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SATU 

PENDAHULUAN 
 

 

 

Siapakah Tionghoa Benteng itu? Menurut Go Gien Tjwan 

(2008:12) kaum urban Jakarta menyebut golongan peranakan 

Tionghoa di Tangerang dengan sebutan Cina Benteng. Kota 

Tangerang sendiri oleh penduduk sering disebut sebagai kota 

Benteng, karena dahulu di sini pernah ada sebuah benteng Belanda. 

Jadi Cina Benteng atau Tionghoa Benteng sebenarnya mengacu 

kepada orang Tionghoa yang tinggal di daerah Benteng atau 

Tangerang. Namun kemudian sebutan Cina Benteng ini memiliki 

nada merendahkan, karena sebutan Cina Benteng kemudian lekat 

dengan Tionghoa udik, atau Tionghoa miskin. Pemilihan 

kemiskinan Tionghoa Benteng sebagai obyek penelitian ini 

didorong oleh anggapan umum bahwa etnis Tionghoa selalu lekat 

dengan kemakmuran dan kekayaan, serta banyaknya teori tentang 

kemakmuran etnis Tionghoa perantauan. Keberadaan komunitas 

Tionghoa miskin tentu kemudian menjadi obyek menarik untuk 

diteliti, sekaligus dapat menyumbangkan usulan teori baru masalah 

kemiskinan dan masalah ke-Tionghoa-an.    

 

Kemakmuran etnis Tionghoa perantauan bukan lagi menjadi 

rahasia umum. Penguasaan mereka di bidang ekonomi di beberapa 

negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia di atas rata-rata tetangga 

pribuminya. Fenomena itu yang mendorong para ahli ekonomi dan 

ilmu sosial membangun teori atau model yang melatar-belakangi 

kesuksesan etnis Tionghoa perantauan di Asia Tenggara. Para ahli 
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model bisnis etnis Tionghoa perantauan (Overseas Chinese Business 
Model) seperti S. G. Redding (dalam Efferin dan Pontjoharyo, 

2006:110-115), Gary G. Hamilton (1999:57-108), Robert W. Hefner 

(1999:1-54), Jamie Mackie (1999:179-203), menteorikan bahwa 

keberhasilan ekonomi etnis Tionghoa perantauan walau di tengah 

berbagai diskriminasi kuat dari negara di mana mereka berada tidak 

terlepas dari nilai-nilai budaya yang mereka miliki, misalnya budaya 

keluarga, jaringan kekeluargaan (guanxi dan xinyong), kerja keras, 

hemat, tahan banting dan sifat-sifat baik lainnya yang mendorong 

pertumbuhan ekonomi keluarga-keluarga Tionghoa perantauan di 

Asia Tenggara.  

 

S. G. Redding dalam bukunya yang berjudul The Spirit of 
Chinese Capitalism memberikan teori atau model yang mendorong 

keberhasilan dan kemakmuran etnis Tionghoa perantauan yang 

kemudian di kenal sebagai Overseas Chinese Business Model (OCB 

Model). Sujoko Efferin dan Wiyono Pontjoharyo (2006:110-115) 

meringkaskan OCB Model Redding yang menjelaskan faktor 

kesuksesan dan kemakmuran etnis Tionghoa perantauan tersebut. 

Menurut Efferin dan Pontjoharyo (2006:110) karakteristik-

karakteristik dari perilaku OCB dapat dielaborasi ke dalam lima 

dimensi, yaitu: 

 

Pertama, ideologi manajerial. Ideologi manajerial 

(managerial ideology) adalah ide-ide dan kepercayaan-keperayaan 

fundamental yang dimiliki oleh orang-orang Tionghoa di seluruh 

dunia ketika melakukan bisnis mereka. Menurut Redding (dalam 

Efferin and Pontjoharyo 2006:110), pada level organisasional ada 

tiga konsep tentang ideologi ini: Patrimonialisme, hubungan 

personalistik (personalistic relation) dari perlindungan dan obligasi 

dan batasan atau ikatan kepercayaan (limited/bounded trust). 
Patrimonialisme adalah ide/kepercayaan bahwa kekuatan tidak 

dapat eksis dan menjadi legitimasi kecuali jika dihubungkan dengan 

pemiliknya. Antara pemilik dan manajemen yang tidak dapat 
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dipisahkan di antara perusahaan Tionghoa berhubungan erat 

dengan nilai keluarga sebagai dasar survival unit. Kekuasaan 

dikendalikan oleh pemilik perusahaan dan keluarga dari pada oleh 

individu. Oleh sebab itu, organisasi-organisasi Tionghoa merupakan 

duplikasi dari struktur keluarga; di mana kepala rumah tangga 

adalah kepala organisasi, anggota keluarga adalah karyawan intinya, 

dan para anak laki-laki adalah adalah orang-orang yang akan 

menerima warisan dari perusahaan. Jika perusahaan berhasil dengan 

baik, keluarga akan menginvestasikan kembali keuntungan itu 

untuk mendirikan cabang-cabang yang tidak ada hubungannya 

dengan perusahaan utama namun yang secara komersil merupakan 

spekulasi bisnis yang menjanjikan. Masing-masing keluarga dari 

keturunan pendiri perusahaan ditempatkan di perusahaan yang 

berbeda-beda, sehingga pada saat kepala keluarga meninggal, aset-

aset dibagi dengan mengalokasikan perusahaan-perusahaan yang 

terpisah tersebut untuk menjamin keberlangsungan anak-anak laki-

laki mereka.  

 

Personalistic relationship berarti bahwa hubungan-

hubungan dan perasaan-perasaan pribadi tentang orang lain datang 

sebelum memperhatikan lebih obyektif misalnya masalah efisiensi 

organisasional atau penilaian kemampuan-kemampuan secara 

netral. Menurut Redding (dalam Efferin and Ponjtoharyo 2006:111) 

siapa yang Anda kenal lebih penting dari pada, atau paling tidak 

sepenting, apa yang Anda tahu. Persahabatan adalah penting dalam 

membangun hubungan-hubungan kerja. Otoritas didasarkan pada 

exchange of balancing obligations melalui proses-proses 

interpersonal dan sangat pribadi.  Limited/bouded trust mengacu 

pada penggunaan anggota-anggota keluarga/orang-orang yang layak 

dipercaya untuk menjalankan atau menduduki fungsi-fungsi 

penting dari organisasi untuk meningkatkan efisiensi organisasi 

dalam kaitannya dengan identifikasi dengan goals, motivasi, 

kerahasiaan informasi. Kecurigaan professional mungkin ada sejak 

mereka melihat potensi-potensi yang mengikis hubungan-hubungan 
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paternalistik yang dibangun oleh para pemilik perusahaan. Oleh 

sebab itu, hubungan pribadi yang didasarkan pada kepercayaan 

(trust-based) lebih disukai sebagai lawan dari hubungan-hubungan 

netral. Nepotisme sering digunakan sebagai alat untuk menetralkan 

masalah dari kepercayaan terbatas yang menguatkan bentuk bisnis 

keluarga. Dalam konteks Indonesia, kecurigaan etnik dan 

pertentangan antara orang Tionghoa Indonesia dan pribumi yang 

dipertajam dan diperkuat oleh rezim Orde baru juga menyebabkan 

beberapa bisnismen Tionghoa lebih mempercayai karyawan 

Tionghoa dari pada karyawan pribumi.  
 

Kedua, struktur organisasi. Ada lima dimensi utama, yaitu: 

sentralisasi, spesialisasi, standarisasi, formalisasi dan konsfigurasi. 

Sentralisasi mengacu kepada suatu pengertian dimana secara 

hierarki dalam organisasi mayoritas keputusan diambil. Spesialisasi 

merefleksikan penyebaran tugas-tugas karyawan. Standarisasi 

merefleksikan penyebaran peran dan definisi yang digunakan untuk 

mengatur prosedur-prosedur dan peran-peran. Formalisasi mengacu 

pada aktivitas-aktivitas yang diformalkan melalui sistem-sistem 

paperwork. Konfigurasi menunjukkan keseimbangan line versus 
staff personel.   

 

Ketiga, fungsi manajerial. Ada lima fungsi manjerial utama: 

Planning and control, manajemen keuangan, manajemen SDM, 

manajemen produksi/operasi dan manajemen marketing. Para 

pengusaha Tionghoa tidak terlalu terpaku pada teori-teori modern 

tentang lima fungsi manajerial tersebut, mereka menjalankan lima 

fungsi manajerial berdasarkan nilai-nilai tradisional yang 

menekankan hubungan guanxi dan xinyong. Misalnya dalam 

memilih staf atau karyawan mereka mengutamakan siapa yang 

mereka “kenal” daripada mereka yang “tahu”, artinya orang yang 

mereka kenal dengan baik dipandang lebih cocok untuk menduduki 

posisi tertentu dalam perusahaan dari pada orang yang memiliki 

“pengetahuan” namun tidak mereka kenal dengan baik. Contoh lain 
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dalam hal manajemen marketing mereka lebih mengandalkan 

hubungan guanxi dan xinyong. 

 

Keempat, hubungan antarperusahaan. Dalam hubungan 

antar perusahaan (inter-firm relations), OCB cenderung mengatur 

hubungan pembelian dan penjualan dengan tingkat paling tidak 

secara formal dan sub-kontrak didasarkan pada personal/familial 
trust bonds. Chan (dalam Efferin and Pontjoharyo 2006:114) 

menekankan bahwa trust-based network (guanxi) Tionghoa dapat 

dibentuk berdasarkan banyak atribut seperti misalnya kekerabatan, 

teman sekolah, kolega dan  common interest.  
 
Kelima, pengembangan bisnis. OCB cenderung 

menggunakan keuntungan perusahaan untuk mendirikan 

perusahan-perusahaan baru yang tidak berhubungan dengan 

perusahaan yang ada yang dianggap menguntungkan. Dan ketika 

kepala keluarga meninggal, anak-anak mereka dapat meneruskan 

perusahaan-perusaahan baru tersebut untuk dikembangkan, untuk 

menghindari perebutan warisan bila modal hanya ditanamkan di 

perusahaan pertama. Dengan cara demikian diharapkan agar ketika 

sang kepala keluarga meninggal, anak-anak mereka telah memiliki 

perusahaan masing-masing yang tidak saling berkaitan yang akan 

dikembangkan menjadi beberapa perusahaan oleh generasi kedua 

untuk diwariskan kepada anak-anak mereka, yaitu generasi ketiga, 

dan terus menerus demikian. 

 

Gary G. Hamilton dalam makalah hasil penelitian tentang 

“Budaya dan Organisasi dalam Ekonomi Pasar Taiwan” (1999:57-

108) menunjukkan perbedaan mendasar kebijakan ekonomi-politik 

Jepang dan Korea Selatan dengan Taiwan. Hamilton (Hamilton, 

1999:61) mulai dengan mengambarkan bahwa bila di Jepang dan 

Korea Selatan, kebijakan politik, bantuan ekonomi, dan pada waktu 

tertentu campur tangan langsung negara mendukung pembentukan 

jaringan ekonomi besar, para pejabat siap melakukan swastanisasi 
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sektor milik negara, sebaliknya di Taiwan, di mana para pejabat 

negara kurang berwenang merencanakan dan melaksanakan 

kebijakan ekonomi, negara tetap memiliki dan mengontrol bagian 

yang besar dari perekonomian secara keseluruhan, namun jaringan-

jaringan perusahaan kecil dan menengah menguasai sektor-sektor 

ekspor barang-barang siap pakai dan suku cadang-suku cadang 

komponen.  

 

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut, kemudian 

Hamilton (1999:67-99) menunjukkan bahwa perekonomian Taiwan 

digerakkan menjadi industrialisasi oleh segmen struktur industri 

kecil dan kurang terintegrasi secara vertikal.  Kelompok-kelompok 

bisnis menghasilkan bahan pakaian, bukan pakaian jadi; langkah 

selanjutnya dilakukan oleh pabrik-pabrik kecil yang tidak terhitung 

jumlahnya yang bekerja berdasarkan konsinyasi dari perusahaan-

perusahaan pakaian ukuran menengah sehingga pada gilirannya 

menghasilkan sejumlah pesanan untuk para penjual eceran yang 

berlokasi di Amerika Serikat, Eropa dan Asia Tenggara. Proses yang 

sama ini terulang di hampir setiap sektor lain dan pada hampir 

setiap kelompok bisnis besar. Dengan demikian, di Taiwan, 

kewirausahaan para pemilik perorangan mendorong perekonomian 

menjadi bertentangan dengan manajerialisme perusahan, yang 

mendorong pertumbuhan ekonomi Jepang dan Korea Selatan. 

Taiwan pada pertengahan tahun 1980-an, dengan penduduk sekitar 

20 juta jiwa, memiliki 700.000 pengusaha terdaftar, semuanya 

memiliki laoban (manajer)-nya sendiri. Terdapat 1 laoban untuk 

setiap 15 orang, dan jika kita hitung hanya orang dewasa, satu 

laoban untuk setiap 8 orang. Sehingga pengusaha Taipei pernah 

berkata demikian, “Jika Anda berdiri di tengah kota dan melempar 

sebutir kerikil ke sembarang arah, maka mungkin akan mengenai 

seorang bos” (Hamilton, 1999:69).  

 

Ciri khas dari perusahaan-perusahaan di Taiwan ini adalah 

penekanannya pada pentingnya kepemilikan keluarga (jia) dan 
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kontrol keluarga. Hamilton (1999:72) menjelaskan bahwa 84 dari 97 

kelompok bisnis teratas pada tahun 1983 dapat dengan tegas 

digolongkan sebagai selompok bisnis milik keluarga, dua puluh tiga 

dari jumlah ini terutama dimiliki oleh seorang kepala rumah tangga; 

sisanya 61 kelompok bisnis memiliki banyak anggota keluarga yang 

digolongkan sebagai berada di antara orang-orang teras di kelompok 

itu, dan sebagian besar anggota keluarga tersebut (54 di antara 61) 

terdiri dari tiga tipe: para ayah dan anak-anak laki-laki, para saudara 

laki-laki, dan para saudara laki-laki dan anak-anak laki-lakinya. 

Cohen (dalam Hamilton, 1999:79) menunjukkan bahwa kontrol atas 

uang dengan ketatnya dilakukan oleh kepala rumah tangga (chia-
chang), tetapi tanggung jawab manajemen dapat disebar di antara 

anggota keluarga. Ini tidaklah mengherankan karena kelompok-

kelompok bisnis milik keluarga yang besar mengikuti pola-pola 

organisasi yang berhubungan dengan praktik-praktik dalam 

keluarga Tionghoa Tradisional. Kesimpulan Hamilton (1999:100) 

adalah bahwa pola-pola kelembagaan masyarakat Tionghoa, 

khususnya dinamika hubungan antarkeluarga dan antarteman, 

membentuk budaya pasar Taiwan, yang pada gilirannya juga 

membangun organisasi perekonomian itu sendiri. Kekuatan jejaring 

bisnis yang dikenal di kalangan masyarakat Tionghoa, yaitu guanxi 
dan xinyong adalah kunci kemakmuran orang-orang Tionghoa di 

Taiwan. Teori tersebut adalah teori yang serupa dengan teori OCB 

model oleh Redding. 

 

Robert W. Hefner dalam makalahnya yang berjudul 

“Masyarakat dan Moralitas dalam Kapitalisme Asia Baru” (Hefner, 

1999:1-54) menyebut keberhasilan bisnis Tionghoa perantauan 

sebagai kapitalisme Tionghoa atau kapitalisme Asia Baru. Hefner 

(1999:19) mengatakan bahwa kapitalisme Tionghoa yang pertama-

tama dan terutama adalah kapitalisme jaringan, yang dibangun dari 

fondasi ini, bukan berpegang pada kontrak-kontrak hukum dan 

otoritas pengawasan dari negara tetapi pada hubungan kepercayaan 

yang bersifat pribadi. Tidak ada aspek ekonomi dan budaya di Asia 
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Tenggara yang menimbulkan kontroversi sebanyak dominasi besar-

besaran usaha swasta oleh etnis Tionghoa. Meskipun terdapat 

banyak program pemerintah untuk membantu usaha pribumi, 

dominasi orang Tionghoa di sektor swasta terus dan benar-benar 

meningkat di sebagian besar negeri Asia Tenggara sejak dasawarsa 

1950-an.  

 

Sebagai contoh di Indonesia menurut Hefner (1999:26) 

jumlah orang Tionghoa hanya sebesar 4% dari jumlah penduduk, 

namun mereka diperkirakan menguasai 70-75% perusahaan 

menengah dan besar swasta. Penguasaan mereka atas perusahaan-

perusahaan yang diperdagangkan di Pasar Modal Jakarta, menurut 

banyak perkiraan, lebih besar lagi. Membenarkan teori Hamilton, 

Hefner (1999:19) menegaskan bahwa norma-norma dalam bisnis 

Tioghoa perantauan dicirikan oleh (1) hubungan keluarga yang 

hierarkis, baik berbentuk keluarga inti maupun berupa garis 

keturunan ayah (patrilineal) yang melebar, dan (2) sistem hubungan 

menyamping (lateral) dan timbal-balik yang dikenal sebagai guanxi. 
Kepala keluarga dapat mengklaim hak atas tenaga kerja dan upah 

dari anak-anaknya yang dipekerjakan. Logika ideal yang mendasari 

ketentuan ini adalah bahwa anak-anak membayar kembali utang 

kepada orang tuanya untuk pengasuhan yang mereka terima. Sistem 

kapitalisme jaringan (guanxi dan xinyong) tersebut yang menjadi 

teori Hefner untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan 

keberhasilan dan kemakmuran etnis Tionghoa perantauan. Teori 

Hefner tersebut juga memiliki kesamaan dengan teori OCB Model 

dari Redding. 

 

Jamie Mackie dalam makalahnya yang berjudul 

“Keberhasilan Bisnis di Kalangan Orang Cina di Asia Tenggara” 

(Mackie, 1999:193-200) lebih melihat bahwa keberhasilan bisnis 

Tionghoa perantauan lebih disebabkan oleh adanya jejaring bisnis 

yang dikenal dengan guanxi dan xinyong di antara masyarakat 

Tionghoa dan juga kepiawaian mereka menjalin koneksi politik. 
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Jaringan legendaries yang diciptakan oleh masyarakat Tionghoa 

perantauan dapat dianalisis baik sebagai perluasan warisan nenek 

moyang mereka, dengan pengandalan yang luas pada guanxi dan 

xinyong, maupun sebagai gambaran struktural dari bentuk-bentuk 

organisasi bisnis mereka yang berbeda.  Konglomerat-konglomerat 

raksasa yang berkembang biak di Asia Tenggara sejak 1970-an sering 

dibicarakan beriringan dengan jaringan-jaringan seakan-akan 

keduanya pada dasarnya sama, terutama karena dua puluh atau tiga 

puluh pemilik konglomerasi terbesar memiliki hubungan pribadi 

dan bisnis dengan setiap konglomerat lainya di kota-kota utama 

Asia Tenggara dan Hongkong.  

 

Dasawarsa-dasawarsa belakangan, koneksi-koneksi politik 

memainkan peran yang begitu besar di dalam keberhasilan para 

cukong paling kaya di Asia Tenggara sehingga sejumlah perhatian 

harus diberikan kepada mereka. Beberapa individu sangat 

mengandalkan kontak-kontak politik untuk kepentingan dagang. 

Mackie (1999:199) menyimpulkan bahwa kita tidak perlu berandai-

andai bahwa semua orang Tionghoa mempunyai bakat 

kewirausahaan yang istimewa, meskipun biasanya sejumlah besar 

kalangan mereka memilikinya. Tetapi bakat-bakat mereka didorong 

oleh kondisi-kondisi yang mendukung yang berasal dari 

perkumpulan-perkumpulan Tionghoa dan lembaga-lembaga 

dagangnya. Pendirian perkumpulan satu dialek bahasa dan jaringan-

jaringan keluarganya, siang hwee (kamar dagang), dan kegiatan 

komunitas lain untuk saling membantu berlangsung untuk 

keuntungan mereka, menciptakan jalur-jalur kelembagaan yang 

memiliki daya tahan sehingga kaum kapitalis lokal tidak mampu 

menandinginya.  

 

 Teori-teori di atas hanya menunjukkan kemakmuran 

masyarakat Tionghoa pada umumnya dari konteks masyarakat 

Tionghoa makmur atau kaya. Banyaknya teori-teori serupa seakan 

menenggelamkan fakta bahwa sesungguhnya banyak juga 
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masyarakat Tionghoa miskin. Juga harus diketahui bahwa 

masyarakat Tionghoa itu sendiri tidak bersifat homogen. Dari segi 

kesukuan, budaya dan dialek bahasa ada orang Khek, Teochu, dan 

Hokkian, dan di Indonesia orang Tionghoa juga terbagi ke dalam 

Tionghoa totok dan peranakan yang juga memiliki perbedaan 

orientasi budaya. Apakah komunitas Tionghoa miskin di Tangerang 

tidak memiliki faktor-faktor positif yang pada umumnya 

menghantar orang-orang Tionghoa menuju kemakmuran 

sebagaimana diteorikan dalam teori-teori di atas akan menjadi 

bagian dalam penelitian ini. Antara teori-teori di atas dengan 

kenyataan kemiskinan Tionghoa Benteng nampak adanya senjang 

teori. 

 

 Di samping senjang teori tentang Tionghoa Benteng di atas, 

saya melihat realitas, fakta dan peristiwa selama bergaul dengan 

beberapa kelompok komunitas Tionghoa yang ada di Jakarta dan 

Tangerang. Sejak tahun 1996 sampai tahun 2001 saya tinggal dan 

hidup serumah dan dalam lingkungan komunitas etnis Tionghoa 

Khek dan Teochu asal Kalimantan Barat dan Bangka di Jakarta 

Utara. Selama 5 tahun hidup bersama, saya memperhatikan nilai-

nilai budaya orang-orang Tionghoa Khek dan Teochu tersebut. 

Bagaimana perilaku mereka, cara pandang dan sikap mereka 

terhadap orang pribumi, bahkan terhadap orang Tionghoa 

campuran atau orang Tionghoa yang sudah tidak dapat lagi 

berbicara dalam salah satu dialek suku Tionghoa, misalnya Khek 
atau Teochu, tidak lepas dari pengamatan selama hidup bersama.   

 

Pada tahun 1999 saya menikahi gadis Tionghoa kelahiran 

Jakarta, daerah Jembatan Lima, di belakang Glodok (China Town-

nya Jakarta) dan mulai masuk dalam nilai-nilai budaya yang baru. 

Selama hidup di lingkungan keluarga istri, dari tahun 1999 sampai 

sekarang, saya melihat dan menemukan adanya perbedaan nilai-

nilai antara orang-orang Tionghoa perantauan asal Kalimantan Barat 
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dan Bangka-Belitung dengan komunitas Tionghoa asli Jakarta 

(Batavia). 

 

Pada tahun 2001 saya dan keluarga pindah ke kota 

Tangerang, dan sejak di Tangerang dan bergaul dengan orang-orang 

Tionghoa asli Tangerang, atau yang umumnya dikenal sebagai 

Tionghoa Benteng, saya melihat adanya fenomena yang berbeda 

lagi. Nilai-nilai budaya mereka, misalnya budaya kerja, sangat 

berbeda dengan nilai-nilai yang dapat ditemukan dalam komunitas 

Tionghoa Khek dan Teochu asal Kalimantan Barat yang menjadi 

masyarakat perantau di Jakarta. Dapat digambarkan bahwa 

komunitas Tionghoa asli Jakarta berada pada aras medium, artinya 

nilai-nilai budaya dan motivasi kerja mereka lebih dekat dengan 

komunitas Tionghoa Khek dan Teochu asal Kalimantan Barat dan 

sekaligus mendekati nilai-nilai yang dapat ditemukan dalam 

komunitas Tionghoa Benteng. 

 

Ada stereotip-stereotip tertentu di antara mereka yang 

menunjukkan bahwa di antara komunitas-komunitas itu tidak 

memiliki relasi budaya yang baik. Misalnya, orang Khek dan Teochu 

asal Kalimantan Barat biasanya menganggap orang Tionghoa asli 

Jakarta (misalnya keluarga istri saya) sudah bukan Tionghoa asli 

karena mereka sudah tidak dapat berbicara dalam salah satu dialek 

suku Tionghoa. Sementara orang-orang Tionghoa asal Jakarta 

biasanya mengganggap rendah Tionghoa Benteng karena mereka 

dianggap udik dan kurang pendidikan dan lebih dekat dengan 

pribumi. Kemiskinan menjadi lekat dengan komunitas Tionghoa 

Benteng dalam suatu stereotip. Stereotip bahwa Tionghoa Benteng 

identik dengan Tionghoa miskin, sebagian bukan hanya sekedar 

stereotip, karena walupun ada banyak orang-orang Tionghoa 

Benteng kaya, namun kenyataan di lapangan menunjukkan lebih 

banyak orang Tionghoa Benteng miskin, dari pada yang kaya. 

Pengalaman  14 tahun hidup dalam tiga lingkungan etnis Tionghoa 

yang berbeda menjadi bekal dasar dalam penelitian ini.  
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Selain adanya senjang teori dan fakta, peristiwa, fenomena 

di atas ada juga dua buku hasil penelitian tentang komunitas 

Tionghoa Benteng, yaitu Desa Dadap: Wujud Bhineka Tunggal Ika 
oleh Go Gien Tjwan yang sebelumnya buku ini merupakan disertasi 

doktor di Universite Libre de Bruxelles, Belgia pada tahun 1962, dan 

buku yang berjudul Jalan Berliku Menjadi Orang Indonesia oleh 

Rebeka Harsono dan Basilius Triharyanto. Dalam bukunya tersebut 

Go Gien Tjwan memaparkan adanya sejarah orang Tionghoa di desa 

Dadap, akulturasi dan asimilasi orang Tionghoa dengan penduduk 

setempat dan juga indikasi adanya diskriminasi politik yang orang 

Tionghoa alami khususnya dalam hal hak kepemilikan atas tanah. 

Tjwan (2008:104) menjelaskan bahwa sejak tanah partikelir dibeli 

kembali oleh pemerintah, petani asli Dadap memiliki ”hak milik 

pribumi.” Petani peranakan secara tidak tepat menyebut tanah 

miliknya tanah usaha, yaitu tanah yang terhadapnya dia punya hak 

pakai, padahal sudah jelas menurut undang-undang Hindia-Belanda 

telah menciptakan hak khusus bagi mereka, yakni 

landerijenbezitsrecht (hak atas tanah pertanian), yang mirip dengan 

”hak milik pribumi.” Orang peranakan tidak boleh membeli bidang 

tanah dari penduduk asli, tetapi dapat menjual tanah miliknya 

kepada seorang peranakan atau kepada seorang asli. Nampak jelas 

bahwa ini adalah bentuk diskriminasi strukrual yang sudah di alami 

oleh orang-orang Tionghoa Benteng bahkan pada tahun 1960-an 

ketika Go Gien Tjwan melakukan penelitian tersebut. 

 

Buku Jalan Berliku Menjadi Orang Indonesia merupakan 

buku tentang kisah tujuh perempuan Tionghoa korban diskriminasi. 

Buku ini merupakan hasil penelitian selama beberapa tahun sejak 

tahun 2002 ketika Rebeka Harsono memimpin Lembaga Anti 

Diskriminasi Indonesia (LADI), sebuah LSM yang memperjuangkan 

hak-hak sipil orang-orang Tionghoa Benteng dan membantu 

mereka untuk memperoleh dokumen kewarganegaraan, misalnya 

Akte Lahir. Dalam kisah dari tujuh wanita Tionghoa Benteng itu, 
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yaitu Lie Tjun Mei, San Nio, Lin Wha, Kwee Wan Nio, Lin Cen, 

Ang Pan Nie dan Ang Pon Nio nampak terimplikasi adanya 

diskriminasi struktural terhadap mereka yang mewakili orang-orang 

Tionghoa Benteng lainnya. Namun selain adanya implikasi 

diskriminasi struktural, nampak juga adanya distorsi budaya dan 

individual yang menyebabkan mereka terjerumus dalam kemiskinan 

sebagaimana nampak terimplikasi dalam kisah Lin Wha, Ang Pan 

Nie dan Ang Pon Nio. 

 

Buku Desa Dadap: Wujud Bhineka Tunggal Ika memiliki 

penekanan pada situasi dan kondisi pertanian serta hubungan 

harmonis antara Tionghoa Benteng dan pribumi. Buku Jalan Berliku 
Menjadi Orang Indonesia bertujuan untuk menunjukkan adanya 

diskriminasi politik terhadap warga Tionghoa Benteng miskin. Yang 

belum menjadi perhatian mendalam pada kedua buku hasil 

penelitian tersebut adalah faktor-faktor yang menyebabkan 

kemiskinan Tionghoa Benteng dan penteorian kemiskinan 

Tionghoa Benteng. 

 

Berdasarkan senjang teori, senjang hasil penelitian, dan 

realitas, fakta serta peristiwa yang saya lihat secara langsung 

menjadi dasar situasi problematik atau latar belakang dari penelitian 

ini. Keunikkan komunitas Tionghoa Benteng kemudian mendorong 

saya untuk mencari tahu mengapa komunitas Tionghoa Benteng 

berbeda dengan komunitas Tionghoa lainnya. Saya melihat ada 

sesuatu yang belum mendapat perhatian sejauh dari literatur yang 

telah saya baca dan itulah yang mendorong saya untuk melakukan 

penelitian ini. 

  

Berdasarkan situasi problematik di atas hal yang belum 

mendapat perhatian adalah faktor apa saja yang menyebabkan 

kemiskinan di kalangan komunitas Tionghoa Benteng. 

Berhubungan dengan faktor apa saja yang menyebabkan kemiskinan 

Ted K. Bradshaw (2005:5-14) pernah mengemukakan bahwa pada 
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umumnya literatur-literatur belakangan mengklasifikasi teori 

kemiskinan ini ke dalam beberapa teori, di antaranya adalah bahwa 

kemiskinan disebabkan oleh (1) defisiensi-defisiensi atau 

kekurangan individual; (2) sistem-sistem kepercayaan kultural yang 

mendukung sub-kultur dari kemiskinan; (3) distorsi-distorsi atau 

diskriminasi politik, sosial, dan ekonomi; dan (4) interdependensi 

kumulatif dan siklus kemiskinan, yaitu bahwa distorsi politik, 

distorsi sosial distorsi ekonomi, distorsi budaya, dan defisiensi 

individu secara bersama-sama menyebabkan kemiskinan. 

 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut  dapat dirumuskan 

persoalan-persoalan penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana 

Protret Kemiskinan Tionghoa Benteng? (2) Bagaimana pengaruh 

distorsi politik terhadap kemiskinan di kalangan komunitas 

Tionghoa Benteng? (3) Bagaimana pengaruh distorsi sosial terhadap 

kemiskinan di kalangan komunitas Tionghoa Benteng? (4) 

Bagaimana pengaruh distorsi ekonomi terhadap kemiskinan di 

kalangan komunitas Tionghoa Benteng? (5) Bagaimana pengaruh 

distorsi budaya terhadap kemiskinan di kalangan komunitas 

Tionghoa Benteng? (6) Bagaimana pengaruh defisiensi individu 

terhadap kemiskinan di kalangan komunitas Tionghoa Benteng? 

 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Mengetahui 

bagaimana pengaruh distorsi politik, sosial, ekonomi, distorsi 

budaya dan defisiensi individu terhadap kemiskinan di kalangan 

masyarakat Tionghoa Benteng; (2) Mengidentifikasi konsep-konsep 

penting dari hasil-hasil penelitian, membangun proposisi-proposisi 

dengan mengaitkan konsep-konsep dan mengusulkan model untuk 

diteliti lebih lanjut oleh peneliti kuantitatif. 

 

Dari segi keilmuan, hasil penelitian dan kajian ini 

diharapkan dapat menjadi khazanah sekaligus memperkaya kajian di 

bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Kajian ini diharapkan 

dapat  memperluas segi-segi teoritis sosial khususnya berhubungan 
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dengan masalah kemiskinan dan etnisitas, sehingga dapat 

menunjang penelitian yang sejenis pada waktu yang akan datang. 

 

Dari segi penerapan ilmu, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah-masalah 

kemiskinan, baik yang berbasis etnisitas maupun kemiskinan pada 

umumnya. Hasil kajian ini diharapkan menjadi model yang 

bermanfaat bagi komunitas Tionghoa Benteng yang masih hidup 

dalam kemiskinan untuk keluar dari keterpurukan ekonomi mereka. 

Hasil penelitian ini juga diharapkan akan memberikan  suatu 

konsepsi baru tentang pemahaman umum tentang persemakmuran 

masyarakat Tionghoa perantauan, khususnya berhubungan dengan 

dominasi ekonomi mereka, bahwa ternyata masih ada komunitas 

Tionghoa yang bukan hanya tidak memiliki dominasi ekonomi, 

namun justru hidup miskin. 

 

Hasil penelitian dalam wujud disertasi ini akan membahas hal-

hal seperti berikut ini: Pada bab satu saya membahas tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah penelitian, persoalan-persoalan 

penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 

 

Bab dua adalah landasan teori penelitian yang memaparkan 

variabel-variabel yang menjadi faktor penyebab kemiskinan 

menurut para ahli teoritis, yaitu diantaranya mendefinisikan dan 

mendeskripsikan konsep-konsep penelitian seperti kemiskinan, 

distorsi politik, distorsi sosial, distorsi ekonomi, distorsi budaya, dan 

defisiensi individu, kemudian menghubungkan konsep-konsep yang 

ada menjadi proposisi-proposisi yang diakhiri dengan pembentukan 

model atau teori yang merupakan pengkaitan antar proposisi-

proposisi. 

 

Bab tiga adalah metode penelitian yang membahas tentang 

metode penelitian kualitatif yang dipilih dalam penelitian ini, yaitu 

dengan menggunakan desain penelitian graunded, menggambarkan 
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lokasi penelitian, memperkenalkan para informan kunci, 

menjelaskan teknik pengumpulan data, teknik analisis data, 

pengujian keabsahan data dan proses penelitian dari awal sampai 

akhir. 

 

Bab empat adalah gambaran tentang latar belakang sejarah 

kedatangan Tionghoa Benteng dan pengalaman diskriminasi politik 

yang mereka alami selama empat era pemerintahan, yaitu pada era 

pemerintahan Belanda, era pemerintahan Orde Lama, era 

pemerintahan Orde Baru, era pemerintahan Reformasi. 

 

Bab lima sampai dengan bab sepuluh menyajikan kategori-

kategori hasil penelitian, yaitu kategori yang pertama dibahas dalam 

bab kelima dengan menggambarkan potret kemiskinan Tionghoa 

Benteng di Tangerang. Bab enam membahas kategori hasil 

penelitian kedua yaitu dengan menjelaskan distorsi politik yang 

dialami warga Tionghoa Benteng miskin. Bab tujuh memaparkan 

kategori hasil penelitian yang ketiga, yaitu dengan menjelaskan 

distorsi sosial yang dialami oleh warga Tionghoa Benteng. Bab 

delapan memaparkan kategori hasil penelitian keempat, yaitu 

menjelaskan tentang distorsi ekonomi yang dialami oleh warga 

Tionghoa Benteng miskin. Bab sembilan memaparkan kategori hasil 

penelitian kelima yang menjelaskan tentang distorsi budaya dalam 

komunitas Tionghoa Benteng miskin. Bab sepuluh memaparkan 

kategori hasil penelitian keenam dengan menjelaskan adanya 

defisiensi-defisiensi individu yang melakat pada banyak warga 

Tionghoa Benteng miskin. 

 

Bab sebelas adalah konstruksi model dari konsep-konsep yang 

muncul dari data empirik hasil penelitian yang kemudian 

diabstraksi dalam pengaikatan antar konsep dan antar proposisi 

hingga membentuk satu model hasil penelitian. Model hasil 

penelitian tersebut kemudian dibandingkan dengan model atau 
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teori-teori sebelumnya dan pembandingan model tersebut dibahas 

dalam bab duabelas.  

 

Bab tigabelas adalah bab penutup yang menutup disertasi ini 

dengan kesimpulan, implikasi teoritis dan praktis, rekomendasi serta 

limitasi penelitian. 


