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SEBELAS 

KONSTRUKSI MODEL 

KOMPLEKSITAS KEMISKINAN 

TIONGHOA BENTENG 

 

Dua kalimat untuk meringkaskan intisari dari bab ini adalah 

“dari realitas menuju konstruksi model” atau “dari empiris menuju 

ke abstrak.” Menurut Ihalauw (2011:20) ketika peneliti 

merumuskan pola-jawaban berdasarkan kategori-kategori jawaban 

terkait dengan sebuah persoalan-penelitian (research problem), 

maka sejatinya ia telah mulai bergerak menuju pembentukan 

konsep-konsep. Pada saat itu peneliti memasuki suatu tahapan 

penting yaitu bergerak dari aras empirik ke aras abstrak, bergerak 

dari realitas ke formulasi konsep.  

 

 

Identifikasi Konsep  

 

Ihalauw (2001:20) menjelaskan bahwa hal-hal penting yang 

terkandung di dalam rumusan pola-jawaban harus bisa 

diidentifikasi dan diberi nama/label atau simbol, yang mana 

kegiatan ini membutuhkan kemampuan abstraksi.  Ihalauw 

(2011:20) menjelaskan bahwa setiap konsep itu harus diberi 

definisi konseptual. Sebuah definisi konseptual menyatakan 

kandungan makna yang peneliti masukkan ke dalam sebuah 

nama/label atau simbol yang digunakan. 
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Menggunakan cara yang sama peneliti melakukan abstraksi 

terhadap semua pola-jawaban yang telah disajikan dalam Tabel 5.1 

sampai dengan Tabel 10.1. ketika seluruh proses ini dirampungkan, 

peneliti telah dapat menemukan 34 konsep, sebagaimana 

didaftarkan dan didefinisikan sebagai berikut ini: 

 

1. Diskriminasi politik (K1) 

Diskriminasi politik dapat didefinisikan sebagai suatu 

kebijakan pemerintah yang membatasi kelompok masyarakat 

tertentu untuk memperoleh kesempatan-kesempatan dan 

mengakses sumber-sumber daya yang ada untuk meningkatkan 

pendapatan dan keadaan yang lebih baik. 

 

2. Halangan birokrasi (K2) 

Halangan birokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi 

yang secara sengaja diciptakan oleh para birokrat atau yang 

secara tidak sengaja tercipta oleh peraturan pemerintah yang 

bersifat diskriminatif yang mempersulit kelompok masyarakat 

tertentu untuk memperoleh pelayanan publik. 

 

3. Tekanan sosial (K3) 

Tekanan sosial di sini dapat didefinisikan sebagai suatu 

kondisi yang dialami sekelompok masyarakat yang keberadaan 

mereka secara sosial tidak diakui. 

 

4. Pengabaian dokumen kewarganegaraan (K4) 

Pengabaian dokumen kewarganegaraan dapat didefinisikan 

sebagai suatu sikap tidak peduli akan pentingnya dokumen 

kewarganegaraan bagi seseorang yang tinggal maupun menetap 

di suatu wilayah teritorial negara tertentu. 
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5. Stateless (K5) 
Stateless adalah status orang yang tidak memiliki bukti 

resmi berupa dokumen-dokumen kewarganegaraan yang 

membuktikan bahwa ia adalah warga dari negara tertentu. 

 
6. Stigma etnik (K6) 

Stigma etnik dapat didefinisikan sebagai pemberian ciri 

negatif terhadap seseorang yang sudah dinggap kehilangan 

kedudukan mereka berdasarkan keturunan, adat, agama, bahasa 

yang menjadi ciri khas dari suku atau masyarakat etnis mereka. 

 

7. Kesadaran kelas sosial (K7) 

Kesadaran kelas sosial dapat didefinisikan sebagai suatu 

perasaan bahwa kedudukan diri seseorang secara sosial dan 

ekonomi berbeda dengan orang yang status sosial dan 

ekonominya berada di bawah dirinya. 

 

8. Ikatan primordial (K8) 

Kata primordial berasal dari bahasa latin (primus yang 

berarti “pertama”; dan ordo yang berarti “tatanan”) maksudnya 

adalah ikatan atau aturan yang pertama diperoleh dalam hidup 

seseorang. Primordial kemudian mengacu pada tradisi, adat-

istiadat atau kebiasaan yang diterima pertama kali dalam hidup 

seseorang. Jadi ikatan primordial dapat didefinisikan sebagai 

suatu hubungan yang didasarkan pada tradisi, agama, adat-

istiadat atau kebiasaan. 

 

9. Gong xiao/ Tidak tahu berterimakasih (K9) 

Gong xiao adalah suatu sikap tidak menghargai bantuan 

atau pemberian orang lain. 
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10. Ketiadaan keterhubungan berdasarkan saling percaya/ 
Xinyong (K10) 

Ketiadaan xinyong dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi 

tidak memiliki keterhubungan berdasarkan kepercayaan (trust 
relationship). 

 

11. Distorsi sosial (K11) 

Distorsi sosial dapat didefinisikan sebagai kondisi terbatasi 

yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang untuk dapat 

terlibat dalam hubungan sosial dengan masyarakat yang lebih 

luas 

 

12. Kesempatan kerja (K12) 
Kesempatan kerja adalah lapangan kerja yang tersedia bagi 

tenaga kerja sebagai faktor produksi untuk melakukan proses 

produksi. 

 
13. Ketiadaan aksesbilitas hak-hak sipil (K13) 

Ketiadaan aksesbilitas hak-hak sipil di sini didefinisikan 

sebagai suatu keadaan yang menyebabkan seseorang tidak dapat 

menuntut haknya sebagai warga negara. 

 
14. Pengangguran (K14) 

Pengangguran adalah status orang yang masuk dalam 

angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari 

pekerjaan dan belum mendapatkannya. 

 

15. Perasaan Superioritas Tionghoa Totok (K15) 

Superioritas berarti “kelebihan, keunggulan”.1 Jadi perasaan 

superioritas Tionghoa Totok dan kaya dapat didefinisikan 

sebagai suatu perasaan yang mengganggap diri unggul atau lebih 

tinggi dan terhormat, baik dalam status sosial maupun ekonomi 

                                                           
1 Kamus Lengkap Bahasa Indonesia 
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mereka sebagai Tionghoa Totok ataupun Tionghoa kaya 

dibandingkan dengan Tionghoa Peranakan yang hidup dalam 

kemiskinan. 

 

16. Masyarakat marginal (K16) 

Masyarakat marginal adalah status orang-orang yang 

terbatasi atau terpinggirkan secara politis, sosial, ekonomi dan 

budaya. 

 

17. Akulturasi Budaya (K17) 

  Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala 

suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu 

dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. 

Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam 

kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur 

kebudayaan kelompok itu sendiri.2 

 

18. Asimilasi (K18) 

Asimilasi adalah suatu proses pembauran dua kebudayaan 

yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli 

sehingga membentuk kebudayaan baru.  

 

19. Ketiadaan guanxi/personal relationship (K19) 

Ketiadaan guanxi dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi 

tidak memiliki keterhubungan berdasarkan ikatan keluarga atau 

persaudaraan atau pertemanan  (personal  relationship) 

 

20. Distorsi ekonomi (K20) 

Distorsi atau diskriminasi ekonomi dapat didefinisikan 

sebagai kondisi terbatasi yang dialami oleh seseorang atau 

sekelompok orang untuk terlibat secara luas dalam mengakses 

                                                           
2 http://id.wikipedia.org 
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lapangan kerja dan berusaha di berbagai bidang usaha atau 

bisnis. 

 

21. Petani subsisten (K21) 

Petani subsisten adalah status orang yang mengusahakan 

pertanian berskala kecil  dengan tingkat produktivitas yang 

rendah. 

 

22. Setengah pengangguran (K22) 

Setengah pengangguran dapat didefinisikan sebagai status 

orang yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 

jam seminggu).  

 

23. Pendapatan rendah (K23) 

Pendapatan rendah dapat didefinisikan sebagai kondisi 

penghasilan keluarga di bawah rata-rata standar batas 

pendapatan per kapita per hari. Penetapan batas standard 

pendapatan per kapita per hari penduduk tergolong tidak 

miskin berbeda, misalnya Bank Dunia menetapkan US$1 dan 

BPS menetapkan Rp6.000,-. 

 

24. Distorsi Budaya (K24) 

  Distorsi budaya dapat didefinisikan sebagai nilai-nilai yang 

menyimpang atau berkurang kualitasnya dari budaya 

masyarakat asli yang mendukung pertumbuhan dan 

kesejahteraan masyarakatnya. 

 

25. Gaya hidup boros (K25) 

  Gaya hidup boros dapat didefinisikan sebagai perilaku 

menghambur-hamburkan uang atau harta untuk kebutuhan 

yang tidak bersifat primer, namun hanya untuk kesenangan dan 

gengsi. 
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26. Perselingkuhan (K26) 

  Perselingkuhan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan 

dengan diam-diam membagi cinta atau seks yang dilakukan 

dengan pasangan barunya atas korban pasangan lamanya 

(pasangan yang sah) tempat biasanya mencurahkan dan 

mendapatkan cinta atau seks dengan setia, termasuk 

meninggalkan pasangan lamanya dengan alasan tidak jujur. 

 

27. Perjudian (K27) 

Perjudian dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan 

memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu 

dengan harapan memperoleh suatu hasil atau keuntungan yang 

besar. Apa yang dipertaruhkan dapat saja berupa uang, barang 

berharga, makanan, dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai 

tinggi dalam suatu komunitas 

 

28. Superioritas Tionghoa Benteng (K28) 

Superioritas Tionghoa Benteng dapat didefinisikan sebagai 

suatu perasaan mengganggap diri unggul atau lebih tinggi dan 

terhormat, baik dalam status sosial maupun ekonomi mereka 

sebagai orang Tionghoa. 

 

29. Aras Pendidikan (K29) 

Aras pendidikan dapat didefiniskan sebagai status 

berdasarkan tingkat pendidikan formal maupun non-formal 

yang berhasil diselesaikan.  

 

30. Citra diri (K30) 

Citra diri dapat didefinisikan sebagai karakter yang dapat 

dilihat orang lain yang melekat pada diri seseorang.  

 

31. Motivasi kerja (K31) 

Motivasi kerja dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi 

yang menggerakkan seseorang untuk bekerja keras. 
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32. Kreativitas kerja (K32) 

Kreativitas kerja dapat didefinisikan sebagai kemampuan 

untuk menghasilkan hal-hal baru (inovatif) sebagai produk atau 

prestasi kerja. 

 

33. Defisiensi individu (K33) 

Defisiensi individu dapat didefinisikan sebagai suatu 

kekurangan yang melekat pada individu untuk dapat 

mengembangkan diri dan mencapai kehidupan yang lebih baik. 

 

34. Kemiskinan (K34) 
Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang 

serba kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pangan, 

sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. 

 

 

 

Pengkaitan Konsep dan Pembentukan Proposisi 

 
Setelah mendefinisikan setiap konsep di atas, perlu dilihat 

keterkaitan antar konsep-konsep yang membentuk proposisi-

proposisi. Menurut Ihalauw (2008:80), “Kaitan yang diduga ada di 

antara dua konsep harus dicari dan ditelaah dasarnya pada teori-

teori yang telah ada, hasil-hasil penelitian ilmiah yang telah 

dilaporkan dalam jurnal ilmiah, dan penalaran sendiri.”  
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Gambar 11.1. 

 
Ihalauw (2008:80) 

 

Pembentukan proposisi-proposisi atau pengaitan antar konsep 

dalam pembahasan ini akan didasarkan pada penjelasan Ihalauw 

tersebut. Dengan memanfaatkan konsep-konsep yang telah 

diidentifikasi tersebut, maka peneliti dapat melakukan kegiatan 

selanjutnya, yaitu membentuk proposisi. Proposisi dibangun dengan 

cara mengaitkan secara logis dua konsep (Ihalauw, 2008:80) dan 

dengan memperhatikan realitas yang dijumpai di lapangan selama 

peneliti melakukan penelitian kualitatif ini.  Melalui prosedur yang 

sama peneliti merumuskan 58 proposisi yang kemudian membentuk 

model penelitian. 

 

 

Distorsi Politik 
 
Kaitan Antara Diskriminasi Politik dengan Stateless 

Orang stateless adalah seseorang yang tidak memiliki status 

kewarganegaraan dan nasonalitas. Hal tersebut bisa terjadi bila 

negara atau pemerintah yang memberikan status kewarganegaraan 
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sebelumnya telah digantikan oleh pemerintah yang baru sebagai 

penggantinya atau nasionalitas mereka telah ditanggalkan oleh 

negaranya sendiri, atau oleh karena iman agama tertentu dilarang 

oleh hukum negara sehingga ia kehilangan status 

kewarganegaraannya ketika ia tidak bersedia meninggalkan iman 

kepercayaannya. Orang mungkin juga menjadi stateless karena ia 

lahir di negeri asing, ketika orang tua mereka adalah pendatang di 

negeri itu.3 

 

Beberapa penjelasan tersebut menunjukkan bahwa salah 

satu penyebab stateless adalah karena seseorang mengalami 

diskriminasi politik di negara di mana mereka tinggal dan menetap 

dan bahkan meregenerasi. Sebagaimana yang pernah menimpa 

orang Tionghoa di Indonesia pada tahun 1953, menurut Benny G. 

Setiono (2008:721) banyak warga Tionghoa yang semula sudah 

memiliki status kewarganegaraan mereka oleh karena diskriminasi 

politik kemudian menjadi stateless.  Agustus 1953 Menteri Luar 

Negeri Sunaryo mendesak pemerintah mengeluarkan undang-

undang kewarganegaraan baru yang berstelsel aktif untuk 

menggantikan UU kewarganegaraan  tahun 1946 dan hasil 

perjanjian KMB yang berstelsel pasif. Menurut Benny G. Setiono 

(2008:721) ada muatan politis di balik kebijakan ini, yaitu bertujuan 

agar orang Tionghoa sebanyak mungkin menjadi warganegara asing 

dan dengan demikian lebih mudah mengambil-alih dominasi 

perdagangan perantara impor-ekspor, transportasi, penggilingan 

beras, dan perdagangan eceran dari tangan orang-orang Tionghoa, 

baik totok maupun peranakan yang secara tradisional telah 

melakukan usaha tersebut sejak zaman penjajahan Belanda. 

 

Penjelasan di atas memberikan alur pikir logis kaitan antara 

diskriminasi politik dengan stateless yang membentuk proposisi 1: 

                                                           
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Stateless, download tanggal 7 Juni 2011. 
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semakin kuat diskriminasi politik, maka semakin berat warga 

stateless untuk memperoleh status legal kewarganegaraan.  
 

 

Kaitan Antara Halangan Birokrasi dengan Stateless 
Secara nalar dan teoritis bukan hanya diskriminasi politik 

yang menyebabkan adanya orang-orang yang tinggal di suatu 

negara namun tidak memiliki kewarganegaraan yang jelas alias 

stateless. Halangan birokrasi juga menjadi salah satu faktor 

penyebab adanya orang yang tidak memiliki status 

kewarganegaraan, bahkan sekalipun undang-undang 

kewarganegaraan sudah mengalami perubahan dan tidak sarat 

dengan diskriminatif lagi.  

 

Kembali mengutip Benny G. Setiono (2008:721-722) sebagai 

contoh pengaruh halangan birokrasi terhadap stateless, RUU 

kewarganegaraan yang pernah diusulkan pada tahun 1953 

mensyaratkan syarat-syarat yang sulit untuk dipenuhi oleh warga 

Tionghoa pada saat itu, misalnya ada pasal-pasal yang berbunyi 

demikian: 

 
 Pasal 1. Hanya penduduk keturunan asing yang sudah 

menetap di Indonesia selama tiga generasi diizinkan 

mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara 

Indonesia. 

Pasal 2. Yang mendaftar harus dapat membuktikan 

bahwa orang tuanya lahir di Indonesia dan telah tinggal 

di Indonesia selama 10 tahun berturut-turut. 

 

Menurut Benny G. Setiono (2008:722), “bagi banyak orang 

Tionghoa ini mustahil dapat dipenuhi, karena sebagian besar 

penduduk Tionghoa tidak memiliki surat-surat bukti tersebut. Pada 

umumnya mereka tidak pernah mendaftarkan perkawinan, 

kelahiran, dan kematiannya. Di samping itu, kantor-kantor catatan 
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sipil baru ada di Jawa pada 1919 dan di luar Jawa pada 1926. 

Demikian juga banyak arsip-arsip di kantor catatan sipil yang rusak 

dan hilang akibat perang semasa pendudukan Jepang dan revolusi 

kemerdekaan.” 

 

Contoh halangan birokrasi lain adalah The Jakarta Post, 21 

Mei 2002 memuat artikel yang ditulis oleh Muninggar Sri Saraswati4 

yang membahas tentang masih adanya perlakukan diskriminatif 

terhadap warga Tionghoa. Saraswati (dalam Suhandinata, 2009:328-

333) mengangkat kasus Hendrawan yang menyelamatkan negara 

dalam kejuaraan Thomas Cup harus berjuang untuk mendapatkan 

surat kewarganegaraan sebelum berangkat ke China untuk 

mengikuti turnamen pada Mei 2002, yang mana sebelumnya 

Hendrawan telah menjadi Juara Dunia 2001 dan penerima medali 

perak pada Olimpiade 2000. 

 

Saraswati (dalam Suhandinata, 2009:329) memberikan kisah 

Hendrawan demikian, “Hendrawan lahir di Malang, Jawa Timur, 30 

tahun yang lalu [tahun 1972], sedangkan kedua orangtuanya lahir di 

Pasuruan, juga di Jawa Timur. Tapi mengapa begitu sulit bagi 

Hendrawan untuk diakui sebagai warga negara Indonesia meskipun 

ia lahir dan pencapaian luar biasanya untuk bangsa? Karena 

Hendrawan adalah seorang Tionghoa Indonesia. Sebagai seorang 

Tionghoa Indonesia ia diwajibkan oleh hukum untuk mengajukan 

aplikasi memperoleh SBKRI untuk secara resmi diakui sebagai 

warga Negara Indonesia.” 

 

Tajuk Rencana harian The Jakarta Post, 23 Mei 2002 (dalam 

Suhandinata, 2009:333-334), menjelaskan bahwa akhirnya 

Hendrawan baru bisa memperoleh dokumen SBKRI setelah adanya 

                                                           
4 Dicuplik dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Warga 

Tionghoa Indonesia Masih Diperlakukan Diskriminatif” oleh Justian Suhandinata, 

WNI Keturunan Tionghoa dalam Stabilitas Ekonomi dan Politik Indonesia. Jakarta: 

Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2009, hlm. 328-333. 
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intervensi pribadi Presiden Megawati Soekarnoputri. Hal ini 

sekaligus mengingatkan kisah Ivana Lie, juara bulutangkis 

terkemuka lainnya, dua puluh tahun sebelumnya yang juga 

menghadapi masalah yang sama. Masalah Ivana berakhir setelah ada 

intervensi pribadi dari Presiden Soeharto. “Ivana dan Hendrawan 

dapat menyelesaikan masalah mereka karena mereka adalah tokoh 

nasional. Tapi siapa yang akan membantu Tionghoa Indonesia yang 

tidak terkenal yang mengalami keadaan sulit selama bertahun-

tahun?” Itulah pertanyaan yang diajukan dalam Tajuk Rencana 

harian The Jakarta Post, 23 Mei 2002 tersebut. Hal senada juga 

diungkapkan oleh Saraswati (dalam Suhandinata, 2009:329), “Jika 

seorang bintang seperti Hendrawan saja mengalami kesulitan untuk 

mendapatkan dokumen tersebut, bayangkan apa yang terjadi 

dengan warga Tionghoa Indonesia „biasa‟.” 

 

Ernawaty Sugondo (dalam Suhandinata, 2009:329), 

Sekretaris Badan Penasehat Masyarakat Tionghoa Indonesia 

mengatakan bahwa tidak kurang dari 12 lembaga birokrasi yang 

terlibat dalam mengeluarkan SBKRI sebelum dokumen tersebut 

ditandatangani oleh Presiden. Lembaga tersebut adalah: Rukun 

Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kelurahan, Kecamatan, 

Walikota, Kantor Provinsi, Polsek, Polres, Polda, Kantor Kejaksaan, 

Pengadilan Negeri dan akhirnya Menteri Hukum dan Hak Azasi 

Manusia. Ernawaty (dalam Suhandinata, 2009:329) berkata, 

“Memerlukan dana sepuluh juta rupiah (sekitar US$1.150 dengan 

nilai tukar uang saat ini, 9 Juli 2002, US$1 = Rp8.700) untuk bisa 

mendapatkan dokumen tersebut.” Ernawaty (dalam Suhandinata, 

2009:329) menjelaskan bahwa pelamar harus menyediakan uang 

tersebut untuk “mempercepat” proses. Ernawaty (dalam 

Suhandinata, 2009:329) berkata, “Bahkan kalaupun mereka telah 

menyerahkan jutaan rupiah, prosesnya bisa memakan waktu 

tahunan. Tanpa uang, mungkin tak akan pernah mendapatkannya.” 

Bahkan saudara lelaki Hendrawan sendiri katanya juga pernah 
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mengajukan lamaran dokumen SBKRI tersebut namun sudah 20 

tahun masih belum mendapatkannya. 

 

Bagi warga Tionghoa Indonesia SBKRI diperlukan untuk 

memproses dokumen-dokumen lain, termasuk paspor, izin usaha, 

mengajukan kredit, dan bahkan masuk ke universitas. Misalnya 

seorang Tionghoa Indonesia biasa, Ling Ling, 19, mengatakan 

kepada The Jakarta Post (dalam Suhandinata, 2009:330) bahwa pada 

tahun 2000 ia melamar ke universitas swasta, ia lulus tes masuk, 

tetapi universitas menolaknya hanya karena ia atau ayahnya tidak 

mempunyai dokumen SBKRI. Birokrasi panjang, rumit ditambah 

dengan para pejabat korup yang menginginkan uang suap tersebut 

semakin mempersulit orang Tionghoa Indonesia memperoleh 

SBKRI dan dokumen kewarganegaraan lainnya.  

 

Sebagaimana dijelaskan oleh Saraswati (dalam Suhandinata, 

2009:330) bahwa pada tahun 1996, Presiden Soeharto mengeluarkan 

Keputusan Presiden No. 56/1996 yang menyatakan bahwa 

persyaratan khusus untuk SBKRI tidak lagi diperlukan. Kemudian 

Keputusan Presiden tersebut diperkuat oleh BJ Habibie, yang 

mengeluarkan Keputusan Presiden No. 26/1998 yang meminta 

birokrat pemerintah untuk memberikan pelayanan yang sama 

kepada semua orang. Kemudian pada tahun 1999, sebuah Keputusan 

Presiden dikeluarkan yang meminta semua pejabat pemerintah 

untuk menindaklanjuti perintah sebelumnya yang melarang badan 

dan pejabat pemerintah melakukan diskriminasi terhadap WNI 

yang didasarkan pada latar belakang etnis, namun sampai tahun 

2002, ketika Saraswati menulis artikelnya ini, Keputusan tersebut 

belum diterapkan di banyak kantor pemerintah. Mereka enggan 

untuk menerapkan Keputusan tersebut dengan alasan kurangnya 

instruksi teknis bagaimana menerapkannya. Pengacara Esther 

Indahyani Jusuf menuduh pejabat pemerintah dengan sengaja 

mempertahankan peraturan yang bersifat diskriminatif untuk 

mendapat sogokan. Dia berkata, “SBKRI adalah tambang emas bagi 
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banyak pegawai negeri… Anda harus melewati paling tidak 12 

lembaga birokrasi sebelum mendapatkan dokumen itu… Anda 

harus membayar di setiap lembaga ini. Dokumen tersebut adalah 

keharusan, kalau Anda tidak memilikinya Anda tidak bisa 

memproses dokumen-dokumen lain, termasuk paspor, izin usaha, 

pengajuan pinjaman, dan bahkan mendaftar ke universitas…. 

Pejabat yang korup muncul sebagai pemenang karena pihak 

berwajib enggan untuk menyelidiki lebih dalam kasus ini,” 

demikianlah dinyatakan dalam Tajuk Rencana harian The Jakarta 
Post, 23 Mei 2002. 

 

Oey Da Teng (dalam Harsono, 2008:52), seorang lelaki Cina 

Benteng berkata, “Orang Cina (di sini) sekarang itu sama dengan 

uang ini (sambil menunjukkan beberapa keeping uang logam 

keluaran zaman Hindia-Belanda)… Ini kan uang Indonesia punya, 

bukan dari Belanda. Sekarang, kita orang Cina sini, nggak dianggap 

orang Indonesia. Kenapa nggak dianggap orang Indonesia? Karena 

turunan Cina luar (negeri)? Sebenarnya kan kita turunan Cina 

Indonesia sama Pribumi sini. Sama saja uang ini. Uang-uang ini 

dikembalikan ke Belanda juga tak diterima. Begitu juga, orang Cina 

Benteng dikembalikan ke RRT tidak diterima. Orang Cina sini… 

seperti model uang itu. Kenapa mau bikin surat-surat dipersulit?” 

Banyaknya halangan birokrasi ini telah membuat banyak orang 

Cina Benteng sebagaimana diungkapkan oleh Oey Da Teng menjadi 

stateless. Menjadi warga negara Indonesia sulit, namun kembali ke 

RRC (itu pun kalau punya uang) juga tidak mungkin diterima. 

 

Penjelasan di atas menunjukkan kaitan antara halangan 

birokrasi dengan stateless yang membentuk proposisi 2: semakin 

kuat halangan birokrasi, maka semakin besar warga stateless untuk 

memperoleh status legal kewarganegaraan mereka. 
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Kaitan Antara Tekanan Sosial dengan Stateless 
Tekanan sosial sebagaimana didefinisikan di atas, adalah 

suatu kondisi  yang dialami sekelompok masyarakat yang 

keberadaan mereka secara sosial tidak diakui. Identitas etnis dan 

budaya mereka dianggap sebagai suatu hal yang asing dan mereka 

diharuskan untuk berasimilasi dan berakulturasi ke dalam budaya 

dan bahkan agama setempat jika mereka ingin diterima dan 

keberadaan mereka secara sosial diakui. Tekanan sosial yang dialami 

oleh masyarakat Tionghoa misalnya mereka harus mau mengubah 

nama mereka menjadi nama Indonesia dan bahkan mau mengubah 

agama mereka jika mereka ingin mendapatkan KTP dan dokumen 

kewarganegaraan lainnya. Pada akhirnya tekanan sosial ini akan 

menyebabkan orang-orang yang tidak rela kehilangan identitas 

etnis, budaya dan agama mereka sulit untuk memperoleh status 

kewarganegaraan oleh karena dipersulit oleh badan atau pejabat 

birokrasi yang diskriminatif.  

 

Berikut ini adalah contoh kasus yang menunjukkan tentang 

hubungan pengaruh antara tekanan sosial dengan stateless. 
Sebagaimana dikisahkan dalam buku yang ditulis oleh Rebeka 

Harsono (2008:33-46) tentang Yu Mo Hei dan San Nio. Yu Mo Hei 

dan San Nio adalah pasangan suami-istri Cina Benteng tidak 

memiliki KTP sampai mereka menikah. Yu Mo Hei membutuhkan 

KTP untuk melamar kerja, akhirnya mereka mengurus KTP. Oleh 

karena dipersulit akhirnya mereka bersedia pindah agama dan ganti 

nama asal bisa dapat KTP dan anak mereka mempunyai surat-surat. 

Puluhan tahun San Nio bernama Sani, suaminya Yu Mo Hei 

bernama Arsan. Pada KTP mereka nama keluarga peranakan 

Tionghoa mereka tidak dicantumkan. Identitas Tionghoa 

disembunyikan, walaupun mereka menyebut diri mereka dari 

keluarga Cina Benteng. San Nio menuturkan, “Kata ketua RT, 

supaya tidak kelihatan Tionghoanya sehingga tidak sulit mengurus 

surat-suratnya. Kalau saya protes, saya nggak punya surat-surat. 

Saya protes nama saya San Nio. „Nggak boleh Bu, entar San Nio 



 

319 

 

 Konstruksi Model Kompleksitas Kemiskinan Tionghoa Benteng 

orang Cina,‟ kata RT itu. Ya udahlah, daripada saya nggak punya 

surat-surat, lebih baik kita iyakan saja. Memperjuangkan ini saja, 

saya setengah mati.”  

 

Kisah tersebut mengisyaratkan bahwa kalau seseorang tidak 

bersedia menyembunyikan identitas Tionghoa mereka, tidak 

bersedia mengubah nama Tionghoa mereka dengan nama 

Indonesia, tidak bersedia mengganti agama seperti yang diinginkan 

oleh birokrat akan dipersulit walau hanya demi mendapatkan KTP. 

Jadi jelas bahwa tekanan sosial memiliki pengaruh terhadap orang-

orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan.  Kaitan antara 

tekanan sosial dan stateless membentuk proposisi 3: semakin kuat 

tekanan sosial, maka semakin berat warga stateless untuk 

memperoleh status legal kewarganegaraan mereka.  

 

 

Kaitan Antara Pengabaian Dokumen Kewarganegaraan dengan 

Stateless 
Menjadi orang-orang stateless tidak sepenuhnya melulu 

disebabkan oleh diskriminasi politik, halangan birokrasi dan 

tekanan sosial, namun seringkali faktor dari dalam diri orang itu 

sendiri juga menjadi penyebab diri mereka menjadi stateless, 
misalnya saja pengabaian dokumen kewarganegaraan. Ada orang-

orang miskin, berpendidikan rendah dan tinggal di daerah pedesaan 

yang tidak terlalu banyak bersinggungan langsung dengan urusan-

urusan birokrasi menganggap dokumen-dokumen kewarganegaraan 

itu tidak penting. Bahkan mereka juga tidak mencatatkan 

pernikahan dan kelahiran ke kantor catatan sipil. Pengabaian ini 

bisa jadi juga disebabkan oleh karena diskriminasi dan birokrasi 

rumit yang menyebabkan mereka putus asa dan merasa tidak 

memerlukan semua dokumen penting tersebut. Sebagai akibatnya 

mereka menjadi orang-orang stateless, dan bahkan anak-anak 

mereka juga tidak memiliki dokumen-dokumen kewarganegaraan. 

Mereka baru merasa perlu bila sudah terpaksa berhubungan dengan 
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urusan birokrasi dan baru berusaha mengurus surat-surat penting 

atau dokumen kewarganegaraan mereka. Penjelasan tersebut 

menunjukkan penalaran logis kaitan antara pengabaian dokumen 

kewarganegaraan dan stateless yang membentuk proposisi 4: 

semakin tinggi pengabaian dokumen kewarganegaraan, maka 

semakin besar kemungkinan menjadi stateless.  
 

 

Kaitan Antara Stateless dengan Ketiadaan Akses Hak-hak Sipil 

Stateless sendiri di antaranya adalah akibat adanya 

diskriminasi politik, halangan birokrasi, dan tekanan sosial terhadap 

sekolompok masyarakat tertentu, sehingga dapat dinalarkan dengan 

masuk akal bahwa orang-orang yang tidak memiliki 

kewarganegaraan yang jelas ini secara otomatis tidak akan memiliki 

aksesbilitas terhadap hak-hak sipil yang seharusnya dimiliki oleh 

semua manusia yang hidup dalam suatu bangsa yang merdeka dan 

demokrasi. Hak-hak sipil yang meliputi hak partisipasi politik, 

kesamaan di muka hukum, serta bebas dari diskriminasi atas dasar 

ras, agama atau gender tidak akan dimiliki oleh masyarakat 

stateless, sejak kondisi stateless itu sendiri sudah merupakan wujud 

dari tidak dimilikinya hak-hak sipil tersebut.  

 

Suyanto dan Karnaji (dalam Suyanto, 2006:188) menjelaskan 

bahwa berbeda dengan kelompok kelas menengah ke atas yang 

relatif lebih banyak dan lebih mudah memperoleh fasilitas, 

kelompok masyarakat miskin yang hidup marginal baik di 

perkotaan maupun di pedesaan umumnya condong terabaikan, 

bahkan cenderung dianggap sebagai beban atau pengganggu 

ketertiban dan acapkali dijadikan sasaran tindakan-tindakan koersif 

kelas sosial di atasnya. 

 

Hanya sebagai contoh warga Tionghoa Benteng miskin di 

Tangerang adalah contoh dari orang-orang miskin yang tidak 

memiliki aksesbilitas hak-hak sipil. Di bawah diskriminasi banyak 
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di antara mereka yang menjadi stateless dan itu menyebabkan 

mereka tidak dapat mengakses hak-hak sipil mereka, bahkan untuk 

mengakses Jaringan Pengaman Sosial untuk membantu mereka 

mentas dari kemiskinan. Dalam sistem pemerintahan yang sarat 

dengan birokrasi berbelit-belit, hampir tidak mungkin bagi warga 

stateless seperti warga Tionghoa Benteng miskin dapat mengakses 

hak-hak sipil mereka. 

 

Penjelasan di atas menunjukkan kaitan antara stateless dan 

ketiadaan aksesbilitas hak-hak sipil dan membentuk proposisi 5: 

semakin nyata status stateless, maka semakin besar ketiadaan 

aksesbilitas hak-hak sipil. 

 

 

Kaitan Antara Stateless dengan Kesempatan Kerja 

 

Status legal kewarganegaraan sangat penting dan dibutuhkan 

untuk mengakses berbagai kesempatan kerja. Misalnya, SBKRI 

adalah dokumen paling penting bagi orang Tionghoa Indonesia. 

Bukan hanya SBKRI ini akan membuktikan status WNI bagi 

seorang Tionghoa Indonesia, namun dokumen tersebut adalah 

keharusan, kalau mereka tidak memilikinya mereka tidak bisa 

memproses dokumen-dokumen lain, termasuk paspor, izin usaha, 

pengajuan pinjaman, dan bahkan mendaftar sekolah tinggi. Bagi 

orang-orang stateless, yang tidak memiliki dokumen-dokumen 

penting tersebut, bahkan Akte Lahir dan KTP pun tidak punya, 

sangat tidak mungkin untuk dapat mengakses pekerjaan profesional, 

baik di pemerintahan maupun di perusahaan swasta, yang 

semuanya pada umumnya mensyaratkan dokumen-dokumen, 

seperti Ijazah terakhir, KTP, Surat Keterangan Kelakuan Baik 

(SKKB) dll. Tanpa dilengkapi surat-surat tersebut, seseorang akan 

sulit untuk memperoleh pekerjaan. Jika mereka memiliki modal, 

mereka sebenarnya dapat mulai usaha, namun untuk usaha 

memerlukan izin usaha, atau jika tidak ada modal perlu modal 



 

322 

 

 Kompleksitas Kemiskinan Tionghoa Benteng 

pinjaman dari Bank, dan untuk dapat melakukan memperoleh izin 

usaha atau pengajuan pinjaman mereka juga perlu melengkapi 

sejumlah dokumen termasuk dokumen kewarganegaraan.  

 

Hanya sebagai contoh tentang alur pikir logis tersebut, The 
Jakarta Post5  memaparkan kisah Sian, 44, dan Lenah, 25 yang 

menderita sebagai akibat dari diskriminasi dan keharusan untuk 

memiliki SBKRI. Oleh karena tidak memiliki dokumen 

kewarganegaraan Sian hanya bisa sekolah sampai tingkat SMP dan 

hanya dapat bekerja menjadi penjaga toko dengan gaji Rp43.000,- 

per bulan. Sian menginginkan pekerjaan yang lebih baik dengan 

gaji yang lebih tinggi, namun menurutnya itu tidak mungkin. Sian 

pernah mencoba untuk mengurus dokumen kewarganegaraan 

Indonesia pada tahun 1980-an, namun Sian diminta untuk 

membayar Rp800.000,- dan Sian berkata bahwa ia tidak mampu 

karena tidak memiliki uang sebesar itu, sementara gajinya hanya 

Rp43.000,- per bulan. 

 

Lenah juga mengalami hal yang sama. Lenah  berkata, “Saya 

tidak dapat melanjutkan sekolah saya ke tingkat SMA karena 

dimintai SBKRI. Jadi setelah tamat SMP saya membantu ibu sebagai 

pembuat makanan.”6 Kisah dua wanita Tionghoa ini menunjukkan 

bahwa sebagai orang-orang stateless mereka mengalami kesulitan 

untuk mengakses kesempatan kerja yang lebih baik. 

 

Kaitan antara stateless dan kesempatan kerja di atas 

membentuk proposisi 6: semakin nyata status stateless, maka 

semakin kecil  untuk memperoleh kesempatan kerja.  
 

 

 

                                                           
5 http://www.thejakartapost.com, download tanggal 12 Desember 2010. 
6
 http://www.thejakartapost.com, download tanggal 12 Desember 2010 
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Kaitan Antara Kesempatan Kerja  dengan Pengangguran 

Pengangguran terjadi disebabkan oleh antara lain, yaitu 

karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah 

pencari kerja. Juga potensi kerja tidak sesuai dengan pasar pencari 

kerja. Selain itu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi 

para pencari kerja. Pernyataan logis ini menunjukkan bahwa 

semakin rendah kesempatan kerja yang tersedia maka semakin 

tinggi jumlah atau angka pengangguran.   

 

Penjelasan tersebut menunjukkan adanya kaitan antara 

kesempatan kerja dengan pengangguran yang membentuk proposisi 

7: semakin rendah kesempatan kerja yang tersedia, maka semakin 

tinggi angka pengangguran.  

 

 

Kaitan Antara Ketiadaan Aksesbilitas Hak-hak Sipil dengan 

Kemiskinan  

Kaitan antara tidak memiliki aksesbilitas hak-hak sipil dan 

kemiskinan sangat kuat dalam masyarakat miskin. Gustavo 

Gutierrez (dalam Chen 2002:52) berkata, “Kaum miskin merupakan 

hasil sebuah sistem di mana kita hidup dan bertanggung jawab. 

Mereka disingkirkan oleh dunia sosial dan kultural kita. Mereka 

adalah kaum yang ditindas, proleter yang dihisap, yang hasil-hasil 

kerja mereka dicuri dan kemanusiaan mereka diinjak-injak.”  

Narwoko dan Suyanto (dalam Suyanto, 2006:179) menjelaskan 

bahwa “kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat, 

karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan 

sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.” 

Narwoko dan Suyanto (dalam Suyanto, 2006:178) juga menjelaskan 

bahwa “sumber dari kemiskinan adalah struktur yang tidak adil dan 

ulah kelas sosial yang berkuasa, yang sering kali karena kekuasaan 

dan kekayaan yang dimilikinya itu kemudian mengeksploitasi 

masyarakat miskin,” sehingga masyarakat miskin tidak dapat 

menikmati aksesbilitas hak-hak sipil mereka. 
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Kaitan antara ketiadaan aksesbilitas hak-hak sipil dan 

kemiskinan di atas membentuk proposisi 8: semakin tinggi 

ketiadaan aksesbilitas hak-hak sipil, maka semakin tinggi tingkat 

kesulitan orang miskin untuk mentas dari kemiskinan. 

 

 

Kaitan Antara Pengangguran dengan Kemiskinan 

Oscar Lewis (1993:7), seorang ahli kebudayaan kemiskinan 

menegaskan bahwa salah satu faktor penyebab kemiskinan adalah 

“parahnya pengangguran dan setengah pengangguran yang 

menjurus pada rendahnya pendapatan, langkanya harta milik yang 

berharga, tidak adanya tabungan, tidak adanya persediaan makanan 

di rumah dan terbatasnya jumlah uang tunai.”  

 

Dalam salah satu artikel online Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak dikatakan bahwa “seseorang 

yang menganggur tentunya tidak memiliki pendapatan dari 

pekerjaan, sementara setengah pengangguran berkaitan erat dengan 

rendahnya jam kerja dan pendapatan. Kajian hubungan antara 

kemiskinan dan pengangguran telah dilakukan para peneliti. BPS 

(2007b), misalnya, telah melakukan kajian hubungan tersebut 

melalui kajian konsistensi antara data kemiskinan dan data 

pengangguran.”7 Ditegaskan pula bahwa “secara teoritis, tingkat 

kemiskinan akan bergerak mengikuti tingkat pengangguran. Dalam 

hal ini ketika tingkat pengangguran mengalami kenaikan maka 

secara otomatis tingkat kemiskinan akan meningkat. Hubungan 

yang positif antara kemiskinan dan pengangguran tersebut 

ditemukan di beberapa negara. Di Korea, misalnya, “Park 

menemukan hubungan yang sangat kuat antara tingkat kemiskinan 

dan tingkat pengangguran. Ketika tingkat pengangguran naik, maka 

                                                           
7
 www.menegpp.go.id, download tanggal 8 April 2011. 
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tingkat kemiskinan juga naik dan ketika tingkat pengangguran 

menurun maka tingkat kemiskinan juga ikut turun.”8 

 

Penjelasan di atas menunjukkan kaitan antara 

pengangguran dan kemiskinan yang membentuk proposisi 9: 

semakin tinggi angka pengangguran, maka semakin tinggi angka 

kemiskinan. 

 

 

Kaitan Antara Kemiskinan dengan Diskriminasi Politik 

Suatu logika yang jelas adalah bahwa orang-orang miskin 

yang disebabkan oleh diskriminasi politik yang dialaminya, atau 

bahkan bila mungkin tujuan diskriminasi politik adalah untuk 

memiskinkan kelompok masyarakat tertentu, maka sudah dapat 

dipastikan bahwa orang-orang yang miskin yang sebagian 

disebabkan oleh diskriminasi politik tersebut akan semakin 

didiskriminasi dan akan mengalami diskriminasi lebih besar lagi. 

Sebagaimana digambarkan oleh J. Milburn Thompson (2009:48),  

orang-orang Negros Filipina adalah salah satu contoh kelompok 

masyarakat yang miskin akibat diskriminasi politik, dan di dalam 

kemiskinan mereka justru semakin kuat diskriminasi politik yang 

menekan mereka sebagai upaya agar masyarakat ini tidak bangkit 

dan memberontak. Pengalaman pemberontakan  New People‟s 
Army, yang mana banyak orang Negros miskin yang bergabung 

dalam gerakan ini menyebabkan militer memindahkan mereka ke 

tempat terpencil dan tempat yang tidak layak dihuni. Mereka 

bercocok tanam di tanah cadas dan membangun gubuk-gubuk 

sederhana, tanpa ada listrik di sana. Contoh tersebut menunjukkan 

bahwa orang-orang miskin yang telah menjadi akibat diskriminasi 

politik akan semakin ditekan dan menanggung beban yang lebih 

berat dari diskriminasi politik yang akan terus diarahkan kepada 

mereka.  

                                                           
8
 www.menegpp.go.id, download tanggal 8 April 2011. 
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Selain itu harus juga disadari bahwa bagi para penguasa 

biasanya orang-orang miskin memang seringkali menjadi bagian 

masyarakat yang terlupakan. Kalaupun diingat seringkali hanya 

pada saat penguasa membutuhkan kondisi miskin mereka untuk 

propaganda politik pencari dukungan masa atau demi memperoleh 

berbagai bantuan luar negeri. Gambaran demikian dapat dilihat 

dalam gambaran Bilderdijk (dalam Kuyper, 2004:23-24) yang pada 

tahun 1825 menulis syair untuk menggambarkan sekelompok 

masyarakat kelas bawah sebagai berikut: 

 
Engkau berkeluh kesah dan merana dalam kemiskinan dan  
     kebinasaan 
Sementara kemewahan tanpa mau peduli berpesta pora atas  
    segala hasil jerih payah tanganmu.  
 

Kemudian di hadapan masalah ini, Bilderdijk mencemooh 

doktrin palsu tentang perbuatan sosial dari kelompok liberalisme 

tradisional dengan berkata: 

 

 Ya, tanah hancur karena kaum miskin. 
 Mengapa tidak menyingkirkan mereka? 
 Maka kita akan terbebas dari mereka. 
 Orang-orang liarlah yang kami kasihi. 
 Siapakah yang tidak tahu bahkan kemiskinan yang jujurpun 
       telah menjadi sangat mahal? 
 Benar, mereka kelaparan dan tanpa pekerjaan: 
 Tapi apa manfaatnya mereka, jika tidak ada satu pun 
     pekerjaan bagi mereka? 

 

Syair dari pujangga Belanda tersohor di atas menunjukkan 

bagaimana orang miskin dekat dengan diskriminasi penguasa, 

khususnya dalam ideologi liberalisme tradisional dari pada uluran 

tangan untuk mengeluarkan mereka dari kemiskinan. Maka kaitan 
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antara dua konsep tersebut, yaitu kemiskinan dan diskriminasi 

politik membentuk proposisi 10: Semakin miskin kondisi seseorang, 

maka semakin besar diskriminasi politik yang akan dialaminya. 

 

 

Kaitan Antara Kemiskinan dengan Halangan Birokrasi 

Ketika memberikan teori pilihan sosial James S. Coleman 

(1990:400) menjelaskan tentang transisi mikro-ke-makro yang 

melahirkan fenomena aras makro. Ia memberi contoh tentang 

pemilihan ketua partai Demokrat di Chicago pada tahun 1983 yang 

memiliki tiga calon, yaitu Jane Byrne, Ritchie Daley, dan Harold 

Washington. Byrne dan Daley adalah orang kulit putih, sementara 

Washington adalah orang kulit hitam. Pada waktu diadakan survei 

untuk mengetahui opini publik, pada putaran pertama survei 

diajukan dua calon, yaitu Byrne dan Washington, yang ternyata 

dimenangkan oleh Byrne. Ketika Daley masuk sebagai calon ketiga 

pada survei selanjutnya, ternyata suara dimenangkan oleh 

Washington. Transisi mikro-ke-makro yang melahirkan fenomena 

aras makro ini disebabkan oleh karena ketika hanya ada dua calon, 

satu kulit putih (Byrne) dan satu kulit hitam (Washington) banyak 

orang – mungkin yang mendukung berdasarkan ras atau warna 

kulit – mendukung Byrne. Namun ketika orang kulit putih kedua 

(Daley) masuk, maka suara yang mendukung calon dari kulit putih 

terbagi menjadi dua, sebagian diberikan kepada Byrne dan sebagian 

diberikan kepada Daley, hingga akhirnya kemenangan direbut oleh 

Washington karena suara pendukungnya tetap dan tidak terbagi. 

Itulah fenomena pilihan sosial dari mikro-ke-makro sebagaimana 

dijelaskan oleh James S. Coleman. 

 

Teori pilihan sosial tersebut juga dapat dipakai untuk 

menjelaskan kaitan antara kemiskinan dengan halangan birokrasi 

sebagaimana akan dijelaskan di sini.   Mary Somers Heidhues 

(2008:295) mengatakan bahwa beberapa orang Tionghoa telah 

menghabiskan jutaan rupiah untuk mendapatkan surat 
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kewarganegaraan palsu agar mereka dapat tinggal dan melakukan 

usaha yang bebas dari godaan birokrasi di tengah diskriminasi dan 

halangan birokrasi bagi warga Tionghoa Indonesia untuk 

memperoleh status kewarganegaraan mereka. Sungguh masuk akal 

bila praktek suap demi untuk memperoleh surat kewarganegaraan 

ini semakin marak dan ditambah lagi dengan anggapan para 

birokrat bahwa orang Tionghoa itu memiliki banyak uang, maka 

ketika orang-orang Tionghoa miskin mengurus dokumen 

kewarganegaraan mereka dengan tanpa memberikan uang suap, 

karena keadaan mereka yang miskin juga tidak memungkinkan 

memiliki uang untuk menyuap, maka mereka mungkin akan 

diabaikan, atau mengutamakan mereka yang dapat memberikan 

uang suap kepada birokrat yang berkepentingan. Ketika seorang 

birokrat korup melayani warganya dalam masalah pengurusan 

surat-surat resmi, dan diperhadapkan kepada pilihan mendahulukan 

pelayanan kepada orang pribumi atau warga yang ia pandang 

sebagai non-pribumi, maka mereka akan memutuskan untuk 

mendahulukan yang pribumi. Namun ketika warga yang ia pandang 

sebagai non-pribumi berani membayar dan menguntungkan dia, 

maka dalam kasus demikian birokrat bisa membuat pengecualian 

dengan mendahulukan mereka yang dapat membayar atau 

memberikan uang suap dan menguntungkannya itu. Kemudian 

ketika birokrat semakin berharap mendapat keuntungan dari warga 

yang ia pandang sebagai non-pribumi dalam pengurusan surat-surat 

resmi, pengabaian akan mereka lakukan kepada warga non-pribumi 

yang tidak mau memberi uang pelicin kepada mereka. Akibatnya 

warga non-pribumi yang memang miskin menjadi terabaikan dan 

menghadapi halangan birokrasi lebih besar, bukan sekedar karena 

mereka dipandang sebagai warga non-pribumi, bahkan juga karena 

mereka tidak dapat memberikan apa yang dimau oleh birokrat 

tersebut. Oleh sebab itu, kaitan antara dua konsep tersebut 

sangatlah jelas, dan hal tersebut membentuk proposisi 11: Semakin 

miskin keadaan seseorang, maka semakin banyak halangan birokrasi 

yang akan dihadapinya. 
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Kaitan Antara Kemiskinan dengan Tekanan Sosial 

Para penganut teori individualistik menyatakan bahwa para 

pengangguran seringkali dituduh sebagai pemalas, malu mencari 

pekerjaan, lemah semangat, dan tidak tekun bekerja, namun Pip 

Jones (2009:5) mengkritik teori ini dengan menunjukkan fakta 

bahwa jutaan orang masa kini menganggur atau tidak tertarik untuk 

bekerja tatkala banyak di antara mereka terpaksa meninggalkan 

pekerjaan karena perusahaan membuat keputusan merampingkan 

jumlah pekerja atau karena bangkrut. Namun demikian anggapan 

dari sudut teori individualistik ini pada kenyataannya telah banyak 

membuat orang miskin justru banyak menerima tekanan sosial dari 

pada memperoleh uluran tangan untuk mentas dari kemiskinan. 

Etnis yang dianggap superior atau mendominasi di bidang ekonomi 

oleh etnis lain seringkali juga menyebabkan etnis lain tidak dapat 

mempercayai jika ada warga dari etnis yang dianggap superior itu 

miskin. Jika mereka melihat penampilan dan rumah etnis yang 

dianggap superior tersebut menunjukkan gambaran kemiskinan, 

para tetangganya biasanya menganggap itu hanyalah sekedar 

strategi cari aman (survival strategy), sehingga setiap ada bantuan 

bagi orang miskin tidak pernah mendahulukan warga miskin dari 

kelompok etnis yang dianggap superior tersebut. Hal tersebut 

akhirnya menyebabkan tekanan sosial yang semakin kuat pada 

warga miskin tersebut. Tidak jarang orang miskin menjadi 

tempatnya untuk melempar segala hal yang negatif dan selalu 

disalahkan.  

 

Kaitan antara dua konsep tersebut membentuk proposisi 12: 

Semakin miskin keadaan seseorang, maka semakin banyak tekanan 

sosial yang akan dihadapinya. 
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Kaitan Antara Kemiskinan dengan Pengabaian Dokumen 

Kewarganegaraan 

Dalam teori bunuh diri fatalis Emile Durkheim (dalam 

Ritzer dan Goodman, 2008:101) menjelaskan bahwa seseorang 

memutuskan untuk bunuh diri karena putus asa yang disebabkan 

oleh karena regulasi yang meningkat. Teori ini dapat ditarik untuk 

menjelaskan bahwa orang-orang stateless miskin yang telah 

berulangkali berusaha mengurus dokumen kewarganegaraan 

namun berulangkali pula terbentur oleh rumitnya birokrasi yang 

menyulitkan ditambah lagi dengan ketiadaan biaya yang diwajibkan 

oleh para birokrat yang ingin mengambil keuntungan, pada 

akhirnya akan membawa mereka kepada keputus-asaan dan tidak 

lagi memikirkan pentingnya dokumen kewarganegaraan. Dalam 

kemiskinan mereka, mereka tidak membayangkan akan membuka 

usaha karena tiadanya modal, ataupun bekerja di kantoran karena 

tiadanya ijazah atau pendidikan tinggi, maka mereka tidak merasa 

memerlukan dokumen kewarganegaraan tersebut. Mereka yang 

seperti biasanya tinggal di daerah pedesaan atau pinggiran 

perkotaan yang tidak banyak bersinggungan dengan masalah 

birokrasi. 

 

Kaitan antara dua konsep tersebut membentuk proposisi 13: 

Semakin miskin keadaan seseorang, maka semakin tinggi tingkat 

pengabaian dokumen kewarganegaraan. 

 

 

Kaitan Antara Diskriminasi Politik dengan Pengabaian Dokumen 

Kewarganegaraan 

Diskriminasi politik dan halangan birokrasi masih dapat 

dilewati oleh orang-orang yang sebelumnya stateless untuk 

mendapatkan status dan dokumen kewarganegaraan mereka dengan 

membayar sejumlah uang sebagai uang suap kepada birokrat korup. 

Namun bagi mereka yang hidup miskin dan tidak memiliki uang 

untuk membayar biaya pengurusan dokumen tersebut, akhirnya 
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hanya pasrah dan tidak lagi mau terlalu berharap untuk 

memperoleh status dan dokumen kewarganegaraan yang mereka 

anggap melampaui batas kemampuan mereka. Akhirnya yang 

terjadi ialah mereka mengabaikan pentingnya dokumen 

kewarganegaraan bukan karena tidak menginginkannya, namun 

karena melampaui batas kemampuan mereka. Pengabaian tersebut 

sebagai hasil sikap pasrah atau putus asa. Jadi kaitan antara dua 

konsep tersebut membentuk proposisi 14: Semakin berat 

diskriminasi politik yang dirasakan, maka semakin tinggi tingkat 

pengabaian dokumen kewarganegaraan bagi mereka yang sudah 

putus asa. 

 

Pengkaitan proposisi-proposisi di atas akhirnya membentuk 

sub model penelitian seperti yang tampak pada Gambar 11.2. Sub 

model tersebut menggambarkan bahwa kemiskinan disebabkan 

oleh tidak adanya aksesbilitas hak-hak sipil dan tingginya angka 

pengangguran yang disebabkan oleh karena rendahnya kesempatan 

kerja, yang mana tidak dimilikinya aksesbilitas hak-hak sipil dan 

kesempatan kerja tersebut disebabkan oleh karena keberadaan 

mereka yang stateless. Keadaan stateless sendiri disebabkan oleh 

karena adanya diskriminasi politik, yang bukan hanya 

menyebabkan stateless namun juga menyebabkan pengabaian 

dokumen kewarganegaraan yang kemudian juga menjadi salah satu 

penyebab stateless. Keadaan stateless juga disebabkan oleh karena 

banyaknya halangan birokrasi dan tekanan sosial. Seperti nampak 

pada gambar, kemiskinan selain sebagai akibat, namun kemudian 

kemiskinan sendiri juga menjadi penyebab diskriminasi politik, 

halangan birokrasi, tekanan sosial, dan pengabaian dokumen 

kewarganegaraan, sehingga kita dapat melihat adanya „lingkaran 

setan‟ kemiskinan dalam lingkup pembahasan distorsi politik saja. 
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Gambar 11.2. 

 
 

 

Distorsi Sosial 
 
Kaitan Antara Stigma Etnik dengan Ketiadan Xinyong 

Rebecca M. Blank dalam makalahnya yang berjudul, 

“Poverty, Policy and Place: How Poverty and Policies to Alleviate 
Poverty Are Shaped by Local Characteristics” menjelaskan bahwa 

perilaku yang di-stigmatisasi sangat merugikan karena hal itu 

menyebabkan ditolaknya seseorang oleh teman-teman atau 

keluarganya, oleh rekan-rekan kerja maupun pemberi pekerjaan 

dengan mengabaikan produktivitas ekonominya yang nyata pada 

pekerjaan itu.9 
 

Efferin (2006:111) menjelaskan bahwa “dalam konteks 

Indonesia, kecurigaan dan permusuhan etnik antara Tionghoa 

Indonesia dan pribumi yang dipertajam dan diperkuat oleh rezim 

                                                           
9
 http://www.rprconline.org, download tanggal 1 October 2008. 
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Orde Baru… menyebabkan banyak pengusaha Tionghoa lebih 

percaya kepada karyawan Tionghoa dari pada karyawan pribumi.” 
Menurut Efferin (2006:126) “asumsi dari kepercayaan yang terbatas 

dan terikat (limited and bounded trust) di kalangan etnis Tionghoa 

tidak perlu dipertanyakan lagi…. Kepercayaan yang terbatas dan 

terikat di antara etnis Tionghoa sering dipertimbangkan sebagai 

kepercayaan berdasarkan etnis (ethnic based-trust).” Kepercayaan 

terbatas dan terikat berdasarkan etnis bisa hilang jika orang tersebut 

telah meninggalkan nilai-nilai kultur etnis atau menjadi keturunan 

campuran antara Tionghoa dan pribumi. Pada umumnya orang 

Tionghoa tidak menyetujui anak mereka menikah dengan orang 

pribumi oleh karena adanya stigma, bahwa orang pribumi memiliki 

budaya malas dan kurang dapat dipercaya. Christine Pitt (2006:176) 

memberikan contoh kasus Tuan Liang sebagaimana termuat dalam 

Star Magazine, yang tidak diijinkan orangtuanya untuk menikahi 

gadis yang memiliki ayah Tionghoa dan ibu sebagai istri simpanan 
ayahnya yang adalah orang asli Indonesia. Orangtua Tuan Liang 

meragukan kesetiaan gadis itu, karena menurut anggapan mereka 

perempuan pribumi tidak dapat dipercaya.  

 

Jadi logis untuk berpikir bahwa stigma etnik dapat 

menyebabkan tidak adanya keterhubungan saling percaya (trust 
relationship) atau dalam istilah jejaring sosial Tionghoa disebut 

xinyong. Kaitan dua konsep tersebut membentuk proposisi 15: 
semakin tinggi stigma etnik diberikan, maka semakin tinggi 

ketiadaan xinyong atau ikatan berdasarkan kepercayaan.   
 

 

Kaitan Antara Kesadaran Kelas Sosial dengan Ketiadaan Xinyong 

Suyanto dan Karnaji (Suyanto, 2006:179) menjelaskan 

bahwa sturuktur sosial  yang berlaku adalah sedemikian rupa 

keadaanya sehingga mereka yang termasuk ke dalam golongan 

miskin tampak tidak berdaya untuk mengubah nasibnya dan tidak 

mampu memperbaiki hidupnya. Struktur sosial yang berlaku telah 
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mengurung mereka ke dalam suasana kemiskinan secara turun 

temurun selama bertahun-tahun. Mereka hanya mungkin keluar 

dari penjara kemelaratan melalui suatu proses perubahan struktur 

sosial yang mendasar. 

 

Mely G. Tan (2008:19) menunjukkan adanya stratifikasi 

sosial di kalangan masyarakat Tionghoa. Mula-mula kaum Tionghoa 

Peranakan merasa lebih superior dari Tionghoa Totok, namun 

kemudian dipandang lebih rendah karena status sosio-ekonomi 

mereka. Di sisi lain, orang-orang Tionghoa Totok memandang 

rendah kaum Peranakan karena mereka memiliki darah campuran 

dan tidak dapat berbicara bahasa Tionghoa. Sejak Xinyong adalah 

jejaring bisnis Tionghoa yang didasarkan pada ikatan saling percaya 

atau trust relationship, maka adanya stratifikasi sosial dapat 

menyebabkan hilangannya xinyong atau jejaring berdasarkan 

kepercayaan tersebut.   

 

Selain adanya stratifikasi sosial berdasarkan dikotomi Totok 
dan Peranakan di kalangan masyarakat Tionghoa dalam beberapa 

kasus juga terdapat stratifikasi sosial berdasarkan status ekonomi. 

Misalnya apa yang dijelaskan oleh Oei Soei Hoat dalam buku hasil 

penelitian Stefanus Rahoyo, Dilema Tionghoa Miskin (Rahoyo, 

2010:80). Hoat adalah orang Tionghoa tergolong miskin di 

Semarang. Hoat menjelaskan bahwa sebenarnya ia memiliki saudara 

yang cukup berada di Pringgading. Namun mereka tidak memiliki 

hubungan erat karena berbeda status ekonomi mereka. Hoat 

berkata, “Namanya orang punya dan orang ndak punya itu kan 

(tidak bisa bergaul)… Ada saudara-saudara ipar yang hidupnya 

mapan. Tapi, gimana ya, dia kan kaya jadinya kita sungkan, tahu 

diri lah…. Persahabatan itu ya tergantung harta. Nggak Jawa, nggak 
China sama saja.”  Kemudian Rahoyo (2010:80) mengomentari 

pernyataan Hoat ini dengan berkata, “Apa yang ingin ditegaskan 

oleh Hoat adalah bahwa orang kaya dengan sendirinya akan 

berkumpul dengan orang kaya sedangkan orang miskin dengan 
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sendirinya juga akan berkumpul dengan orang miskin.” Menurut 

Rahoyo (2010:80) “Hoat tidak hanya berhenti berpandangan negatif 

terhadap sanak-kerabatnya yang kaya, ia bahkan secara tersirat juga 

ingin menyembunyikan ke-Tionghoa-annya.” Adanya stratifikasi 

sosial atau kelas sosial berdasarkan status ekonomi ini juga dapat 

menyebabkan hilangnya jejaring yang didasarkan pada saling 

percaya atau trust relationship atau xinyong.  
 
Robert W. Hefner (1999:32-33) berkata bahwa “adalah 

keliru untuk memperkirakan bahwa mayoritas orang Tionghoa 

memiliki terobosan penuh ke sumber-sumber sosial dan material. 

Segalanya tergantung pada hubungan jaringan seseorang, tidak 

hanya karena identitas generik seseorang sebagai orang Tionghoa.” 

Sebagaimana dijelaskan Mackie dan Lie (Mackie, 1999:33) bahwa 

banyak orang Tionghoa adalah pekerja miskin dan tidak pernah 

menjadi lebih baik. Mackie (1999:33) juga menjelaskan bahwa para 

migrant Tionghoa benar-benar secara konsisten membedakan 

Hokkian dari Hakka, orang Canton dari orang Hainan, dan para 

imigran generasi pertama (dikenal di Indonesia sebagai totok) dari 

peranakan yang hidup di daerah tertentu selama beberapa generasi. 

Jadi tidak semua orang Tionghoa bekerja sama satu sama lainnya; 

umumnya mereka menjalin hubungannya dalam identitas-identitas 

sosial yang dibuat lebih sempit dari kategori “orang Tionghoa” 

sendiri. Namun  pengaruh perkumpulan Tionghoa pada umumnya 

penting. Cukup banyak orang memperoleh terobosan ke sumber-

sumber yang memadai untuk memastikan keterwakilan orang 

Tionghoa yang sangat tak seimbang dalam jenjang-jenjang 

perusahaan menengah dan besar, bahkan dalam ketiadaan 

perlindungan negara.  

 

Jadi di sini terlihat keterkaitan atau hubungan pengaruh 

antara kesadaran kelas sosial dengan ketiadaan xinyong yang 

membentuk proposisi 16: semakin kuat kesadaran kelas sosial, maka 

semakin kuat ketiadaan xinyong bagi kelas sosial di bawahnya. 
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Kaitan Antara Konflik Primordial dengan Ketiadaan Xinyong 

Pandangan primordialis dalam teori konflik “melihat 

indentitas budaya etnis, agama, ras, dsb. adalah bersifat stabil, tetap, 

tidak berubah dan jika berubah pun itu hanya terjadi dalam waktu 

yang relatif lama” (Trijono, 2004:27). Menurut pandangan ini, 

“identitas kelompok etnik adalah akar dari sentimen primordial, 

berbagai kesadaran kultural yang diinternalisasi oleh anggota-

anggota kelompok komunitas melalui kelembagaan-kelembagaan 

dasar dan utama seperti keluarga, klan, kelompok-kelompok 

kepercayaan, persahabatan, lokalitas dsb. di mana individu-individu 

itu dilahirkan dan bertumbuh” (Trijono, 2004:27). Menurut Trijono 

(2004:27) sentimen primordial yang melekat pada kesadaran 

anggota komunitas selalu mempengaruhi perilaku orang-orangnya, 

termasuk hubungan konflik. Menurut pandangan primordialis ini 

“konflik etnik terjadi… karena perbedaan karakteristik suku dan 

agama. Ini berakar di dalam prasangka, stereotip, dan sikap dari 

anggota etnik dan komunitas agama antara satu dengan yang 

lainnya yang menyinggung indentitas kultural yang secara relatif 

dimiliki secara permanen oleh suatu kelompok” (Trijono, 2004:27).  

 

Suryadinata (dalam Efferin, 2006:105) “mengusulkan empat 

kategori Tionghoa Indonesia, yaitu Peranakan dan new-style 

Peranakan, Totok dan new-style Totok. New-style Peranakan dan 
new-style Totok adalah hasil dari kebijakan-kebijakan asimilasi dan 

nasionalisme Indonesia yang kuat setelah kemerdekaan Republik 

Indonesia. New-style Peranakan sudah tidak dapat berbicara bahasa 

Mandarin dan new-style Totok tidak memiliki kemampuan 

berbahasa Tionghoa dengan baik lagi. Bagaimanapun, keduanya 

justru sangat pandai bicara dalam bahasa Indonesia atau dialek lokal 

di mana mereka tinggal” (Efferin, 2006:105). Sementara kategori 

umum sebagaimana dipaparkan oleh Efferin (2006:106) masyarakat 

Tionghoa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok etnik, yaitu 

Totok dan Jiaosen. “Totok adalah orang-orang yang masih 
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mempraktikkan nilai-nila tradisional Tionghoa/Confusian dalam 

kehidupan mereka sehari-hari, berbicara dalam bahasa 

Mandarin/bahasa dialek Tionghoa lainnya… Menjadi orang 

Tionghoa bagi mereka berarti memelihara warisan budaya mereka. 

Kebanyakan dari mereka memeluk agama Budha dan Khong Hu 

Chu sebagai agama mereka. Di sisi lain, Jiaosen tidak 

mempraktikkan lagi tradisi Tionghoa dalam kehidupan mereka 

sehari-hari dan berbicara sedikit bahasa Tionghoa jika bukan sama 

sekali. Jadi budaya mereka adalah campuran budaya Barat, lokal dan 

Tionghoa/Confusian. Bagi mereka menjadi orang Tionghoa hanya 

sekedar identitas etnik. Mayoritas dari Jiaosen memeluk agama 

Kristen, Katolik, dan beberapa memeluk agama Islam” (Efferin, 

2006:105). Stratifikasi sosial berdasarkan perbedaan agama juga 

dapat dilihat dalam kehidupan Tionghoa. Banyak orang Tionghoa di 

Tangerang yang menganut agama Tridarma (Budha, Kong Ho Chu, 

Taoisme), Kristen, Katolik dan Islam. Di dalam stratifikasi sosial 

berdasarkan perbedaan orientasi budaya dan agama tersebut 

terdapat sikap primordial dalam kelompok-kelompok yang 

memiliki orientasi budaya dan agama yang sama yang kemudian 

kadang-kadang membatasi xinyong atau trust relationship mereka. 

 

Kaitan konflik primordial dengan ketiadaan xinyong 
sebagaimana dijelaskan di atas membentuk proposisi 17: semakin 

kuat ikatan primordial, maka semakin tinggi ketiadaan xinyong 
dengan komunitas lainnya.  

 

 

Kaitan Antara Gong Xiao dengan Ketiadaan Xinyong 

Xinyong dalam jejaring bisnis Tionghoa biasanya juga 

didasarkan pada ikatan norma-norma timbal-balik (huibao) 

(Hamilton, 1999:86). Orang yang pernah dibantu namun kemudian 

melupakan kebaikan orang yang membantunya ketika ia sudah 

berhasil, dan tidak membalas membantu bila yang pernah 

membantu mengalami kesulitan atau membutuhkan bantuan, akan 
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menyebabkan putusnya hubungan yang didasarkan saling percaya 

tersebut. Demikian juga orang miskin yang pernah dibantu namun 

tidak menunjukkan rasa syukur atau terimakasih atas bantuan yang 

diterimanya biasanya tidak akan dibantu lagi dan juga putuslah 

hubungan berdasarkan saling percaya. Dalam istilah salah satu 

dialek Tionghoa mereka menyebut orang-orang yang demikian 

adalah orang yang gong xiao atau orang yang tidak tahu diuntung 

atau orang yang tidak pernah menghargai kebaikan orang lain. 

Kaitan dua konsep tersebut membentuk proposisi 18: semakin 

sering orang tidak menunjukkan rasa terimakasih (gong xiao) atas 

kebaikan yang diterimanya, maka semakin besar kemungkinan 

putusnya hubungan berdasarkan saling percaya. 

 

 

Kaitan Antara Ketiadaan Xinyong dengan Kesempatan Kerja 

Suyanto dan Karnaji (Suyanto, 2006:187) menjelaskan 

bahwa peluang bekerja dan berusaha antara kelas sosial rendah 

dengan kelas sosial di atasnya umumnya jauh berbeda. Dengan 

koneksi, kekuasaan, tingkat pendidikan yang tinggi, dan uang yang 

dimiliki, kelas sosial atas relatif lebih mudah membuka usaha atau 

mencari pekerjaan yang sesuai dengan minatnya. Masih menurut 

Suyanto dan Karnaji (Suyanto, 2006:187) bagi mereka yang berasal 

dari kelas sosial rendah, akibat belitan atau perangkap kemiskinan 

dan pendidikannya yang rendah, mereka umumnya rentan, tidak 

berdaya dan kecil kemungkinan untuk bisa memperoleh pekerjaan 

yang memadai. 

 

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa secara teoritis xinyong 
adalah kekuatan jejaring bisnis dan kerja di antara masyarakat 

Tionghoa yang terikat keterhubungan berdasarkan saling percaya 

dan menguntungkan (huibao). Orang Tionghoa sulit berkerjasama 

dalam usaha atau bisnis dengan orang yang tidak mereka percaya, 

demikian juga mereka juga tidak mudah memberikan pekerjaan 

kepada mereka yang tidak dipercaya. Kalau mereka terpaksa 
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mempekerjakan orang karena tidak ada pilihan lain, orang itu tidak 

mungkin diberikan pekerjaan strategis dan seringkali selalu berada 

di bawah pengawasan. Kepercayaan adalah sangat penting dalam 

membangun kerjasama usaha dan kerja dalam masyarakat Tionghoa 

pada umumnya. Kaitan dua konsep tersebut membentuk proposisi 

19: semakin kecil xinyong, maka semakin rendah kesempatan kerja. 

 

 

Kaitan Antara Ketiadaan Xinyong dengan Distorsi Sosial 

Suyanto dan Karnaji (Suyanto, 2006:181) menjelaskan 

bahwa seseorang atau sebuah keluarga yang miskin acapkali mampu 

tetap survive dan bahkan bangkit kembali terutama bila mereka 

memiliki jaringan atau pranata sosial yang melindungi dan 

menyelamatkan. Oleh karena itu, hilangnya atau ketiadaan jaringan 

dapat menyebabkan kerentanan dan ketidakberdayaan. Dalam 

pranata sosial masyarakat Tionghoa, ketiadaan xinyong bukan 

hanya menyebabkan rendahnya kesempatan kerja, namun tidak 

adanya xinyong juga dapat menyebabkan distorsi sosial terhadap 

orang-orang Tionghoa miskin. Tidak adanya xinyong menyebabkan 

orang-orang Tionghoa Peranakan miskin semakin termarginalkan 

dari masyarakat Tionghoa sendiri. Membangun jejaring usaha dan 

kerja yang didasarkan kepercayaan tidaklah mudah dilakukan, 

namun sekali kepercayaan dikhianati lebih sulit untuk membangun 

kepercayaan itu kembali.  

 

Contoh kasus yang diberikan oleh Efferin dan Pontjoharyo 

(2006:126)  tentang pengalaman Mr. Ming yang pernah dikhianati 

oleh orang kepercayaan dari keluarga Tionghoa-nya. Mr. Ming 

(dalam Efferin, 2006:126) berkata, “Saya pernah memiliki banyak 

pengalaman buruk dalam menjalankan bisnis bersama dengan 

orang-orang dekat saya. Mereka telah menusuk saya dari 

belakang… Saya tidak ingin memakai mereka lagi.” Membangun 

kembali kepercayaan yang sudah dikhianati sangatlah sulit dalam 

jejaring usaha dan kerja berdasarkan kepercayaan (xinyong) dalam 
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masyarakat Tionghoa yang kemudian mengarah kepada distorsi 

sosial dalam hubungan antara mereka. Demikian juga dalam kasus 

Tionghoa Benteng miskin, mereka mengalami distorsi sosial karena 

hilangnya xinyong yang disebabkan oleh adanya stigma etnik, 

kesadaran kelas sosial, ikatan primordial dan gong xiao. Kaitan 

ketiadaan xinyong dan distorsi sosial tersebut membentuk proposisi 

20: semakin kuat ketiadaan xinyong, maka semakin kuat distorsi 

sosial. 

 

 

Kaitan Antara Distorsi Sosial dengan Pengangguran 

Ted Bradshaw dalam makalahnya yang berjudul “Theories 
of Poverty and Antipoverty Programs in Community Development” 

(2006) menjelaskan bahwa kemiskinan salah satunya disebabkan 

oleh adanya distorsi-distorsi sosial. Ted Bradshaw (2006:11) berkata, 

“Orang-orang miskin tidak memiliki pengaruh dalam sistem politik, 

dan perlindungan-perlindungan legal mereka terbaikan, beberapa 

distigmatisasi, hasilnya berbagai kesempatan mereka menurun.” 

Menurut Robert Chambers (dalam Suyanto dan Karnaji, 2006:180), 

inti dari masalah kemiskinan sebenarnya terletak pada apa yang 

disebut deprivation trap atau perangkap kemiskinan. Chambers 

(dalam Suyanto dan Karnaji, 2006:180), memberikan lima unsur 

dari  deprivation trap tersebut dan salah satunya adalah 

keterasingan atau kadar isolasi. Banyak orang Tionghoa miskin 

sebagian tidak terlepas dari distorsi sosial yang mereka alami. 

Mereka terbatasi dalam mengakses pekerjaan baik dari kalangan 

Tionghoa kaya, instansi pemerintah, maupun dalam persaingan 

dengan para tetangga pribumi mereka yang menyebabkan 

meningginya tingkat pengangguran dan setengah pengangguran. 

Kebanyakan mereka mengandalkan kesempatan kerja seperti buruh 

tani, penjual asongan, sales barang, kuli kasar dan sebagainya, yang 

mana semua pekerjaan itu hanya bersifat subsisten atau penghasilan 

yang mereka peroleh hanya cukup untuk bertahan hidup atau 

memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. 
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Kaitan dua konsep di atas membentuk proposisi 21: semakin 

besar distorsi sosial, maka semakin tinggi angka pengangguran. 

 

 

Kaitan Antara Kemiskinan dengan Stigma Etnik 

Richard J. Herrnstein dan Charles Murray adalah orang-

orang kulit putih konservatif. Ketika mereka menganalisis 

kemiskinan di antara orang-orang kulit putih, mereka lebih setuju 

bahwa kemiskinan di antara orang kulit putih bukan disebabkan 

oleh masalah-masalah sosial dan politik yang dapat diterapkan 

untuk kalangan kulit hitam. Menurut mereka kemiskinan di 

kalangan kulit putih lebih disebabkan oleh karena karakteristik-

karakteristik individual, misalnya kemalasan dan tidak memiliki 

abilitas kognitif (Herrnstein, 1994:131).  

 

Di kalangan masyarakat etnis yang “diunggulkan” biasanya 

terbangun sikap dan perilaku superioritas yang akan meyakinkan 

mereka bahwa semua orang yang berasal dari etnis mereka harus 

menjadi unggul, jika tidak itu akan membuat aib bagi kebanggaan 

atas superioritas mereka. Akhirnya bila ada orang miskin dari antara 

etnis mereka akan dianggap telah kehilangan karakteristik etnik 

dan akan dianggap sudah tidak dapat diterima atau diakui sebagai 

bagian dari etnis mereka yang unggul. Apalagi bila ditambah 

dengan kasus perkawinan campur dengan etnis yang dianggap 

“rendah” oleh mereka, hal tersebut akan menjadi legitimasi untuk 

menyatakan bahwa si miskin tersebut memang sudah bukan asli 

bagian dari etnis mereka yang unggul dan harus “dipisahkan” 

supaya tidak memberikan pengaruh buruk bagi masyarakat mereka 

yang unggul. Jadi kaitan antara dua konsep tersebut membentuk 

proposisi 22: Semakin miskin keadaan seseorang, maka semakin 

kuat stigma etnik yang bersifat negatif diarahkan kepadanya. 
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Kaitan Antara Kemiskinan dengan Kesadaran Kelas Sosial  

Hubungan antara si kaya dan si miskin biasanya melahirkan 

kesadaran kelas sosial di antara mereka. Misalnya kasus di Amerika 

Latin sebagaimana dijelaskan oleh Thompson (Thompson, 2009:17), 

perkawinan campur antara orang-orang Spanyol dan Indian telah 

menciptakan sistem kasta tiga tingkat di sebagian besar Amerika 

Latin. Di tingkat paling atas adalah creoles, orang-orang Eropa 

“murni” yang umumnya berpendidikan dan kaya. Kemudian 

mestizos atau berdarah campuran, yang menduduki peranan 

menengah. Tingkat paling bawah adalah orang-orang Indian 

(pribumi) yang terus menjadi kaum termiskin di lapisan terbawah. 

Di beberapa negara seperti Brazil, Kuba, dan Puerto Riko, 

perdagangan budak telah menambahkan orang-orang Afrika ke 

dalam campuran ini. Thompson (Thompson, 2009:17) menegaskan 

bahwa kasta, warna kulit, dan kelas sosial terus menimbulkan 

persoalan tentang keadilan di banyak negara Amerika Latin. 

Hubungan tersebut niscaya menyebabkan kesadaran orang kaya 

sebagai masyarakat kelas teratas dan memandang orang miskin 

sebagai golongan masyarakat kelas bawah. 

 

Max Weber (dalam Ritzer, 2008:138) berpegang pada 

konsep orientasi tindakannya dengan menyatakan bahwa kelas 

bukanlah komunitas, kelas adalah sekelompok orang yang situasi 

bersama mereka dapat menjadi basis tindakan kelompok. 

Menurutnya “situasi kelas” tersebut hadir ketiga tiga syarat berikut 

ini dipenuhi: (1) sejumlah orang memiliki kesamaan komponen 

kausal spesifik peluang hidup mereka, selama (2) komponen ini 

hanya direpresentasikan oleh kepentingan ekonomi berupa 

penguasaan barang atau peluang untuk memperoleh pendapatan, 

dan (3) direpresntasikan menurut syarat-syarat komoditas atau 

pasar tenaga kerja. 

 

Max Weber (dalam Ritzer, 2008:138) menjelaskan bahwa 

konsep “kelas” merujuk pada sekolompok orang yang ditemukan 
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pada situasi kelas yang sama atau berada dalam situasi ekonomi atau 

situasi pasar yang sama. Berlawanan dengan kelas, biasanya status 

merujuk pada komunitas. Max Weber (dalam Ritzer, 2008:138)  

mendefinisikan “situasi status” sebagai “setiap komponen tipikal 

kehidupan manusia yang ditentukan oleh estimasi sosial tentang 

derajat martabat tertentu.” Dari konsep Weber ini terlihat bahwa 

pembagian kelas ataupun kesadaran kelas dapat terjadi di antara 

kelompok-kelompok dalam komunitas yang sama. Walaupun 

orang-orang itu memiliki status etnis yang sama, bahkan mungkin 

dalam komunitas etnis yang sama, masih mungkin di sana muncul 

kesadaran kelas sosial, antara si miskin dan si kaya, karena 

terbentuknya situasi kelas disebabkan oleh karena berada dalam 

situasi ekonomi yang sama.  

 

Jadi kaitan antara dua konsep tersebut membentuk proposisi 

23: Semakin miskin keadaan seseorang, maka semakin tinggi 

kesadaran kelas sosial bagi si kaya maupun si miskin. 

 

 

Kaitan Antara Aras Pendidikan dengan Gong Xiao 

Linda dan Richard Eyre (1995: 3, 48, 64, 101, 112, 136) 

menjelaskan bahwa pendidikan nilai seperti kejujuran, keandalan 

diri dan potensi, setia dan dapat dipercaya, hormat, dan peka serta 

tidak egois, adalah sebagian nilai-nilai yang harus diajarkan kepada 

anak dalam pendidikan mereka demi kebahagiaan mereka. 

 

Seperti telah dijelaskan gong xiao adalah istilah untuk 

menggambarkan seseorang yang tidak jujur, pemalas, tidak dapat 

dipercaya dan tidak tahu berterimakasih atau tidak tahu diuntung. 

Semua sikap yang digambarkan dengan istrilah gong xiao mengacu 

kepada nilai-nilai sebagaimana dikatakan oleh  Linda dan Richard 

Eyre di atas. Dapat difahami bahwa gong xiao mungkin muncul dan 

melekat pada masyarakat miskin karena aras pendidikan mereka 

yang rendah. Namun demikian gong xiao mungkin saja nampak 
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pada masyarakat miskin bukan karena memang mereka benar-benar 

gong xiao, namun mereka kelihatan seperti gong xiao karena 

mereka tidak dapat menunjukkan bagaimana dapat bersikap sebagai 

orang yang beretika karena tidak pernah diajar dan dibiasakan 

dalam betika menurut standard orang yang berpendidikan. Jadi 

kaitan antara dua konsep tersebut membentuk proposisi 24: 

Semakin rendah aras pendidikan seseorang, maka semakin tinggi 

sikap gong xiao-nya. 

 

Pengkaitan proposisi-proposisi di atas akhirnya membentuk 

sub model penelitian seperti yang tampak pada Gambar 11.3. 

 

Gambar 11.3. 

 
 

Sub model ini menunjukkan bahwa kemiskinan disebabkan 

oleh karena tingginya angka pengangguran, yang mana  tingginya 

angka pengangguran tersebut disebabkan oleh kesempatan kerja 

rendah dan distorsi sosial yang keduanya disebabkan oleh karena 

ketiadaan jaringan berdasarkan kepercayaan (xinyong). Ketiadaan 

xinyong ini disebabkan oleh karena stigma etnik, kesadaran kelas 
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sosial, gong xiao, dan aras pendidikan. Nampak pada gambar bahwa 

kemiskinan bukan hanya sebagai variable dependen semata-mata, 

karena kemiskinan juga menjadi penyebab stigma etnik, kesadaran 

kelas sosial dan aras pendidikan yang kemudian menyebabkan 

faktor-faktor penyebab kemiskinan tersebut. 

 

 

Distorsi Ekonomi  
 

Kaitan Antara Kesadaran Kelas Sosial dengan Perasaan Superior 
Kesadaran kelas sosial dapat menumbuhkan perasaan 

superior dan inferior  pada anggota kelas masyarakat tersebut. 

Kelompok yang dipandang memiliki kelas teratas akan 

menumbuhkan perasaan atau sikap superior yang kuat, sementara 

bagi anggota kelas masyarakat terbawah akan menumbuhkan 

perasaan atau sikap inferior atau rendah diri yang juga sama 

kuatnya, walaupun seringkali muncul keinginan untuk 

memberontak melawan status mereka. Kesadaran kelas teratas dan 

terbawah biasanya dapat diterima oleh kedua belah pihak dengan 

menyadari dan menerima posisi kelas mereka masing-masing. 

Namun seringkali justru mereka yang berasal dari kelas menengah 

yang akan menumbuhkan perasaan superior, bahkan seakan lebih 

tinggi dari anggota kelas teratas ketika mereka berhadapan dengan 

kelas terbawah, walaupun mereka akan merasa sedikit rendah diri 

ketika berhadapan dengan kelas teratas. Secara etnisitas, kelas 

menengah ini biasanya merupakan keturunan campuran dari 

perkawinan antara laki-laki atau perempuan dari kelas teratas 

dengan perempuan atau laki-laki dari kelas terbawah. Perasaan dan 

sikap superioritas yang ditunjukkan oleh kelas menengah seringkali 

tidak selogis dengan sikap superioritas yang ditunjukkan oleh kelas 

teratas. Kelas teratas merasa superior karena status ekonomi dan 

sosial mereka yang sesuai, namun kadang-kadang mereka yang 

berasal dari kelas menengah merasa superior walaupun kondisi 

ekonominya tidak ada bedanya dengan kelas terbawah. 
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Kaitan antara dua konsep tersebut membentuk proposisi 25: 

Semakin tinggi kesadaran kelas sosial, maka semakin tinggi pula 

perasaan superior.  
 

 

Kaitan Antara Superioritas Tionghoa dengan Ketiadaan Guanxi 
Keberhasilan bisnis masyarakat etnis Tionghoa perantauan, 

termasuk yang ada di Indonesia sering dihubungkan dengan social 
capital yang kuat di kalangan mereka. Bat Batjargal dan Mannie M. 

Liu mengatakan bahwa ide tentang social capital dalam konteks 

Tionghoa ditangkap melalui fenomena indigeneous social yang 

disebut guanxi. Walaupun ada sedikit perdebatan tentang definisi 

yang pasti tentang guanxi, ada persetujuan di antara para peneliti 

tentang arti utama dari guanxi: guanxi adalah hubungan 

interpersonal yang menfasilitasi perubahan sosial. Dalam guanxi ini 

terdapat jejaring yang didasarkan pada kepercayaan (trust atau 

xinyong) yang diperkuat oleh norma-norma masyarakat dan nilai-

nilai bersama.10 

 

Menurut Christopher Reynolds keluarga sebagai pusat 

pengambilan keputusan. Sementara kemajuan dan akumulasi 

kekayaan adalah nilai-nilai utama bagi kehidupan orang-orang 

Tionghoa di seluruh dunia dan bagaimanapun interrelasi guanxi 
adalah nilai-nilai keluarga yang sangat mendasar. Fungsi-fungsi 

keluarga sebagai unit dan pengambilan keputusan ekonomi untuk 

perdagangan, pada saat yang sama juga sebagai pengambil 

keputusan bagi kesejahteraan keluarga. Fokus utama keluarga dalam 

bisnis keluarga Tionghoa mempertimbangkan seseorang untuk 

dapat mempertahankan kendali dan pemeliharaan keputusan 

pribadi yang dibuat.11  

                                                           
10 http://www.wdi.umich.edu. Download tanggal 15 September 2008 
11

 http://www.global-logic.net/fcrisis.htm. Download tanggal 15 September 2008 
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Model konseptual Reynolds tersebut menunjukkan bahwa 

fungsi keluarga merupakan dasar jejaring bisnis yang kuat atau 

guanxi. Maka putusnya hubungan kekeluargaan atau personal 

dalam keluarga akan menyebabkan hilangnya guanxi. Stratifikasi 

sosial antara Tionghoa Totok dan Peranakan dapat mengganggu 

hubungan guanxi ini. Namun selama ada aspek lain sebagai perekat 

antara Totok dan Peranakan, misalnya Peranakan yang masih bisa 

berbahasa Mandarin atau dialek Tionghoa tertentu, berkulit putih, 

pandai bergaul atau menjalin hubungan baik dengan Totok, aspek-

aspek tersebut dapat menyelamatkan hubungan guanxi di antara 

mereka. Komunitas yang biasanya kehilangan hubungan guanxi 
dengan Tionghoa Totok dan kaya adalah Peranakan yang tidak 

memiliki aspek apapun yang dapat menjadi perekat hubungan 

dengan mereka. Misalnya tidak bisa berbahasa Mandarin atau dialek 

Tionghoa tertentu, berkulit hitam (lebih mirip dengan orang 

pribumi dari pada orang Tionghoa), orientasi budayanya lebih ke 

arah akulturasi dan asimilasi (lebih dekat dengan budaya pribumi), 

miskin, dan menunjukkan perilaku kerja yang dianggap sudah tidak 

seperti semangat orang Tionghoa.  
 
Kaitan dua konsep di atas menunjukkan adanya hubungan 

yang kuat antara superioritas Tionghoa Totok dan kaya dengan 

tidak adanya guanxi dengan Tionghoa Peranakan miskin yang 

membentuk proposisi 26: semakin kuat perasaan superioritas 

Tionghoa totok/kaya, maka semakin besar ketiadaan guanxi antara 

Tionghoa miskin dan kaya. 

 

 

Kaitan Antara Masyarakat Marginal dengan Ketiadaan Guanxi 
 

Menurut Christopher Reynolds dalam guanxi, hubungan 

pribadi dan sosial dibedakan oleh kekuatan hubungan. Hubungan 

utama bagi orang Tionghoa adalah hubungan antara ayah dan anak 

laki-lakinya, dan kemudian diperluas dengan memasukkan anggota-
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anggota keluarga lain dalam hubungan ini, dan kemudian hubungan 

dengan teman-teman dan rekan bisnis.12 Menurut hubungan ini, 

kebaikan bisnis keluarga diprioritaskan atau dinilai tergantung pada 

posisi dan kekuatan hubungan. Dinamika interaksi kuat dan lemah, 

miskin dan kaya mengijinkan perhatian khusus kepada orang-orang 

yang sedang kekurangan, pada waktu membutuhkan, dan dapat 

membagi keuntungan dengan mereka atau memberi harga discount 
kepada keluarga dekat, yaitu suatu proses yang dikenal dengan 

renqing.  Atau seperti yang juga dikatakan oleh Gary G. Hamilton 

(1999:82) guanxi  adalah cara yang secara konvensional tersedia bagi 

perangkat hubungan tertentu yang diikat oleh norma-norma timbal 

balik (huibao) atau oleh apa yang lebih biasa disebut dalam perasaan 

orang Tionghoa (renqing dan ganqing). 

 

Dari penjelasan konseptual tersebut di atas menunjukkan 

bahwa orang-orang yang memiliki akses masuk ke dalam keluarga 

inti (pusat modal) akan menikmati keuntugan dari jejaring guanxi 
ini, namun kelompok marginal akan dengan sendirinya menjadi 

”orang asing” atau ”strangers” dalam lingkaran jejaring guanxi 
tersebut, dan tidak menikmati keuntungan dari jejaring guanxi. Jadi 

hubungan antara masyarakat marginal dengan ketiadaan guanxi 
dalam jejaring bisnis dan kerja masyarakat Tionghoa sangatlah jelas, 

dan ini membentuk proposisi 27: Semakin kuat kondisi termarginal, 

maka semakin besar ketidaan guanxi. 
 

 

Kaitan Antara Akulturasi Budaya dengan Ketiadaan Guanxi 
Menurut Christopher Reynolds dalam hubungan guanxi, 

kepercayaan dan loyalitas diutamakan di antara anggota keluarga, 

ikatan kewajiban yang bersifat timbal-balik (mutually-binding 
obligations) dalam pengertian menolong atau memberikan hadiah 

(reward) adalah suatu perluasan lingkaran keluarga dan dasar dari 

                                                           
12

 http://www.global-logic.net/fcrisis.htm. Download tanggal 15 September 2008. 
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proses pembangunan jaringan guanxi.13 Jaringan-jaringan dibangun 

pada garis terintegrasi dari kewajiban hubungan keluarga, 

persahabatan dan rekan kerja yang bersifat mutual: „Teman dari 

teman-temanku juga adalah temanku.‟ Sistem hubungan timbal-

balik ini dimaksudkan untuk menghindari resiko dan bertahan 

dalam kompetisi perdagangan. Dengan bekerja dengan orang-orang 

yang dipercaya dapat memperkecil resiko. Dengan memberikan 

harga lebih murah akan menciptakan kepercayaan dari para 

pelanggan. 

 

Di kalangan kaum Hokchia ada semacam pengumpulan 

modal untuk memulai perdagangan. Mekanisme sentralnya adalah 

hui (atau yinhui, masyarakat penyimpanan dan pinjaman. Hui 
adalah cara tradisional Tionghoa mengumpulkan uang tunai. 

Sejumlah anggota hui biasanya terdiri dari sepuluh sampai tiga 

puluh orang yang biasanya berasal dari kelompok dialek atau klan 

yang sama. Menurut Suhandinata (2009:69-70)  ”Hui dapat dibagi 

ke dalam dua jenis: ”basah” (shinhui) dan ”kering” (ganhui). Dalam 

shihui, setiap anggota secara bergantian diberi pinjaman 

berdasarkan syarat-syarat sama. Pada hui yang dijalankan setiap 

bulan, setiap anggota akan mendapatkan gilirannya untuk pinjam 

uang, sementara setiap bulan setiap anggota harus menyumbang 

uang yang jumlahnya pasti kepada perkumpulan.” Sementara 

ganhui berbeda dari shihui. ”Ganhui dipinjamkan bagi mereka yang 

paling membutuhkan dalam banyak kasus, tujuannya adalah untuk 

membantu yang termiskin. Oleh sebab itu, tidak melibatkan faktor 

keberuntungan atau bunga” (Suhandinata, 2009:70). Ini 

menunjukkan adanya jejaring guanxi dalam penyediaan modal di 

antara kaum Hokchia. Suhandinata (2009:70-71) berkata, ”Tetapi, 

kaum Hokchia, jarang sekali mengulurkan bantuan kepada 

kelompok dialek lain dan kepada para petani pribumi.” Justru kalau 

mereka mau memberikan pinjaman,  bunga pinjaman yang dituntut 

                                                           
13

 http://www.global-logic.net/fcrisis.htm. Download tanggal 15 September 2008. 
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dari para petani pribumi biasanya sangat tinggi, bisa mencapai 700 

persen per tahun. Sehingga menurut Suhandinata (2009:71) ”ada 

banyak kasus di mana petani pribumi terjerat dalam situasi seperti 

ini (terjerat hutang) selama bertahun-tahun sebelum mereka 

menyadari janji mereka dan melunasi hutangnya. Kasus-kasus 

seperti ini menuai reputasi bagi si pemberi pinjaman uang sebagai 

”tukang tipu daya, lintah darat, dan penghisap darah” di desa-desa.”  

 

Akulturasi budaya antara budaya Tionghoa dan pribumi bisa 

menjadi masalah berhubungan dengan kepercayaan dan loyalitas 

ini. ”Superiority complex” yang diekspresikan dalam ”exlusive 
behavior” orang-orang Tionghoa, menunjukkan superioritas mereka 

dari para tetangga pribuminya baik dari segi sosial, ekonomi, etnik 

dan budaya. Stratifikasi sosial antara mereka yang masih 

mempertahankan keunikan budaya dan etnisitas dengan mereka 

yang membaur (akulturasi) dengan budaya dan life-style pribumi 

akan menyebabkan lemahnya guanxi antara dua kelas sosial 

tersebut, dan kaitan dua konsep itu membentuk proposisi 28: 

semakin kuat akulturasi budaya, maka semakin besar ketidaan 

guanxi. 
 

 

Kaitan Antara Asimilasi dengan Ketiadaan Guanxi 
Siti Norma (2006:63) memberikan beberapa faktor yang 

menghambat terjadinya asimilasi, di antaranya ialah: (1) 

terisolasinya kebudayaan sesuai golongan tertentu di dalam 

masyarakat; (2) kurangnya pengetahuan suatu golongan tertentu 

mengenai kebudayaan yang dipunyai oleh golongan lain di dalam 

masyarakat; (3) perasaan takut kepada kekuatan kebudayaan 

kelompok lain yang dirasakan oleh warga suatu kelompok tertentu; 

(4) perasaan superior yang bercokol di hati warga golongan 

pendukung kebudayaan tertentu yang mengakibatkan sikap 

meremehkan oleh mereka yang berperasaan superior ini terhadap 

kebudayaan kelompok lain; (5) perbedaan ciri badaniah antar-
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kelompok, seperti misalnya warna kulit, yang menandakan bahwa 

perbedaan antar-kelompok yang ada itu tak hanya bersifat 

budayawi, tetapi juga rasial; (6) perasaan in-group yang kuat, 

artinya bahwa para warga kelompok yang ada itu merasa sangat 

terikat kepada kelompok dan kebudayaannnya masing-masing; (7) 

gangguan-gangguan diskriminatif yang dilancarkan oleh golongan 

yang berkuasa terhadap golongan minoritas; dan (8) perbedaan 

kepentingan dan pertentangan-pertentangan pribadi antara para 

warga kelompok, yang akhirnya bisa membawa-bawa pertentangan 

antar-kelompok.  Faktor-faktor tersebut juga dapat menyebabkan 

putusnya hubungan antara orang-orang yang telah berasimilasi 

dengan orang-orang yang tidak bisa berasimilasi. 

 

Menurut Christopher Reynolds dalam hubungan guanxi, 
mempertahankan kepercayaan juga menjadi dasar sukses mereka.14 

Mereka berani memberikan kredit kepada orang yang telah 

dipercaya dengan bunga yang lebih rendah, memberikan potongan 

harga dan sebagainya, yang tujuannya adalah untuk 

mempertahankan hubungan. Dalam masalah marketing, Redding 

(dalam Efferin, 2006:114) juga menyatakan bahwa OCB Hong Kong 

dan Indonesia tidak terlalu banyak menekankan perhatiannya pada 

manajemen marketing. Menurutnya ini disebabkan oleh karena 

adanya trust-based networks (guanxi) dalam hubungan antar 

perusahaan (inter-firm relations) yang memiliki proses-proses 

marketing yang disederhanakan. Dalam hubungan antar perusahaan 

(inter-firm relations), Overseas Chinese Business cenderung 

mengatur hubungan pembelian dan penjualan dengan tingkat 

paling tidak secara formal dan sub-kontrak didasarkan pada 

personal/familial trust bonds. Chan (dalam Efferin, 2006:114) 

menekankan bahwa trust-based network (guanxi) Tionghoa dapat 

dibentuk berdasarkan banyak atribut seperti misalnya kekerabatan, 

teman sekolah, kolega dan  common interest. 

                                                           
14

 http://www.global-logic.net/fcrisis.htm. Download  tanggal 15 September 2008. 
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Dari konseptual tersebut sulit membangun guanxi 
berdasarkan kepercayaan bila terdapat stratifikasi sosial antara satu 

kelompok dengan kelompok lain dalam masyarakat Tionghoa. Jika 

akulturasi budaya menunjukkan adanya stratifikasi sosial antara 

yang eksklusif dengan yang inklusif, lebih-lebih asimilasi memiliki 

pembauran yang lebih kuat dengan budaya pribumi, menyebabkan 

mereka yang berasimilasi dengan sangat kuat dengan budaya dan 

life-style penduduk setempat (pribumi) kehilangan kepercayaan 

dari keluarga-keluarga Tionghoa yang masih mempertahankan 

”exlusive behavior” mereka.  

 

Kaitan dua konsep tersebut di atas membentuk proposisi 29: 

semakin kuat asimilasi kaum Tionghoa Peranakan miskin, maka 

semakin tidak ada guanxi dengan Tionghoa Totok dan kaya. 

 

 

Kaitan Antara Ketiadaan Guanxi dengan Distorsi Ekonomi 

Keseluruhan model konseptual Christopher Reynolds dapat 

digambarkan seperti pada Gambar 11.4. Gambar tersebut 

menunjukkan bahwa orang-orang yang berada di luar lingkaran 

utama, atau yang dianggap sebagai strangers atau orang-orang asing 

tidak dapat mengakses modal atau pun pekerjaan dari pusat modal. 

Mereka yang memiliki akses paling dekat dengan modal atau 

pekerjaan adalah anggota keluarga inti, kemudian anggota keluarga 

teras dan orang-orang yang dipercaya oleh keluarga inti, kemudian 

lingkaran berikutnya adalah keluarga jauh dan teman dekat yang 

dipercaya oleh keluarga inti atau direkomendasikan oleh keluarga 

teras, kemudian lingkaran berikutnya adalah teman-teman yang 

bukan anggota keluarga namun dipercaya oleh keluarga inti dan 

keluarga teras, kemudian yang paling luar dari lingkaran itu adalah 

strangers atau orang asing. Keluarga inti sulit mempercayai 

strangers demikian juga keluarga teras maupun keluarga jauh tidak 

mungkin berani merekomendasikan strangers, sehingga tertutupnya 
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bagi orang-orang yang berada di lingkaran luar atau strangers untuk 

memperoleh akses modal maupun pekerjaan sangat mungkin. 

Kaitan ketiadaan guanxi dan distorsi ekonomi membentuk proposisi 

30: semakin besar ketiadaan guanxi, maka semakin kuat distorsi 

ekonomi.  

 

 

Gambar 11.4. 

 
Reynolds (http://www.global-logic.net/fcrisis.htm) 

 

 

Kaitan Antara Distorsi Ekonomi dengan Petani Subsisten 

Todaro dan Smith (2003:78) menjelaskan bahwa “alasan 

mendasar atas terjadinya pemusatan penduduk dan kegiatan 

produksi di sektor pertanian dan produksi output primer (bahan-

bahan mentah) lainnya… itu sebenarnya sederhana saja, yakni 
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kenyataan bahwa pada tingkat pendapatan yang rendah prioritas 

setiap orang adalah pangan, pakaian, dan papan.” Pernyataan 

tersebut menguatkan bahwa sekolompok orang miskin yang 

kesempatan-kesempatan ekonominya terbatasi oleh karena 

terputusnya ikatan-ikatan persaudaraan dan persahabatan, 

khususnya yang hidup di desa-desa akan menjadikan pertanian 

berskala kecil sebagai pilihan pekerjaan pertama untuk bertahan 

hidup. Petani-petani subsisten atau berskala kecil ini hanya sekedar 

bekerja untuk dapat bertahan hidup. Jelas bahwa distorsi ekonomi 

memiliki hubungan yang erat dengan pilihan sekelompok orang 

yang terdistorsi untuk menjadi para petani subsisten. Kaitan dua 

konsep tersebut membentuk proposisi 31: semakin kuat distorsi 

ekonomi, maka semakin besar kemungkinan menjadi petani 

subsisten. 

 

 

Kaitan Antara Distorsi Ekonomi dengan Setengah Pengangguran 

Mengalami distorsi ekonomi atau terbatasi dan kehilangan 

berbagai kesempatan jejaring usaha dan mengakses kesempatan 

kerja bukan hanya menyebabkan masyarakat di pedesaan memilih 

bekerja sebagai petani kecil-kecilan atau buruh tani, namun bagi 

mereka yang tidak memilih pada sektor pertanian subsisten ini, 

akan memilih bekerja pada sektor ekonomi subsisten lainnya, 

misalnya dagang kecil-kecilan, menjadi kuli kasar, pedagang 

asongan, sales barang dsb. Kaitan antara dua konsep tersebut 

membentuk proposisi 32: semakin kuat distorsi ekonomi, maka 

semakin tinggi angkatan setengah pengangguran. 

 

 

Kaitan Antara Petani Subsisten dengan Pendapatan Rendah 

Pertanian berskala kecil atau subsisten hanya akan 

menghasilkan produksi yang dapat dimanfaatkan untuk bertahan 

hidup. Tidak ada harapan-harapan yang lebih besar dari hasil-hasil 

pertanian subsisten, selain hanya untuk bertahan hidup. Todaro dan 
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Smith (2003:79) menjelaskan bahwa “rendahnya produktivitas 

pertanian tidak hanya disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk 

dibandingkan dengan luas tanah yang tersedia, tetapi juga karena 

teknologi yang dipergunakan oleh sektor pertanian… itu seringkali 

masih rendah atau bahkan primitif, organisasi atau pengelolaannya 

yang buruk, dan masih sangat terbatasnya kualitas input-modal fisik 

dan manusia. Keterbelakangan teknologi itu sendiri disebabkan oleh 

pertanian… didominasi oleh petani-petani kecil nonkomersial. 

Selain itu, banyak petani… yang tidak memiliki tanah sendiri. 

Mereka hanya menyewa sebidang tanah garapan yang sempit dari 

para tuan tanah…. Sistem tata guna tanah seperti itu cenderung 

mengurangi insentif atau dorongan ekonomis bagi para penggarap 

atau petani untuk meningkatkan output dan produktivitasnya.” 

Suyanto dan Karnaji (2006:178) menjelaskan bahwa para petani 

yang tidak memiliki tanah sendiri, atau kaum migran di kota yang 

bekerja di sektor informal dengan hasil tidak menentu sehingga 

pendapatannya tidak mencukupi untuk memberi makan kepada 

dirinya sendiri dan keluarganya masuk dalam golongan yang 

menderita kemiskinan struktural.  

 

Kaitan dua konsep di atas membentuk proposisi 33: semakin 

kecil peluang petani subsisten untuk memperbaiki keadaan mereka, 

maka semakin rendah pendapatan mereka.  

 

 

Kaitan Antara Setengah Pengangguran dengan Pendapatan Rendah 

Suyanto dan Karnaji (2006:181) juga menjelaskan bahwa 

yang termasuk golongan miskin lain adalah kaum buruh, pedagang 

kaki lima, penghuni permukiman kumuh, pedagang asongan, dan 

lain-lain yang tidak terpelajar dan tidak terlatih, atau apa yang 

dengan kata asing disebut unskilled labour. Golongan miskin ini 

juga meliputi para pengusaha tanpa modal dan tanpa fasilitas dari 

pemerintah – yang sekarang dapat dinamakan golongan ekonomi 

sangat lemah (Soedjatmiko, 1981:46-61). Sebagaimana telah 
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didefinisikan di atas bahwa setengah pengangguran adalah angkatan 

kerja yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam 

seminggu). Mereka biasanya mengandalkan usaha jasa kecil-kecilan, 

seperti kuli kasar, pedagang asongan, pedagang kaki lima dsb. 

Menurut Todaro dan Smith (2003:255) “sepertiga penduduk miskin 

lainnya (selain yang mengandalkan pertanian subsisten) 

kebanyakan juga tinggal di pedesaan dan mereka semata-mata 

mengandalkan hidupnya dari usaha-usaha jasa kecil-kecilan, dan 

sebagian lagi bertempat tinggal di daerah-daerah sekitar atau 

pinggiran kota atau kampung-kampung kumuh di pusat kota 

dengan berbagai macam mata pencaharian seperti pedagang 

asongan, pedagang kaki lima, kuli kasar, atau dagang kecil-kecilan.”  

 

Kaitan dua konsep tersebut membentuk proposisi 34: 

semakin banyak angkatan setengah pengangguran, maka semakin 

banyak keluarga berpendapatan rendah.  

 

 

Kaitan Antara Pendapatan Rendah dengan Kemiskinan 

Todaro dan Smith (2003:225) menjelaskan bahwa “salah 

satu generalisasi yang terbilang valid mengenai penduduk miskin 

adalah bawasannya mereka pada umummya bertempat tinggal di 

daerah-daerah pedesaan, dengan mata pencaharian pokok di 

bidang-bidang pertanian dan kegiatan-kegiatan lainnya yang erat 

berhubungan dengan sektor ekonomi tradisional.” Todaro dan 

Smith (2003:225) mengambil contoh bahwa “telah diketahui sejak 

lama bila sekitar dua pertiga penduduk miskin di negara-negara 

berkembang masih menggantungkan hidup mereka dari pola 

pertanian yang subsisten, baik sebagai petani kecil atau buruh tani 

yang berpenghasilan rendah.” Dari model konseptual Todaro dan 

Smith tersebut menunjukkan bahwa dua pertiga penduduk miskin 

di negara-negara berkembang adalah orang-orang yang 

mengandalkan sektor ekonomi subsisten (pertanian subsisten dan 
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pekerjaan serabutan) yang menyebabkan tingkat pendapatan 

rendah masyarakat dan berujung pada kemiskinan.  

 

Kerentanan dan ketidakberdayaan orang miskin menurut 

Chambers (dalam Suyanto 2006:181) dapat dilihat dari 

ketidakmampuan keluarga miskin untuk menyediakan sesuatu guna 

menghadapi situasi darurat, seperti datangnya bencana alam, 

kegagalan panen, atau penyakit yang tiba-tiba menimpa keluarga 

miskin itu. Kerentanan ini sering menimbulkan proverty rackets 
atau “roda penggerak kemiskinan” yang menyebabkan keluarga 

miskin harus menjual harta benda dan aset produksinya sehingga 

mereka menjadi makin rentan dan tidak berdaya. Suyanto dan 

Karnaji (2006:178) juga menjelaskan bahwa sebuah keluarga petani 

yang termasuk kelompok near poor tidak mustahil terpaksa turun 

kelas menjadi kelompok destitute bila tanpa diduga panen mereka 

tiba-tiba gagal karena serangan hama, karena serangan banjir, atau 

karena anjloknya harga jual di pasaran akibat ulah spekulan gabah. 

Hal yang sama juga bisa terjadi di lingkungan masyarakat desa 

pantai. Keluarga nelayan pemilik yang tiba-tiba kehilangan jaring 

dan mesin perahunya karena serangan ombak, tidak heran bila hari 

itu juga ia tiba-tiba berubah menjadi orang miskin baru karena tidak 

lagi memiliki aset produksi layak 

 

Kaitan antara dua konsep tersebut membentuk proposisi 35: 

semakin rendah pendapatan, maka semakin tinggi kemiskinan. 

 

 

Kaitan Antara Kemiskinan dengan Masyarakat Marginal 

Lima belas tahun setelah Bilderdijk menulis syair yang 

mengkritik ketidak-pedulian terhadap kaum miskin, Da Costa, 

dalam salah satu karyanya, Song of 1840, berkata dengan lebih keras 

dari Bilderdijk, sekeras “uang yang berkuasa” di antara kelompok 

ningrat – sebagaimana ia sering menyebutnya – dan 

menggambarkan kepada kita bahwa krisis sosial sungguh-sungguh 
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telah terjadi di hadapan kita sekarang ini (Kuyper, 2004:24). Da 

Costa menulis demikian, 

 
Di sini kemewahan tumbuh dengan sendirinya, 
    tampak penuh kemewahan 
Dan berkilauan dengan kemudaan, 
   namun penuh kejijikan di dalamnya 
Menghancurkan bagaikan kanker, 
   dan sebagaimana ia adanya 
Membinasakan kebersamaan antarkelompok…. Di sana 
Sekelompok orang mengeluh karena pekerjaan yang tanpa 
  balasan, hanya kuk belaka 
Terjepit di leher yang bebas 
Terbakar oleh panas dan dinginnya malam, serta asap kekal 
Menghitamkan kota, dan baunya menyesakkan jiwa.  

 

Syair di atas menyiratkan bagaimana kaum ningrat dan 

penguasa tidak memiliki kepedulian terhadap kaum miskin, yang 

mereka lakukan justru sebaliknya dengan mengeksploitasi kaum 

miskin. Sementara si miskin semakin termarginal dan semakin tidak 

dipandang berarti sebagaimana dituliskan oleh Bilderdijk dalam 

syairnya, 

 

Ya, tanah hancur karena kaum miskin. 
 Mengapa tidak menyingkirkan mereka? 
 Maka kita akan terbebas dari mereka. 
 

Jadi kaitan antara dua konsep tersebut, yaitu antara 

kemiskinan dan masyarakan marginal  membentuk proposisi 36: 

Semakin miskin keadaan seseorang, maka semakin jauh ia akan 

termarginal dari masyarakatnya. 

 

Pengkaitan proposisi-proposisi di atas akhirnya membentuk 

sub model penelitian seperti yang tampak pada Gambar 11.5. 
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Gambar 11.5. 

 
 

Pada gambar sub model tersebut kembali kita melihat 

adanya „lingkaran setan‟ kemiskinan pada aras pembahasan distorsi 

ekonomi saja. Kemiskinan disebabkan oleh karena pendapatan 

rendah yang mana pendapatan rendah tersebut disebabkan oleh 

karena rata-rata pekerjaan masyarakat miskin bersifat subsisten 

(misalnya petani subsisten) dan banyak di antara mereka yang 

keadaannya menjadi setengah pengangguran yang keduanya 

disebabkan oleh karena adanya distorsi ekonomi. Distorsi ekonomi 

itu sendiri disebabkan oleh karena tiadanya jaringan keluarga 

sebagai sumber modal dan kesempatan kerja (guanxi) yang 

disebabkan oleh karena superioritas Tionghoa totok/kaya, menjadi 

masyarakat marginal, akulturasi budaya dan asimilasi. Namun 

kembali kemiskinan bukan hanya sebagai variable dependen, 

karena kemiskinan juga yang menyebabkan kesadaran kelas sosial 

yang kemudian menyebabkan perasaan superioritas di kalangan 

Tionghoa totok/kaya. Kemiskinan juga menyebabkan semakin 

termarginalnya orang miskin, menyebabkan diskriminasi politik 

yang kemudian menyebabkan akulturasi budaya dan asimilasi. 
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Distorsi Budaya 
 
Kaitan Antara Diskriminasi Politik dengan Akulturasi Budaya 

Tim Lindsey (2005:55) menjelaskan bahwa dalam 

Keputusan Presiden No. 127/U/Kep/12/1966 mengharuskan orang 

Tionghoa yang ingin menjadi warganegara Indonesia mengganti 

nama mereka dengan nama Indonesia dan orang Tionghoa “asing” 

tidak diijinkan untuk menggunakan nama Indonesia. Keputusan 

Presiden ini dengan sendirinya “mengasingkan” orang Tionghoa 

yang tetap ingin mempertahankan nama Tionghoa mereka dan 

tuntutan menggunakan nama Indonesia mengindikasikan usaha 

untuk menekan orang Tionghoa “meninggalkan” budaya Tionghoa 

mereka dengan berakulturasi dengan budaya setempat sehingga 

program asimilasi dapat berjalan dengan baik. Selain itu Instruksi 

Presiden No. 49/V/IN/8/1967 dan Surat Edaran dari Kementerian 

Informasi No. 2/SE/Ditjen/PPG/K/1988 melarang penerbitan dan 

pengiklanan huruf atau aksara Cina/Mandarin. Keputusan Menteri 

Perdagangan No. 286 tahun 1978 melarang pengiklanan, penjualan 

dan distribusi terbitan-terbitan dalam bahasa dan tulisan Mandarin. 

Peraturan-peraturan diskriminatif terhadap masyarakat Tionghoa 

Indonesia di atas memaksa orang-orang Tionghoa Indonesia untuk 

semaksimal mungkin berakulturasi dengan budaya setempat demi 

suksesnya program asimilasi yang dicanangkan pemerintah pada 

waktu itu.  

 

Fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa kaitan antara 

diskriminasi politik dengan akulturasi budaya sangatlah kuat, yang 

mana diskriminasi politik menyebabkan akulturasi budaya. Kaitan 

antara dua konsep tersebut membentuk proposisi 37: Semakin besar 

diskriminasi politik bagi warga masyarakat tertentu, maka semakin 

kuat usaha beralkulturasi untuk memperoleh pengakuan dan 

penerimaan. 
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Kaitan Antara Diskriminasi Politik dengan Asimilasi 

Leo Suryadinata (1999:22) menjelaskan bahwa selama 

beberapa dasa warsa terakhir banyak negara seperti Indonesia, 

Thailand dan Filipina telah memberlakukan kebijakan asimilasi 

terhadap etnis Tionghoa. Setelah merdeka Indonesia langsung 

memberlakukan kebijakan asimilasionis, tetapi menetapkan 

kebijakan integrasi dalam bidang sosial-budaya dan politk. Ketika 

Soeharto berkuasa ia mengintensifkan berbagai usaha asimilasi 

budaya. Semua sekolah Tionghoa dilarang, penggunaan bahasa Cina 

tidak dianjurkan dan penerbitan dalam bahsa Cina dilarang masuk 

ke Indonesia, etnis Tionghoa dihimbau untuk memakai nama-nama 

yang terdengar seperti nama Indonesia. Banyak orang Tionghoa 

yang mengubah nama mereka, sebagian untuk mengidentifikasikan 

diri dengan lebih baik dengan bangsa baru ini, sedangkan yang lain 

mengubah nama mereka dengan pertimbangan praktis seperti 

memudahkan mata pencaharian mereka. 

 

Menurut Leo Suryadinata (1999:24) berbeda dengan 

Indonesia, Filipina mendefinisikan bangsa mereka berdasarkan 

kebudayaan bukan berdasarkan ras. Orang Tionghoa mestizos 

dianggap warga Filipina, sebagaimana halnya orang Tionghoa totok 
Filipina  yang telah berakulturasi. Sementara di Thailand 

pemerintah juga mengambil kebijakan asimilasi terhadap etnis 

Tionghoa, dan bahkan asimilasi orang Tionghoa relatif tinggi. 

 

Penjelasan di atas menunjukkan adanya kaitan antara dua 

konsep, yaitu diskriminasi politik dengan asimilasi yang 

membentuk proposisi 38: Semakin besar diskriminasi politik bagi 

warga masyarakat tertentu, maka semakin kuat usaha asimilasi 

untuk memperoleh pengakuan dan penerimaan. 
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Kaitan Antara Akulturasi Budaya dengan Distorsi Budaya 

  Mariano Grondona (2006:89-95) memberikan 20 tipologi 

budaya pembangunan ekonomi dengan membandingkan budaya 

yang didominasi etika Protestan dan Katolik. Dengan 

membandingkan kedua nilai budaya tersebut Grondona 

mempertentangkan kedua nilai budaya, yang mana budaya yang 

satu mendukung terwujudnya pembangunan ekonomi baik bagi 

individu maupun masyarakat dan sedangkan yang lain justru 

menghampat pembangunan ekonomi. Dengan kata lain dapat 

disimpulkan bahwa bila terjadi akulturasi budaya antara dua budaya 

yang bertolak belakang tersebut maka akan terjadi apa yang disebut 

distorsi budaya.   

 

  Akulturasi budaya terjadi hampir dalam semua masyarakat 

Tionghoa perantauan namun dalam tingkatan yang berbeda-beda. 

Sebagaimana dijelaskan oleh Jamie Mackie (1999:185) “meskipun 

mereka menjadi bagian dari unsur-unsur warisan identitas etnis dan 

budaya Tionghoa di mana pun, interaksi sosial masyarakat Tionghoa 

Asia Tenggara dengan para tetangga pribumi telah mempengaruhi 

indentitas dan budayanya di dalam cara-cara yang rumit.” Mackie 

(1999:184) juga menuturkan bahwa “ada berbagai perbedaan yang 

terus melebar di antara orang Tionghoa Thailand, warga Singapura, 

dan orang Tionghoa Indonesia, yang hampir seluruhnya menyerap 

karakteristik budaya dan kesetiaan setempat pada tingkat-tingkat 

tertentu.” Mackie (1999:189) menambahkan, “Nilai-nilai berubah 

bersama dengan berjalannya waktu dalam sebagian besar 

masyarakat pada umumnya secara perlahan-lahan, tentunya, tetapi 

pasti dalam sebagian besar keadaan, seperti halnya struktur sosial 

dan pola-pola perilaku yang mereka jalani. Kaitan antara akulturasi 

budaya dengan distorsi budaya membentuk proposisi 39: semakin 

kuat akulturasi budaya Tionghoa di perantauan, maka semakin 

tinggi distorsi budaya asli Tionghoa mereka. 
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Kaitan Antara Asimilasi dengan Distorsi Budaya 

  Asimilasi Tionghoa dengan pribumi disebabkan oleh karena 

kebijakan pemerintah. Namun demikian asimilasi juga terjadi 

khususnya di kalangan masyarakat Tionghoa berstatus ekonomi 

rendah. Asimilasi ini pada umumnya terjadi melalui perkawinan 

antaretnis. Suhandinata (2009:71-73) menjelaskan “Tidak ada 

kelompok Tionghoa lain yang mempunyai hubungan yang lebih 

dekat dan akrab dengan warga Indonesia selain kaum Hokchia…. 

Perkawinan dan hidup bersama antara kaum Hokchia dan 

perempuan Indonesia merupakan yang paling kentara.” Menurut 

Suhandinata (2009:73) “alasan penting terjadinya perkawinan 

antaretnis oleh Hokchia tampaknya adalah status sosial dan 

ekonomi mereka yang rendah. Kaum totok dari kelas kaya, seperti 

anggota dari kelompok Hokkian, tampaknya lebih suka 

menciptakan keluarga Tionghoa yang murni dengan membawa istri 

dari tanah kelahiran mereka ke Hindia Belanda (Indonesia). Kaum 

Hokchia, yang hidup kurang mapan, kurang mampu melakukan hal 

ini. Alasan lainnya adalah bahwa perkawinan silang antarkelompok 

dialek bukan praktik yang umum; sedikit kaum totok dari kelompok 

dialek lain akan dengan senang hati mau menikahkan anak 

perempuan mereka dengan kaum Hokchia. Sebaliknya, perempuan 

Indonesia mungkin lebih menghendaki karena kaum Hokchia 

relatif lebih baik posisi ekonominya.” 

 

  Mackie (1999:189) menjelaskan bahwa konteks lokal 

hampir selalu penting dalam proses asimilasi masyarakat Tionghoa. 

Mackie (1999:189) berkata, “Di Thailand, misalnya, beberapa 

keluarga Tionghoa-Thai terkemuka sangat terasimilasi dengan 

identitas Thai, dengan menanggalkan banyak ketionghoaannya di 

dalam prosesnya; banyak yang lain hampir tidak pernah bergerak 

sejauh itu. Di Filipina juga, elit Tionghoa peranakan adalah yang 

pertama berpribudaya Spanyol, kemudian pada abad ke-18 dan ke-

19 beralih seperti orang Filipina, sampai titik di mana banyak di 

antara mereka kehilangan warisan Tionghoa-nya. Di Jawa, 
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Tionghoa Peranakan telah sejak lama sangat berbeda dengan kaum 

imigran generasi pertama, Totok.” 
 

  Dari penjelasan di atas dapat dilihat adanya stratifikasi sosial 

antara Tionghoa Totok dari kelas kaya dengan kaum Hokchia, yang 

menunjukkan bahwa hubungan perkawinan yang lebih mudah 

terjadi adalah antara kaum Hokchia dengan perempuan Indonesia, 

dari pada kaum Hokchia dengan anak perempuan Tionghoa Totok. 
Seperti dalam kasus Tionghoa Benteng yang sudah dalam banyak 

generasi perkawinan campur dengan perempuan pribumi 

menyebabkan semakin jauhnya hubungan mereka dengan Tionghoa 

Totok, namun semakin dekatnya hubungan mereka dengan 

keluarga pribumi. Asimilasi ini pada akhirnya menyebabkan 

semakin hilangnya budaya dan nilai-nilai asli Tionghoa terkikis 

oleh budaya dan life-style keluarga pribumi mereka. Kaitan antara 

asimilasi dengan distorsi budaya membentuk proposisi 40: semakin 

kuat asimilasi Tionghoa dengan pribumi, maka semakin tinggi 

distorsi budaya asli Tionghoa mereka. 

 

 

Kaitan Antara Distorsi Budaya dengan Gaya Hidup 

  Suyanto dan Karnaji (2006:178) menjelaskan bahwa gaya 

hidup (life style) yang ditampilkan antara kelas sosial satu dengan 

kelas sosial yang lain dalam banyak hal tidak sama, bahkan ada 

kecenderungan masing-masing kelas mencoba mengembangkan 

gaya hidup yang eksklusif untuk membedakan dirinya dengan kelas 

yang lain. Perbedaan tingkat pendidikan, kekayaan, status atau 

perbedaan kelas sosial juga mempengaruhi gaya hidup dan 

tindakan. 

 

  Jamie Mackie (1999:189) berkata, “Adalah orang Tionghoa 

Totok yang dikatakan suka bekerja keras, paling berani mengambil 

resiko, dan berhasil.” Hal senada juga disampaikan oleh Justian 

Suhandinata (2009:95), “Saudara kita dari kaum totok lebih bersifat 
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berani menghadapi spekulasi, lebih berani mempertaruhkan 

kekayaan mereka ke bisnis yang mungkin bisa cepat menghasilkan 

kekayaan yang cepat tetapi yang juga bisa cepat menghasilkan 

kegagalan total, sedangkan kaum peranakan lebih hati-hati, dan 

lebih suka bermain aman. Mereka tidak terlalu berani 

menginvestasikan seluruh harta mereka ke dalam satu bisnis.” 

Berhubungan dengan hidup hemat orang Tionghoa, Andreas Lee 

Tan (2008:50) berkata, “Kesederhanaan dan keprihatinan orang 

Cina bukan karena mereka tidak mempunyai uang atau tidak bisa 

berfoya-foya, tapi memang mereka menggunakan uang mereka 

begitu sangat disiplin dan perhitungan. Orientasi mereka bukan 

untuk sesaat tetapi berpikir panjang dan jauh.” Semua nilai-nilai 

Tionghoa di atas sepertinya telah terkikis dalam kehidupan banyak 

Tionghoa Benteng. Perilaku pemalas, cepat putus asa, tidak berani 

mengambil resiko telah menjadi stereotip yang dilekatkan terutama 

kepada orang-orang Tionghoa Benteng miskin. Gaya hidup boros, 

misalnya dalam hal pesta kawin, mereka berusaha untuk 

mengadakan pesta semeriah mungkin, paling tidak selama 2 hari 

dan 2 malam. Demi mengadakan pesta tidak sedikit yang menjual 

tanah mereka sebagai modal pesta. Contoh kehidupan boros lain 

dapat dilihat dari kehadiran para penari Cokek dalam setiap pesta 

kawin. Sebagaimana dituliskan dalam majalah Gaharu, Edisi 56, 

2008, “Menolak ajakan ngigel (berjoget) berarti menoreh aib ke diri 

sendiri, karena dianggap tak mampu memberikan uang saweran 

pada si penari. Dalam tradisi China menolak ajakan berarti jatuh 

gengsi. Tarian ini menjadi pemandangan biasa di rumah kawin saat 

warga keturunan Tionghoa menjalani ritual upacara pernikahan 

atau dikenal dengan Chiou Thoau. Tari yang sangat digemari 

masyarakat ini dinamakan Cokek. Biasanya acara menari bersama 

ini berlangsung dua hari dua malam. Di dekat meja-meja para 

penari Cokek tampak tersedia minuman yang beralkohol jenis 

Bir…. Biasanya disela-sela istirahat panjang… tidak jarang penari 

Cokek di-booking oleh lawan tarinya, meski tidak semuanya bisa 

disamaratakan.” 



 

366 

 

 Kompleksitas Kemiskinan Tionghoa Benteng 

 

  Gaya hidup orang-orang Tionghoa Benteng yang 

digambarkan majalah Gaharu tersebut sangat bertolak dengan gaya 

hidup orang-orang Tionghoa Totok seperti yang digambarkan di 

atas. Akulturasi budaya dan asimilasi Tionghoa Benteng dengan 

budaya dan nilai-nilai lingkungan lokalnya menyebabkan distorsi 

budaya dan nilai-nilai asli Tionghoa mereka. Kaitan antara dua 

konsep tersebut membentuk proposisi 41: semakin kuat distorsi 

budaya, maka semakin kuat pula perubahan gaya hidup. 

 

 

Kaitan Antara Distorsi Budaya dengan Tingkat Perselingkuhan 

  Salah satu ciri dari adanya kebudayaan kemiskinan menurut 

seorang ahli teori kebudayaan kemiskinan, Oscar Lewis (1993:11) 

adalah banyaknya orang miskin yang mengembangkan citra diri 

yang jelek. Oscar Lewis (1993:11) berkata, “Mereka yang rendah 

tingkat pendapatannya dan menganggur, lebih sering 

mengembangkan citra diri yang jelek, tidak bertanggung jawab, 

menelantarkan istri dan anak-anaknya, dan hidup atau mengadakan 

hubungan-hubungan gelap dengan wanita-wanita lain, dibanding 

dengan mereka yang memiliki pendapatan tinggi dan bekerja tetap.”  

 

  Dalam Kisah Lin Wha dalam buku Jalan Berliku Menjadi 
Orang Indonesia, Rebeka Harsono (2008:53-53) mengisahkan 

tentang kehidupan Oey Eng Wha, kakek dari Lin Wha. Konon Eng 

Wha adalah anak seorang tuan tanah di Tegal Alur. Ia jatuh miskin 

karena  “hidup dalam gemerlap pesta. Pesta judi dan pesta Cokek, 

wanita penghibur. Dua pesta itu biasanya berlangsung dalam acara 

pernikahan keluarga Cina Benteng.” Sebagaimana dikisahkan oleh 

Lin Wha (dalam Harsono, 2008:54), “Harta benda Eng Wha 

terkuras karena sering main perempuan. Selama itu ada beberapa 

perempuan yang hidup bersamanya. Tapi ia mengawini secara resmi 

seorang Cokek, yaitu Oh Cih. Emak Oh Cih, begitu Lin Wha 
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memanggil…. Dari perkawinan itu Eng Wha memperoleh Sembilan 

anak. Kekayaan yang tersisa dibagikan kepada Sembilan anak itu.” 

 

  Kaitan antara dua konsep tersebut membentuk proposisi 42: 

semakin kuat distorsi budaya (budaya kemiskinan), maka semakin 

tinggi tingkat perselingkuhan. 

 

 

Kaitan Antara Distorsi Budaya dengan Perjudian 

  Distorsi budaya dan perjudian memiliki hubungan erat. 

Sebagaimana dikatakan oleh Johanes Papu, “Bagi masyarakat dengan 

status sosial dan ekonomi yang rendah perjudian seringkali 

dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup 

mereka. Tidaklah mengherankan jika pada masa undian SDSB di 

Indonesia zaman orde baru yang lalu, peminatnya justru lebih 

banyak dari kalangan masyarakat ekonomi rendah seperti tukang 

becak, buruh, atau pedagang kaki lima. Dengan modal yang sangat 

kecil mereka berharap mendapatkan keuntungan yang sebesar-

besarnya atau menjadi kaya dalam sekejab tanpa usaha yang besar. 

Selain itu kondisi sosial masyarakat yang menerima perilaku berjudi 

juga berperan besar terhadap tumbuhnya perilaku tersebut dalam 

komunitas.”15 Johanes Papu juga menjelaskan bahwa “apa yang 

pernah dipelajari dan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan 

akan terus tersimpan dalam pikiran seseorang dan sewaktu-waktu 

ingin diulangi lagi. Inilah yang dalam teori belajar disebut sebagai 

Reinforcement Theory yang mengatakan bahwa perilaku tertentu 

akan cenderung diperkuat/diulangi bilamana diikuti oleh 

pemberian hadiah/sesuatu yang menyenangkan.”16  

 

  Andreas Lee Tan (2008:49-66) mendaftarkan norma dan 

etika orang Tionghoa, yaitu kesederhanaan, pekerja keras dan 

                                                           
15

 http://www.e-psikologi.com, download tanggal 14 April 2011. 
16

 http://www.e-psikologi.com, download tanggal 14 April 2011. 
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cerdas, fleksibel, tahan banting, berani mengambil resiko, politik 

dagang, dan tradisi judi. Dengan mengutip sebuah artikel, Andreas 

Lee Tan (2008:65-66) menjelaskan bahwa “Konfusius menyatakan 

bahwa orang tidak boleh berjudi karena judi buruk secara moral. 

Tapi pada kesempatan lain Konfusius mengatakan bahwa berjudi 

masih lebih baik dari pada bermalas-malasan atau tidak melakukan 

apa-apa. Hal ini merupakan semacam relativitas moral yang 

membuat judi menjadi paradoks dalam kehidupan orang Tionghoa.” 

 

  Kaitan dua konsep tersebut membentuk proposisi 43: 

semakin kuat distorsi budaya, maka semakin marak  perjudian.  

 

 

Kaitan Antara Gaya Hidup dengan Kemiskinan 

  Kisah Eng Wha dalam buku Jalan Berliku Menjadi Orang 
Indonesia (Harsono, 2008:53-54) adalah contoh nyata bagaimana 

gaya hidup boros, misalnya suka pesta pora, menghambur-

hamburkan uang atau harta dengan para wanita penghibur dan di 

meja judi menyebabkan para lelaki ini jatuh miskin. Dalam buku 

tersebut bukan hanya kisah Eng Wha, kakek Lin Wha atau orang 

tua papa Lin Wha yang jatuh miskin karena gaya hidup boros itu, 

namun kakek Lin Wha dari ibunya juga mengalami hal yang sama, 

bahkan juga suami Lin Wha sendiri.  

 

  Sebagaimana dituturkan dalam buku tersebut bahwa mama 

Lin Wha juga keturunan tuan tanah. Lin Wha (dalam Harsono, 

2008:55) mengisahkannya demikian, “Kakek dari mama saya 

seorang singkek yang kaya raya. Namanya Tjun Keh Lim. Tapi ia 

juga hidup miskin dan sekolahnya terhenti di jalan. Cina Benteng 

itu suka menghamburkan harta. Ada duit untuk banyakin istri, 

bukan sebaliknya untuk istri dan (sekolah) anak mereka. Maka 

sekarang anak-anak Cina Benteng tak bisa sekolah. Banyak berhenti 

di jalan karena didera kemiskinan.” Gaya hidup boros, atau 

menghamburkan harta untuk kesenangan juga menyebabkan suami 
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Lin Wha yang sudah sempat menikmati hidup mapan menjadi 

miskin dan semua harta mereka terkuras habis.  

 

  Kaitan antara dua konsep tersebut membentuk proposisi 44: 

semakin tinggi gaya hidup boros, maka semakin kuat kemungkinan 

terjerumus ke dalam kemiskinan.  

 

 

Kaitan Antara Tingkat Perselingkuhan dengan Kemiskinan 

  Oscar Lewis (1988:11) menunjukkan bahwa salah satu 

penyebab semakin terpuruknya masyarakat miskin salah satunya 

adalah karena banyaknya orang miskin yang justru 

mengembangkan citra diri yang jelek, yang menelantarkan istri dan 

anak-anak mereka dan hidup dengan perempuan-perempuan lain 

dalam hubungan gelap. Lihat kisah Eng Wha dan kakek Lin Wha 

dari mamanya di atas yang jatuh miskin karena terlibat 

perselingkuhan dan banyak istri.  

 

  Kaitan antara dua konsep tersebut membentuk proposisi 45: 

semakin tinggi tingkat perselingkuhan di antara keluarga miskin, 

semakin tinggi pula tingkat kemiskinan dalam komunitas tersebut. 

 

 

Kaitan Antara Perjudian dengan Kemiskinan 

  Johanes Papu17 memberikan tiga tingkatan atau tipe penjudi, 

yaitu: Pertama, Social gambler. Penjudi tingkat pertama ini adalah 

para penjudi yang masuk dalam kategori "normal" atau seringkali 

disebut social gambler, yaitu penjudi yang sekali-sekali pernah ikut 

membeli lottery (kupon undian), bertaruh dalam pacuan kuda, 

bertaruh dalam pertandingan bola, permainan kartu atau yang 

lainnya. Penjudi tipe ini pada umumnya tidak memiliki efek yang 

                                                           
17

 http://www.e-psikologi.com, download tanggal 14 April 2011. 
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negatif terhadap diri maupun komunitasnya, karena mereka pada 

umumnya masih dapat mengontrol dorongan-dorongan yang ada 

dalam dirinya. Perjudian bagi mereka dianggap sebagai pengisi 

waktu atau hiburan semata dan tidak mempertaruhkan sebagian 

besar pendapatan mereka ke dalam perjudian. Keterlibatan mereka 

dalam perjudian pun seringkali karena ingin bersosialisasi dengan 

teman atau keluarga. Di negara-negara dimana praktek perjudian 

tidak dilarang dan masyarakat terbuka terhadap suatu penelitian 

seperti di USA, jumlah populasi penjudi tingkat pertama ini 

diperkirakan mencapai lebih dari 90% dari orang dewasa. 

 

  Kedua, Problem gambler. Penjudi tingkat kedua ini disebut 

sebagai penjudi "bermasalah" atau problem gambler, yaitu perilaku 

berjudi yang dapat menyebabkan terganggunya kehidupan pribadi, 

keluarga maupun karir, meskipun belum ada indikasi bahwa 

mereka mengalami suatu gangguan kejiwaan (National Council on 
Problem Gambling USA, 1997). Para penjudi jenis ini seringkali 

melakukan perjudian sebagai cara untuk melarikan diri dari 

berbagai masalah kehidupan. Penjudi bermasalah ini sebenarnya 

sangat berpotensi untuk masuk ke dalam tingkatan penjudi yang 

paling tinggi yang disebut penjudi pathologis jika tidak segera 

disadari dan diambil tindakan terhadap masalah-masalah yang 

sebenarnya sedang dihadapi. Menurut penelitian Shaffer, Hall, dan 

Vanderbilt (1999) yang dimuat dalam American Journal of Public 
Health, No. 89, ada 3,9% orang dewasa di Amerika Bagian Utara 

yang termasuk dalam kategori penjudi tingkat kedua ini dan 5% 

dari jumlah tersebut akhirnya menjadi penjudi patologis.  

 

  Ketiga, Pathological gambler. Penjudi tingkat ketiga ini 

disebut sebagai penjudi "pathologis" atau pathological gambler atau 

compulsive gambler. Ciri-ciri penjudi tipe ini adalah 

ketidakmampuannya melepaskan diri dari dorongan-dorongan 

untuk berjudi. Mereka sangat terobsesi untuk berjudi dan secara 

terus-menerus terjadi peningkatan frekuensi berjudi dan jumlah 
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taruhan tanpa dapat mempertimbangkan akibat-akibat negatif yang 

ditimbulkan oleh perilaku tersebut, baik terhadap dirinya sendiri, 

keluarga, karir, hubungan sosial atau lingkungan di sekitarnya. 

American Psychiatric Association atau APA mendefinisikan ciri-ciri 

pathological gambling sebagai berikut: "The essential features of 
pathological gambling are a continuous or periodic loss of control 
over gambling; a progression, in gambling frequency and amounts 
wagered, in the preoccupation with gambling and in obtaining 
monies with which to gamble; and a continuation of gambling 
involvement despite adverse consequences". 

 

  Dari penjelasan kutipan di atas tersirat hubungan antara 

perjudian dan kemiskinan apalagi bila penjudi telah memasuki 

tingkatan kedua dan ketiga, yaitu problem gambler dan pathological 
gambler. Kaitan antara dua konsep tersebut membentuk proposisi 

46: semakin kuat tradisi judi, maka semakin kuat kemiskinan.  

 

  Pengkaitan proposisi-proposisi di atas akhirnya membentuk 

sub model penelitian seperti yang tampak pada Gambar 11.6. 

 

Gambar 11.6. 
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Defisiensi Individu 
 

Kaitan Antara Superioritas dengan Citra Diri 

Perasaan atau perilaku superior dapat melahirkan citra diri 

positif yang sangat menguntungkan orang tersebut. Seperti 

dijelaskan oleh Mahali,18 riset menunjukan bahwa kepribadian kita 

merupakan manifestasi sisi luar dari citra diri kita…. Citra diri 

positif seseorang membuat dirinya berharga di mata orang lain. 

Contohnya antara lain citra tentang kejujuran, ketegasan, wibawa, 

dan sikap tanpa kompromi dengan ketidakadilan. Orang yang 

memiliki citra diri seperti  itu relatif mudah untuk mencapai tujuan 

yang diinginkannya. Simpati orang lain selalu tertuju padanya. 

Akibat lanjutannya citra diri memacu antusias hidup yang 

bersangkutan. Namun demikian selain citra diri yang positif dapat 

lahir dari perasaan atau perilaku superior, perasaan dan perilaku 

superior juga dapat menciptakan citra diri yang negatif dalam diri 

seseorang. Misalnya bawahan yang seharusnya menghormati atasan 

menjadi pembangkang dan tidak suka menerima perintah atau 

nasehat karena perasaan atau perilaku superior orang itu. Menurut 

Suyanto dan Karnaji (2006:178) sebagian orang kelas sosial bawah 

terkadang mencoba meniru-niru atribut yang dikenakan gaya hidup 

kelas sosial di atasnya. Salah satu ciri dari kelas sosial bawah adalah 

mereka acapkali mengapresiasi dan sejauh mungkin ingin tampil 

seperti kelas sosial di atasnya. 

 

Hasil penelitian David L. Szanton (1999:351-404) 

menunjukkan perilaku superior orang Filipina terhadap orang 

Tionghoa melahirkan citra diri negatif di dalam diri orang Filipina.  

Szanton (1999: 359-360) menjelaskan “bahwa “sebagai orang luar”, 

orang Tionghoa menjadi terbatasi untuk memperoleh keuntungan 

ekonomi yang nyata… memiliki kerugian ekonomi yang besar, 

karena mereka tidak dapat menerapkan disiplin pada tenaga kerja 

                                                           
18

 http://ronawajah.wordpress.com, Download tanggal 20 April 2011. 
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Filipina, atau lebih tepat sebagian besar tenaga kerja laki-laki 

Filipina. Sebagian besar tenaga kerja dalam perusahaan-perusahaan 

mereka berasal dari keluarga-keluarga langsung atau keluarga-

keluarga besarnya.” Szanton (1999:361), berkata “Laki-laki Filipina, 

yang paling tidak terampil sekalipun, akan menganggap suatu 

penghinaan martabatnya, terhadap definisinya sebagai seorang laki-

laki, untuk diperintah oleh seorang majikan Tionghoa, terutama di 

depan rekan-rekannya sendiri.” Mr. Ming, seorang pengusaha dari 

perusahaan besar (Large Enterprise) sebagaimana tercuplik dalam 

hasil penelitian Sujoko Efferin dan Wiyono Pontjoharyo (2006:128), 

berkata, “Beberapa karyawan Tionghoa kadang-kadang menuntut 

terlalu banyak dan mereka memperlakukan teman-teman kerja 

pribumi mereka seperti karyawan mereka sendiri.” 

 

Kaitan antara dua konsep tersebut membentuk proposisi 47: 

semakin tinggi perasaan superior seseorang tentang diri mereka, 

maka semakin tinggi citra diri atau bagaimana mereka memandang 

diri mereka sendiri. 

  

 

Kaitan Antara Akulturasi Budaya dengan Citra Diri 

Definisi akulturasi budaya adalah bersatunya dua 

kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan baru tanpa 

menghilangkan unsur kebudayaan asli. Terbentuknya budaya baru 

secara alami berarti membentuk citra diri yang baru. Jadi kaitan 

antara dua konsep tersebut membentuk proposisi 48: semakin kuat 

akulturasi budaya, maka semakin kuat pula kemungkinan 

terbentuknya citra diri baru. 

 

 

Kaitan Antara Akulturasi Budaya dengan Motivasi Kerja 

David Landes (2006:26-43) berkata, “Max Weber benar. 

Sekiranya kita akan memetik suatu pelajaran dari sejarah 

pembangunan ekonomi, hal itu adalah bahwa hampir semua 
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perbedaan berasal dari budaya. Simak kewirausahaan kalangan 

minoritas ekspatriat – Tionghoa di Asia Timur dan Asia Tenggara.” 

Beberapa peneliti seperti Robert W. Hefner (1999:1-50), Gary H. 

Hamilton (1999:57-108), Dru C. Gladney (1999:146-175), Jamie 

Makie (1999:179:203), Tania Murray Li (1999:204-241), Michael G. 

Peletz (1999:242-282), Jennifer Alexander (1999:285-314), David L. 

Szanton (1999:351-376), Shaun Kingsley Malarney (1999:376-404) 

dan Hy van Luong (1999:405-436) telah memberikan hasil 

penelitian yang menunjukkan keunggulan ekonomi minoritas 

Tionghoa di Asia Timur dan Asia Tenggara yang tidak terlepas dari 

karakteristik budaya. Kontras antara karakteristik budaya 

pendukung motivasi kerja antara orang Tionghoa dan Melayu di 

Singapura ditunjukkan oleh Tania Murray Li (1999:204-243). Li 

(1999:204) berkata, “Dalam anggapan umum, orang Cina Singapura 

adalah manusia ekonomi yang paling sempurna, pengusaha alamiah 

yang cenderung mencari keuntungan pada setiap kesempatan.” 

Sedangkan tentang orang Melayu, Li (1999:207) berkata, “Anggapan 

umum di kalangan orang Singapura tentang orang Melayu 

Singapura adalah mereka ini ingin membentuk sebuah masyarakat 

yang dikuasai oleh pribumi, yang berwajah pedesaan, tidak 

berubah, dan miskin selamanya…. Stereotip-stereotip etnis 

mendorong para perencana kota menempatkan orang Melayu ke 

wilayah pinggir agar mereka dapat meneruskan kegiatan bertani 

atau menjadi nelayan dan menempatkan orang Cina yang dianggap 

berjiwa wirausaha di pusat kota.” Kontras karakteristik budaya, 

motivasi kerja atau usaha, dan kesuksesan antara Tionghoa dan 

pribumi ditunjukkan oleh semua peneliti di atas. Kontras antara 

motivasi kerja tinggi dari kalangan Tionghoa dan motivasi kerja 

lebih rendah di kalangan para tetangga pribumi mereka nampak 

jelas dalam hasil penelitian para peneliti di atas. 

 

Perbedaan motivasi kerja dan kepiawaian bisnis juga 

nampak antara orang-orang Tionghoa Totok dan Peranakan yang 

telah mengalami akulturasi budaya. Akulturasi budaya paling tidak 
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memiliki pengaruh terhadap berkurangnya motivasi kerja di 

kalangan Tionghoa Peranakan.  
 
Kaitan antara dua konsep tersebut membentuk proposisi 49: 

semakin tinggi tingkat akulturasi budaya masyarakat Tionghoa 

dengan budaya pribumi, maka semakin rendah motivasi kerja 

mereka.  

 

 

Kaitan Antara Asimilasi dengan Citra Diri 

  Menurut Norma (2006:62) proses-proses asimilasi akan 

timbul apabila: (1) ada perbedaan kebudayaan antara kelompok-

kelompok manusia yang hidup pada suatu waktu dan pada suatu 

tempat yang sama; (2) para warga dari masing-masing kelompok 

yang berbeda itu dalam kenyataannya selalu bergaul secara intensif 

dalam jangka waktu yang cukup lama; dan (3) demi pergaulan 

mereka yang telah berlangsung secara intensif itu, masing-masing 

pihak menyesuaikan kebudayaan mereka masing-masing, sehingga 

terjadilah proses saling penyesuaian kebudayaan di antara 

kelompok-kelompok itu. 

 

  Beberapa faktor yang diketahui dapat mempermudah 

terjadinya asimilasi, menurut Norma (2006:62) antara lain: (1) sikap 

dan kesediaan menenggang; (2) sikap menghadapi orang asing 

berikut kebudayaannya; (3) kesempatan di bidang ekonomi yang 

seimbang; (4) sikap terbuka golongan penguasa; (5) kesamaan dalam 

berbagai unsur kebudayaan; (6) perkawinan campuran; dan (7) dan 

musuh bersama di luar. 

 

   Drue C. Gladney (1999:146) memberikan teori hasil 

penelitiannya tentang orang-orang Hui di Cina. Orang-orang Hui 

mengaku bahwa mereka adalah orang-orang Tionghoa Muslim 

keturunan dari perkawinan campuran antara orang Arab (dan 

Muslim lainnya) dan orang Tionghoa di Cina sepanjang masa 1.200 
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tahun silam. Sejumlah orang Tionghoa Muslim sepanjang masa itu 

mengaku “berdarah Arab” (Pillsbury 1976). Tempat tinggal 

terbanyak penduduk Muslim (Hui) terisolasi di kantong-kantong 

wilayah pertanian. Menurut Gladney (1999:148) orang Tionghoa 

Muslim (Hui) tidak lagi cenderung berbisnis dibandingkan orang 

Tionghoa lainnya, maka terdapat pandangan yang kurang 

ambivalen terhadap pasar di kalangan kaum Muslim (Hui) 

dibandingkan dengan orang Han. Namun kemudian oleh karena 

ucapan Deng Xiaoping, “Menjadi kaya adalah mulia,” mendorong 

baik orang Han maupun Hui untuk meningkatkan kesejahteraan 

hidup mereka. Paling tidak di kalangan orang Hui muncul motivasi 

kerja demi menjunjung nama baik kaum Hui dan agama mereka. 

Sehingga kemakmuran telah datang ke Lingkungan Na (Na 
Homestead) bersama dengan keterlibatan Hui dalam usaha 

perdagangan sejak awal 1980-an. Dari hasil penelitian Gladney ini 

jelas bahwa asimilasi tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan dan 

perubahan budaya di dalamnya sehingga asimilasi mempengaruhi 

pembentukan citra diri yang baru dalam masyarakat yang telah 

melakukan atau hasil dari asimilasi melalui perkawinan campur.  

  

  Kaitan antara dua konsep tersebut membentuk proposisi 50: 

semakin tinggi tingkat asimilasi, maka semakin kuat citra diri baru 

di dalam masyarakat tersebut.  

 

 

Kaitan Antara Asimilasi dengan Motivasi Kerja 

Sebagaimana ditunjukkan oleh Gladney (1999: 148) 

asimilasi bangsa Hui bukan hanya berpengaruh terhadap citra diri 

mereka namun juga berpengaruh terhadap motivasi kerja mereka. 

Orang Han menilai orang Hui telah kehilangan karakteristik kerja 

keras untuk menghasilkan kekayaan sebanyak-banyaknya dalam 

segala kesempatan oleh karena bangsa Hui sudah tercampur, 

walaupun belakangan bangsa Hui menemukan motivasi kerja dari 

sudut yang lain dan menghantar mereka kepada kemakmuran. 
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Gladney (1999:155) menjelaskan, “Dengan kemakmuran, warga 

desa Hui diingatkan akan manfaat kekayaan: Itu bukan untuk 

keuntungan pribadi tetapi untuk melayani masyarakat dan 

keyakinan agama; keduanya rawan bagi kaum Muslimin dalam 

sebuah masyarakat yang dikuasai oleh Komunis Cina.” 

 

Motivasi kerja antara orang Tionghoa Totok dengan 

Tionghoa Peranakan yang mengalami asimilasi tentu saja berbeda. 

Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa asimilasi dapat menjadi 

faktor motivasi kerja. Kaitan antara dua konsep tersebut 

membentuk proposisi 51:  semakin kuat asimilasi dengan 

masyarakat yang memiliki motivasi kerja rendah, maka semakin 

rendah pula motivasi kerja mereka yang terasimilasi. 

 

Kaitan Antara Aras Pendidikan dengan Motivasi Kerja 

Pendidikan dan kemiskinan adalah dua variabal yang saling 

berkaitan. Orang-orang yang hidup dalam kemiskinan tidak jarang 

disebabkan oleh karena terjerat dalam lingkaran garis kemiskinan. 

Anak-anak yang lahir dari keluarga miskin biasanya sulit untuk 

melepaskan diri dari jerat kemiskinan karena kemiskinan telah 

menghalangi mereka untuk memperoleh pendidikan yang lebih 

baik, yang pada akhirnya aras pendidikan rendah mereka akan terus 

membawa mereka ke dalam kemiskinan yang lebih dalam lagi. 

Johanes Muller (2006:142) menjelaskan bahwa “kemiskinan 

merupakan salah satu sebab utama penderitaan anak-anak. 

Kelaparan, kekurangan gizi, air minum yang tidak bersih, 

keterbatasan prasarana sanitasi sebagai sumber dari banyak 

penyakit, lembaga kesehatan masyarakat yang di luar jangkauan 

orang miskin, semua itu dapat menjadi penyebab dari kematian 

dalam usia muda atau dari cacat fisik maupun otak yang tetap. 

Kemiskinan juga sering menjadi alasan mengapa anak diabaikan, 

dipaksakan bekerja atau dianiaya.” Pernyataan di atas menunjukkan 

eratnya hubungan kemiskinan dan pendidikan, dan pada akhirnya 

aras pendidikan rendah yang terpaksa diterima oleh anak-anak 
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miskin menyebabkan mereka masuk ke dalam kemiskinan pada 

generasi berikutnya. Mengapa aras pendidikan rendah dapat 

menyebabkan kemiskinan? Karena orang yang tidak sempat 

mengenyam pendidikan tinggi oleh karena tidak terjangkaunya 

biaya pendidikan, atau pun oleh karena harus sekolah dan bekerja 

sehingga anak-anak memutuskan untuk bekerja saja dan tidak 

melanjutkan sekolah, atau karena kurangnya gisi yang 

menyebabkan anak tidak mampu mengikuti pelajaran yang 

kemudian memutuskan berhenti sekolah, aras pendidikan rendah 

tersebut juga akan menghilangkan motivasi kerja mereka ketika 

mereka masuk ke dalam pekerjaan.  

 

Orang-orang miskin yang memiliki aras pendidikan rendah 

biasanya hanya memiliki motivasi kerja untuk sekedar bertahan 

hidup. Dalam keputus-asaan tidak berani berharap terlalu muluk-

muluk yang dianggap berada di luar jangkauan kemampuannya, 

sehingga hal ini membuat motivasi untuk mengembangkan diri dan 

kesejahteraan hidup jarang muncul. Bertahan hidup atau 

mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga adalah satu-satunya 

motivasi kerja mereka. Fokus kepada hal-hal yang bersifat subsisten 

seperti itu yang menyebabkan motivasi kerja seseorang rendah. 

Kaitan antara dua konsep tersebut membentuk proposisi 52: 

semakin rendah aras pendidikan seseorang, maka semakin rendah 

pula motivasi kerja mereka. 

   

 

Kaitan Antara Aras Pendidikan dengan Kreativitas Kerja 

  Suyanto dan Karnaji (2006:178) menjelaskan bahwa berbeda 

dengan orang-orang yang berpendidikan dan berasal dari kelas atas, 

banyak kajian telah membuktikan bahwa kelas sosial yang rendah 

seringkali merupakan kelompok yang paling terlambat menerapkan 

kecenderungan baru, khususnya dalam hal cara pengambilan 

keputusan. Orang-orang kelas sosial rendah umumnya ragu-ragu 

untuk menerima pemikiran dan cara-cara baru serta curiga terhadap 
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para pencipta hal-hal baru. Masih menurut Suyanto dan Karnaji 

(2006:186) terbatasnya pendidikan, kebiasaan membaca, dan 

pergaulan mengakibatkan kebanyakan orang-orang kelas sosial  

rendah tidak mengetahui latar belakang pemikiran yang mendasari 

berbagai program perubahan yang ditawarkan. Orang-orang kelas 

bawah umumnya mencurigai para ahli dari kalangan kelas sosial 

menengah dan atas yang menunjang perubahan. James Scott (dalam 

Suyanto, 2006:186) menyatakan bahwa salah satu ciri yang 

menandai masyarakat desa yang miskin di Asia Tenggara adalah 

keengganan untuk menempuh resiko atau lebih dikenal dengan 

istilah prinsip safety first (dahulukan selamat). Petani-petani kecil, 

dalam banyak hal lebih memilih menunggu daripada segera 

merespons perubahan atau tawaran program baru, karena bagi 

mereka kelangsungan hidup lebih penting daripada melakukan 

langkah-langkah terobosan yang belum jelas hasilnya. 

 

  Richard J. Herrnstein, dan Charles Murray (1994:133, 135) 

berkata, “Kami melihat betapa banyak kemiskinan bergantung pada 

tiga variabel independen: IQ, umur, dan status sosio-ekonomi orang 

tua…. Abilitas kognitif lebih penting dari pada status sosio-ekonomi 

orang tua dalam menentukan kemiskinan. Ini bukan berarti bahwa 

latar belakang sosio-ekonomi tidak relevan.” Abilitas kognitif inilah 

yang dapat membuat seseorang memiliki kreativitas. Sehingga tanpa 

pendidikan yang cukup seseorang tidak dapat mengembangkan 

abilitas kognitifnya untuk menghasilkan kreativitasnya. Mereka 

juga menegaskan bahwa satu hipotesis yang cukup familier adalah 

bahwa jiwa Anda dapat memberikan kesempatan kepada orang-

orang itu untuk menikmati pendidikan lebih lama, mereka akan 

dapat keluar dari kemiskinan (Murray, 1994:135). 

 

  Richard J. Herrnstein, dan Charles Murray (1994:136) 

menjelaskan hasil penelitiannya dengan membandingkan orang-

orang kulit putih dengan pendidikan tertinggi SMU (tidak lebih, 

dan tidak kurang) dengan orang-orang yang tamat sarjana (tidak 
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lebih, dan tidak kurang), hasilnya angka kemiskinan di antara dua 

kelompok ini diakui berbeda. Pelajaran dasar dari ini menunjukkan 

bahwa orang-orang yang menyelesaikan pendidikan sarjana jarang 

yang berujung menjadi orang miskin. Jadi, mereka menegaskan,  

“Abilitas kognitif masih memiliki dampak utama bagi kemiskinan” 

(Murray, 1994:137) 

 

  Jadi aras pendidikan rendah bukan hanya menyebabkan 

motivasi kerja rendah, namun juga menyebabkan kreativitas kerja 

mereka rendah. Wawasan yang terbatas karena aras pendidikan 

rendah, juga kemampuan berpikir yang terbatas menyebabkan 

mereka kurang dapat mengembangkan diri dalam pekerjaan. 

Kurang dapat membuat inovasi atau kreativitas dalam pekerjaan 

mereka. Mereka biasanya hanya memikirkan bagaimana 

menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepada mereka, 

memperoleh upah kerja, membelanjakan upah kerja untuk 

kebutuhan sehari-hari keluarga, dan hanya itu yang dapat 

dipikirkan. Kaitan antara dua konsep tersebut membentuk proposisi 

53: semakin rendah aras pendidikan seseorang, maka semakin 

rendah pula kreativitas kerja mereka. 

 

 

Kaitan Antara Citra Diri dengan Defisiensi Individu 

Menurut Sjafri Mangkuprawira “citra diri yang lemah akan 

berakibat lanjut pada harga diri yang lemah. Mereka yang tergolong 

seperti ini selalu merasa dirinya tidak bernilai dalam mengarungi 

kehidupan. Motivasi dan semangat hidupnya pun rendah.  Selalu 

dikungkung perasaan gagal. Mereka merasa menjadi korban masa 

lalu yang tidak sukses.”19 Orang-orang yang membiarkan citra diri 

yang lemah akan menyebabkan defisiensi-defisiensi individu 

bertumbuh dan berkembang di dalam dirinya, seperti kemalasan, 

mudah putus asa, tidak memiliki kemauan untuk mengubah nasib 

                                                           
19 http://ronawajah. wordpress.com, download tanggal 20 April 2011. 
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dsb. Kaitan antara dua konsep tersebut membentuk proposisi 54: 

semakin lemah citra diri seseorang, maka semakin kuat defisiensi 

individu yang berkembang di dalam dirinya. 

 

 

Kaitan Antara Motivasi Kerja dengan Defisiensi Individu 

  Suyanto dan Karnaji (2006:178) bahwa teori modernisasi 

juga cenderung memvonis kemiskinan bersumber dari lemahnya 

etos kerja, tidak dimilikinya etika wirausaha, atau karena budaya 

yang tidak terbiasa dengan kerja keras. Logika yang nyata adalah 

bahwa motivasi kerja yang rendah dapat menyebabkan defisiensi-

defisiensi individu. Orang yang tidak memiliki motivasi kerja 

biasanya menjadi pemalas, tidak semangat kerja, ingin hidup santai-

santai dan tanpa mau berjuang. Kaitan antara dua konsep tersebut 

membentuk proposisi 55: semakin rendah motivasi kerja seseorang, 

maka semakin kuat defisiensi-defisiensi individu yang berkembang 

di dalam dirinya.  

 

 

Kaitan Antara Kreativitas Kerja dengan Defisiensi Individu 

Selain motivasi kerja rendah, kreativitas kerja rendah juga 

menjadi penyebab lahirnya defisiensi individu dalam diri seseorang. 

Orang yang tidak kreatif akhirnya selalu menjadi orang yang kalah 

dalam persaingan kerja. Kekalahan seringkali bukan hanya 

menyebabkan bangkitnya semangat seseorang, namun bagi mereka 

yang merasa bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan bersaing 

akan menyebabkan ketertekanan dan keputus-asaan, yang mana 

pada akhirnya keputus-asaannya menyebabkan kemalasan atau 

paling tidak menyebabkan mereka tidak memiliki semangat untuk 

berjuang. Kaitan antara dua konsep tersebut membentuk proposisi 

56: semakin rendah kreativitas kerja seseorang dalam persaingan 

kerja, maka semakin tinggi kemungkinan lahir dan berkembangkan 

defisiensi individu dalam dirinya. 
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Kaitan Antara Defisiensi Individu dengan Kemiskinan 

Individual explanation yang merupakan salah satu dari 

empat teori kemiskinan yang dijelaskan oleh Paul Spicker (2002:15), 

menjelaskan bahwa “kemiskinan… diakibatkan oleh karakteristik 

orang miskin itu sendiri: malas, pilihan yang salah, gagal dalam 

bekerja, cacat bawaan, belum siap memiliki anak dan sebagainya.” 

Suyanto dan Karnaji (2006:178) menjelaskan bahwa dari kubu yang 

pro kepada teori-teori modernisasi, mereka umumnya memang 

menuding kemiskinan itu terjadi karena seorang individu atau 

anggota keluarga yang miskin itu memang malas bekerja.  

 

Richard J. Herrnstein dan Charles Murray (1994:131) 

berkata bahwa beberapa orang miskin karena keadaan yang 

melampaui kontrol mereka, namun yang lain miskin sebagai hasil 

dari perilaku mereka sendiri. Mereka menegaskan bahwa sekarang 

ini kemiskinan dilihat sebagai hasil dari berbagai penyebab 

sistemik, bukan karakteristik-karakteristik individual.  Literatur 

teknis tentang berbagai penyebab kemiskinan belakangan ini paling 

banyak memberikan penjelasan-penjelasan ekonomik dan sosial 

dari pada dengan karakteristik-karakteristik individu. Kebanyakan 

dari literatur ini berfokus pada kemiskinan di antara kalangan orang 

kulit hitam dan akarnya di dalam rasisme dan tidak cocok untuk 

diterapkan dalam menjelaskan kemiskinan di antara orang-orang 

kulit putih. 

 

Jadi kaitan antara dua konsep tersebut membentuk proposisi 

57: semakin kuat defisiensi individu yang dimiliki oleh suatu 

masyarakat tertentu, maka semakin tinggi angka kemiskinan dalam 

masyarakat tersebut. 

 

Kaitan Antara Kemiskinan dengan Aras Pendidikan 

Johanes Muller (2006: 136) menjelaskan bahwa di negara-

negara yang paling terbelakang, pada tahun 2000-2004 jumlah anak 
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seumur (yang lahir pada tahun yang sama) yang masuk tingkat 

pertama sekolah dasar adalah 71 % laki-laki dan anya 65 % 

perempuan, namun demikian banyak juga dari anak-anak itu yang 

meninggalkan sekolah dasar tanpa tamat dan ijazah (drop-outs), 
bahkan di Agrika lebih dari 50 %. Jadi ketrampilan bidaya yang 

paling dasariah, yaitu membaca menulis dan menghitung, tidak 

diteruskan kepada sejumlah besar dari mereka.  

 

Mengapa hal itu terjadi? Itu terjadi karena kemiskinan yang 

menghimpit orangtua  atau keluarga mereka. Johanes Muller 

(2006:136) menjelaskan bahwa kerja anak sehubungan dengan 

kegiata di kebun, di pertanian, dalam kerajinan tangan keluarga 

atau dalam enjualan di jalan (sektor informal), yang sering amat 

melelahkan dan makan banyak waktu tidak seharusnya dibebankan 

kepada anak-anak, karena hal itu sering menjadi sebab utama 

mengapa mereka tidak bersekolah, sering membolos dan akhirnya 

meninggalkan sekolah. Namun demikian bagi keluarga-keluarga 

miskin sering tidak ada pilihan lain untuk mencari nafkah dan 

melestarikan kehidupan mereka, sehingga pelibatan anak-anak ke 

dalam pekerjaan-pekerjaan tersebut terpaksa harus dilakukan. 

 

Menjawab mengapa begitu banyak anak dari keluarga 

miskin gagal di sekolah, bahkan walaupun sistem Sekolah Dasar 

cukup baik dan tidak memungut biaya sekolah sehingga sebenarnya 

dapat dijangkau oleh semua anak? Johanes Muller (2006:137) 

menjelaskan bahwa ada berbagai mekanisme struktural yang 

berpengaruh dalam hal ini. Anak dari keluarga miskin sering 

menghadapi masalah nutrisi (gizi buruk, kurang gizi) yang 

bagaimanapun juga menguarangi kesanggupan untuk 

berkonsentrasi dan belajar. Selain itu banyak juga anak yang harus 

bekerja cukup keras dalam lingkungan keluarga, suatu keharusan 

demi menjamin nafkah. Akibatnya mereka sering lelah dan 

mengantuk di sekolah atau bahkan membolos, lntas tidak naik kelas 

dan akhirnya meninggalkan sekolah tanpa ijazah dan tanpa banyak 
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kemajuan. Orang tua mereka, terutama para ibu, juga harus 

menanggung beban berat mencari nafkah, lagipula mereka pada 

umumnya memiliki taraf pendidikan yang rendah pula sehingga 

kurang dapat mendukung anak mereka dalam sekolah. Bahkan 

mereka juga sering menganggap sekolah kurang penting 

berdasarkan pengalaman, bahkan pendidikan sekolah hampir tidak 

membantu untuk memperbaiki keadaan dan pendapatan mereka. 

 

Berdasarkan data Sakernas 1994 (dalam Mahhubah, 

2003:111) jumlah pekerja anak di Indonesia yang berumur 10-14 

tahun sebanyak 2,08 juta.  Kemiskinan banyak diakui sebagai factor 

yang menyebabkan keterlibatan anak dalam bekerja. Menurut Elok 

Mahhubah (2003:117) kaitan antara kmiskinan dan pendidikan 

dapat berupa seperti sebuah lingkaran setan, karena miskin maka 

tidak berpendidikan cukup, dank arena tidak berpendidikan tetap 

miskin. Jadi jelas di sini bahwa ada kaitan yang sangat erat antara 

dua konsep tersebut yang membentuk proposisi 58: Semakin miskin 

keadaan seseorang, maka semakin rendah aras pendidikan anak-

anaknya. 

 

Pengkaitan proposisi-proposisi di atas akhirnya membentuk 

sub model penelitian seperti yang tampak pada Gambar 11.7. 
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Gambar 11.7.   

 
 

 

 

Konstruksi Model  
 

Keterkaitan konsep-konsep dari proposisi-proposisi yang 

telah membentuk sub-sub model di atas membentuk suatu teori 

atau model, yaitu model/teori yang dihasilkan dalam penelitian ini. 

Model/teori hasil penelitian tersebut dapat dilihat pada Gambar 

11.8. 

 

Model tersebut dapat dijabarkan bahwa banyak warga 

Tionghoa Benteng yang tidak memiliki status kewarganegaraan 

yang jelas, bukan WNI juga bukan WNA (stateless) disebabkan oleh 

beberapa faktor, di antaranya ialah oleh karena adanya diskriminasi 

politik dari pemerintah yang berupa peraturan-peraturan 

pemerintah yang bersifat diskriminatif terhadap masyarakat etnis 

Tionghoa, ditambah dengan adanya para birokrat korup yang 
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menyebabkan halangan birokrasi bagi warga Tionghoa dalam 

mengurus dan memperoleh kelengkapan dokumen 

kewarganegaraan. Faktor lain penyebab stateless adalah adanya 

tekanan sosial. Anggapan bahwa orang-orang Tionghoa kaya 

menyebabkan birokrat terkait mempersulit orang-orang Tionghoa 

dalam pengurusan surat-surat atau pun dokumen kewarganegaraan 

dengan harapan mereka dapat memberi uang suap untuk 

mendapatkan apa yang mereka inginkan. Namun banyak juga warga 

Tionghoa Benteng, khususnya yang tinggal di daerah pedesaan 

menjadi stateless oleh karena pengabaian terhadap pentingnya 

status kewarganegaraan dan bukti-bukti berupa dokumen resmi 

kewarganegaraan. Karena mereka berpikir tinggal di pedesaan dan 

tidak berminat untuk bepergian ke daerah perkotaan, maka mereka 

mengganggap dokumen-dokumen kewarganegaraan tersebut tidak 

penting.  

 

Status stateless pada akhirnya menyebabkan mereka 

memiliki kesempatan kerja rendah karena untuk memperoleh 

pendidikan yang lebih tinggi dan untuk memperoleh kesempatan 

kerja profesional tertentu diperlukan dokumen-dokumen 

kewarganegaraan, seperti KTP, Akte Lahir atau dokumen-dokumen 

resmi lainnya. Kesempatan kerja rendah inilah yang kemudian 

menyebabkan tingginya angka pengangguran. Status stateless bukan 

hanya menyebabkan rendahnya kesempatan kerja, namun juga 

menyebabkan mereka tidak memiliki aksesbilitas hak-hak sipil, 

seperti program bantuan untuk orang miskin dan pengentasan 

kemiskinan yang biasanya sarat dengan birokrasi. Pada akhirnya 

banyaknya pengangguran dan tidak dimilikinya aksesbilitas hak-

hak sipil menyebabkan mereka mengalami kemiskinan yang tidak 

bisa dielakkan. Pada akhirnya kemiskinan itu sendiri kembali 

berputar menyebabkan diskriminasi politik, halangan birokrasi, 

tekanan social dan pengabaian dokumen kewarganegaraan. 
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Keterhubungan berdasarkan saling percaya (trust 
relationship) atau dalam jejaring bisnis Tionghoa dikenal dengan 

istilah Xingyong merupakan salah satu kekuatan jejaring dan 

kesuksesan bisnis masyarakat Tionghoa bahkan bukan hanya di 

Indonesia, namun di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Namun 

karena jejaring berdasarkan rasa saling percaya atau Xinyong yang 

menjadi kekuatan bisnis dan ekonomi Tionghoa ini hilang, hal 

tersebut menyebabkan hilangnya kesempatan kerja dan distorsi 

sosial. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hilangnya 

keterhubungan berdasarkan saling percaya ini, yang mana di 

antaranya adalah:  

 

(1) Stigma yang diberikan Tionghoa totok dan Tionghoa 

kaya bahwa Tionghoa yang sudah terlalu dalam masuk ke dalam 

akulturasi dan asimilasi yang menyebabkan mereka memiliki 

karakter dan motivasi kerja rendah seperti masyarakat pribumi pada 

umumnya, sehingga banyak dari mereka yang memasukkan 

Tionghoa kaya ke dalam kelas Tionghoa, namun memasukkan 

Tionghoa miskin ke dalam kelas pribumi. Stigma bahwa Tionghoa 

miskin sama dengan kelas pribumi, pemalas, tidak dapat dipercaya 

memutuskan keterhubungan berdasarkan saling percaya tersebut.  

 

(2) Selain adanya stigma dari Tionghoa totok ada juga 

kesadaran kelas sosial antara Tionghoa peranakan kaya dan 

Tionghoa peranakan miskin menyebabkan hilangnya atau putusnya 

keterhubungan berdasarkan saling percaya. 

 

(3) Ikatan primordial berdasarkan agama dan kepercayaan, 

sejak agama atau kepercayaan dalam masyarakat Tionghoa Benteng 

bervarisi, ada yang beragama Budha, Konghucu, Kristen, Katolik, 

dan Islam, menyebabkan putusnya keterhubungan berdasarkan 

saling percaya di antara mereka yang berbeda agama dan 

kepercayaan. 
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(4) Gong xiao adalah istilah Tionghoa Benteng yang berarti 

orang yang tidak tahu berterimakasih atas bantuan yang diberikan 

orang lain seringkali dilekatkan kepada masyarakat Tionghoa 

Benteng miskin menjadi stigma sehingga hal tersebut 

menghilangkan putusnya keterhubungan berdasarkan saling 

percaya. Perilaku gong xiao sendiri sebenarnya disebabkan oleh 

karena aras pendidikan mereka yang rendah. 

 

Tidak adanya atau hilangnya keterhubungan berdasarkan 

saling percaya atau Xinyong ini pada akhirnya menyebabkan 

rendahnya kesempatan kerja bagi warga Tionghoa Benteng miskin 

di perusahaan-perusahaan Tionghoa. Putusnya keterhubungan 

berdasarkan saling percaya ini juga menyebabkan distorsi sosial 

yang dialami oleh warga Tionghoa miskin. Sudah tentu rendahnya 

kesempatan kerja dan distorsi sosial ini menyebabkan tingginya 

angka pengangguran di kalangan komunitas Tionghoa Benteng yang 

pada akhirnya menyebabkan kemiskinan di komunitas mereka. 

Kemudian kembali kemiskinan tersebut berputar menyebabkan 

stigma etnik, dan kesadaran kelas sosial. 

 

Selain xinyong/trust relationship, keterhubungan 

berdasarkan hubungan pribadi dan keluarga (guanxi/personal 
relationship) adalah kunci utama kekuatan jejaring bisnis dan modal 

Tionghoa perantauan, termasuk Tionghoa Indonesia. Hilangnya 

guanxi antara Tionghoa peranakan miskin dengan Tionghoa Totok 
atau Tionghoa kaya menyebabkan mereka kehilangan kesempatan 

untuk mengakses bantuan modal atau kesempatan kerja. Beberapat 

faktor yang menyebabkan tidak adanya guanxi ini di antaranya 

adalah (1) superioritas Tionghoa Totok dan kaya yang disebabkan 

oleh karena munculnya kesadaran kelas sosial. Superioritas ini 

menyebabkan mereka membatasi diri untuk tidak terhubung terlalu 

dekat dengan Tionghoa Benteng miskin yang di mata mereka sudah 

lebih mirip dengan orang pribumi dari pada orang Tionghoa. (2) 

Kondisi Tionghoa Benteng miskin sebagai masyarakat Tionghoa 
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yang termarginal dari masyarakat Tionghoa pada umumnya juga 

menyebabkan tidak adanya guanxi. (3) Akulturasi budaya dan 

asimilasi dengan budaya dan life-style tetangga pribumi justru 

menyebabkan mereka kehilangan ikatan guanxi dengan masyarakat 

Tionghoa-nya secara umum. 

 

Tidak adanya guanxi antara Tionghoa Benteng miskin 

dengan Tionghoa Totok dan kaya menyebabkan terjadinya distorsi 

ekonomi yang dialami oleh orang-orang Tionghoa Benteng miskin, 

sehingga mereka tidak dapat mengakses bantuan modal atau 

pekerjaan yang layak dan hanya dapat melakukan pekerjaan sebagai 

buruh tani atau petani subsisten untuk sekedar bertahan hidup dan 

tidak memiliki pekerjaan yang jelas atau menjadi setengah 

pengangguran. Kondisi tersebut sangat mungkin menyebabkan 

rendahnya pendapatan keluarga mereka dan pada akhirnya 

berujung kemiskinan. Kemudian kemiskinan tersebut juga kembali 

berputar menyebabkan masyarakat miskin menjadi masyarakat 

marginal. 

 

   Distorsi budaya dalam komunitas Tionghoa Benteng 

disebabkan oleh karena terjadinya akulturasi budaya dan asimilasi. 

Akulturasi budaya dan asimilasi tersebut disebabkan oleh karena 

adanya diskriminasi politik. Distorsi budaya tersebut melahirkan 

perilaku dan karakter seperti gaya hidup boros, misalnya pesta 

kawin mewah yang terkesan dipaksakan walaupun kondisi ekonomi 

yang kadang-kadang tidak sebanding dengan pesta yang diadakan 

untuk menaikkan gengsi keluarga, pemborosan para lelaki Tionghoa 

Benteng yang menyukai atau gemar nyawer (memberi uang) ketika 

sedang ngibing dengan para Cokek. Distorsi budaya tersebut juga 

menyebabkan tingkat perselingkuhan yang banyak ditemukan di 

kalangan lelaki Tionghoa Benteng, mulai memiliki istri lebih dari 

satu, memiliki istri simpanan (teman selingkuh), atau gonta-ganti 

pasangan (kawin-cerai). Kehadiran para Cokek seringkali juga 

memperparah masalah perselingkuhan tersebut. Banyaknya 
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pengangguran yang mengandalkan hidup dari menang judi juga 

merupakan buah dari distorsi budaya. Perjudian. Gaya hidup 

boros, tingkat perselingkuhan yang lumayan tinggi, dan maraknya 

perjudian menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan mereka.  

 

Perasaan dan perilaku superior atau eksklusif atas para 

tetangga pribumi mereka hampir menjadi hal yang sudah umum di 

kalangan masyarakat Tionghoa. Ada banyak hal yang membentuk 

perasaan dan perilaku superior tersebut, misalnya kondisi kelas 

sosial dan ekonomi masyarakat Tionghoa diakui lebih unggul 

dibandingkan para tetangga pribuminya, walaupun pada 

kenyataannya banyak juga orang Tionghoa miskin, namun yang 

sering terekspose adalah keberhasilan orang-orang Tionghoa di 

dunia bisnis, sehingga makmur dan kaya hampir lekat dengan orang 

Tionghoa. Dari segi kulit orang Tionghoa yang berkulit putih metah 

juga melahirkan perasaan lebih unggul. Dari segi sejarah sejak 

zaman Belanda masyarakat Tionghoa ini dipandang sebagai 

masyarakat unggul dibandingkan dengan pribumi yang bisa 

diandalkan untuk mengelola bisnis. Perasaan dan perilaku superior 
ini dikuatkan juga oleh perasaan dan perilaku inferior para tetangga 

pribumi mereka – yang  secara status sosial dan ekonominya 

memang lebih rendah – dalam interaksi sehari-hari. Misalnya 

perempuan pribumi akan merasa naik derajatnya jika dinikahi oleh 

lelaki Tionghoa. Perasaan dan perilaku superior Tionghoa lainnya 

adalah kebanggaan mereka dengan mempertahankan nama 

Tionghoa, bahkan walaupun mereka adalah keturunan campur 

selama beberapa generasi, dan dilihat dari segi kulit mereka juga 

sudah tidak dapat dibedakan dengan para tetangga pribumi mereka. 

 

Perasaan dan perilaku superior tersebut bahkan masih dapat 

ditemukan di dalam diri orang Tionghoa Benteng yang sudah 

berakulturasi dan berasimilasi. Bahkan perasaan dan perilaku 

superior tersebut masih dapat ditemukan di kalangan Tionghoa 

Benteng yang secara sosio-ekonomi tergolong sangat miskin. 
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Sebutan fanyin atau fankui untuk orang pribumi, yang bermuatan 

merendahkan, dalam percakapan interen di kalangan komunitas 

mereka masih sering terdengar. Perasaan dan perilaku superior ini 

menyebabkan berkembangnya citra diri yang terbawa ke tempat 

kerja. Mereka yang sebenarnya secara sosio-ekonominya tidak ada 

bedanya dengan para tetangga pribumi mereka, bahkan tergolong 

lebih miskin, namun merasa gengsi untuk melakukan pekerjaan-

pekerjaan “rendah” yang menurut mereka layak dikerjakan oleh 

orang pribumi. Bahkan tidak jarang terjadi walaupun kedudukan 

dalam pekerjaan sama, mereka kadang-kadang bertindak seperti bos 

bagi para teman pribumi mereka. Perasaan superior ini yang 

menyebabkan citra diri yang keras kepala, tidak dapat diatur atau 

dinasehati bahkan oleh atasan mereka atau dalam bahasa mereka 

disebut dengan istilah auban. Mereka merasa terhina bila ditegur 

atau dimarahi oleh atasan. Mereka menetapkan harga diri mereka 

begitu tinggi, sehingga kadang-kadang mereka memutuskan lebih 

baik kehilangan pekerjaan dari pada “direndahkan” atau karena 

ditegur atau dimarahi oleh atasan. Citra diri demikian yang 

kemudian berkembang menjadi defisiensi individu, misalnya 

kemalasan, tidak tahan banting mudah putus asa yang tidak khayal 

kemudian membawa mereka ke dalam kemiskinan. 

 

Selain oleh karena perasaan dan perilaku superior, citra diri 

seperti dijelaskan di atas juga disebabkan oleh karena terjadinya 

akulturasi budaya dan asimilasi mereka dengan masyarakat pribumi. 

Karena adanya muatan sentimen dan kadang-kadang konflik antara 

masyarakat Tionghoa dengan pribumi, yang mana biasanya 

masyarakat Tionghoa menjadi pihak yang kalah dan terdiskriminasi, 

orang-orang Tionghoa yang telah berakulturasi dan berasimilasi – 

sehingga  memiliki hubungan dekat dengan orang pribumi dan 

posisi mereka lebih aman – seringkali memiliki posisi tawar yang 

lebih menguntungkan terhadap para bos Tionghoa mereka. Pada 

akhirnya akulturasi dan asimilasi ini juga mempengaruhi motivasi 

kerja mereka yang kemudian melahirkan defisiensi-defisiensi 
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individu di kalangan mereka. Aras pendidikan yang rata-rata 

rendah juga menjadi penyebab rendahnya motivasi dan kreativitas 

kerja mereka yang kemudian juga melahirkan defisiensi-defisiensi 

individu di kalangan mereka yang menyebabkan kemiskinan dan 

kemudian kemiskinan kembali berputar menyebabkan rendahnya 

aras pendidikan anak-anak orang miskin. 

 

Seluruh rangkaian teori atau model kemiskinan Tionghoa 

Benteng tersebut dapat dilihat pada Gambar 11.8. Pada gambar teori 

atau model tersebut dapat dilihat betapa kompleksnya kemiskinan 

di kalangan komunitas Tionghoa Benteng sehingga model tersebut 

kemudian dinamakan teori kompleksitas kemiskinan Tionghoa 

Benteng. Bukan hanya dimensi struktural saja yang menyebabkan 

kemiskinan Tionghoa Benteng, namun baik dimensi struktural, 

kultural dan individual dan berbagai faktor lain kait-mengait 

membentuk masalah kemiskinan yang kompleks. Ada kaitan makro 

dan mikro yang keduanya juga secara bersama-sama menyebabkan 

kompleksitas kemiskinan Tionghoa Benteng. Pengentasan 

kemiskinan Tionghoa Benteng harus dilakukan secara bersama-

sama baik dari segi struktural, kultural maupun individual. 

Pemutusan lingkaran kemiskinan dari satu atau dua segi (misalnya 

struktural dan kultural) saja tidak akan mampu memutus lingkaran 

setan kemiskinan maupun pengentasan kemiskinan Tionghoa 

Benteng. Kondisi kemiskinan mereka ini benar-benar kompleks.  
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Gambar 11.8. 


