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LIMA 

POTRET KEMISKINAN 

TIONGHOA BENTENG 
 

 

 Demi mengetahui bagaimana potret kemiskinan 

sesungguhnya diantara komunitas Tionghoa Bentang telah 

dilakukan wawancara mendalam dengan para informan guna 

memperoleh informasi yang jelas dan akurat tentang kondisi 

mereka yang sesungguhnya. Selain wawancara mendalam juga 

dilakukan pengamatan langsung dengan terjun ke lapangan. Untuk 

mengukur kemiskinan Tionghoa Benteng secara kualitatif dalam 

penelitian ini, diajukan empat pertanyaan utama dalam wawancara 

dengan para informan, yaitu (1) bagaimana tingkat pemenuhan 

kebutuhan hidup atau makanan; (2) bagaimana tingkat pemenuhan 

kesehatan mereka; (3) bagaimana kondisi rumah tinggal mereka; 

dan (4) bagaimana kemampuan untuk menyekolahkan anak-anak 

mereka. Kemudian dibuat kategori-kategori atas Jawaban-jawaban 

dari para informan seperti yang terlihat dalam Tabel 5.1. 
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Tabel 5.1. 
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Pemenuhan Kebutuhan Dasar (Makanan) 
 
 Pertanyaan pertama untuk masalah kemiskinan ini adalah 

bagaimana tingkat pemenuhan kebutuhan hidup, khususnya 

berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari, yaitu makanan. 

Jawaban-jawaban dari para informan dapat dikategorikan ke dalam 

2 (dua) kategori yaitu: 1) sulit memenuhi kebutuhan mendasar 

(makanan), dan 2) tidak memiliki pekerjaan tetap (lihat Tabel 5.1). 

 

 

Sulit Memenuhi Kebutuhan Mendasar  
 Ketika ditanya tentang bagaimana tingkat pemenuhan 

kebutuhan hidup, misalnya makanan, minum dan gizi di kalangan 

keluarga Tionghoa Benteng miskin, para informan memberikan 

gambaran yang sangat menyedihkan. Orang-orang pada umumnya 

mungkin tidak pernah membayangkan kalau ada banyak keluarga 

Tionghoa yang mengalami keadaan yang sangat miskin dan sangat 

memprihatinkan. Namun itulah realita yang saat ini dialami oleh 

banyak keluarga Tionghoa Benteng miskin. Nova Thio 

menggambarkan tentang mirisnya kondisi masyarakat Tionghoa 

Benteng miskin seperti ini, 

 
“Kondisi (Tionghoa Benteng miskin) sangat 

memprihatinkan. Kadang-kadang untuk makan juga 

kekurangan. Sampai-sampai mereka (bahkan) 

mengharapkan beras RASKIN dari kepala rumah tangga 

yang tidak mengambil (jatahnya) mungkin, jadi (kemudian) 

diambil oleh dia. Untuk menambah tempat berasnya supaya 

dapat menyambung makannya.  Masalahnya biaya makan 

itu nggak murah juga bagi mereka. Ya sedikit banyak ada 

keributanlah (saling bertengkar dalam keluarga) masalah 

makan mereka. ’Makan lagi, makan lagi. Berasnya sudah 

habis, besok nggak ada duit.’ Jadi seperti itu... Rumah 
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tinggalnya juga ala kadarnya mereka. Ya dari bambu 

begitulah. Tempat tidurnya juga dari bale-bale lalu 

dihampari kasur. Mereka tidur begitu. Bawahnya 

(lantainya) juga tanah, tanpa keramik atau beton... 

Pekerjaan mereka itu rata-rata sebagai pekerja kasar, buruh 

serabutan. Contohnya mereka (ada yang menjadi) petani 

sayur, ada yang jadi tukang ojek setoran. Jadi kepada yang 

punya motor dia ojekin. Jadi setor dan sisa setoran itu buat 

mereka makan. Ada juga yang juga yang disuruh kerja apa 

saja oleh orang. Misalnya (menjadi) kuli bangunan. Kadang-

kadang ada yang perlu kenek untuk mengaduk (pasir dan 

semen) ya dia kenekin. Ada orang yang suruh bongkar-

bongkar bangunan segala macem mereka juga ikut. Jadi apa 

saja, pekerjaan mereka tidak tentu. Jadi penghasilan per hari 

itu bisa 30 ribu sampai 50 ribu. Mungkin tiga hari kerja dua 

hari nganggur. Jadi pekerjaannya tidak tentu.”1  

  

  Tan Tjuen Hin juga menggambarkan mirisnya kemiskinan 

Tionghoa Benteng, khususnya di daerah Gunung Batu dan berbagai 

tempat di Tangerang demikian, 

 
“Kalau yang saya katakan susah sama sekali sampai bisa 

nggak makan itu ada. Itu kayaknya, saya bisa katakan juga 

itu karena males ya.  Ada yang juga ada peningkatan sedikit 

dari dia (kehidupannya sedikit baik), ya (memang miskin) 

tapi (masih) ketemu makan. Ada juga yang rumahnya 

sampai saat ini belum ketemu (belum ada) listrik, dekat 

sama saya di Gunung Batu juga, kurang lebih satu kilolah.”2  
 

 Sebagai warga Tionghoa Benteng yang pernah mengalami 

pahitnya kehidupan yang sulit dan tinggal serta bergaul dengan para 

                                                           
1 Wawancara dengan Nova Thio, 6 Juni 2010. 
2 Wawancara dengan Tan Tjuen Hin, 1 Juli 2010. 
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tetangga Tionghoa mereka yang hidup tidak beruntung, Nova dan 

Tan Tjuen Hin bukan hanya dapat menceritakan apa yang 

sesungguhnya dialami oleh saudara-saudara Tionghoa Bentengnya, 

namun dapat merasakan apa yang mereka rasakan. Mereka paham 

betul keadaan atau realitas sesungguhnya tentang kemiskinan di 

antara masyarakat Tionghoa Benteng mereka. Terlihat dalam 

informasi yang mereka berikan di atas bahwa kondisi menyedihkan 

dari antara orang-orang Tionghoa Benteng miskin diperparah 

dengan minimnya kesempatan kerja atau untuk memperoleh 

penghasilan, sehingga karena tidak ada pekerjaan yang mereka 

dapat akses dan memaksa mereka menjadi pengangguran justru 

menambah stereotip negatif dilekatkan kepada mereka sebagai 

orang-orang yang malas. 

 

Tidak Memiliki Pekerjaan Tetap 
 Ketika ditanya bagaimana pekerjaan sehari-hari dan 

penghasilan mereka, Tan Tjuen Hin memberikan contoh salah satu 

keluarga Tionghoa Benteng miskin di dekat rumahnya demikian, 

 
“Sebetulnya nggak ada pekerjaan tetap. Tempo-tempo dia 

itu suka betulin sepeda buat dia makan, sedangkan untuk 

cocok tanam kayaknya dia nggak mau, jadi gimana, ya sulit 

gitu Pak. Tempo-tempo (kadang-kadang) banyak 

nganggurnya, begadang sampai malam, terus bangunnya 

siang, di sini (banyak yang) begitu. Ya itulah, sampai bisa 

nggak makan. Itu ada orang kalau saya datang ke rumahnya 

sampai kasihan. Saya suka ada (sesuatu) bagi (dia) gitu ya. 

Tapi kalau (bantu) banyak kan tidak bisa juga sih, saya uang 

dari mana. Tapi sih suka-suka kalau isteri saya main, suka 

kepelin (memberi mereka) uang. Tapi lama-lama pikir, 

kalau begini terus nanti bikin dia makin males saja, gitu 

Pak.... Tetangga nggak jauh. Memang kalau di tempat Bapak 

satu kilo itu jauh Pak ya, bisa banyak rumah. Tapi kalau di 

sini Pak, satu kilo itu mungkin ketemu dua atau tiga rumah 
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Pak. Soalnya rumah masih jarang-jarang, masih jauh-jauh, 

istilah kata masih satu RT-lah.”3  

 

Sementara itu Sonya memberikan gambaran tentang banyak 

keluarga Tionghoa Benteng di daerah Kedaung dan Kelor seperti 

berikut ini, 

 
“Kalau pekerjaan, kehidupan sehari-hari, mereka ada yang 

jualan, misalnya jualan siomay, karena mereka seringkali 

melamar pekerjaan nggak bisa, akhirnya mereka itu 

berjualan. Baik itu jualan siomay, jualan susu kacang 

kedelai… bukan dagang besar. Mereka keliling, kadang-

kadang kelilingnya itu pakai sepeda bahkan… Kalau 

menurut saya dibilang cukup, ya mereka cukup-cukupan 

gitu. Kalau gambarannya, mungkin untuk kategori makan 

enak ya, itu mereka jarang sekali. Dalam arti makan pun, 

yang penting mereka  untuk bertahan hiduplah, bisa 

bertahan hidup.”4  

 

Gambaran yang diberikan oleh para informan tersebut 

menunjukkan bahwa tingkat pemenuhan kebutuhan dasar, 

khususnya makanan di kalangan Tionghoa Benteng miskin 

sangatlah memprihatinkan. Selain oleh karena tidak adanya 

pekerjaan tetap yang dapat mereka kerjakan, juga adanya 

kekurangan atau defisiensi individu menyebabkan mereka tidak 

dapat mencukupi kebutuhan dasar keluarga, bahkan untuk makan 

sehari-hari. Kondisi tersebut tentu kontras sekali dengan 

keberadaan masyarakat Tionghoa pada umumnya yang hidup 

berkelimpahan. 

 

                                                           
3 Wawancara dengan Tan Tjuen Hin, 1 Juli 2010. 
4 Wawancara dengan Sonya Kristiawan, 6 Juni 2010 
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Gambar 5.1. 

Lelaki Tionghoa Benteng Penjual Siomay  
dari Kedaung. Foto oleh Penulis 

 

 

Pemenuhan Kebutuhan Kesehatan 
 

Pertanyaan kedua adalah bagaimana tingkat pemenuhan 

kesehatan bagi keluarga Tionghoa Benteng miskin. Kebutuhan 

mendasar yang tidak terpenuhi di kalangan Tionghoa Benteng 

miskin ternyata bukan hanya masalah makanan, namun juga 

kesehatan. Jawaban-jawaban dari para informan dapat 

dikategorikan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu 1) kemiskinan 

menyebabkan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan 

kesehatan, dan 2) mengandalkan pengobatan alternatif/dukun (lihat 

Tabel 5.1). 
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Kemiskinan Menyebabkan Mereka Tidak Mampu Memenuhi 

Kebutuhan Kesehatan 
Hasil pengamatan dan informasi dari para informan 

menunjukkan bahwa mereka bukan hanya hidup kekurangan 

berhubungan dengan masalah kebutuhan sehari-hari, misalnya 

makan, namun kebutuhan kesehatan mereka juga tidak terpenuhi 

oleh karena kemiskinan mereka.  

 

Nova Thio menjelaskan, 

 
“Kalau kemampuan berobat ke rumah sakit itu hampir 

minimlah (sedikit sekali kemungkinannya). Mereka nggak 

berobat ke rumah sakit karena keuangannya minim. Kalau 

sakit paling ya beli obat di warung, jadi ya minum obat aja 

gitu. Kalau sakit parah ya ke alternatif (dukun), jadi tidak 

membutuhkan biaya besar... Untuk gizi ya sangat minim, 

jadi untuk makan ya apa saja yang dapat dia makan gitu. 

Jadi tidak memenuhi standard gisi gitu.”5  

 

  Sonya bukan hanya menggambarkan tentang tidak 

mampunya mereka memperoleh pelayanan kesehatan, namun 

beberapa rumah mereka juga tidak memenuhi standar kesehatan. 

Sonya berkata, 

 
“Yang… kategori miskin, benar-benar miskin dalam arti 

tempat tinggal merekapun dari kayu, dari bambu, bahkan 

tidak memiliki ubin, hanya beralaskan tanah, dan 

                                                           
5 Wawancara dengan Nova Thio, 6 Juni 2010. 
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kelihatannya ya seperti kumuh gitu. Kurangnya cahaya, 

ventilasi, yang saya lihat sih seperti itu… Ya kalau 

kesehatan karena mereka tidak punya biaya untuk pergi ke 

dokter, dokter sekarang mahal, paling mereka hanya minum 

obat-obat warung saja. Itupun yang harganya murah. 

Bahkan dalam kategori obat warung yang tidak jelas, dalam 

arti merknya juga nggak jelas… Ya kalau pemenuhan gizi ya 

(sambil tertawa) karena tadi faktor keuangan tentunya 

untuk gizipun ya sulit. Otomatis untuk memenuhi gizi itu 

kan memerlukan biaya yang cukup mahal juga, cukup 

banyak juga untuk membeli makanan-makanan bergizi, 

misalnya untuk minum susu atau paling tidak ya makan 

lauk pauk, misalnya ikan atau ayam atau telor gitu. Ya 

kadang-kadang mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan 

itu mereka memanfaatkan, seringkali memanfaatkan 

pekarangan mereka, misalnya menanam sayur-sayuran, 

sehingga mereka bisa terus untuk bertahan hidup.”6  

 

 

Mengandalkan Pengobatan Alternatif/dukun 
Tan Tjuen Hin menjelaskan bahwa kemiskinan telah 

menyebabkan mereka tidak memiliki uang untuk pergi ke dokter 

ketika ada anggota keluarga yang sakit. Alternatif mereka pergi ke 

dukun dengan harapan si sakit dapat disembuhkan. Tan Tjuen Hin 

menggambarkan bagaimana pemenuhan kebutuhan kesehatan di 

kalangan Tionghoa Benteng miskin demikian,  

 
“Kalau sakit dia ke PUKESMAS Pak, tapi andai kata tempo-
tempo (kadang-kadang ada) yang pergi ke dukun. Sakit apa 

nanti di-jampe-jampe gitu. Banyak orang Tionghoa yang 

kayak gitu Pak. Ini ada ya, dia itu nggak punya uang, dia 

sakit, oh bapak ini kesambet, ke dokter nggak punya uang, 

                                                           
6 Wawancara dengan Sonya Kristiawan, 6 Juni 2010. 
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akhirnya minta air ke dukun, airnya disembur-semburin ya. 

Ya kalau kebetulan ya bisa sembuh, tapi ada kalanya kalau 

nggak tepat ya nggak sembuh.”7  

 

 

Kondisi Rumah Tinggal 
 
 Pertanyaan ketiga adalah tentang pemenuhan kebutuhan 

mendasar lain yang kurang terpenuhi di kalangan Tionghoa 

Benteng miskin, yaitu kebutuhan rumah tinggal yang layak. 

Jawaban-jawaban dari para informan dapat dikategorikan ke dalam 

2 (dua) kategori, yaitu: 1) bilik bambu, dan 2) berlantaikan tanah 

dan beratapkan daun kirai (lihat Tabel 5.1.) 
 

Rumah Tinggal dari Bilik Bambu  
 Sonya Kristiawan menggambar kondisi rumah tinggal 

mereka seperti berikut ini, 

 
“Kondisinya sebenarnya sangat bervareasi. Jadi kategori 

miskin mereka juga sangat bervareasi. Yang pertama, 

kategori miskin, benar-benar miskin dalam arti tempat 

tinggal mereka pun dari kayu, dari bambu, bahkan tidak 

memiliki ubin, hanya beralaskan tanah, dan kelihatannya 

ya seperti kumuh gitu. Kurangnya cahaya, ventilasi, yang 

saya lihat sih seperti itu. Terus juga ada yang memiliki 

rumah yang cukup besar dan permanen, tetapi mereka tidak 

memiliki pekerjaan tetap. Karena bisa saja rumah yang 

mereka tinggali ini adalah peninggalan orang tua mereka 

gitu, dalam kategori warisan gitu… Yang saya tahu ya 

seperti tadi, karena ada beberapa faktor, dalam arti ada 

beberapa kategori kemiskinan dari rumah juga bervareasi, 

                                                           
7 Wawancara dengan Tan Tjuen Hin, 1 Juli 2010. 
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tetapi lebih banyak ya mereka memiliki rumah itu, ya dari 

kayu. Istilah bukan dari semen atau istilahnya belum 

permanenlah...  dari bambu masih banyak… Daerah dari 

Kedaung Barat tidak jauh, jadi daerah Kelor itu. Rumah 

bambu atapnya pakai rumbia-rumbia gitu.”8  

 

 
Gambar 5.2. 

Sebuah rumah warga Tionghoa Benteng di Cengklong 

Foto oleh Suhendra 

 

  Nova Thio menggambarkan kebanyakan rumah tinggal 

mereka tidak jauh berbeda dari apa yang digambarkan oleh Sonya di 

daerah Kedaung dan Kelor. Nova Thio menggambar kebanyakan 

rumah-rumah tinggal mereka di beberapa daerah di Tangerang 

seperti berikut ini, 

 
“(Banyak rumah mereka yang terbuat) dari bilah bambu, 

terus bawahnya juga lantai tanah. Bilah bambu itu dibikin 

seperti gedhek atau bilik kalau di sini namanya. Ada juga 

bambu yang dipotong-potong, bambu satu dibelah empat, 

dibersihi lalu dipasang begitu saja sebagai dinding saja buat 

rumah mereka. Atapnya masih ada yang pakai... atap dari 

daun aren. Itu dibikin semacem genteng supaya nggak 

                                                           
8
 Wawancara dengan Sonya Kristiawan, 6 Juni 2010. 
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bocor. Ada juga yang pakai genteng tapi bukan genteng 

pres, (karena) bisa ambruk rumahnya (yang terbuat dari 

bambu itu). Rumah yang agak baik ya sudah plester 

keramiklah mereka, tapi kondisinya ya tidak selayak yang 

dilihat gitu. Paling ukuran rumahnya ya 6 X 10 gitu kan. 

Kecillah untuk keluarga, (untuk ditinggali bersama) 

istrinya, anak-anaknya, keponakan-keponakannya kadang 

semua di situ gitu. Jadi semua nggak kebagian tempat tidur 

rata-rata. Ada yang tidur di ruang tamu juga. Tidurnya 

gitu... Ya orang miskin ya pasti seperti itu. Rumahnya jelek. 

Ya rata-rata dari bambu, terus bawahnya tanah, tempat 

tidurnya dari bale, jadi baru kasur. Jadi rata-rata seperti itu 

kalau dilihat di Selapajang. Masuk ke gang-gang itu rumah-

rumahnya di dalam itu bambu-bambu, jadi mereka itu 

punya lahan mungkin 10 X 10 ya untuk rumah itu. Itu 

begitulah. Kayaknya dari pekerjaannya ya buruh kasar 

semua, nggak punya pekerjaan yang tetaplah gitu. Mungkin 

ya dari segi makan ya kadang-kadang ya ribut-ribut 

(bertengkar) dikitlah, misalnya masalah keluarga, masalah 

makanan. Itu seperti itu... Ya (begitulah di) daerah 

Kampung Melayu, Kajangan, Sela Pajang, Kedaung... 

Cigaling, Legok.”9  

 

  Tan Tjuen Hin menggambarkan kondisi tinggal orang 

Tionghoa Benteng miskin di Gunung Batu tidak jauh berbeda 

dengan beberapa gambaran di atas. Tan Tjuen Hin berkata, 
 

“Ada yang kumuh sekali Pak. Rumahnya pakai atep, daun 

kirai, seperti daun kelapa. Tapi sekarang sudah nggak begitu 

banyak seperti dulu, karena pohon kirai-nya sudah pada 

digusuri, jadi nggak bisa pakai cari lagi daunnya untuk atap 

rumah. Terus dindingnya, gedhek, bilik, tiang bambu, 

                                                           
9
 Wawancara dengan Nova Thio, tanggal 6 Juni 2010. 
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bawahnya ada yang lantainya masih tanah... Sudah ada 

(juga) yang pakai tiang kayu, terus atapnya pakai genteng. 

Dindingnya pakai bambu, kalau di sini namanya pager 
keprek, bukan bilik. Itu satu bambu bisa belah jadi 10 

dibuat pager keprek. Kalau bilik kan lebar-lebar, tapi kalau 

ini kecil-kecil, gitu. Kalau bapak ke rumah saya, saya masih 

punya pager keprek itu, dapur saya masih pakai, rumah 

masih pakai. Ada juga yang sedikit pakai tembok, walaupun 

temboknya itu nggak diplester, nggak rapi seperti ini. Ada 

juga yang karena kegigihan mereka, pernah waktu itu 

dimodalin saudara terus dia berhasil, jadi dia bikin rumah 

yang agak mendingan (agak bagus). Yang biasa-biasa ya 

dindingnya pakai kayu, papan, bukan tripleks, tapi kayu 

tipis itu.”10  

             

 
Gambar 5.3 

Rumah warga Tionghoa Benteng yang berdindingkan 

bilik bambu. Foto oleh Suhendra 

 

 

                                                           
10 Wawancara dengan Tan Tjuen Hin, 1 Juli 2010 
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Berlantaikan Tanah dan Beratapkan Daun Kirai 
 Sebagaimana dapat dilihat pada kutipan-kutipan dari para 

informan di atas, bahwa kebanyakan rumah Tionghoa Benteng 

miskin bukan hanya terbuat dari bilik bambu, namun juga 

berlantaikan tanah dan beratapkan daun kirai. Begitulah gambaran-

gambaran yang diberikan oleh para informan maupun yang dilihat 

secara langsung oleh peneliti sebagaimana nampak pada 

dokumentasi atau foto-foto yang disajikan dalam buku ini tentang 

kondisi rumah tinggal orang-orang Tionghoa Benteng miskin. 

Bukan hanya kebutuhan dasar makanan dan gizi, kebutuhan akan 

pelayanan kesehatan yang layak, namun bahkan rumah mereka juga 

tidak memenuhi standar kesehatan. Rumah mereka 

menggambarkan kondisi kemiskinan mereka semakin jelas. 

 

 
Gambar 5.4. 

Penyekat ruangan rumah Tionghoa Benteng yang terbuat dari 

kertas/plastik. Foto oleh Suhendra 
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Kemampuan Menyekolahkan Anak 
 

Pertanyaan keempat adalah bagaimana kemampuan 

Tionghoa Benteng dalam menyekolahkan anak-anak mereka? 

Jawaban-jawaban dari para informan dapat dikategorikan ke dalam 

2 (dua) kategori, yaitu: 1) tidak mampu membiayai sekolah anak-

anak mereka, 2) program sekolah gratis sangat membantu mereka 

(lihat Tabel 5.1). 

 

Tidak mampu Membiayai Sekolah Anak-anak Mereka 
Kemiskinan telah membuat banyak keluarga Tionghoa 

Benteng tidak mampu membiayai sekolah anak-anak mereka. 

Kondisi ini tentu dikhawatirkan akan menyebabkan barisan miskin 

di masa depan. Namun itu adalah kenyataan yang ada dan sedang 

terjadi di kalangan mereka, walaupun ada juga keluarga miskin yang 

berjuang agar anak-anak mereka dapat mengenyam pendidikan 

lebih tinggi dan melaluinya dapat membuat generasi anak-anak 

mereka dapat keluar dari kemiskinan. Beberapa gambaran dari para 

informan ini menunjukkan betapa rendahnya kemampuan keluarga 

Tionghoa Benteng miskin untuk menyekolahkan anak mereka ke 

jenjang yang lebih tinggi. 

 

Sonya memberikan gambaran keluarga-keluarga miskin 

Tionghoa Benteng di daerah Kedaung dan Kelor seperti ini, 
 

“Kemampuan menyekolahkan anak… tergantung orangtua 

mereka sih. Ini ada beberapa tipe orangtua juga. Tipe 

orangtua yang ingin anaknya tidak mengalami seperti yang 

dialami oleh orangtuanya seringkali mereka sangat 

memperdulikan pendidikan anaknya. Sehingga mereka itu 

dibela-belain (berjuang susah payah), yang penting anaknya 

bisa sekolah. Nggak peduli mereka harus meminjam uang 

dengan orang lain. Bahkan kadang-kadang mereka 
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memanfaatkan famili mereka yang hidupnya lebih mapan 

dari mereka gitu. Seringkali mereka meminta bantuan dari 

keluarga mereka untuk sekolah anaknya. Tetapi banyak 

juga orangtua yang tidak peduli dengan anaknya, walaupun 

anaknya ini dapat beasiswa kalau bisa ya suruh kerja saja 

gitu.  Karena pertama untuk kebutuhan, dan kedua karena 

saya lihat orang tua mereka juga nggak mau direpotkan oleh 

anak mereka. Nggak mau direpotkan itu maksudnya kalau  

bisa, kalau mau kebutuhan apa-apa itu ya cari sendiri gitu. 

Istilahnya jangan sampai minta orangtua gitu.”11  

 

Program Sekolah Gratis Sangat Membantu Mereka 
Tan Tjuen Hin menggambarkan kondisi di daerah Gunung 

Batu seperti berikut ini, 

 
“Kalau sekarang agak mendingan Pak ya. Sekarang kan ada 

sekolah yang gratis itu Pak. Jadi kan gak bayar tiap 

bulannya. Tapi kalau SMP kan harus bayar. Dia nggak kuat 

sudah, ya sudah cukuplah, yang peting bisa baca tulis. Ada 

juga dia kuat-kuatin (berjuang) sampai lulus SMP dan habis 

itu nggak bisa terusin, berhenti sampai SMP. Jadi 

pendidikannya nggak tinggi sekali, pendidikannya.”12  

 

Nova Thio menggambarkan kondisi di daerah Kampung 

Melayu dan sekitarnya seperti ini, 

 

“Hampir tidak ada ya (yang berpendidikan tinggi). Ya kalau 

bisa (sekolah) semuanya gratis dari pemerintah. Karena 

memang terpaksa hutang pinjam, tutup lobang gali lobang, 

buat biayai anak sekolah. Dan anak-anak mereka itu 

sekolahnya ya paling sampai SD saja atau SMP saja, kadang 

                                                           
11 Wawancara dengan Sonya Kristiawan, 6 Juni 2010. 
12 Wawancara dengan Tan Tjuen Hin, 1 Juli 2010. 
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ada yang tidak sekolah juga ada. Karena itu tadi, tidak ada 

biaya untuk menyekolahkan anaknya.”13  

 

 

Kesimpulan 
 

Dari jawaban para informan di atas menunjukkan bahwa 

empat kebutuhan mendasar, yaitu kebutuhan hidup (makanan), 

kebutuhan kesehatan, tempat tinggal yang layak dan pendidikan 

yang tidak terpenuhi di kalangan Tionghoa Benteng. Ini 

menunjukkan bahwa kemiskinan benar-benar terjadi dalam 

komunitas ini. Ketika menjelajahi kampung-kampung dari mana 

para informan di atas berasal dapat melihat langsung kenyataan 

kemiskinan yang telah lama dan masih dialami oleh banyak warga 

Tionghoa Benteng miskin. Kadang-kadang rumah-rumah mereka 

saja sudah menunjukkan kemiskinan yang sedang dialami oleh 

penghuni rumahnya. 

 

 

 

   

                                                           
13 Wawancara dengan Nova Thio, 6 Juni 2010. 


