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SEPULUH 

DEFISIENSI INDIVIDU 

TIONGHOA BENTENG 

 

 
Ted K. Bradshaw (2005:11) berkata, “Kepercayaan bahwa 

kemiskinan berakar dari kelemahan-kelemahan individu adalah 

teori lama.”  Namun selain terjadinya distorsi budaya di kalangan 

komunitas Tionghoa Benteng memang ditemukan juga adanya 

defisiensi individu. Ada tiga pertanyaan wawancara utama yang 

diajukan kepada para informan untuk mengetahui adanya defisiensi 

individu di kalangan keluarga miskin dalam komunitas Tionghoa 

Benteng. Pertanyaan pertama berhubungan dengan apakah ada 

karakter individu yang tidak baik; kedua, bagaimana semangat dan 

kreativitas kerja mereka; dan ketiga, bagaimana tingkat pendidikan 

dan kecerdasan mereka. Jawaban-jawaban para informan kemudian 

dikategorikan seperti yang terlihat dalam Tabel 10.1. 

 

Karakter Individu 
 

Pertanyaan pertama yang diajukan kepada para informan 

adalah karakter individu yang bersifat negatif di kalangan 

komunitas Tionghoa Benteng? Ada tiga kategori dari jawaban 

wawancara para informan, yaitu 1) keras kepala, 2) sulit diatur, dan 

3) tidak tahu berterimakasih (lihat Tabel 10.1). 
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Tabel 10.1 
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Keras kepala 
 

Ketika ditanya apakah karakter individu yang kurang baik 

yang mungkin menyebabkan kemiskinan orang-orang Tionghoa 

Benteng, Oey Hok Kie langsung meringkaskan dalam satu istilah 

yang menurutnya sudah umum di kalangan Tionghoa Benteng, 

yaitu auban. 
 

Auban adalah sebuah istilah stereotip Tionghoa Benteng 

bahwa mereka adalah orang-orang yang keras kepala, cepat emosi, 

mudah tersinggung, tidak bisa mendengar masukan atau nasehat, 

tidak tahu berterimakasih atau tidak menghargai pertolongan orang 

lain. Itulah maksud dari istilah auban. 
 

Sulit diatur 
 

Oey Hok Kie berkata, “Karakter kebanyakan mereka yang 

kurang pendidikan itu jelek sekali. Mereka itu wan puagong. Susah 

diatur dan tidak mau dengar orang.”1 Oey Hok Kie memberi contoh, 

“Misalnya, ada yang dikasih kerjaan sebagai sales, dan karena ia 

kurang pinter komunikasi sehingga sering tidak dapat orderan. 

Karena sering kosong orderan, wajarkan dong, kalau bos marah dan 

mungkin tegur dia. Tapi orangnya tuh tidak mau atau tidak suka 

ditegur. Mereka itu wan puagong. Paling-paling setelah ditegur 

atasan, ya dia keluar atau berhenti kerja. Itulah karakter 

buruknya.”2 Rebeka memberikan informasi senada dengan berkata, 

“Tionghoa Benteng itu keras kepala, tidak mau mengalah.”3 Nova 

Thio juga memberikan informasi yang sama bahwa mereka “keras 

kepala, manja juga. Jadi ditegor sedikit oleh atasan ya ia langsung 

                                                           
1 Wawancara dengan Oey Hok Kie, 29 Juni 2010. 
2 Wawancara dengan Oey Hok Kie, 29 Juni 2010. 
3 Wawancara dengan Rebeka Harsono, 31 Januari 2010. 
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keluar cari kerja lain. Jadi dia lebih mendahulukan emosinya dari 

pada melatih diri dia sendiri untuk tekun bekerja. Itu intinya seperti 

itu.”4  

 

 

Tidak tahu berterimakasih 
 

Sonya Kristiawan juga memberikan kesaksian serupa, 
 

“Kalau yang saya rasakan, yang saya alami, mereka termasuk 

karakter orang yang, mohon maaf, ya kalau saya katakan 

kasar itu, termasuk orang yang kategori tidak tahu 

berterimakasih atas pertolongan orang lain, atas bantuan 

orang lain. Karena mereka berpikir bahwa, walaupun 

mereka tidak punya, selalu mereka mengganggap bahwa 

mereka juga lebih tinggi dari orang-orang pribumi gitu. 

Sehingga pertolongan orang lain itu yah berlalu begitu saja. 

Jadi tidak ada rasa ungkapan bahwa pertolongan orang lain 

itu berarti bagi mereka. Itu yang kadang-kadang suka 

menyakitkan gitu.”5 

 

Stereotip bahwa Tionghoa Benteng memiliki karakter buruk 

seperti disebutkan di atas, yaitu keras kepala, sulit diatur, dan tidak 

tahu berterimakasih di atas dapat disederhanakan ke dalam satu 

istilah gong xiao.  
 

Semangat dan Kreativitas Kerja 

Pertanyaan wawancara kedua yang diajukan kepada para 

informan untuk mengetahui adanya defisiensi individu di kalangan 

komunitas Tionghoa Benteng miskin adalah bagaimana semangat 

                                                           
4 Wawancara dengan Nova tanggal 6 Juni 2010. 
5 Wawancara dengan Sonya Kristiawan, tanggal 6 Juni 2010 
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dan kreativitas kerja mereka. Jawaban-jawaban dari para informan 

dapat dikategorikan ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu 1) 

kemalasan, 2) semangat kerja rendah, 3) kreativitas kerja rendah, 

dan 4) mengutamakan perasaan superior (lihat tabel 10.1).  

 

Kemalasan 
 

Malas, kurang motivasi, tidak kreatif dan inovatif, mudah 

putus asa dan menyerah, mengandalkan orang lain dan sebagainya 

adalah defisiensi-defisiensi individu yang sering dilekatkan sebagai 

stereotif negatif kepada komunitas Tionghoa Benteng miskin. Pdt. 

Yakob Linys Oey, yang adalah asli putra Cengklong (Tionghoa 

Benteng), satu daerah yang masih kental nuansa Cinbennya berkata, 

“Harus diakui banyak orang Cinben yang masih terbelakang. 

Mengapa terbelakang karena mereka malas dan suka main judi” 

(Majalah Gaharu, edisi 56, 2008). Ia menjelaskan bahwa “selain 

mempertahankan tradisi sembahyang arwah, pesta-pesta lengkap 

dengan cokeknya membuat mereka susah memperbaharui 

hidupnya, selain faktor kenyamanan karena memiliki tanah 

memang membuat Cinben kurang punya spirit dan etos kerja yang 

lebih baik” (Majalah Gaharu, edisi 56, 2008).  

 

Stereotip “malas” juga diarahkan kepada Tionghoa Benteng 

oleh orang-orang Tionghoa kaya yang menurutnya pernah mencoba 

membantu mereka yang miskin. “Kamu minta aku nolongi orang 

Tionghoa Benteng. Saya ini tukang nolong Tionghoa Benteng… 

Memang itu Tionghoa Benteng yang males,” kata seorang dokter 

Tionghoa kepada Rebeka.6 “Tionghoa Bentengnya itu yang males. 

Saya itu sudah nolongi. Mereka itu secara genetik itu sudah kaya 

orang pribumi,” kata orang Tionghoa kaya yang di daerah Tegal 

                                                           
6 Wawancara dengan Rebeka Harsono, 31 Januari 2010. 
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Alur kepada Rebeka.7 Orang Tionghoa kaya yang lain lagi berkata 

kepada Rebeka, “Lu nyuruh gua kasihan. Gua sudah lebih dulu dari 

pada lu. Kasihannya itu sudah dari dulu, udah gua itu dikhianati 

(oleh Tionghoa Benteng miskin).”8 

 

Pada waktu melakukan penelitian ini, peneliti langsung 

teringat dengan sosok wanita yang kehidupan keluarganya sangat 

memprihatinkan. Nyonya M adalah seorang ibu Tionghoa di 

Tangerang. Pada waktu masih gadis M jatuh cinta dengan seorang 

laki-laki dan menikah dengan dia. Dari pernikahan ini mereka 

dikarunia 3 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan, si bungsu. 

Karena ternyata suami M adalah seorang pengangguran akhirnya 

papanya M mengusir menantu lelakinya itu keluar dari rumahnya 

dan sejak itu M dan anak-anaknya berpisah dengan suami dan ayah 

mereka. Kehidupan M dan anak-anaknya sepenuhnya bergantung 

pada papa M yang waktu itu masih bisa bekerja dan M sendiri 

bekerja sebagai buruh di pabrik. Ketika papanya sudah tua, dan 

tidak bekerja lagi, sepenuhnya kehidupan mereka bergantung pada 

gaji buruh pabrik M. Anak-anak M tidak ada yang mengecap 

pendidikan tinggi. Paling-paling lulus SD atau SMP tidak sampai 

selesai. Dalam kehidupan yang serba kekurangan keluarga ini sering 

meminjam uang kepada kerabatnya, dengan berjanji akan 

mengembalikan dalam tempo waktu tertentu. Saudara-saudaranya 

biasanya memberikan pinjaman itu tanpa mengharapkan 

pembayaran kembalinya, karena memahami keadaan ekonomi 

mereka. Namun memang pada kenyataannya keluarga ini tidak 

pernah membayar hutangnya. Walaupun setiap datang untuk 

pinjam uang lagi selalu dengan janji akan mengembalikan dalam 

tempo waktu tertentu. 

                                                           
7 Wawancara dengan Rebeka Harsono, 31 Januari 2010. 
8 Wawancara dengan Rebeka Harsono, 31 Januari 2010. 
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Demikianlah kehidupan keluarga M. Itu berlangsung bukan 

satu atau dua hari, namun bertahun-tahun. Anak-anak M pun 

sudah semakin besar. Dua anak lelakinya sudah menjadi pemuda 

dan satu anak laki-laki dan perempuan sudah menginjak remaja. 

Kerabat yang biasanya bisa dimintai tolong – pinjam uang misalnya 

– mulai menarik diri. Mereka menuntut agar keempat anaknya 

bekerja membantu kebutuhan keluarganya, namun yang dilihat 

kerabatnya, keempat anak itu tidak ada satu pun yang bekerja. 

Mulailah mereka berkata anak-anak M ini malas, dan keluarga ini 

tidak perlu dibantu. 

 

Ketika papa dan mama M meninggal dunia – dan kebetulan 

kakak satu-satunya M dan istrinya juga sudah meninggal – otomatis 

rumah milik orangtuanya diwariskan kepada keluarga M. Namun 

ternyata rumah ini kemudian dijual dan M beserta empat anaknya 

dan satu menantu pindah ke rumah kontrakan. Sisa penjualan 

rumah rencanya untuk modal usaha, dan para kerabat senang jika 

itu benar. Namun ternyata tidak ada usaha apapun yang dia 

lakukan. Dia gunakan hasil penjualan rumah itu untuk membeli 

perhiasan-perhiasan emas, dan mulai memamerkan emas-emasnya 

itu kepada para kerabatnya sehingga membuat kerabatnya muak 

terhadap kelakuannya. Uang penjualan rumah sedikit demi sedikit 

habis untuk makan dan kebutuhan rumah tangga, apalagi M sendiri 

tidak lagi kerja di pabrik. Akhirnya emas-emasnya pun mulai habis 

terjual untuk makan, bahkan baju-bajunya pun di-rombeng atau 
dijual untuk makan. 

 

Dalam kondisi yang sangat mengenaskan ini para kerabat 

sudah tidak lagi mau memperhatikan keluarga M, karena kecewa, 

kesal dan menuntut anak-anaknya yang sudah besar-besar itu harus 

bekerja. Para kerabat yang sebelumnya pernah membantu mulai 

tidak lagi mau membantu, dan bahkan berani menegor mereka, jika 
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mereka datang untuk meminjam uang atau meminta bantuan. 

Karena penolakan para kerabatnya, akhirnya kini para kerabatnya 

tidak tahu lagi di mana mereka tinggal, dan bagaimana hidupnya, 

dan keluarga M benar-benar sendiri, seakan tidak memiliki keluarga 

lagi. Para kerabat selalu menyayangkan anak-anak M, yang 

menurut mereka malas karena salah didikan. 

 

Stereotip-stereotip seperti itulah yang paling umum 

diarahkan kepada orang miskin. Malas, tidak mau berjuang, 

gampang menyerah, tidak kreatif, dan sebagainya. Apalagi beberapa 

contoh di atas, mereka yang sudah berusaha dan sering membantu 

Tionghoa Benteng miskin menemukan defisiensi-defisiensi itu di 

dalam diri orang miskin yang membuat mereka mundur teratur dan 

tidak lagi bersedia membantu mereka. 

 

 

Motivasi kerja rendah 
 

Beberapa orang telah membantu mereka yang miskin 

dengan memberikan lapangan kerja, namun biasanya orang-orang 

itu kembali tersandung dan kecewa dengan cara dan semangat kerja 

mereka. Orang miskin yang biasa menganggur, ketika diberikan 

pekerjaan tidak langsung bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja 

dan pekerjaan. Mereka yang biasa hidupnya bebas, kemudian di 

tempat kerja segala sesuatu diatur dengan peraturan kerja dan 

dibatasi jam kerja membuat mereka tidak tahan dan tidak mau 

bekerja lagi. Pada suatu diskusi di kelas di STT Injili Philadelphia, 

Pdt. Yahya pernah berkata bahwa ia memiliki anggota jemaat dari 

Tionghoa Benteng miskin. Ada dua pekerjaan yang ditawarkan 

kepadanya. Pekerjaan yang pertama gajinya Rp. 500.000,- per bulan, 

sedangkan pekerjaan kedua gajinya Rp. 1.000.000,- per bulan. 

Sungguh mengejutkan, karena orang itu ternyata memilih 
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pekerjaan pertama. Pdt. Yahya bertanya, “Mengapa kamu memilih 

pekerjaan yang gajinya lebih randah?” Orang itu menjawab, “Saya 

memilih yang gajinya Rp. 500.000,- karena pekerjaannya ringan, 

santai. Yang gajinya Rp. 1.000.000,- tuh, kerjanya berat. Saya tidak 

mau.” Kasus-kasus seperti itu yang menyebabkan banyak orang 

menganggap bahwa Tionghoa Benteng miskin itu pemalas. 

 

Ketika ditanya bagaimana semangat dan kreativitas kerja 

Tionghoa Benteng, Sonya Kristiawan memberikan kesaksian dari 

apa yang ia perhatikan di lingkungan Tionghoa Bentengnya 

demikian, 

 
“Kalau semangat dan kreativitas kerjanya ya hanya sedikit 

aja sih yang memiliki semangat yang tinggi yang 

memikirkan masa depan mereka. Bagaimana nanti ke 

depannya. Tapi sebagian besar itu, saya kategorikan, mereka 

adalah orang yang tidak memikirkan apa yang akan terjadi 

dalam kehidupan mereka yang akan datang.  Malas, tidak 

ada kemauan untuk merubah hidup mereka, merubah 

keadaan mereka. Untuk merubah keadaan mereka itu 

sepertinya tidak ada. Jadi seolah-olah hidup itu hanya 

sebagai rutinitas.”9 

 

Nyona L adalah seorang ibu Tionghoa kelahiran Jakarta 

yang sudah lama tinggal di Tangerang. Ia memiliki dua orang anak 

dan seorang suami Tionghoa yang sebelumnya mencari nafkah 

dengan memperbaiki atau service alat-alat elektronik, seperti 

memperbaiki radio yang rusak, listrik dsb. Ia memiliki anak yang 

cukup cerdas, sehingga pada waktu anak pertamanya melanjutkan 

SMU ada saudara yang simpati dan membantu biaya sekolah 

anaknya. Setelah tamat SMU ia lulus ujian saringan penerima 

                                                           
9 Wawancara dengan Sonya Kristiawan, tanggal 6 Juni 2010. 
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beasiswa di salah satu universitas swasta bergengsi di Jakarta, 

namun oleh karena sang ayah berkata tidak ada biaya untuk 

transportasi ke kampus, maka beasiswa tersebut tidak diambilnya. 

Setelah selang beberapa waktu si anak baru menyampaikan masalah 

ini kepada saudara yang pernah membantunya pada waktu masih 

SMU, dan hal tersebut membuat saudara tersebut terkejut dan 

menyanyangkan, karena kalau masalah transportasi mungkin bisa 

diusahakan, namun semua sudah terlambat. Akhirnya saudara 

orangtuanya tersebut menawarkan kepadanya untuk kuliah di 

Tangerang dan ia bersedia menanggung biayanya sampai selesai dan 

juga memberikan uang saku setiap bulannya. Setelah kuliah berjalan 

lebih dari satu tahun si anak menyampaikan kepada saudara itu 

bahwa ayahnya sudah tidak mau cari uang lagi, jadi ia dipaksa 

untuk berhenti kuliah dan bekerja saja. Akhirnya ia berhenti kuliah 

dan bekerja sebagai karyawan pabrik dengan gaji upah minimum 

(UMR). Kini gajinya dipakai untuk mencukupi semua kebutuhan 

keluarga yang terdiri dari empat anggota keluarga tersebut, dan 

hanya dia sendiri yang bekerja, karena ayahnya konon katanya 

sudah tidak mau cari uang lagi. Keluarga ini masih beruntung 

karena ada famili yang memberikan rumahnya untuk ditempati 

tanpa membayar uang sewa.  

 

Karena kecewa saudara yang pernah membantu sekolah 

anaknyapun sudah tidak peduli lagi, karena ia telah mengambil 

kesimpulan bahwa keluarga tersebut memang susah dibantu untuk 

mencapai kehidupan yang lebih baik di masa depan. Keputusan 

yang diambil dengan hanya memandang kekinian dan bukan masa 

depan tersebut membuat mereka menjadi terpuruk, sulit 

memperbaiki kehidupan mereka, dan kehilangan kepercayaan 

orang lain yang mungkin dapat membantu mereka. 
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Ini adalah salah satu kasus dari sekian kasus yang dapat 

ditemukan dalam keluarga-keluarga Tionghoa miskin di Tangerang, 

yang mana orangtua lebih suka anaknya berhenti sekolah untuk 

bekerja membantu kehidupan keluarga. Bagi mereka sekolah tidak 

penting, yang penting adalah bagaimana bisa hidup sekarang. Cara 

pandang kekinian dan tidak dapat melihat masa depan menjadi 

salah satu penyebab sulitnya keluarga miskin keluar dari jeratan 

kemiskinan. 

 

 

Kreativitas kerja rendah 
 

Bukan hanya semangat atau motivasi kerja yang rendah, 

namun kreativitas kerja mereka juga rendah. Nova Thio 

menjelaskan rendahnya motivasi kerja dan kreativitas kerja mereka 

demikian, 

 
“Ya boleh dibilang nggak kreatiflah gitu. Terus dia lebih 

milih apa adanya. Jadi kalau dia bisa kerjain ya dikerjain 

gitu, tapi kalau nggak bisa nggak diusahain gitu. Semangat 

kerjanya lebih rendah dari pada yang lain, seperti pada 

umumnya kalau yang totok nggak usah disebut dah.”10  

  

Hal senada juga disampaikan oleh Tan Tjuen Hin, 

 
“Itu sih kalau dikatakan nggak semangat kerja dan nggak 

kreatif itu bisa dikatakan ada juga, tapi nggak semua Pak. 

Ada juga yang rajin, ada juga yang males, memang benar-

benar males, disuruh kerja apa kayaknya, maunya tidur, 

bangun, makan, ya susah ya sulit. Tapi nggak semuanya gitu 

ya Pak. Ada juga yang rajin, bahkan ada juga yang 

                                                           
10 Wawancara dengan Nova Thio, tanggal  6 Juni 2010. 
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berhasil.... Bisa dikatakan memang... males gitu Pak. Jadi 

walaupun ada lahan mereka nggak mau kerjakan. 

Walaupun ada kesempatan dia nggak mau pergunakan. Ya 

begitulah, bagaimana bisa maju”11 

 

 

Mengutamakan perasaan superior 
 

Perasaan superior atas para tetangga pribumi juga masih ada 

di dalam diri sebagian Tionghoa Benteng walaupun hidup mereka 

pas-pasan. Orang-orang yang lebih mengutamakan perasaan 

superior gensi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar yang 

dapat menurunkan derajatnya sebagai orang Tionghoa. Rebeka 

menirukan apa yang pernah San Nio sampaikan kepadanya 

demikian, 

 
”San Nio yang udah hampir jadi aku bentuk gitu dia cuma 

jawab kalau Tionghoa Benteng ada yang miskin di daerah 

sini itu, (di Tegal Alur, itu) keterlaluan, karena pekerjaan 

itu selalu ada, tapi memang mereka sendiri yang orangnya 

gengsian. Yang ya digedein itu Cik, ambeknya. Kalau 

seandainya dia mau kerja Cik, dia dari dulu udah makan. 

Cuci baju juga bisa kok. (Menjadi) kuli (atau tukang) cuci 

seperti saya dia bilang... gak mau.”12 

 

 

Tingkat Pendidikan  
 

Pertanyaan ketiga adalah bagaimana tingkat pendidikan dan 

kecerdasan Tionghoa Benteng dari keluarga miskin, dan jawaban-

                                                           
11 Wawancara dengan Tan Tjue Hin tanggal 1 Juli 2010. 
12 Wawancara dengan Rebeka Harsono, tanggal 31 Januari 2010 
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jawaban dari para informan dapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) 

kategori, yaitu: 1) rata-rata pendidikan mereka rendah, dan 2) 

kecerdasan mereka kurang (lihat Tabel 10.1). 

 

Rata-rata pendidikan mereka rendah 
 

Defisiensi individu Tionghoa Benteng miskin disebabkan 

juga oleh karena banyak dari kalangan mereka yang tidak memiliki 

tingkat pendidikan tinggi. Rata-rata pendidikan mereka rendah. 

Kebanyakan mereka tidak lulus SD atau paling banter lulusan SD, 

beberapa saja yang lulus SMP. Namun untuk generasi muda 

sekarang ini ada yang mulai sadar akan perlunya pendidikan, 

sehingga ada beberapa dari mereka yang menyadari pentingnya 

pendidikan yang melanjutkan pendidikan sampai jenjang SMU 

bahkan ada yang sampai sarjana. Namun banyak sekali yang hanya 

lulusan SD atau SMP. 

 

Pendidikan rendah itu sendiri disebabkan oleh karena 

kondisi kemiskinan orang tua mereka yang akhirnya kemiskinan itu 

turun ke mereka. Keluarga miskin yang memiliki taraf pendidikan 

rendah biasanya tidak melihat pentingnya pendidikan untuk 

mentas dari kemiskinan. Oleh sebab itu, mereka tidak mendukung 

anak-anak mereka untuk sekolah tinggi. Orangtua miskin lebih 

senang anak-anak mereka tidak perlu sekolah dan membantu 

mencari uang untuk kebutuhan keluarga mereka. Bagi mereka 

sekolah hanya buang-buang uang saja. Sonya berkata, “Tidak sedikit 

orang tua mereka yang tidak mendukung anaknya untuk sekolah, 

bahkan menyuruh anaknya dan membiarkan anaknya berhenti 

sekolah untuk membantu keuangan mereka atau untuk mencari 

uang.”13 Jika ada begitu banyak keluarga Tionghoa Benteng miskin 

                                                           
13 Wawancara dengan Sonya Kristiawan, 6 Juni 2010. 
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yang tidak sadar bahwa pendidikan anak-anak mereka adalah 

penting untuk mentas dari kemiskinan, dikhawatirkan akan 

melahirkan barisan miskin di generasi berikutnya, sehingga 

kemiskinan meregenerasi dalam masyarakat Tionghoa Benteng. 

 

Ketika berbincang-bincang dengan Pdt. Y yang berencana 

mendirikan sekolah dengan beasiswa di bilangan Summarecon, 

peneliti pernah mengusulkan bagaimana jika anak-anak Tionghoa 

Benteng di sekitar Kampung Melayu dibawa ke asrama sekolah itu 

dengan diberi beasiswa. Pdt. Y menjelaskan bahwa itu sulit, karena 

orangtua mereka maunya diantar jemput ke sekolah, dan tidak 

setuju jika anaknya diasramakan walaupun semua biaya asrama, 

makan, dan sekolah ditanggung oleh yayasan. Pdt. Y menjelaskan 

kalau harus sediakan mobil antar jemput ke sekolah biayanya akan 

sangat besar sekali. Itulah sebabnya mereka akan diasramakan saja. 

Tapi ternyata orangtua mereka memutuskan lebih baik anak-anak 

mereka tidak perlu sekolah dan membantu cari uang untuk 

keluarga.14 

 

Hal yang sama juga dialami oleh Sonya. Sonya berkata, 

“Saya juga pernah memberikan program beasiswa ketika saya 

menjadi kepala sekolah di SMA Cemerlang untuk orang-orang 

Ciben, meskipun pada akhirnya saya agak kecewa juga dengan 

sebagian dari mereka. Dari sebagian yang saya berikan beasiswa 

tidak melanjutkan sekolahnya sampai selesai..”15 Sambil 

menunjukkan kekecewaannya Sonya melanjutkan, “Bahkan saya 

rela menjemput satu-persatu dengan motor saya untuk 

mengantarkan mereka berangkat sekolah, karena mereka setelah 

diberikan beasiswa gratis sampai lulus, alasannya tidak mempunyai 

                                                           
14 Pembicaraan dengan Pdt. Y. 
15 Wawancara dengan Sonya Kristiawan, 6 Juni 2010. 
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uang untuk  anak mereka berangkat sekolah, sehingga hal ini saya 

lakukan.”16  

 

Oey Hok Kie menjelaskan bahwa biasanya anak sulung yang 

mereka korbankan untuk membantu perekonomian keluarga agar 

adik-adiknya bisa sekolah. Kondisi keluarga mereka yang miskin 

menurut Oey Hok Kie menyebabkan orangtua tidak terlalu melihat 

pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka.17  

 

Oey Hok Kie juga menjelaskan bahwa kadang-kadang 

keluguan mereka, dan karena pendidikan mereka yang rendah ada 

banyak kasus mereka ditipu orang. Misalnya Oey Hok Kie berkata, 

“Itu, kakeknya Pak Jum, itu kan dulunya Tionghoa Benteng yang 

tanahnya sangat luas. Karena pendidikannya kurang, jadi banyak 

ditipu oleh orang. Tanahnya dibeli ala kadarnya dengan janji semua 

tanahnya akan disertifikatkan – banyak tanah Tionghoa Benteng 

tidak pernah diurus sertifikat tanahnya – tapi tahu-tahu setelah 

disertifikatkan, nama pemilik tanah beralih ke orang lain. Sekarang 

dia sudah tidak punya apa-apa. Tanahnya habis ditipu orang.”18 

 

Sonya juga memberikan informasi yang sama, 

 
“Rata-rata banyak yang tidak tamat SD, tidak tamat SMP, 

banyak. Generasi mudanya juga. Bahkan seandainya 

bertahan sampai SMA pun kadang-kadang nggak sampai 

lulus, nggak sampai tamat. Hanya sedikit sekali.”19 

 

 

                                                           
16 Wawancara dengan Sonya Kristiawan, 6 Juni 2010. 
17 Wawancara dengan Oey Hok Kie, 29 Juni 2010. 
18 Wawancara dengan Oey Hok Kie, 29 Juni 2010. 
19 Wawancara dengan Sonya Kristiawan, tanggal 6 Juni 2010. 
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Tingkat Kecerdasan Rendah 
 

Ketika ditanya tentang Bagaimana tingkat pendidikan dan 

kecerdasan orang-orang dari kalangan komunitas Tionghoa Benteng 

miskin, misalnya di Kampung Melayu, Kedaung, Gunung Batu Tan 

Tjuen Hin menjelaskan demikian, 

  
“Kalau tingkat pendidikan dan kecerdasannya memang ya 

berbeda, ya. Ada juga orangtua... bagaimanapun juga... mau 

menyekolahkan anaknya supaya ia sekolah tinggi.... Tetapi 

ada juga yang dia pikir, ’Ah karena nggak punya ya udah 

deh sekolah, yang penting jangan buta huruf,’ ya (mereka) 

bilang gitu tuh. Dia, seolah gimana ya, seolah dia nggak mau 

berusaha ini. Dia pikir, ah  yang penting sudah bisa ini, bisa 

baca dan tulis, ya sudah cukuplah, nah kayak gitu.  Kalau 

kecerdasan begini juga Pak ya. Ada juga yang otaknya 

cerdas, ada juga yang nggak cerdas, contohnya nggak usah 

jauh-jauh, misalnya kayak anak saya, saya sudah berusaha, 

saya bilang coba mau kuliah nggak setelah SLTA, nah 

kemudian dia nggak berani. Sudah tamat SMEA bilang 

nggak usah Pa. Terus saya bilang kenapa, jangan lihat papa 

begini, takut nggak kebayar. Nggak Pa, nggak kuat Pa 

otaknya. Jadi daya pikirnya kurang Pak.”20  

 

 Nova Thio juga memberikan informasi yang hampir sama, 

 
“Pendidikan, kecerdasan berpikir kurang ya. Umumnya 

sekolahnya juga nggak ada yang tinggi gitu. Paling SMP, SD, 

bahkan nggak sekolah, nggak lulus SD. Ya mungkin faktor 

nggak punya uang orangtuanya, ya faktor anaknya nakal 

juga. Kadang-kadang anaknya lebih cenderung nakal juga 

gitu.”21   

                                                           
20 Wawancara dengan Tan Tjuen Hin, tanggal 1 Juli 2010. 
21 Wawancara dengan Nova Thio, tanggal  6 Juni 2010.  
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Kesimpulan  
 
 Pemaparan kategori-kategori data empiris dalam bab ini 

melahirkan suatu pola bahwa selain dari perangkap struktural dan 

kultural, kemiskinan Tionghoa Benteng tidak terlepas dari adanya 

defisiensi-defisiensi individu yang ada dalam diri mereka sendiri. 

Namun dengan adanya defisiensi-defisiensi individu tersebut tidak 

dengan serta merta bahwa mereka memang patut dipersalahkan. 

Defisiensi-defisiensi individu tersebut tidak lepas dari adanya 

diskriminasi politik yang memaksa mereka harus beralkulturasi dan 

berasimilasi dan juga oleh karena rendahnya pendidikan mereka 

sebagai akibat dari kemiskinan. Ketiga hal tersebut kemudian 

mempengaruhi citra diri, motivasi dan kreativitas kerja mereka 

menjadi menurun dan melahirkan defisiensi-defisiensi individu 

tersebut. Namun juga tidak dapat disangkal bahwa pembentukan 

citra diri yang negatif itu pun tidak lepas dari diri mereka sendiri 

yang menganggap bahwa diri mereka masih superior dibandingkan 

dengan para tentangga pribumi mereka. Sebagian dari mereka 

merasa bagaimanapun sebagai warga Tionghoa, mereka masih lebih 

unggul dari para tetangga pribuminya. 

  


