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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Dalam pembahasan sebelumnya telah dibahas mengenai kedatangan Etnis 

Tionghoa ke Indonesia baik sebagai pedagang maupun imigran serta terjalinnya 

hubungan yang harmonis antara Etnis Tionghoa dan penduduk pribumi, sampai 

dengan kedatangan Belanda yang mulai memisahkan tempat tinggal dalam 

kedalam wijk-wijk khusus. Orang-orang Tionghoa sendiri menjadi mitra dagang 

bagi VOC dan Belanda, maka memiliki kesempatan untuk berdagang di wilayah 

pedalaman. Dalam hal ini adalah wilayah Priangan. Orang-orang Tionghoa 

menempati wijk khusus yang dikenal dengan chineesche camp atau pecinan di 

Bandung.  

Selama terjadinya proses dan mempertahankan kemerdekaan, peneliti 

menemukan bahwa ada sebagian kecil Etnis Tionghoa yang ikut berperan aktif 

seperti, Drs. Yap Tjwan Bing dan Liem Koen Hyan yang menjadi anggota sidang 

KNIP ke-1. Artinya Etnis Tionghoa pun ikut merumuskan dan menjalankan roda 

pemerintahan Republik Indonesia. Selain itu ada pula yang menjadi menteri dalam 

kabinet pada masa Presiden Soekarno, mereka adalah Tan Kom Liong (Menteri 

urusan pendapatan, pembiayaan, dan pengawasan). Oei Tjoe Tat (Menteri Negara) 

dan David G Cheng (menteri Cipta Karya dan Konstruksi). Namun, peran serta 

etnis Tionghoa dalam dunia politik Indonesia tidak menutup konflik rasialis yang 

menimpa Etnis Tionghoa.  

Pada masa pemerintahan Soekarno, dikeluarkan kebijakan-kebijakan khusus 

yang mengatur Etnis Tionghoa, diantaranya adalah Peraturan Pemerintah No.10 

atau lebih dikenal dengan PP-10. Peraturan ini berisi larangan bagi orang-orang 

asing (terutama ditujukan kepada orang-orang Tionghoa) untuk berdagang eceran 

di daerah-daerah pedalaman, yaitu di luar Ibukota, antara tingkat I dan tingkat II 

yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1960. Dilaksanakannya PP-10 ini, puluhan 



   95 
 

 
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 

 

ribu orang Tionghoa terpaksa harus meninggalkan tempat usaha dan kediamannya 

di daerah pedalaman. Peraturan yang sebenarnya hanya melarang berdagang 

eceran tetapi dalam pelaksanaanya juga melarang bertempat tinggal.  

Peristiwa G30S-PKI menjadi turning point kekuasaan Presiden Soekarno. 

Letnan Jendral Soeharto dengan menggunakan Supersemar dan kekuatan militer 

berhasil mengambil tampuk kekuasaan dan diangkat menjadi Presiden ke-2 

Republik Indonesia. Kebijakan-kebijakannya tentang keberadaan Etnis Tionghoa 

di Indonesia terbukti bersifat rasis dan diskriminatif, diantaranya adalah: 

1. Peraturan No.127/U/KEP/12/1996 dimana isinya tentang penggantian nama 

yang dapat dilakukan di kantor kabupaten atau kantor walikota.  

2. Peraturan No.14/1967 tentang agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina. 

Inpres ini menyatakan bahwa semua upacara agama, kepercayaan, dan adat 

istiadat Tionghoa hanya boleh dilakukan di lingkungan keluarga dan di 

ruangan tertutup.  

3. Peraturan yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri melalui instruksi 

No.4555.2-360/1968 tentang larangan penggunaan lahan untuk mendirikan, 

memperluas, atau memperbaharui Klenteng Tionghoa.  

4. 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).  

5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.447/74054/BA.01.2/4683/95 pada 

tanggal 18 November 1978 tentang agama yang diakui pemerintahan adalah 

Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha.  

6. Surat Edaran Menteri Penerangan No.02/SE/Ditjen/PPG/K/1988 tentang 

larangan penerbitan dan pencetakan tulisan/iklan menggunakan huruf dan 

bahasa Tionghoa. 

Di Kota Bandung sendiri terjadi kerusuhan pada tanggal 5 Agustus 1963. 

Dipicu dari adanya perselisihan kecil, lalu meluas sampai menimbulkan 

kerusuhan besar di Kota Bandung. Ratusan toko-toko dirusak dan dijarah, ratusan 
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rumah dirusak, serta kendaraan milik orang-orang Tionghoa di bakar. Kerusuhan 

ini menyebabkan kelumpuhan perekonomian di Kota Bandung.  

Keruntuhan sistem ekonomi nasional dikarenakan pondasi ekonomi 

disandarkan pada bantuan modal asing menyebabkan terjadinya krisis ekonomi. 

Selain itu tindakan represif pemerintah Soeharto dalam menindak setiap aksi 

protes menimbulkan perasaan tidak suka di dalam masyarakat. Demonstrasi besar 

selama bulan Mei 1998, memaksa Seoharto meletakan jabatannya sebagai 

Presiden. Habibie diangkat secara konstitusional menjadi Presidesn Republik 

Indonesia.  

Untuk menyelesaikan masalah Tionghoa, Presiden Habibie mengeluarkan 

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

non-pribumi. Peraturan lainnya yaitu adanya Instruksi Presiden No.4/1999 tentang 

penghapusan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SKBRI) dan 

diperbolehkannya pelajaran bahasa mandarin. Hal ini disambut dengan suka cita 

oleh warga Tionghoa.  

Selanjutnya penghapusan peraturan diskriminatif dilanjutkan oleh Presiden 

Abdurachman Wahid. 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. Dengan demikian, setiap upacara 

keagamaan, seperti Imlek, Cap Go Meh, barongsai, dll yang sebelumnya hanya 

boleh 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. 

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Habibie dan Abdurachman Wahid 

menimbulkan euphoria di kalangan Etnis Tionghoa. Orang-orang Tionghoa mulai 

ikut berperan aktif dalam bidang politik, pembangunan kembali sistem ekonomi 

nasional, serta kebudayaan-kebudayaan Tionghoa mulai diperkenalkan kepada 

masyarakat luas.  
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5.2 Rekomendasi  

Hasil penelitian yang didapat peneliti dalam penelitian ini untuk melihat 

perkembangan sekaligus dampak dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh 

setiap pemerintah di Indonesia terhadap Etnis Tionghoa di Kota Bandung dari 

tahun 1960-2000, terutama dalam aspek sosial, politik, ekonomi dan budaya 

menunjukan beberapa hal yang sistemik dan kompleks.  

Pertama, dalam aspek sosial, masih terdapat rasa sentimen terhadap Etnis 

Tionghoa dari penduduk Indonesia lainnya maupun sebaliknya. Hal ini tentu 

menjadi penghambat terciptanya masyarakat yang toleran. Tindakan khusus perlu 

dilakukan oleh setiap pihak yang terlibat yang dalam hal ini adalah pemerintahan, 

Etnis Tionghoa, dan masyarakat itu sendiri. Saluran pendidikan terbukti mampu 

meminimalisir rasa sentimen yang masih ada di tengah masyarakat.  

Kedua, memberikan kesempatan yang sama kepada Etnis Tionghoa untuk 

menjadi seorang pemimpin. Hal ini untuk mencegah timbulnya perasaan inferior 

di kalangan Etnis Tionghoa 

Ketiga, mengapresiasi kebudayaan Tionghoa dengan menjadikannya 

sebagai salah bentuk objek wisata kebudayaan. Disini peran pemerintah selaku 

stackholder diharapkan mampu mempromosikan kebudayaan Tionghoa, sehingga 

selain ikut melestarikan pemerintah pun dapat menarik wisatawan untuk datang ke 

kotanya.  

Keempat, hasil penelitian yang didapat peneliti dalam penelitian tentang 

kehidupan Etnis Tionghoa dapat digunakan sebagai bahan materi ajar 

pembelajaran Sejarah SMA kelas XII program Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

yang mengacu pada kurikulum 2013 dengan Kompetensi Dasar (KD) sebagai 

berikut:  

1. 3.4 Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa 

Indonesia pada masa Demokrasi Liberal. 
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2. 3.5 Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa 

Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. 

3. 3.6 Menganalisis kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa 

Orde Baru. 

4. 3.7 Menganalisis kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa 

Awal Reformasi. 

5. 3.9 Menganalisis perubahan demokrasi Indonesia 1950 sampai dengan era 

Reformasi. 

 


