konghucuisme bukannlah agama. Menarik 

untuk dicatat bahwa walaupun tidak dapat disetujui sebagai salah satu agama 

resmi, ajaran Konghucu tetap diizinkan untuk dilaksanakan. Sebenarnya, ajaran 

Konghucu selama 80 tahun terakhir atau lebih telah berubah menjadi sebuah 

agama terorganisir. Susunan agama Konghucu seruma dengan agama kristen dan 

Islam (Suryadinata, 1999,  hlm. 182). 

Pemerintah Orde Baru mengeluarkan peraturan melalui Surat Edaran 

Menteri Dalam Negeri No.447/74054/BA.01.2/4683/95 pada tanggal 18 

November 1978 tentang agama yang diakui pemerintah adalah Islam, Kristen, 

Katolik, Hindu, Budha. Hal ini berarti Konghcu tidak diakui sebagai agama. 

Banyak Etnis Tionghoa yang pindah menganut agama Budha dan Kristen. Di 

Kota Bandung sendiri, pada Zaman Orde Baru masyarakat keturunan Etnis 

Tionghoa beragama Konghucu yang berpindah mengikuti agama resmi yang 

diakui oleh negara, kebanyakan memeluk agama Kristen dan Budha. Hal ini untuk 

mempermudah mereka dalam perkawinan dan pembuatan izin. 

 

4.3.3. Orde Reformasi 

4.3.3.1. Aspek Politik 

Salah satu agenda utama dari Badan Koordinasi Intelejen (BAKIN) adalah 

mengawasi orang-orang Tionghoa dalam berbagai aspek kehidupan, terutama 

politik. Hal ini untuk menanggulangi kemunculan kembali paham komunis di 

Indonesia. Tuduhan tidak berdasar ini pada akhirnya menimbulkan ketakutan di 

kalangan Etnis Tionghoa untuk ikut aktif di dunia politik Indonesia.  Selain itu 

kondisi Indonesia sendiri cukup mengkhawatirkan. Penculikan-penculikan gelap, 
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serta tindakan sewenang-wenang pemerintah semakin sering terjadi, dimulai dari 

tahun 1993 ketika pemerintah menekan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

(PDI-P) untuk segera mengumumkan pencalonan Soeharto sebagai calon tunggal 

presiden. Hal ini justru menyebabkan PDI-P terpecah menjadi dualisme 

kekuasaan. Dilanjutkan aksi penculikan-penculikanyang menimpa aktivis PRD, 

Andi Arif, Faizol Reza serta Wasekjen PDI kubu Megawati, Harjanto Taslam. 

Bahkan sampai sekarangpun masih ada yang belum diketahui keberadaannya 

seperti Widji Tukul dan Herman Hendrawan. 

Demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat dan mahasiswa 

terjadi di Kota-kota besar selain Jakarta. Berbagai keluhan serta penderitaan 

masyarakat di ekspresikan dengan aksi menentang kekuasaan Presiden. Namun 

sayangnya demonstrasi ini berujung pada kerusuhan yang lagi-lagi harus 

menjadikan Etnis Tionghoa sebagai korbannya. Ratusan toko dan  rumah milik 

orang Tionghoa di rusak dan di jarah. Selain itu terjadi juga aksi pembunuhan dan 

pemerkosaan dengan orang Tionghoa sebagai targetnya.  

Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Pada saat 

bersamaan sesuai konstitusi, Wakil Presiden BJ Habibie diambil sumpahnya dan 

diangkat menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia. Hal ini menandai 

dimulainya Orde Reformasi yang selama ini menjadi tuntutan massa demonstran. 

Presiden Habibie mulai menghapuskan peraturan-peraturan diskriminatif 

yang dibuat oleh Orba, dengan mengeluarkan Inpres No.26/1998 tentang 

penghapusan istilah pribumi dan non-pribumi pada tanggal 16 September 1998 

dan Instruksi Presiden No.4/1999 tentang penghapusan Surat Bukti 

Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) dan diperbolehkannya pelajaran 

bahasa mandarin(Setiono, 2002, 881). Etnis Tionghoa merespon Orde Reformasi 

dengan mendirikan organisasi-organisasi baik yang bersifat politik maupun sosial. 

Partai Etnis Tionghoa yang paling awal dibentuk yaitu Partai Reformasi Tionghoa 

Indonesia (Parti) dengan ketuanya Lieus Sungkharisma disusul dengan sebuah 

LSM, Solidaritas Nusa Bangsa (SNB), dibawah pimpinan pasangan Ester 

Indahyani Jusuf SH dan Arnold “Ucok” Purba. Banyak juga kalangan Etnis 
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Tionghoa yang aktif membantu tim relawan dibawah pimpinan Romo Sandyawan 

untuk membantu korban-korban kerusuhan Mei. Kemudian lahir Gerakan Anti 

Diskriminasi Indonesia (Gandi) dengan para tokohnya Anton Supit, Niko 

Krisnanto, Frans Hendra Winarta SH, Albertus Sugeng dan Wahyu Mulai aktifnya 

Etnis Tionghoa di dunia politik Indonesia, ditunjukan dengan ikut serta dalam 

pemilu 1999, tercatat 150-an calon anggota legislatif dari Tionghoa. Ketika itu 

lima anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan tujuh anggota Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR) berasal dari Etnis Tionghoa. Di DPR ada Kwik 

Kian Gie (diangkat menjadi Menteri) dan Ir. Tjiandra Wijaya Wong dari PDI-P, 

Alvin Lie Ling Piao dari PAN, Ir. Enggartiasto Lukita dari Golkar dan LT Sutanto 

dari PBI. 

Setelah Abdurachman Wahid menjadi Presiden hasil pemilu 1999, salah 

satu programnya adalah membentuk Komite Rekonsiliasi Nasional. Warga negara 

yang selama ini akibat politik represif Orde Baru terpaksa bermukim di luar 

negeri agar dapat diizinkan kembali ke Tanah Air dengan mendapat paspor baru. 

Demikian juga ia mengusulkan agar TAP No. XXV/MPRS/1966 tentang 

pelarangan PKI dan paham berbau Marxisme/ Leninisme di cabut (Mahfud, 2013, 

hlm, 265).  

 

4.3.3.2 Aspek Ekonomi 

Selama pemerintahan Orde Baru, Etnis Tionghoa hanya bergerak aktif di 

bidang ekonomi. Hal ini untuk menghindari perhatian pemerintah yang melalui 

lembaga Badan Koordinasi Intelejen (BAKIN) mengawasi setiap gerakan Etnis 

Tionghoa. Namun hal ini memberikan dampak negatif bagi Etnis Tionghoa secara 

keseluruhan. Orde Baru mendekati pengusaha-pengusaha Tionghoa dan 

membangun perusahaan-perusahaan multi nasional yang modalnya diambil dari 

kas negara. Hal ini tentu menimbulkan paradigm negatif terhadap Etnis Tionghoa. 

Pada masa reformasi, pengusaha-pengusaha Tionghoa mulai kembali 

berbenah memperbaiki perekonomian Indonesia. Mereka bekerjasama dengan 

pengusaha-pengusaha pribumi dalam membangun dan mengembangkan 
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usahanya. Perubahan struktur ekonomi meungkinkan pengusaha-pengusaha 

Tionghoa untuk bertransformasi menjadi kekuatan masyarakat sipil yang cukup 

terorganisisr. Selain itu untuk mendapatkan kembali modal usaha, pengusah 

Tionghoa mengandalkan jaringan kekeluargaan yang erat dari seluruh Etnis 

Tionghoa di seluruh dunia melalui jaringan Guanxi. Kabinet yang dibentuk oleh 

Presiden Habibie mengambil kebijakan dan langkah-langkah yang produktif untuk 

mengembalikan roda pembangunan. Oleh karena itu, pusat perhatian kabinet 

reformasi pembangunan adalah peningkatan kualitas, produktifitas, dan daya 

saing ekonomi rakyat dengan memberi peranan kepada perusahaan kecil, 

menengah, dan koperasi yang telah terbukti memiliki ketahanan ekonomi yang 

lebih kuat dalam mengahadapi krisis. Hal tersebut dinilai tepat karena bila dilihat 

dari sudut manapun sektor informal-lah yang cendenrung muncul sebagai 

penyelamat saat ada goncangan ekonomi (Ciptyasari dan Aman, 2015). Dalam 

pemulihan ekonomi pemerintahan Presiden Habibie mendapati berbagai macam 

kendala. Seperti besarnya hutang luar negeri dan besarnya jumlah kredit macet. 

Hal ini menyulitkan untuk rekonstruksi perekonomian Indonesia. Salah satu upaya 

yang dilakukan Habibie adalah mengajak pengusaha Tionghoa untuk kembali 

berinvestasi di Indonesia.  

Setelah Presiden Habibie, pembangunan ekonomi di Indonesia dilanjutkan 

oleh Presiden Abdurachman Wahid. Presiden Abdurachman Wahid sendiri 

menyatakan bahwa untuk membangun kembali perekonomian Indonesia, maka 

jaringan guanxi perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Langkah pertama adala 

hamemanggil kembali para pemilik modal agar mau berinvestasi di Indonesia. 

Presiden yakin bahwa suatu pemerintahan yang tidak menerapkan politik rasialis, 

akan membuat para “guanxi” merasa aman menanamkan modal di Indonesia 

(Ibad, 2012, hlm. 84). 

 

4.3.3.3 Aspek Sosial Budaya 

Pemerintah Orde Baru mengeluarkan berbagai peraturan yang diskriminatif 

terhadap Etnis Tionghoa. Peraturan ini membatasi ruang gerak Etnis Tionghoa 
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untuk dapat hidup aman dan nyaman. Kesulitan dalam pembuatan izin usaha, 

pembuatan surat berharga adalah sebagian contohnya. Selain itu masalah 

Tionghoa ditangani langsung oleh Badan Koordinasi Intelejen (BAKIN) yang 

menunjukan bahwa kegiatan dan aktivitas orang-orang etnis Tionghoa harus 

diawasi layaknya sebuah ancaman terhadap negara. Tekanan-tekanan yang 

sedemikian rupa pada akhirnya ikut merubah persepsi masyarakat terhadap orang 

Tionghoa. Berbagai tekanan baik itu oleh pemerintah maupun oleh masyarakat 

pada akhirnya menimbulkan kesadaran Etnis Tionghoa akan lemahnya posisi 

mereka baik secara politik maupun sosial masyarakat mulai bangkit dengan 

melawan setiap aksi diskriminasi serta menuntut keadilan sebagai warga negara 

Indonesia. Pendirian LSM, ormas, partai politik merupakan reaksi Etnis Tionghoa 

untuk bangkit dan menuntut keadilan. Diantaranya, Partai Reformasi Tionghoa 

Indonesia (Parti), Partai Bhineka Tunggal Ika (PBI), Nation Building (Nabil), 

Solidaritas Nusa Bangsa (SNB), Formasi, Simpatik, Gandi, PSMTI, Perhimpunan 

Inti dan BEC Surabaya. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata partai politik 

Tionghoa dan beberapa organisasi tersebut berguguran, serta bebrapa media cetak 

hilang dari peredaran (Mahfud, 2013, hlm. 280) 

Organisasi-organisasi yang bersifat sosial seperti Perhimpunan Indonesia 

Tionghoa (Perhimpunan Inti), banyak yang membantu masyarakat Indonesia 

dengan kegiatan sosialnya dan yang mendapatkan bantuan bukan terfokus pada 

Etnis Tionghoa saja, melainkan penduduk Indonesia lainya mendapatkan bantuan 

seperti dalam membantu korban gempa bumi dan Tsunami Aceh tahun 2004, 

banjir, dan kebakaran. Demikian juga dengan kegiatan pembagian sembako dan 

pakaian bekas, donor darah, khitanan massal serta pengobatan massal. Selain itu 

ada Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) yang berperan hampir 

serupa dengan Perhimpunan Inti, dimana melakukan aksi-aksi sosial dan menjadi 

penyalur aspirasi masyarakat Tionghoa Indonesia. Pada dasarnya pendirian 

organisasi-organisasi sosial Tionghoa dilatarbelakangi kejadian kerusuhan Mei 

1998, dimana sasaran kerusuhan itu adalah Etnis Tionghoa. Penyelesaian masalah 

Tionghoa lebih efektif melalui pendekatan secara sosial daripada secara politik. 
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Selain mendirikan partai politik dan organisasi sosial, orang Tionghoa bergerak 

aktif terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Banyak sekali orang-orang 

Tionghoa yang memilih profesi sebagai guru, dosen, profesor, dokter, insinyur, 

pengacara, hakim, jaksa, dan advokat. Mereka mendirikan berbagai sekolah mulai 

dari TK sampai SMA dan berbagai universitas.Demikian juga puluhan rumah 

sakit didirikan kalangan etnis Tionghoa. Rumah sakit-rumah sakit ini didirikan 

dengan tujuan sosial semata yaitu untuk memberikan bantuan medis bagi yang 

membutuhkan tanpa memandang kemampuan ekonominya (Masdin, 2013). 

Selaras dengan berlangsungnya reformasi, berbagai kegiatan sosial dilakukan oleh 

organisasi-organisasi Tionghoa antara lain Di bidang pendidikan mereka banyak 

mendirikan lembaga-lembaga pendidikan mulai dari kursus bahasa Inggris, 

Kursus bahasa mandarin, komputer sampai akademi dan universitas.  

Selain dalam bentuk organisasi sosial, pendekatan terhadap Penduduk 

dilakukan melalui aspek budaya. Seperti yang dilakukan oleh Vihara Dharma 

Ramsi di Bandung. Subuana, selaku Sekretaris dari yayasan Dharma Ramsi 

menjelaskan bahwa, kebudayaan Tionghoa mulai kenalkan kepada penduduk 

sekitar Vihara dengan mengajak mereka ikut serta dalam setiap kegiatan Vihara 

serta melakukan diskusi budaya. Salah satu bentuknya adalah dengan mengajak 

pemuda disekitar Vihara menjadi pemain Barongsai dan melatih Kungfu. Bahkan 

dalam setiap Kirab Budaya yang Vihara lakukan, hampir seluruh pemain 

Barongsai, pemain music berasal dari pemuda sekitar. (Subuana, 13 Oktober 

2015).  

4.3.3.4. Aspek Agama 

Melalui Instruksi Presiden No.14/1967 masyarakat Tionghoa di Indonesia 

dilarang untuk melakukan upacara-upacara keagamaan secara terbuka. Namun 

setelah Inpres tersebut dicabut oleh Presiden Abdurachman Wahid melalui Kepres 

No.6/2000 maka setiap upacara keagamaan Tionghoa diperbolehkan dilakukan 

didepan umum. Hal ini disambut gembira setiap orang Tionghoa. 

Agama Tionghoa sempat dilarang ada di Indonesia, maka banyak dari orang-

orang TIonghoa pindah ke agama yang diakui negara, seperti Islam, Katolik, 
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Protestan dan Budha. Termasuk juga dengan nama tempat ibadah mereka. 

Penggunaan nama klenteng dilarang oleh pemerintah Orba melaui instruksi 

pemerintah pada tanggal 14 desember 1972. Maka banyak klenteng yang 

mengganti namanya menjadi Vihara. Namun ketika Orba runtuh maka nama-

nama Tionghoa diperbolehkan untuk digunakan kembali. Termasuk juga nama 

organisasi-organisasi orang Tionghoa yang bersifat keagamaan, seperti Persatua 

Islam tionghoa Indonesia, yang sempat mengganti nama menjadi Persatuan Islam 

Tauhid Indonesia.  

Hari Imlek sendiri merupakan  hari  paling  penting  dalam  masyarakat  

Tionghoa.  Istilah tahun  baru  Imlek  ini  lebih  dikenal  di  luar   daratan  

Tionghoa.  Kata Imlek  (Im:bulan,  Lek:  penanggalan)  berasal  dari  dialek 

Hokkian yang berarti kalender bulan.Hari  raya  Imlek  merupakan  momen  

pertemuan  seluruh anggota  keluarga  sekali  dalam  setahun.  Pertemuan  

keluarga  ini menjadi  sangat  berati  ketika  anggota  keluarga  dan  juga  tetangga 

saling  bersilaturahmi,  saling  berbagi  dan  memberikan pengalaman,  menjalin  

kasih,  saling  mengayomi,  dan  memulai lembaran baru (dengan pakaian baru).  

Dalam  merayakan  Imlek,  kegiatan  yang  dilakukan  bukan hanya  pesta  pora  

semata,  melainkan  juga  ada  rangkaian aktivitas  yang mengandung  makna  

sesuai  dengan  tradisi. Kegiatan  tersebut  mencakup  hubungan  antarmanusia  

dan hubungan  antara  manusia  dengan  kekuatan  supranatural.  Faktor hubungan  

antar  manusia  terlihat  pada  saat  mereka  menja dikan hari  besar  itu  sebagai  

momen  untuk  mengunjungi  sanak  saudara dan handai tolan untuk 

bersilaturahmi. Hal  yang  umum dilakukan  adalah  kunjungan  dari  anakanak  

pada  orangtuanya,  di  mana  si  anak  biasanya  datang  untuk melakukan  

penghormatan  pada  orangtua  atau  orang  yang  lebih tua.  Sebaliknya,  orang  

tua  yang  dikunjungi  biasanya memberikan  hadiah  berupa  amplop  merah  

(angpao)  yang  berisi uang  atau  perhiasan  pada  sang  anak  ataupun  mereka  

yang  lebih muda.  Dalam  tradisi  orang  Tionghoa  di  Indonesia,  angpao 

biasanya hanya diberikan kepada anak-anak muda yang  belum menikah.Kegiatan  

silaturahmi ini tidak hanya dilakukan oleh sesama orang Tionghoa saja tapi juga  
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antara  warga  Tionghoa dan  warga  muslim, hal ini di maksudkan untuk  

menumbuhkan rasa  saling  menghormati  antar  sesama  dan  menjaga  hubungan 

baik antar warga Tionghoa dan non Tionghoa (Islam). 

Hal-hal  yang  dilakukan  sebagai  persiapan  hari  raya  Imlek  adalah: 

a. Tradisi  Rapi  dan  Bersih.  Membersihkan  tempat  usaha  dan  juga tempat  

tinggal  seminggu  sebelum  hari  Imlek  tiba  dalam  artian untuk 

menghilangkan yang lama dan menyambut yang baru. Kalau bersih-bersih 

dilarang dilakukan waktu hari Imlek karena diyakini akan mengusir rejeki.  

b. Menghiasi rumah dengan bunga-bungan dan pohon kecil, membeli baju baru 

dan menggunting rambut, mencuci rambut yang diyakini akan  membawa  

keberuntungan.  Baju  warna  merah  yang  sangat disarankan.  

c. Menghiasi  rumah  dengan  kertas-kertas  yang  ditulisi  dengan  puisi 

keberuntungan  berpasangan  dengan  warna  merah  yang melambangkan 

harapan baik.  

d.  Membayar semua hutang yang ada dan tidak boleh meminjam pada hari itu. 

Segala  perilaku  dan  tindakan  yang  dilakukan  pada  hari raya  Imlek  

diyakini  sangat  menentukan  tindakan  orang  tersebut pada  satu  tahun  yang  

akan  dialaminya.  Manusia  yang  beruntung yakni  manusia  yang  hari  

sekarangnya  lebih  baik  dari  hari kemarin. 

Perayaan  tahun  baru  Imlek  mempunyai  ciri  khas  pada ornamen-

ornamen  berwarna  merah,  kue  keranjang,  angpao, petasan/mercon, lentera, dan 

barongsai. Acara  ini  dimaksudkan  sebagai  sikap  permisi  warga  peTionghoan 

akan menggelar keramaian di tempat umum.Seminggu  sebelum  imlek  biasanya  

para  pengurus klenteng  memberikan  angpau  dan  sembako  kepada  lebih  dari 

1.000  fakir  miskin  di  sekitar  klenteng  khususnya  dan  wilayah peTionghoan  

pada  umumnya.  Hari  raya  imlek  biasanya  jatuh  pada bulan kedua tarikh 

masehi, yaitu pada bulan februari. Etnis  Tionghoa  merayakan  Imlek  di  Vihara  

dan kelenteng  bukan  hanya  menyembah  Buddha,  tetapi  juga  untuk 

menyembah  dewa-dewa  dan  orang  suci  untuk  menyatakan  rasa syukur,  

berterima  kasih,  serta  memohon  perlindungan  dan kebaikan bagi keluarganya 
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di tahun-tahun yang akan datang.Perayaan  Imlek  mempunyai  makna  

pengucapan  syukur atas  berkat  dan  kelimpahan  yang  sudah  diterima  pada  

tahun yang  baru  lalu  dan  permohonan  berkat  dan  pertolongan  baik dari  

Thian  (Tuhan),  dewa-dewa,  maupun  leluhur  pada  tahun yang akan datang 

(Nurhayati, 2011, hlm. 46-49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


