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EMPAT 

LATAR BELAKANG SEJARAH 

TIONGHOA BENTENG 
 

 

Masyarakat Tionghoa sudah tinggal di Tangerang dan 

Banten dari generasi ke generasi jauh sebelum VOC tiba di Batavia 

dan Banten. Menurut sejarah Tangerang, etnis Tionghoa telah ada 

di Tangerang sejak sekitar tahun 1400-an yang lalu. Hubungan 

mereka dalam perdagangan dan berbagai kegiatan bisnis dengan 

Kerajaan Sunda sudah terjalin jauh sebelum Portugis dan Belanda 

datang ke Batavia dan Sunda.1 

 

 Menurut sejarahnya kedatangan mereka di Tangerang tidak 

terlepas dari fungsi sungai Cisadane sebagai jalur air. Para pedagang 

dari Tiongkok yang kebanyakan dari provinsi Hokkian pertama-

tama berlabuh di Teluk Naga, dan banyak bermukim di daerah 

tersebut. Seperti tertulis dalam kitab sejarah Sunda yang berjudul 

“Tina Layang Parahyang” di sana disebutkan mengenai kedatangan 

orang Tionghoa ke daerah Tangerang. Kitab tersebut menceritakan 

berlabuhnya rombongan Tjen Tjie Lung (Halung) di muara Sungai 

Cisadane yang sekarang diberi nama Teluk Naga pada tahun 1407. 

Pada waktu itu pusat pemerintahan adalah Tangerang dan 

                                                           
1
 www.tangerangkota.go.id, download tanggal 1 Januari 2010 
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diperintah oleh Sangyang Anggalarang selaku wakil dari Sanghyang 

Banyak Citra dari Kerajaan Parahyangan. Kedatangan mereka 

diawali dengan terdampar dan rusaknya perahu mereka di 

Tangerang dan juga karena mereka kehabisan perbekalan. 

Rombongan Halung ini membawa tujuh kepala keluarga dan di 

antaranya terdapat sembilan gadis dan anak-anak kecil. Kemudian 

gadis-gadis tersebut dipersunting para pejabat dan sebagai 

kompensasinya mereka diberi tanah di sebelah timur sungai 

Cisadane yang sekarang ini disebut sebagai kampoeng Teluk Naga.  

 

Gelombang kedua kedatangan orang Tionghoa ke Tangerang 

diperkirakan setelah peristiwa pembantaian orang Tionghoa di 

Batavia tahun 1740. VOC yang berhasil memadamkan 

pemberontakan etnis Tionghoa di Batavia tersebut mengirim orang-

orang Tionghoa ke daerah Tangerang untuk bertani. Daerah itu 

terletak di sebelah timur sungai Cisadane, atau daerah Pasar Lama 

sekarang. Dalam peristiwa pembantaian etnis Tionghoa oleh 

Belanda itu sedikitnya  ada 10.000 orang Tionghoa tewas. Selain itu 

banyak orang Tionghoa melarikan diri dan mengungsi ke berbagai 

desa di sekitar kota Tangerang, seperti Mauk, Serpong, Cisoka, 

Legok dan beberapa desa lain. 

 

Pertama-tama untuk melihat lebih jelas latar belakang 

sejarah Tionghoa Benteng di Tangerang ini perlu menelusuri 

kondisi masyarakat Tionghoa Benteng di bawah berbagai kebijakan 

politik mulai dari masa Kolonial Belanda, era pemerintahan Orde 

Lama, era pemerintahan Orde Baru, dan era pemerintahan 

Reformasi. Sepanjang sejarah era-era pemerintahan ini masyarakat 

Tionghoa Benteng telah mengalami berbagai diskriminasi, yang 

akibatnya masih berlangsung sampai hari ini. Lingkaran kemiskinan 

di kalangan masyarakat Tionghoa Benteng tidak terlepas dari 

berbagai diskrimnasi sebagai faktor penyebab kemiskinan. 
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Kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda 
 

Orang Belanda menganggap Jan Pieterszoon Coen adalah 

pendiri kota Batavia, karena pada tanggal 30 Mei 1619 pasukan 

VOC di bawah pimpinan Jan Pieterszoon Coen berhasil merebut 

kota Jakarta. Menurut Mona Lohanda (2007:4-5), tadinya Jan 

Pieterszoon Coen ingin menamakan kota tersebut dengan nama 

Nieuw Hoorn, untuk mengenang kota kelahirannya di Belanda, 

namun usulan ini tidak digubris oleh para petinggi VOC di 

Amsterdam, yaitu De Heeren Seventien (Dewan XVII), dan mereka 

menamai kota itu Batavia. Sejak itu setiap tanggal 30 Mei, selama 

Belanda masih berkuasa di Batavia sampai tahun 1942, diadakan 

perayaan besar-besaran sebagai peringatan berdiri kota Batavia. 

 

Administrasi Kependudukan Zaman VOC dan Hindia Belanda 
Pengaturan administrasi kependudukan baik pada masa 

VOC maupun di zaman Hindia-Belanda, tidak ada perubahan, yang 

ada hanya penyempurnaan dari institusi yang sudah dibuat oleh 

VOC (Lohanda, 2007:11). Para ahli setuju bahwa administrasi 

pendaftaran kependudukan di zaman Kolonial Belanda didasarkan 

pada etnisitas dan agama sebagaimana ditetapkan dalam State 
Gazette No. 1849 untuk orang-orang Eropa, State Gazette No. 1917 

untuk etnis Tionghoa, State Gazette No. 1933 untuk masyarakat 

indigenous non-Kristen (bumiputera) dan State Gazette No. 1933 

untuk masyarakat indigenous yang beragama Kristen, yang mana 

sistem administrasi ini kemudian menjadi akar masalah 

kewarganegaraan, terutama berpengaruh terhadap orang-orang 

Tionghoa (The Jakarta Post, Friday, February 12, 2010).  Sistem 

administrasi kependudukan ini kemudian menjadi signifikan bagi 

politik devide et impera Belanda. 
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Belanda juga membuat kampung-kampung menurut etnis 

masing-masing di luar Kastil Batavia, misalnya kampung Jawa, 

kampung Bandan, kampung Bali (di Jakarta Barat), kampung Bali, 

kampung Bugis (di Jakarta Pusat), kampung Melayu, kampung 

Manggarai, kampung Bali, kampung Ambon, kampung Makasar (di 

Jakarta Timur). Sistem pengelompokan masyarakat menurut 

etnisnya sebagaimana diatur oleh Belanda, juga berlaku di 

Tangerang, yang pada waktu itu sebagai wilayah Wester-kwartier 
(Lohanda, 2007:290). 

 

Untuk memudahkan Belanda mengurus masyarakat 

menurut etnisnya masing-masing, Belanda  mengangkat Kapitan 

dari setiap golongan etnis tersebut yang bertanggung-jawab dalam 

memimpin komunitas mereka masing-masing. Biasanya 

pengangkatan seorang Kapitan didasarkan pada kualifikasinya 

sebagai orang yang paling kaya dan dihormati oleh komunitas 

etnisnya. Para Kapitan itu juga bertanggung-jawab memungut pajak 

dari masyarakatnya (rakyatnya) untuk Belanda. Beberapa Kapiten 

Tionghoa yang terkenal di antaranya adalah Souw Beng Kong, Lim 

Lacco, Phoa Bing Gam, Gan Dji Ko, Ni Hoe Kong dan masih ada 

beberapa Kapitan/Mayor Tionghoa lainnya. 

   

Souw Beng Kong, Kapitan Tionghoa Pertama 
Souw Beng Kong adalah Kapitan pertama di Batavia. Souw 

Beng Kong lahir di Tang Oa, kota pelabuhan Amoy, Propinsi 

Hokkian sekitar tahun 1580. Souw Beng Kong pertama berlabuh di 

Pelabuhan Banten dan memiliki hubungan dekat dengan Sultan 

Banten. Sultan Banten senang dengan keberadaan Souw Beng Kong 

dan orang-orang Tionghoa lainya dalam memajukan perdagangan di 

kesultanan Banten. Bahkan pada tahun 1611 Pieter Both menjadi 
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Gubernur Jendral VOC di Maluku mengutus bawahannya Jan 

Pieterszoon Coen untuk menghubungi Souw Beng Kong untuk 

membeli hasil bumi terutama lada dari Banten. Sejak itu ada 

persaingan antara Jan Pieterszoon Coen dan Sultan Banten untuk 

merekrut Souw Beng Kong. Oleh karena kesalahan fatal yang 

dilakukan oleh Sultan Banten dengan memerintahkan untuk 

membongkar rumah-rumah orang Tionghoa di pantai Banten yang 

dianggap mengganggu pemandangannya dalam memantau 

pelabuhan Banten, maka berangsur-angsur orang-orang Tionghoa di 

bawah pimpinan Souw Beng Kong dan Lim Lak/ Limlacco pindah 

ke Batavia. Sow Beng Kong sendiri akhirnya diangkat sebagai 

Kapitan Tionghoa pertama sesuai surat keputusan Gubernur Jendral 

pada tanggal 18 Agustus 1620, demikian juga selanjutnya Limlacco.2 

 

Walau demikian menurut Claude Guillot (2008:133-137) 

sampai sekitar tahun 1630-an masih banyak orang Tionghoa yang 

masih tinggal di Banten, tepatnya di daerah Kelapadua, dan di sana 

mereka menanam tebu di area yang cukup luas. Kelapadua 

khususnya merupakan sebuah pusat perkebunan tebu, pemrosesan 

gula, dan penyulingan arak. Namun dengan kemenangan Batavia 

atas Banten, berakhirlah kegiatan menghasilkan gula di Kelapadua, 

dan nama kampung ini tidak tercatat lagi dalam daftar tempat 

penggilingan gula di Banten, yang disusun oleh seorang Belanda 

tahun 1772. Sebaliknya, terdapat nama baru di Tanjung Kait dan di 

Sumurangsana, di pantai sebelah barat Sungai Cisadane 

(Tangerang). 

 

                                                           
2 Penjelasan lebih rinci lihat Benny G. Setiono, Tionghoa dalam Pusaran Politik, 
Jakarta: TransMedia Pustaka, 2008, hal. 93-97. 
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Gambar 4.1 

Makam Souw Beng Kong di Jalan Pangeran Jayakarta 

Foto diambil dari http://www.bagansiapiapi.net 

 

Tugas pertama Souw Beng Kong setelah dilantik adalah 

memungut pajak orang Tionghoa. Pajak ini disebut pajak kepala 

(hoofdgeld der Chineezen) yang aturannya sudah dikeluarkan sejak 

tanggal 9 Oktober 1619 (sebelum Souw Beng Kong menjabat 

Kapitan). Setiap warga Tionghoa yang berumur antara 16 tahun 

sampai 60 tahun wajib membayar pajak sebesar 1,5 real per kepala. 

Kapitan Tionghoa biasanya akan memasang bendera selama tiga 

hari di depan rumahnya sebagai tanda bahwa penduduk Tionghoa 

harus segera melunasi kewajiban pajak itu. Penting untuk 

diperhatikan adalah bahwa hanya orang Tionghoa yang dikenakan 

pajak kepala ini. Orang-orang pribumi atau orang Tionghoa yang 

memeluk agama Islam tidak dikenakan pajak kepala ini (Lohanda, 

2007:41-42). Kebijakan ini sudah dapat dikatakan sebagai bentuk 

diskriminasi pemerintahan Belanda terhadap warga Tionghoa. 

Selain memungut pajak, Souw Beng Kong juga diberi kekuasaan 
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untuk menangkap orang-orang Tionghoa yang menurut 

pendapatnya harus ditangkap dan diserahkan kepada Belanda 

(Setiono, 2008:97). 

  

Chineesche Troebelen, 8-10 Oktober 1740 
Sejak gelombang perpindahan orang-orang Tionghoa dari 

Banten ke Batavia, menyebabkan populasi orang Tionghoa di 

Batavia semakin meningkat. Sementara tahun 1644 terjadi masalah 

besar di Tiongkok yang diakhiri dengan jatuhnya Dinasti Ming 

(Zheng Chenggong3 atau Koxinga) oleh Dinasti Qing (Mancu), dan 

situasi ini menyebabkan datangnya jung-jung dari Tiongkok ke 

Batavia. Misalnya Dagh-Register mencatat kedatangan sejumlah 

jung yang secara total membawa 4.000 orang (Vermuelen, 2010:18-

19).  Jumlah itu terus meningkat bahkan pada tahun 1719 di 

wilayah seputar Batavia  terdapat 7.550 orang Tionghoa, di mana 

3.135 orang adalah laki-laki dewasa. Sementara pada tahun 1739 

jumlah mereka menjadi 10.474 orang dimana 4.837 orang laki-laki 

dewasa (Vermuelen, 2010:18-25). Meningkatnya populasi tersebut 

dan berbagai persoalan lain dan juga intrik politik Gubernur Jendral 

Valckenier menyebabkan Chineesche Troebelen4 pada masa Ni Hoe 

                                                           
3 Menurut Johannes Theodorus Vermuelen, Zheng Chenggong (1624-1662) alias 

Kok Seng Ya (sehingga disebut Koxinga oleh orang Belanda) adalah patriot Dinasti 

Ming yang berjuang melawan Dinasti Qing (1644-1911), setelah runtuhnya Dinasti 

Ming (1368-1644). 
4 Peristiwa Chineesche Troebelen pernah diteliti oleh Johannes Theodorus 

Vermuelen untuk disertasi Doktor di Universitas Leiden, dengan judul De 
Chineezen te Batavia en de Troebelen van 1740, yang sudah diterjemahkan ke 

dalam bahasa Indonesia Tionghoa di Batavia dan Huru Hara 1740 diterbitkan oleh 

Komunitas Bambu. Kisah khusus tentang Ni Hoe Kong dan Chineesche Troebelen 
dikisahkan oleh B. Hoentink, Ni Hoe Kong: Kapitein der Chineezen te Batavia van 
Nederlandsch-Indie, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Liem 

Koen Hian dengan judul Ni Hoe Kong: Kapitein Tionghoa di Betawie dalem Taon 
1740, diterbitkan oleh Masup Jakarta September 2007. 
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Kong menjadi Kapiten Tionghoa di Batavia. Pada masa Ni Hoe Kong 

ini pemandangan penindasan terhadap etnis Tionghoa oleh 

pemerintah Belanda sangat nyata, terutama pada waktu terjadinya 

Chineesche Troebelen pada tanggal 8-10 Oktorber 1740, yang oleh 

orang Tionghoa dikenal sebagai peristiwa “pembantaian orang-

orang Tionghoa,“ dan dari peristiwa inilah banyak orang Tionghoa 

di Batavia melarikan diri ke udik-udik, sebagian melarikan diri ke 

udik-udik sebelah barat Batavia, yaitu di wilayah Tangerang, dan 

menetap di sana dari generasi ke generasi sampai hari ini. 

 

Kerusuhan massa tahun 1740 dipicu oleh karena banyaknya 

orang Tionghoa di Batavia ditambah dengan adanya gerombolan 

orang Tionghoa pengangguran yang melakukan pencurian dan 

perampokan yang menimbulkan situasi tidak aman di Batavia baik 

di dalam Kastil maupun di luar Benteng. Pada waktu itu juga sedang 

ada persaingan perebutan kedudukan Gubernur Jendral antara 

Valckenier dan Gustaaf Wilhelm Baron Von Imhoff. Pada tanggal 

25 Juli 1740 Gubernur Jendral Valckenier mengeluarkan surat 

penangkapan terhadap para pengganggu keamanan dari gerombolan 

orang Tionghoa tersebut, dan banyak orang Tionghoa baik di dalam 

kota maupun di desa-desa ditangkap. Karena main tangkap 

sembarangan dan sering melewati batas menyebabkan banyak orang 

Tionghoa takut dan melarikan diri ke Bantam dan desa-desa di 

pinggiran Batavia, dan banyak juga yang melarikan diri ke Banten 

(Hoetink, 2007:4-5).  

 

Menurut B. Hoentink (2007:9). walaupun memang ada 

orang-orang Tionghoa pengacau keamanan yang ada di desa-desa 

pinggiran Jakarta tersebut, namun jumlah mereka tidak banyak. 

Kebanyakan mereka yang tinggal di desa-desa itu adalah para petani 

dan kuli-kuli penggilingan tebu. Karena tindakan Belanda yang 

main tangkap dan ada isu bahwa orang-orang Tionghoa yang 
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dikirim ke Srilangka di tengah perjalanan mereka dibuang ke laut, 

maka muncullah rencana pemberontakan dari orang-orang 

Tionghoa di desa-desa pinggiran Jakarta dan Tangerang untuk 

menyerang Batavia. Itulah yang menyebabkan kerusuhan massa 

yang dikenal dengan Chineesche Troebelen tersebut. B. Hoentink 

(2007:16-17) menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Oktober dan hari-

hari berikutnya pada tahun 1740 para serdadu, preman dan orang-

orang bumiputra melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap 

orang Tionghoa, dan dalam 24 jam seluruh orang Tionghoa di 

Batavia disapu bersih, dan rumah-rumah mereka dirampok dan 

dibakar, dan orang-orang Tionghoa yang ada di penjara dibunuh 

dan bahkan orang-orang Tionghoa yang sedang dirawat di rumah 

sakit juga dibunuh. Menurut Johannes Theodorus Vermuelen 

(2010:71) jumlah orang Tionghoa yang dibunuh pada waktu itu 

sekitar 10.000 orang. 

 

Pengejaran terhadap orang-orang Tionghoa terus dilakukan 

bahkan sampai ke pelosok-pelosok desa. Dag-Register mencatat 

ekspedisi di bawah Kapten Jan George Crummel (18 Oktober – 2 

Nopember) untuk menyerang orang-orang Tionghoa yang 

berkumpul dalam jumlah besar di penggilingan tebu sepanjang 

sungai Tangerang. Pemberontakan dapat dipadamkan dan orang-

orang Tionghoa melarikan diri ke Bantam (Banten) ketika melihat 

pasukan pemerintah menyerang. Pasukan Belanda menemukan 

banyak senjata di penggilingan tebu yang ada di sepanjang Sungai 

Tangerang. Kontak senjata juga sempat terjadi di Salapajang hingga 

Kedaung5 dan sepanjang Mookercanal.6 Pada akhirnya Ni Hoe Kong 

                                                           
5 Selapajang dan Kedaung adalah desa-desa di Tangerang yang sekarang terletak di 

sebelah utara Bandara International Soekarno-Hatta. 
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dianggap oleh Gubernur Jendral Valckenier sebagai orang yang 

harus bertangung jawab. Rumah dan hartanya dijarah, dia diadili 

dan dibuang ke Ambon. Namun setelah Von Imhoff menjadi 

Gubernur Jendral menggantikan Valckenier, Valckenier dianggap 

sebagai orang yang harus bertanggung-jawab terjadinya kerusuhan 

dan pembantaian orang-orang Tionghoa tersebut. Valckenier 

dijatuhi hukuman mati, namun Valckenier mengajukan upaya 

peninjauan keputusan ini. Valckenier meninggal di penjara pada 

tahun 1751. 

 

Tindakan semena-mena pemerintah Belanda terhadap 

orang-orang Tionghoa di Batavia dan Tangerang serta penggerakan 

massa untuk menjarah, membakar rumah-rumah dan membunuh 

orang-orang Tionghoa adalah bentuk diskriminasi yang dialami 

langsung oleh orang-orang Tionghoa di Batavia maupun di desa-

desa di Tangerang. Ini mengingatkan bahwa kerusuhan dan 

pembantaian terhadap orang Tionghoa yang dipicu oleh kebijakan 

pemerintah yang menyebabkan sentimen rasial bukan hanya terjadi 

pada tahun 1998, bahkan banyak peristiwa serupa telah terjadi di 

tahun-tahun sebelumnya di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan 

pada zaman Belanda hal tersebut juga pernah terjadi di Batavia dan 

Tangerang. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              
6 Moocercanal disebut juga Kanal Mookervaart, yang mengalir sepanjang Jalan 

Daan Mogot dari kali Cisadane di Tangerang ke kali Angke di Jakarta. Kanal ini 

digali pada 1681 atas perintah Gubernur Jenderal van Diemen. 
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Kebijakan Pemerintah di Era Pemerintahan Orde Lama 

atau Era Soekarno  
 

Kerusuhan dan pembantaian terhadap masyarakat Tionghoa 

di Tangerang bukan hanya terjadi pada zaman pemerintahan 

Belanda, namun setelah kemerdekaan hal serupa terjadi kembali. 

 

Pembunuhan Massal Etnis Tionghoa di Tangerang  (1946-

1948) 
Pada 3 Juni 1946, terjadi pembunuhan besar-besaran 

terhadap orang-orang Tionghoa yang tinggal di daerah sebelah barat 

Sungai Tangerang (Cisadane). Ratusan orang Tionghoa yang tidak 

berdosa dibantai dengan kejam, mayatnya ditumpuk dan hartanya 

dijarah lalu rumahnya dibakar. The New York Times edisi 6 Juni 

melaporkan 600 orang Tionghoa yang dituduh bekerjasama dengan 

Belanda dibunuh dan desanya dibakar. Pembunuhan massal 

tersebut belum berhenti sampai pada 8 Juni (Setiono, 2008:589).  

 

Kerusuhan ini terjadi oleh karena disulut oleh isu orang-

orang Tionghoa yang menjadi kaki tangan NICA (Netherlands 
Indies Civil Administration). Hal tersebut terbukti antara lain 

menurunkan bendera merah putih, menembaki anak-anak kecil dan 

orang-orang tua, merampok di daerah sebelah barat Sungai 

Cisadane, dan menjadi mata-mata untuk mencari para pemimpin 

Laskar Rakyat dan Pemuda. Selain itu mereka juga menyiarkan isu 

bahwa umur bangsa Indonesia tinggal tiga hari lagi dan sesudah 

NICA menyerbu Djati (desa yang terletak 5 km dari Tangerang) dan 

mundur kembali, membakar rumah-rumah penduduk (Setiono, 

2008:589). 
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Gambar 4.2 

Bendungan Kali Cisadane sekarang 

Foto oleh Peneliti 

 

Menurut Benny G. Setiono (2008:590) pada 3 Juni 1946 itu, 

di Desa Panggang (Cilogok), Tangerang, Lim Tjiw Hie yang telah 

berusia 71 tahun, Lim Toen Nio seorang gadis berusia 20 tahun, dan 

Lim Tiang Tjeng seorang anak berusia 3 tahun dibakar hidup-hidup. 

Menurut laporan, sejak tanggal 1 sampai 5 Juni, terjadi 28 kasus 

pembakaran di sekitar Tangerang yang mana orang-orang Tionghoa 

dibakar hidup-hidup. Dengan cepat aksi pembunuhan di Tangerang 

menyebar ke berbagai tempat. Antara lain kawasan Mauk, Serpong, 

dan Krawang. Di daerah Mauk malah kaum pria Tionghoa diminta 

membuka celananya untuk kemudian disunat secara paksa. 

Demikian juga kaum perempuan. Kaum remaja putri banyak yang 

diperkosa. 

 

Pada 31 Mei di Sabi (Karawaci), sebelas orang Tionghoa 

dibakar hidup-hidup. Di antaranya adalah Liem Pit Bang, Liem Kian 

Hwie (80 tahun), Liem Piet Tjeng (18 tahun), Liem Rebo (16 tahun), 
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dan Sie Kiem Sioe (15 tahun). Pada tanggal 3 Juni, di kampung 

Karet telah dibunuh dengan kejam Tan Seng Bo (50 tahun), Oey 

Hwee Nio (29 tahun), dan Oey Kiem Lioe (7 tahun).  Menurut 

laporan yang diterima Palang Merah Jang Seng Ie Jakarta, 653 orang 

Tionghoa telah dibunuh di daerah Tangerang dan sekitarnya, 

termasuk 136 perempuan dan 36 anak-anak. Sebanyak 1.268 rumah 

etnis Tionghoa dibakar habis dan 236 lainnya dirusak. Diperkirakan 

ada 25.000 orang pengungsi ke Jakarta (Setiono, 2008:591).   

 

Menurut Benny G. Setiono (2008:591), Pemerintah R.I. 

yang galau melihat ekses dan tindakan sejumlah laskar di Tangerang 

terhadap golongan Tionghoa segera membentuk tim khusus yang 

bertujuan meninjau kawasan Tangerang dan Banten. Tim peninjau 

langsung dipimpin oleh Menteri Penerangan Mohamad Natsir. 

Tergabung dalam tim adalah Noegroho, Lim Hok Soei, Masrin, 

Koebagoes Aksan sebagai wakil kementerian dalam negeri, dua 

aparat Tentara Republik  Indonesia, serta Oey Kim Sen dan Go King 

Liong (mewakili Sin Ming Hui). Tak ketinggalan pula para 

wartawan yang turut serta, di antaranya Kadir Said (Antara), 

Rosihan Anwar (Merdeka), dan Lee Soei Ke (Sin Po). M. Natsir  

menyatakan bahwa orang Tionghoa bukan musuh tapi saudara. 

Untuk itu dirinya menghimbau agar semua tindakan di luar 

kemanusiaan itu segera dihentikan. M. Natsir menegaskan hal ini 

pada Komandan Batalion TRI di Jasinga.   

 

Menanggapi Peristiwa Tangerang, Perdana Menteri Sutan 

Sjahrir dalam pidatonya tanggal 7 Juni 1946 hanya menyatakan 

penyesalannya tanpa menyebutkan tindakan apa yang akan diambil 

terhadap otak dan pelakunya (Setiono, 2008:592).  Isi pidato Sutan 

Sjahrir lebih jelasnya adalah sebagai berikut: 
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“Saja menjatakan sesalan serta doeka tjita saja terhadap 

sekalian korban-korban kekatjauan di sekitar Tangerang, 

jang disebabkan oleh karena Tentara kita terpaksa 

mengoendoerkan diri dari daerah yang selama ini menjadi 

pengawasannja” (Setiono, 2008:590). 

  

Menurut Benny G. Setiono (2008:593) ada perkiraan bahwa 

peristiwa Tangerang ini telah direncanakan oleh Belanda. Pada 

tanggal 15 April 1946, terjadi penyergapan tiba-tiba terhadap 

pasukan RI. yang sedang melakukan penjagaan pengangkutan Apwi 

(tawanan dan interniran sekutu) oleh satu kompi serdadu NICA. 

Namun kemudian NICA sendiri menyebar isu bahwa orang-orang 

Tionghoa berkhianat dan melakukan penyergapan itu, sehingga 

sekali lagi orang Tionghoa ada pada titik sasaran provokasi Belanda. 

Pembunuhan besar-besaranpun terjadi.  

 

Masalah Kewarganegaraan di Era Soekarno 
Pada era Soekarno (1945-65), di kalangan masyarakat 

Tionghoa juga timbul masalah kewarganegaraan. Menteri Luar 

Negeri Sunario, seorang tokoh PNI pada Agustus 1953, mendesak 

pemerintah agar mengeluarkan undang-undang kewarganegaraan 

baru yang berstelsel aktif untuk menggantikan UU 

Kewarganegaraan Tahun 1946 dan hasil perjanjian KMB yang 

berstesel pasif.  Menurut Benny G. Setiono (2008:721), tujuannya 

tidak lain agar orang Tionghoa sebanyak mungkin menjadi warga 

negara 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. Dengan RUU baru berstesel aktif tersebut, berarti status 

orang-orang Tionghoa yang telah menjadi warga negara Indonesia 
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secara otomatis karena berlakunya stesel pasif menjadi warga 

Negara Indonesia, dibatalkan. Demikian juga dalam RUU tersebut, 

syarat-syarat untuk menjadi warga negara Indonesia dipersulit. 

Pasal-pasalnya antara lain berbunyi sebagai berikut: 
 

a. Pasal 1. Hanya penduduk keturunan asing yang sudah 

menetap di Indonesia selama tiga generasi diizinkan 

mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara 

Indonesia. 

b. Pasal 2. Yang mendaftar harus dapat membuktikan bahwa 

orang tuanya lahir di Indonesia dan telah tinggal di 

Indonesia selama 10 tahun berturut-turut (Setiono, 

2008:721-722). 

 

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

Tionghoa persyaratan tersebut mustahil untuk 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 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. Dengan demikian 

RUU ini menimbulkan kegelisahan dan protes keras dari kalangan 

masyarakat Tionghoa. Karena bila RUU ini disahkan maka banyak 

sekali orang Tionghoa yang menjadi warga negara asing. Tokoh 

politik yang dengan gigih menentang RUU ini adalah Siauw Giok 

Tjhan, baik dalam pidato maupun lobbying yang dilakukan di 

DPRS. 

 

Partai Demokrasi Tionghoa Indonesia (PDTI) kemudian 

mengundang para tokoh Tionghoa peranakan baik dari PDTI 
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maupun dari Sin Ming Hui untuk menghadiri pertemuan di Gedung 

Sin Ming Hui guna membentuk Panitia Kerja Kewarganegaraan 

Indonesia, yang kemudian Siauw Giok Tjhan terpilih menjadi 

ketuanya. Kesimpulan dari panitia ini dibawa Siauw Giok Tjan ke 

Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dengan permintaan agar RUU 

Kewarganegaraan tersebut dibatalkan. Berkat hubungan Siauw Giok 

Tjhan dengan Perdana Menteri dan beberapa orang Menteri 

lainnya, ditambah desakan Ong Eng Die dan Lie Kiat Teng yang 

menjadi menteri di kabinet maka RUU tersebut berhasil dibatalkan 

dan tidak jadi diajukan ke DPRS untuk diperdebatkan (Setiono, 

2008:722-724).  

 

Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia 

(BAPERKI) 
Karena Thio Thiam Tjong menyampaikan kegagalan PDTI 

untuk menjadi organisasi yang mampu melawan diskriminasi dan 

rasialisme, maka mereka membentuk organisasi masa dan bukan 

partai politik dengan nama Badan Permusjawaratan Warga Negara 

Turunan Tionghoa (Baperwatt). Siauw Giok Tjhan keberatan 

dengan nama organisasi ini, karena mencantumkan Turunan 

Tionghoa sebagai nama organisasi, dan kemudian melalui 

perdebatan dan kompromi secara bulat diputuskan bahwa organisasi 

baru tersebut bernama Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan 

Indonesia dan disingkat Baperki, dan Siauw Giok Tjhan terpilih 

menjadi ketuanya. Tujuan utama dari Baperki ini adalah: 

 
1. Memperjuangkan perwujudan cita-cita nasional, di 

mana setiap orang menjadi warga negara Indonesia 

dalam arti sesungguhnya. 

2. Memperjuangkan pelaksanaan prinsip demokrasi dan 

prinsip perikemanusiaan. 
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3. Memperjuangkan perwujudan persamaan hak dan 

kewajiban, perlakukan yang sama dan adil bagi warga 

negara, tanpa perbedaan yang didasari atas suku, 

kebudayaan, adat-istiadat dan agama (Setiono, 

2008:732-733). 

 

Dalam waktu singkat Baperki berkembang dengan cepat 

dan anggotanya terdiri dari berbagai macam aliran partai politik 

antara lain PSI, PNI, Partai Katolik, Parkindo, PKI, Partindo, dan 

Perti. Dalam perjuangannya Baperki menuntut adanya persamaan 

hak dan kewajiban untuk setiap warga negara Indonesia, terutama 

dalam bidang kepemilikan tanah, pendidikan, pengembangan 

kebudayaan, dan agama (Setiono, 2008:733). Baperki mengambil 

posisi bahwa orang Tionghoa harus menunjukkan budaya dan 

tradisi Tionghoa mereka. Dengan melakukan ini, anggapan Baperki, 

orang Tionghoa berarti setara dengan orang-orang Indonesia 

lainnya. Indonesia sebagai suatu bangsa terdiri dari banyak budaya 

etnis, termasuk di dalamnya Jawa, Bugis, Aceh, dan Batak. Sama 

halnya dengan Jawa dan Minang tidak berarti yang satu menjadi 

kurang “Indonesia,” persis seperti itulah halnya dengan budaya 

Tionghoa: satu budaya etnik di antara budaya-budaya lainnya 

(Budiman, 2005:97). 

 

Tujuan Baperki tersebut tidak sejalan dengan pemikiran 

beberapa kalangan Tionghoa lainnya, yang lebih setuju mengadakan 

asimilasi dengan budaya pribumi, yang kemudian membentuk 

Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LPKB) yang diketuai oleh 

Ong Tjong Hai, SH alias Kristoforus Sindunatha. Ketika ideologi 

politik di Indonesia terbagi menjadi aliran kiri dan kanan pada 

tahun 1950-an, di mana aliran kiri dipimpin oleh Soekarno dan 

didukung oleh Partai Komunis, dan aliran kanan didukung oleh 

militer Indonesia dan Muslim, Baperki mendukung Soekarno dan 
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Partai Komunis, sementara LPKB mendukung militer Indonesia, 

dan didukung oleh kelompok-kelompok muslim yang ada. Tidak 

ada posisi tengah (Budiman, 2005:98). Yang mana kemudian inilah 

yang menyebabkan munculnya anti-China setelah pecah G 30 S 

PKI. 

 

Pemerintah Taiwan dan PRRI 
Sebagai akibat dari dukungan pemerintah Taiwan maupun 

dukungan orang-orang Tionghoa setempat yang berorientasi ke 

Taiwan terhadap pemberontakan PRRI dan Permesta, maka pada 

1958 Pemerintah Indonesia menutup semua organisasi, sekolah-

sekolah, surat kabar dan perusahaan yang memiliki hubungan 

dengan Taiwan. Juga, para pemimpin komunitas Tionghoa yang 

pro-Kuomintang ditangkap (Wie, 2006:86). Akhirnya perusahaan-

perusahaan “asing” Tionghoa yang pro-Taiwan dinasionalisasikan, 

namun tidak mengurangi aktivitas ekonomi etnik Tionghoa. 

Alasannya adalah karena jumlah orang Tionghoa yang pro-Taiwan 

relatif kecil, tentu jauh lebih kecil dibandingkan dengan orang-

orang Tionghoa asing yang adalah warga negara RRC (Wie, 

2006:86). 

 

Sama seperti pada era Hindia-Belanda, pada era Soekarno 

orang-orang Tionghoa, khususnya di Tangerang menjadi sasaran 

penjarahan, pembantaian dan kekerasan lainnya yang dipicu oleh 

masalah rasial maupun provokasi yang mengkambing-hitamkan 

mereka. Administrasi kependudukan pada era Orde Lama juga 

menimbulkan masalah bagi status kewarganegaraan mereka, 

sehingga bahkan sampai era-era berikutnya banyak warga Tionghoa 

Tangerang atau Tionghoa Benteng masih berstatus stateless. 
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Kebijakan Pemerintah Era Orde Baru atau Era Soeharto 
 

Pada tahun 1965 Komunis dituduh berusaha memberontak 

dan mengambil alih pemerintahan yang kemudian diredakan oleh 

militer. Soekarno didesak keluar dari kekuasaan, dan Jendral 

Soeharto lahir sebagai pemimpin nasional baru. Selama rezim ini 

berkuasa kebijakan pemerintah terhadap orang-orang Tionghoa 

juga berubah, di mana “asimilasi” menjadi kebijakan resmi 

pemerintah (Budiman, 2005:98). Baperki dituduh dan dikutuk 

sebagai alat Partai Komunis untuk mengontrol etnis Tionghoa di 

Indonesia. Kemudian orang-orang Tionghoa diminta untuk 

mengubah nama Tionghoa mereka menjadi nama Indonesia sebagai 

bukti bahwa mereka benar-benar ingin menjadi bagian dari 

masyarakat Indonesia. Penunjukkan budaya Tionghoa dilarang 

termasuk media Tionghoa, sekolah-sekolah Tionghoa, hari Raya 

Tionghoa (termasuk Tahun Baru Imlek), dan penggunaan huruf 

Mandarin di publik, misalnya sebagai nama Toko dengan huruf 

Mandarin. Orang Tionghoa secara resmi disebut Cina, yang 

biasanya dipertimbangkan sebagai istilah menghina/ merendahkan 

daripada istilah yang sebelumnya dipakai, yaitu Tionghoa atau 

Zhongguoren. Kerusuhan anti-Tionghoa sering terjadi, misalnya di 

Bandung (1973) dan di Solo, Semarang, dan Pekalongan (1980)  

(Budiman, 2005:98). 

 

Setelah Peristiwa G30S PKI intensitas kerusuhan anti-

Tionghoa makin menjadi-jadi. Penjarahan, perusakan, dan 

pembakaran rumah-rumah, toko-toko, sekolah-sekolah, dan mobil-

mobil milik etnis Tionghoa terjadi di mana-mana. Kampanye dan 

berbagai aksi anti-Tionghoa ditambah tindakan represif penguasa 

militer inilah yang menimbulkan kekhawatiran dan trauma 

berkepanjangan. Benny G. Setiono (2008:976) menjelaskan bahwa 
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inilah salah satu alasan mengapa selama 32 tahun kekuasaan Orde 

Baru orang Tionghoa berusaha menghindari wilayah politik dan 

memusatkan perhatian di bidang bisnis. 

 

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

pengubahan nama Tionghoa menjadi nama Indonesia. Pada tanggal 

20 Juni 1967 Pemerintah Orde Baru mengeluarkan Surat Edaran 

Presidium Kabinet RI No SE-06/PresKab/6/1967 yang berisi 

instruksi untuk menggantikan sebutan Republik Rakyat Tiongkok 

dan orang Tionghoa menjadi Republik Rakyat Cina dan orang Cina. 

Pada 6 Desember 1967, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi 

Presiden No. 14/1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat 

Istiadat Tionghoa, yang isinya menetapkan bahwa seluruh upacara 

agama, kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa hanya boleh 

dirayakan di lingkungan keluarga dan dalam ruangan tertutup.  

Dengan demikian perayaan tradisi dan keagamaan etnis Tionghoa 

termasuk Imlek, Capgomeh, Pehcun dan sebagainya dilarang 

dirayakan secara terbuka. Instruksi Presiden No. 49/V/IN/8/1967 

dan Surat Edaran Menteri Penerangan No. 02/SE/DitJen/PPG/K/ 

1988 melarang Penerbitan dan Pencetakan/Iklan beraksara dan 

berbahasa Tionghoa.  Sesuai Surat Keputusan Bersama Menteri 

Kehakiman dan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia SKB 01-

UM.09.30-80, No. 42, setiap warga negara Indonesia keturunan 

Tionghoa dan anak-anaknya harus memiliki Surat Bukti 

Kewarganegaraan Republik Indonesia atau SBKRI. Dalam Instruksi 

Presiden No. 37 tahun 1967 memberi kebijakan bahwa hanya 40 

persen tempat duduk yang disediakan bagi orang Tionghoa di 

sekolah negeri dan jumlah siswa atau mahasiswa Indonesia per kelas 

harus lebih banyak dari pada jumlah orang-orang Tionghoa. Selain 

itu juga dilakukan peng-code-an pada KTP dan Passport, misalnya 

no KTP diawali dengan angka nol, untuk membedakan mereka 

dengan orang Indonesia lainnya. Semua kebijakan dan peraturan 
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pemerintah di atas dirasakan oleh orang-orang Tionghoa sebagai 

bentuk diskriminasi dan marginalisasi terhadap masyarakat mereka 

(Lindsey 2005: 55-6; Setiono 2008: 973-1010). 

 

 

Kebijakan Pemerintah Reformasi 
 

Reformasi telah mengubah banyak hal, termasuk di 

dalamnya persepsi-persepsi  pribumi tentang orang-orang Tionghoa, 

sama seperti halnya persepsi orang-orang Tionghoa sendiri tentang 

diri mereka sendiri. Setelah tragedi Mei 1998, banyak orang 

pribumi mulai menyadari bahwa mereka tidak fair 
mendiskriminasikan orang-orang Tionghoa. Mereka mulai lebih 

bisa menerima orang-orang Tionghoa sebagai warga negara 

Indonesia. Beberapa orang mulai menaruh simpati  terhadap 

penderitaan orang Tionghoa selama masa Soeharto. Setelah tragedi 

Mei 1998 orang-orang Tionghoa sendiri juga merasa bahwa mereka 

selama ini terlalu pasif sehingga mereka mulai berjuang demi 

keamanan hak-hak mereka dan memperjuangkan kesetaraan. 

Bahkan mereka mulai membentuk partai politik yaitu Partai 

Bhinneka Ika (PBI) dan INTI (Perhimpunan Indonesia Keturunan 

Tionghoa). Didukung oleh para pemimpin Islam seperti Gus Dur 

dan Amien Rais, orang-orang Tionghoa mulai merayakan Tahun 

Baru China (Budiman, 2005:99). 

 

Kejatuhan Soeharto pada 1998 secara dramatis mengubah 

situasi di Indonesia termasuk lingkungan sosial dari orang-orang 

Tionghoa di Indonesia. Banyak surat kabar dan majalah mulai 

mengekspos strategi politik Orde Baru yang selalu mengkambing-

hitamkan etnis Tionghoa hampir pada setiap masalah nasional. 

Dengan penarikan kembali Instruksi Presiden 14/1967, yang 
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melarang aktivitas-aktivitas budaya etnis Tionghoa dengan 

Keputusan Presiden 6/2000, etnis ini sekarang bebas melaksanakan 

aktivitas-aktivitas budaya mereka. Istilah WNI Keturunan yang 

digunakan untuk menjelaskan kewarganegaraan mereka kini secara 

gradual mulai digantikan dengan “warga negara Indonesia,” yang 

mana orang-orang Tionghoa diakui sebagai salah satu dari 

bermacam-macam kelompok etnis Indonesia dari pada sebagai 

kelompok etnis asing (Efferin, 2006:107).   

 

Ada juga fenomena yang menarik pada era pasca Orde Baru. 

Banyak kursus bahasa Mandarin dibuka di mana-mana yang diikuti 

oleh banyak orang Indonesia tidak peduli etnisitas mereka. Banyak 

jiaosen, totok dan bahkan orang-orang non-Tionghoa yang 

mengambil kursus bahasa tersebut untuk berbagai tujuan bisnis. 

Mereka sadar bahwa di era globalisasi, penguasaan bahasa Mandarin 

perlu untuk menunjang kesuksesan negosiasi bisnis mereka (Efferin, 

2006:107). 

 

Namun terlalu dini untuk mengatakan bahwa tidak ada lagi 

masalah etnis/rasial di Indonesia. Seluruh aspek kehidupan 

Indonesia mengalami berbagai perubahan dramatis, dari negara 

otoriter menjadi negara demokrasi, dari peran politik militer yang 

kuat kepada peran sipil, dan dari prejudis politik menjadi toleransi 

dan pluralisme (Efferin, 2006:107). Bagaimanapun, banyak orang 

Tionghoa percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Habibie, 

Abdurrahman Wahid, dan Amien Rais bagi etnis Tionghoa untuk 

kembali ke “tanah air” untuk membangun kembali ekonomi 

nasional, bukan sebagai afirmasi identitas etnis Tionghoa sebagai 

orang-orang Indonesia namun sebagai tindakan yang disebabkan 

oleh mitos dominasi ekonomi etnis Tionghoa (Purdey, 2005:21).  
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Dalam Acara Survey Interaktif Padamu Negri di Metro TV, 

seperti dipaparkan kembali oleh Media Perhimpunan INTI Sura 

Baru (Mar. 2007:30), dalam tema perayaan Imlek 2007, Metro TV 

mengundang perwakilan dari Perhimpunan INTI, Jaringan 

Tionghoa Muda dan mahasiswa Universitas Tarumanagara (Untar) 

serta Bina Nusantara (Binus). Dan salah satu pertanyaan yang 

diajukan adalah apakah masih mendapat perlakuan diskriminatif 

menjadi pertanyaan ketiga. Yang menjawab iya, 80% dari INTI 

(Perhimpunan Indonesia Tionghoa), dan masing-masing 85% dari 

JTM (Jaringan Tionghoa Muda) dan para mahasiswa dari Universitas 

Tarumanegara dan Universitas Bina Nusantara menjawab kadang-

kadang. 

 

 

Kesimpulan 
 

Demikianlah latar belakang sejarah etnis Tionghoa pada 

umumnya maupun sejarah Tionghoa Benteng secara khusus. Latar 

belakang sejarah tersebut dapat menuntun untuk memahami 

berbagai diskriminasi baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan 

budaya yang menyebabkan kemiskinan di kalangan Tionghoa 

Benteng Tangerang yang akan dibahas dalam pembahasan bab-bab 

berikutnya. 


