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ENAM 

TIONGHOA BENTENG 

DAN DISTORSI POLITIK 

 
 Bab ini menggambarkan bagaimana distorsi politik dan 

berbagai faktor yang berhubungan dengan masalah distorsi politik 

memiliki pengaruh yang besar dalam terjadinya kemiskinan di 

kalangan komunitas Tionghoa Benteng. Baik dari hasil pengamatan 

berperan-serta, data sekunder dan hasil wawancara mendalam 

(triangulasi) ditemukan bahwa komunitas Tionghoa Benteng 

Tangerang adalah salah satu komunitas di kalangan masyarakat 

Tionghoa Indonesia yang mengalami distorsi politik. Beberapa 

pertanyaan diajukan kepada para informan sehubungan dengan 

diskriminasi politik yang dialami oleh komunitas Tionghoa Benteng 

Tangerang, dan jawaban dari para informan dapat disaripatikan dan 

dikategorikan seperti yang terlihat dalam Tabel 6.1.  

 

Kelengkapan Dokumen Kewarganegaraan 
 

Pertanyaan pertama yang diajukan kepada para informan 

adalah bagaimana status kewarganegaraan Tionghoa Benteng 

miskin pada umumnya? Ada tiga kategori dari jawaban wawancara 

para informan, yaitu 1) pernah stateless, 2) dulu stateless sekarang 

WNI, dan 3) sekarang masih stateless (lihat Tabel 6.1). 



 

142 
 

 Kompleksitas Kemiskinan Tionghoa Benteng 

Tabel 6.1. 
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Pernah Stateless 
 

Kategori pertama dari jawaban para informan atas 

pertanyaan bagaimana status kewarganegaraan Tionghoa Benteng 

miskin pada umumnya menunjukkan bahwa banyak di antara 

komunitas Tionghoa Benteng berstatus stateless, atau tidak 

memiliki status WNI atau pun WNA karena tidak memiliki 

kelengkapan surat-surat atau dokumen kewarganegaraan. Ada yang 

bahkan sampai hari ini masih berstatus stateless walaupun ada juga 

yang pada akhirnya sekarang sudah memiliki status 

kewarganegaraan setelah melalui perjuangan berat, bantuan dari 

lembaga-lembaga yang memperjuangkan status kewarganegaraan 

mereka. 

 

Rebeka Harsono, salah satu informan penelitian ini, yang 

adalah Direktur Eksekutif Lembaga Anti-Diskriminasi Indonesia 

(LADI) yang telah mendampingi dan mengadvokasi pengurusan 

Akte Lahir bagi komunitas Tionghoa Benteng stateless di Tegal Alur 

dan sekitarnya menjelaskan bahwa banyak sekali warga Tionghoa 

Benteng stateless dan yang tidak memiliki SBKRI dan Akte Lahir. 

Rebeka menjelaskan bahwa yang menjadi kesulitan atau tantangan 

terberat bagi Tionghoa Benteng untuk memperoleh dokumen 

kewarganegaraan, Akte Lahir dan SBKRI adalah selalu dimintanya 

SBKRI dari orangtua sebagai syarat memperoleh dokumen-

dokumen tersebut. Ini sulit dipenuhi bagi warga Tionghoa Benteng 

karena bahkan orangtua atau generasi-generasi sebelumnya juga 

banyak yang tidak memiliki SBKRI yang dimaksudkan. Kesulitan 

lain adalah bahwa banyak di antara mereka yang merupakan 

keturunan campuran di mana ayah Tionghoa dan ibu pribumi. 

Sementara banyak kasus perkawinan mereka tidak dilengkapi surat-

surat kawin dan perkawinan mereka hanya disahkan dengan 

pertemuan kedua belah pihak keluarga beserta para saksi yang 
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dilaksanakan secara kawin adat di rumah kawin, sehingga 

kemudian anak-anak mereka secara hukum akhirnya diakui sebagai 

anak si ibu di luar nikah. Ibu mereka tentu tidak memiliki SBKRI 

karena ibu mereka asli pribumi, jadi sudah pasti anak-anak itu tidak 

dapat menunjukkan SBKRI sebagai syarat pengurusan surat-surat 

seperti Akte Lahir atau pun SBKRI.1 

 

Rebeka Harsono menjelaskan demikian, 

 
”Aku bilang kemiskinan pada Tionghoa Benteng itu 

disebabkan oleh karena SKBRI itu tetap diminta. Itu paling 

ciri khas perjuanganku itu... SBKRI itu ada awal mula 

sejarahnya, yang tadi aku ngomong. Tetapi aku selalu bilang 

orang Tionghoa Benteng tidak bisa Pak menunjukkan 

SKBRI. Ibunya itu pribumi, Islam maksudku, dan tidak 

seharusnya mereka itu dimintai. Kalaupun itu bukan ibunya, 

pasti neneknya, atau nenek buyutnya itu pasti Islam Pak. 

Serta merta suruh menunjukkan SBKRI ya bagaimana 

mungkin, karena mereka pribumi.”2  

  

  Ketika ditanya apakah mereka tidak dapat dimintai SBKRI 

karena orangtua mereka tidak memiliki surat nikah, Rebeka 

membenarkan itu dengan berkata, 

 
“Ya, itu, ya arahnya ya. Sehingga buntet (buntu). Maka 

dengan sendirinya, kan saya bilang Pak bahwa, saya bilang 

pada pemerintah pada waktu itu, pada waktu aku advokasi 

bahwa Tionghoa Benteng ini jangan Bapak paksa. Tidak akan 

memenuhi syarat Pak. „La ya sudah nanti kita catatkan lewat 

undang-undang kewarnegaraan yang baru‟ (jawab birokrat). 

                                                           
1 Wawancara dengan Rebeka Harsono, tanggal 31 Januari 2010. 
2
 Wawancara dengan Rebeka Harsono, tanggal 31 Januari 2010. 
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Padahal tahun 2001 aku mulai berjuang itu, itu kan nggak 

ada undang-undangnya. Undang-undang kan mulai sekitar 

tahun 2003 baru draft, kemudian baru 2006 itu baru 

diresmikan. Jadi selama aku, dari tiga tahun atau lima tahun 

undang-undang itu di-draft lalu diperjuangkan menjadi 

undang-undang itu kan Tionghoa Benteng pakai undang-

undang yang mana ketika aku advokasi, aku pakai Akte 

Lahir, kan itu. Jadi aku pikir namanya anak-anak sekolah itu 

tidak nunggu SBKRI setelah pemerintah ketok undang-

undang baru anak sekolah, sementara bulan 7 anak-anak 

masuk sekolah harus SBKRI dengan Akte Lahir di minta.... 

Jadi anak-anak itu tidak bisa kerja. Tidak bisa sekolah, tidak 

bisa menunjukkan akte lahir.”3  

  

  Penyebab mengapa banyak warga Tionghoa Benteng 

stateless selain disebabkan oleh karena birokrasi yang rumit, di 

antara warga Tionghoa Benteng sendiri yang banyak berpendidikan 

rendah yang tidak mengerti pentingnya surat-surat 

kewarganegaraan atau pun cara pengurusan surat-surat 

kewarganegaraan atau yang berpikir sulit untuk mengurusnya maka 

mereka tidak mau lagi mengurus dan akhirnya tidak peduli. Tan 

Tjuen Hin salah satu informan dalam penelitian ini menjelaskan 

indikasi tidak jelasnya proses pengurusan surat kewarganegaraan 

yang diinformasikan birokrat dan minimnya pengetahuan warga 

Tionghoa Benteng menyebabkan banyak di kalangan mereka yang 

tidak memiliki kelengkapan surat-surat kewarganegaraan. Tan 

Tjuen Hin berkata, 

 
“Begini ya Pak, padahal mereka bilang kan WNI. Namun 

begitu ada juga mereka yang belum buat. Nah setelah itu, 

kurang lebih kalau nggak salah tahun ‟85, kalau nggak salah 

                                                           
3
 Wawancara dengan Rebeka Harsono, tanggal 31 Januari 2010. 
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waktu itu ya, atau ‟87, pokoknya antara itu ada pemutihan. 

Pada pemutihan itu banyak tuh orang-orang bikin WNI. 

Namun kemudian itu ada ya, yang suaminya Tionghoa 

Tangerang gitu ya nikah sama pribumi. Nah tentang 

anaknya nanya tuh sama Lurah, terus katanya kalau begitu 

nggak apa-apa nggak buat, gitu. Jadi mereka ada yang nggak 

buat.... Jadi gini, anak itu orang tuanya buat, terus ditanya 

anaknya ini gimana nih. Kalau begitu anak mah karena 

tidak punya surat nikah jadi ikut ibu, jadi mau nggak mau 

katanya kalau nggak usah bikin ya nggak apa-apa. Jadi 

banyakan nggak pada bikin. Gitu. Ternyata belakangan ini 

ditanyain. Ya pada nyahutin, ‟dulu katanya nggak bikin 

nggak apa-apa.‟ Waktu  itu pernah saya mau bikin apa ya, 

surat untuk anak kan harus ada surat WNI dari orangtua 

gitu ya. Sedangkan nggak punya kan. Jadi minta lagi sama 

orang tuanya gitu.  Misalnya gini Pak ya. Orangtua saya 

kawin sama pribumi. Kemudian ia bikin WNI. Kemudian 

saya ini nggak usah bikin kan katanya. Karena waktu itu 

orangtua saya kan nggak ada surat nikah kan. Jadi ikut ibu. 

Nah ikut ibu, mau nggak mau nggak usah bikin kan nggak 

apa-apa gitu. Setelah itu saya kan nggak bikin, terus 

kemudian saya punya anak kan. Udah itu bikin surat lahir, 

udah begitu ditanyain surat WNI orangtuanya, sedangkan 

saya nggak punya. Mau nggak mau kan pinjam orangtua 

saya punya. Gitu.“4  

 

Sebagai akibat dari faktor birokrasi berbelit-belit dan 

keterbelakangan pendidikan Tionghoa Benteng menyebabkan 

mereka menjadi stateless. Tan Tjuen Hin membenarkan bahwa 

banyak warga stateless di kalangan Tionghoa Benteng. Tan Tjuen 

Hin berkata,  

 

                                                           
4 Wawancara dengan Tan Tjuen Hin, 1 Juli 2010. 
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“Jadi gini pak. Kalau dipikir-pikir memang banyak yang 

nggak jelas (status kewarganegaraannya) Pak. Banyak yang 

nggak jelas (stateless). Walaupun mereka boleh dikata sudah 

dari turun temurun adanya di Tangerang. Dan semuanya 

pada waktu itu katanya sudah WNI, jadi banyakan tuh, ya 

maklum Pak ya, dengan ekonominya nggak bisa ngurus, 

bagaimana, jadi banyakan nggak ngurus.”5  

 

Rumit dan sulitnya birokrasi pengurusan surat-surat 

kewarganegaraan membuat banyak orang Tionghoa Benteng 

khususnya yang hidupnya pas-pasan, bila tidak dikatakan miskin, 

berpendidikan rendah, dan terutama yang tinggal di desa-desa di 

Tangerang tidak peduli lagi dengan urusan surat-surat tersebut. Tan 

Wha Tjung, warga Tionghoa Benteng yang tinggal di Teluk Naga, 

yang menjadi salah satu informan penelitian ini menjelaskan bahwa 

untuk mengurus surat-surat kewarganegaraan bagi warga 

keturunan sebenarnya tidak lah sulit, asalkan tahu cara dan mau 

keluar uang. Namun menurut Tan Wha Tjung6, bagi orang-orang 

Tionghoa Benteng di pedesaan surat-surat itu tidak penting, karena 

mereka berpikir bahwa mereka hanyalah para petani dan tidak 

berpikir akan bepergian jauh, misalnya ke kota, oleh sebab itu 

mereka tidak berpikir bahwa surat-surat kewarganegaraan itu 

sangat penting bagi mereka, karena mereka juga berpikir tidak 

memiliki uang untuk mengurusnya dan tidak tahu bagaimana cara 

mengurusnya.  

                                                           
5 Wawancara dengan Tan Tjuen Hin, 1 Juli 2010. 
6 Wawancara dengan Tan Wha Tjung, 1 Pebruari 2010. 
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Gambar 6.1. 

Keluarga Li Yan Nio yang pernah menjadi stateless 
selama beberapa generasi. Foto oleh Penulis 

 

Dulu Stateless, Sekarang WNI 
 

Kategori kedua dari jawaban para informan atas pertanyaan 

mengenai kelengkapan surat-surat atau dokumen kewarganegaraan 

menunjukkan bahwa ada banyak orang yang dulunya pernah 

stateless, melalui bantuan berbagai lembaga, misalnya LSM LADI 

atau Vihara, sekarang mereka secara resmi menjadi WNI.  

 

Li Yan Nio, salah satu informan penelitian, menjelaskan 

bahwa dulunya mereka sekeluarga, mulai dari kakek-nenek, orang 

tua, sampai ke generasi Li Yan Nio, semua tidak memiliki dokumen 

kewarganegaraan disebabkan oleh karena tidak tahu bagaimana 

mengurusnya dan tidak memiliki uang untuk biaya pengurusan. 

Saat ini mereka sudah memiliki dokumen kewarganegaraan yang 

diuruskan oleh pihak Vihara. Li Yan Nio mengisahkan keluarganya 

seperti berikut ini, 
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“Engkong saya asli sini. Orang tua engkong asli ini. Semua 

rumahnya di sini... Engkong saya menikah dengan pribumi. 

Namun emak saya ikut engkong (jadi Tionghoa). Kalau 

orangtua saya dua-duanya asli orang Chinese...  dari mulai 

engkong sampai saya tidak ada Akte Lahir (dan dokumen 

kewarganegaraan). Tapi waktu itu ada pemutihan di vihara, 

saya langsung ikut, karena gratis, tidak bayar. Dan akhirnya 

dapat. Dibantu oleh Vihara…. Bikin sendiri mahal. 

Sebelumnya saya tidak bikin. Katanya orangtua saya mah 

itu gak penting, katanya.”7  

 

Hasil pengamatan dan data sekunder yang dikumpulkan 

dalam penelitian ini menunjukkan bahwa informasi dari para 

informan di atas memang cocok atau sesuai dengan kenyataan yang 

ada. Misalnya, The Jakarta Post (21/1/2004) menjelaskan walaupun 

Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2000 mencabut Instruksi 

Presiden No. 14/1967 tentang agama, tradisi dan kepercayaan 

Tionghoa, dan tahun 2003 pemerintah mengumumkan Imlek 
sebagai hari libur nasional, namun masalah warga Tionghoa 

stateless masih mengalami berbagai diskriminasi dalam pengurusan 

dokumen kewarganegaraan. Widyawati Djuana (27 tahun) ketika 

diwawancarai The Jakarta Post (21 Januari 2004) menjelaskan 

bahwa sayang sekali masih ada perlakukan diskriminasi dari para 

pejabat pemerintah, khususnya ketika ia mengurus surat-surat. 

Misalnya para pejabat ini masih mensyaratkan kepada mereka 

untuk menunjukkan SBKRI sebelum mereka dapat menerima 

aplikasinya. Rosdiana (23 tahun) menyampaikan hal yang sanada, ia 

berkata “Saya ingat lima tahun yang lalu ayah saya selalu berpesan 

kepada saya untuk tidak berbicara dalam bahasa Tionghoa ketika 

saya ada di tempat-tempat umum. Bagaimanapun juga, saya harus 

                                                           
7 Wawancara dengan Li Yan Nio, 1 Pebruari 2010. 
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akui bahwa diskriminasi masih ada di pemerintahan kita. Belum ada 

perubahan khususnya ketika kami mencoba untuk mengurus 

dokumen-dokumen/surat-surat” (The Jakarta Post, 21 Januari 2004).  

 

Lie Chen (17 tahun), tinggal di Sunggapan di Desa Dadap, 

Kosambi, Tangerang menjelaskan kepada The Jakarta Post bahwa 

permohonannya untuk memperoleh Akte Lahir ditolak karena ia 

tidak memiliki SBKRI, pada hal Presiden Abdurrahman Wahid 

telah mencabut SBKRI tersebut pada tahun 2000. Lie Chen berkata, 

“Mereka menolak permohonan saya dengan berkata bahwa saya 

masih menggunakan nama Tionghoa namun tidak memiliki SBKRI” 

(The Jakarta Post, 28 Januari 2005). Lie Chen bukanlah dari 

keluarga kaya. Ibunya yang bernama Eny (47 tahun) berkerja 

sebagai tukang cuci bagi para tetangganya. Eny berkata, “Tolong, 

jangan persulit kami. Kami mengurus Akte Kelahiran agar status 

kewarganegaraan kami menjadi jelas” (The Jakarta Post, 28 Januari 

2005). Lie Chen menjelaskan bahwa ia hanyalah salah satu dari 

begitu banyak orang Tionghoa – yang di daerahnya dikenal sebagai 

Tionghoa Benteng, yang aplikasi Akte Lahir mereka ditolak pada 

tahun 2005, bahkan walaupun SBKRI sudah dicabut tahun 2000 

oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Rebeka Harsono dari LADI 

mengatakan bahwa paling sedikit ada 300,000 orang Tionghoa – 10 

persen dari yang tinggal di Tangerang – yang tidak dapat 

memperoleh Akte Lahir karena mereka menggunakan nama 

Tionghoa (The Jakarta Post, 28 Januari 2005).  
 

Kompas, Kamis, 13 Juli 2006 melaporkan, 

 
Pelakukan diskriminatif untuk membuktikan 

kewarganegaran bagi warga negara Indonesia keturunan 

ternyata belum benar-benar hilang. Meski Keputusan 

Presiden Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti 

Kewarganegaraan RI menegaskan Surat Bukti 
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Kewarganegaraan Republik Indonesia atau SBKRI tidak 

berlaku lagi, pemerintah meminta petugas catatan sipil 

sebaiknya tetap menanyakan SBKRI kepada warga 

keturunan yang mengurus administrasi kependudukan.  

"Namun, hal itu tidak boleh diatur dalam peraturan daerah," 

kata Kepala Subdirektorat Pengangkatan, Pengakuan, dan 

Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pembatalan Akta 

pada Direktorat Administrasi Kependudukan Departemen 

Dalam Negeri Joko Moersito dalam diskusi "Identifikasi dan 

Inventarisasi Kebutuhan untuk Penyusunan Modul Catatan 

Sipil" yang diadakan Unicef dan Departemen Dalam Negeri, 

Selasa (11/7) di Surabaya. 

"Penanyaan SBKRI bukan untuk membuktikan 

kewarganegaraan seorang. Itu hanya dilakukan bila terdapat 

perbedaan keterangan dari beberapa akta catatan sipil warga 

bersangkutan. Jadi, tidak semua warga keturunan harus 

ditanya," ujarnya. 

 

 

Sekarang Masih Stateless 
 

Kategori jawaban ketiga dari para informan menunjukkan 

bahkan sampai hari ini masih juga banyak warga Tionghoa Benteng 

yang berstatus stateless atau tidak memiliki kelengkapan surat-surat 

atau dokumen kewarganegaraan. Sebagaimana dikatakan oleh Tan 

Tjuen Hin di atas,  

 
“Jadi gini pak. Kalau dipikir-pikir memang banyak yang 

nggak jelas (status kewarganegaraannya) Pak. Banyak yang 

nggak jelas (stateless). Walaupun mereka boleh dikata sudah 

dari turun temurun adanya di Tangerang. Dan semuanya 

pada waktu itu katanya sudah WNI, jadi banyakan tuh, ya 
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maklum Pak ya, dengan ekonominya nggak bisa ngurus, 

bagaimana, jadi banyakan nggak ngurus.”8  

 

Hal senada juga disampaikan oleh informan lain, Nova Thio, 

pemuda Tionghoa Benteng yang tinggal di Kampung Melayu, 

Kecamatan Teluk Naga, Tangerang. Nova menjelaskan bahwa 

mungkin 50% dari warga Tionghoa Benteng stateless atau tidak 

memiliki kelengkapan dokumen kewarganegaraan karena mereka 

menganggap surat itu tidak penting, yang mana pemikiran ini 

disebabkan oleh karena sulitnya proses pengurusannya ketika 

berhadapan dengan para birokrat korup dan besarnya biaya yang 

dibutuhkan. Nova Thio menjelaskan mengenai kelengkapan surat-

surat kewarganegaraan Tionghoa Benteng seperti berikut ini, 

 
“Ada yang lengkap, ada yang nggak. Sampai ke 

kewarganegaraan itu, kalau yang, apa namanya itu, kalau 

yang memperhatiin itu dibikin walaupun sulit gitu. Kadang-

kadang lamaaa gitu. Nggak seperti orang pribumi bikin. 

Kayaknya ada yang istilah kata penyepelean lah, di atasnya 

gitu bikinnya… Disepelein gitu Pak… Ya petugas-petugas 

lah dari kelurahan. Kurang dilayanilah… Banyak (yang 

stateless). Mungkin itu sampai 50%, 50%.... Ya mulai dari 

Legok, ya daerah Tangeranglah, orang Tionghoa 

Tangerang.”9   

 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar di 

Jakarta, Minggu (11/4/2010), menjelaskan bahwa beliau sudah 

memberikan sekitar 3.500 surat keputusan (SK) pemberian status 

kewarganegaraan kepada warga yang stateless di seluruh Indonesia 

                                                           
8 Wawancara dengan Tan Tjuen Hin, 1 Juli 2010. 

9 Wawancara dengan Nova Thio, 6 Juni 2010. 
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(Kompas, Senin, 12 April 2010).  Menteri Hukum dan HAM 

berkata, “Di Tangerang saja diperkirakan puluhan ribu orang. 

Sebagian dari mereka takut dan trauma dengan pendataan. Mereka 

kawatir ada apa-apa dengan pendataan itu” (Kompas, Senin, 12 

April 2010). Pernyataan Menteri Hukum dan HAM ini 

menunjukkan bahwa yang pertama ada puluhan ribu warga stateless 
(Tionghoa Benteng) di Tangerang. Mengapa mereka menjadi 

stateless tidak lepas dari diskriminasi politik pada masa-masa 

sebelumnya. Kedua, dengan pemberian status kewarganegaraan ini 

– jika benar-benar dilakukan dan tanpa adanya pegawai atau unsur 

pemerintah yang nakal dengan meminta uang kepada masyarakat 

Tionghoa Benteng untuk mendapatkan surat kewarganegaraan 

mereka – menunjukkan bahwa diskriminasi politik atas masyarakat 

Tionghoa Benteng sedang dalam proses penghapusan. Namun 

diskriminasi tetap masih dialami beberapa masyarakat Tionghoa 

Benteng sampai hari ini. 

 

Kompas 14 April 2010 melaporkan, 

 
Ratusan perempuan sengaja tidur di badan jalan Rawa 

Kucing, Neglasari, Kota Tangerang, Selasa (14/4) siang, saat 

petugas satuan polisi pamong praja akan menggusur 

pemukiman mereka. “Tolong rumah kami jangan digusur. 

Kami ini tidak punya apa-apa selain tempat tinggal tersebut. 

Kalau tempat ini digusur, kami mau kemana lagi?” teriak 

Diana, seorang ibu di antara barisan pada perempuan. 

Namun, wajar  saja warga mempertahankan tempat yang 

telah dihuni sejak puluhan tahun silam, mulai dari kakek 

nenek dan orang tua mereka. Di wilayah yang dihuni 

sekitar 2.500 jiwa ini juga menjadi benteng terakhir 

komunitas Tionghoa Benteng, warga keturunan Tionghoa 

yang menetap di Tangerang sejak abad ke-18. 

Penggusuran ini menambah deretan panjang derita warga 

Tionghoa Benteng. Selama bertahun-tahun, hak politik, 
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kependudukan, ekonomi, dan kesehatan komunitas 

Tionghoa Benteng tidak diakui Negara.  

…. Selain dipersulit memperoleh KTP, mereka sering 

ditolak saat mengurus kartu keluarga miskin. Mereka susah 

mengurus Akte Kelahiran, kawin, cerai, dan kartu keluarga 

(KK) karena sering “dipalak” hanya karena dianggap bukan 

pribumi. Supaya diakui, mereka sempat diwajibkan 

memiliki surat bukti kewarganegaraan Indonesia yang juga 

sulit diperoleh. 

 

Kamis, 15 April 2010 Berita Kota melaporkan, 

 
Suasana perkampungan Tionghoa Benteng di Lebak Wangi, 

Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Kota 

Tangerang, Rabu (13/4), masih mencekam…. mereka  yang 

selama ini hanya berdiam diri mulai terusik hatinya. 

Bagaimana tidak, penderitaan warga Tionghoa Benteng 

yang berlangsung berabad-abad seakan tak berkesudahan. 

Setelah bertahun-tahun tak diakui hak politik, hak 

kependudukan, hak ekonomi, hak kesehatan, kini mereka 

harus terusir paksa dengan alasan penertiban oleh 

pemerintah. 

 

Pada pemilu tahun 2009 lalu hanya beberapa orang saja 

bisa ikut mencoblos pada Pemilu lalu karena sudah 

memiliki KTP, sementara sebagian besar lainnya hanya 

bisa menjadi penonton.  

 

Menurut warga Tionghoa Benteng, mereka kesulitan 

mengurus surat seperti KTP, Akta Nikah dsb. “Harus 

keluar biaya yang sangat besar. Kami tidak mampu,” 

katanya. 

 

Derita 1.007 warga Tionghoa Benteng [di Lebak Wangi] 

terus menerus tak berhenti. Terakhir [13 April 2010] 
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mereka diusir paksa oleh Pemkot Tangerang dengan alasan 

penertiban. 

 

…. “Kami memang tahu kalau rumah yang kami tempati 

secara turun menurun dari nenek moyang ini tidak 

memiliki bukti kepemilikan tanah atau sertifikat dan 

memang tanah ini milik pemerintah,” tegas ketua RT 01/05 

Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari Kota 

Tangerang, Ong Kin (50) alias The Hong Khin. 

 

Masalahnya, sebagain besar warga Tionghoa Benteng ini 

hidup di bawah garis kemiskinan dan tidak memiliki 

tempat tinggal lain sehingga mereka berusaha 

mempertahankannya manakala Pemkot Tangerang 

berupaya menggusur 350 rumah yang mereka huni tanpa 

memberikan ganti rugi sepeserpun…. 

 

Menurut dia, pemerintah enggan untuk merelokasi dengan 

alasan kami merupakan warga etnis Tionghoa yang 

merupakan pemukim liar yang telah dikasihani oleh 

Pemkot Tangerang selama bertahun-tahun. “Padahal 

kakek moyang kami di sini sudah membangun dan 

menjadikan daerah ini hidup,” katanya.” 

 

Kompas, 15 April 2010 melaporkan bahwa “Pemerintah 

Kota Tangerang tetap menertibkan rumah warga Tionghoa Benteng 

di Kampung Lebakwangi, Tangga Asem, dan Kokun di Kelurahan 

Mekarsari, Kecamatan Neglasari. Warga diberi waktu 14 hari untuk 

membongkar sendiri bangunan rumah mereka.” Sepertinya 

diskriminasi politik di kalangan masyarakat Tionghoa Benteng 

belum sepenuhnya dihapuskan. Sebagai buah dari birokrasi yang 

rumit dan cenderung diskriminasi di atas menyebabkan banyak 

warga stateless di kalangan komunitas Tionghoa Benteng 

Tangerang. 
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Kemudahan Proses Pengurusan Dokumen 

Kewarganegaraan 
 

Pertanyaan wawancara kedua yang diajukan kepada para 

informan adalah berhubungan dengan bagaimana proses 

pengurusan surat-surat atau dokumen kewarganegaraan dan 

jawaban dari para informan dapat dikategorikan ke dalam 5 (lima) 

kategori jawaban, yaitu 1) dipersulit birokrat, 2) tidak boleh 

menggunakan nama Tionghoa, 3) harus menyuap birokrat, 4) tidak 

peduli, dan 5) dibantu Vihara (lihat Tabel 6.1).  

 

 

Dipersulit Birokrat 
 

Kategori jawaban pertama dari pertanyaan tentang proses 

pengurusan surat-surat atau dokumen kewarganegaraan adalah 

mereka sering dipersulit oleh para birokrat. Para informan 

menunjukkan bahwa masih banyak birokrasi rumit dan diskriminaf 

sehingga membuat banyak warga Tionghoa Benteng enggan dan 

tidak peduli lagi dengan surat-surat mereka seperti telah disinggung 

di atas. SBKRI orangtua menjadi jerat yang menyulitkan anak-anak 

mereka memperoleh surat-surat kewarganegaraan, dan hal tersebut 

berlangsung meregenerasi. Rebeka Harsono berkata, “Aku bilang 

kemiskinan pada Tionghoa Benteng itu disebabkan oleh karena 

SBKRI itu tetap diminta.”10 Dengan tidak adanya SBKRI mereka 

sulit mengurus surat administrasi kependudukan, seperti Akte 

Lahir, KTP dan lain-lain, yang mana tanpa dokumen-dokumen 

tersebut menjadikan mereka stateless, yang tidak akan dapat 

memiliki akses ke sumberdaya ekonomi, sosial, dan politik. Rebeka 

                                                           
10 Wawancara dengan Rebeka Harsono, 31 Januari 2010. 
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Harsono menjelaskan bagaimana ketika ia memberikan advokasi 

bersama LSMnya, Lembaga Anti-Diskriminasi Indonesia (LADI) 

untuk warga Tionghoa Benteng stateless, “Tetapi aku selalu bilang 

orang Tionghoa Benteng tidak bisa Pak menunjukkan SKBRI. 

Ibunya itu pribumi (perempuan), Islam maksudku, dan tidak 

seharusnya mereka itu dimintai. Dan kalaupun itu bukan ibunya, 

pasti neneknya, atau nenek buyutnya itu pasti Islam Pak. Serta 

merta suruh menunjukkan SBKRI ya bagaimana mungkin, karena 

mereka pribumi.”11  

 

Kalau melihat sejarah nenek moyangnya, banyak laki-laki 

Tionghoa Benteng menikah dengan wanita pribumi, dan itu masih 

berlaku sampai hari ini. Pernikahan mereka biasanya tidak disertai 

dengan dokumen pernikahan, misalnya Surat Nikah dari catatan 

sipil. Mereka biasa menyebut menikah di rumah kawin, tanpa surat 

nikah. Otomatis secara hukum anak-anak mereka memiliki status 

anak-anak di luar nikah, atau anak si ibu. Namun ketika mengurus 

Akte Lahir mereka mendapat kesulitan, karena: Pertama, mereka 

memiliki nama Tionghoa lengkap dengan nama marga ayahnya, 

sementara kedua, secara hukum anak-anak itu tidak memiliki 

ikatan dengan ayah mereka, karena tidak  ada Surat Nikah dari 

catatan sipil antara si ayah dan si ibu, oleh sebab itu, ketiga, pihak 

catatan sipil minta SBKRI orang tuanya – menurut hukum, ibunya 

adalah orang tua tunggal – jadi keempat, karena ibunya adalah 

pribumi mana mungkin ia memiliki SBKRI.  

 

Mengenai birokrasi sarat dengan diskriminatif dalam 

pengurusan surat-surat kewarganegaraan juga dibenarkan oleh para 

informan lain dan itulah menurut mereka yang menyebabkan 

mereka akhirnya enggan untuk mengurus dan menjadi masyarakat 

                                                           
11 Wawancara dengan Rebeka Harsono, 31 Januari 2010 
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stateless dan semakin terdiskriminasi dan mengalami kesulitan 

dalam banyak hal menyangkut status kewarganegaraan mereka. 

Misalnya berhubungan dengan masalah pengurusan surat-surat di 

kelurahan atau instansi pemerintahan, Nova Thio berkata, ”Ya agak 

sedikit dipersulit gitu. Kalau misalnya ada kekurangan, apa 

namanya. Syarat-syaratnya sedikit atau apa itu, ya lebih 

diperlambat. Lebih lama prosesnya gitu. Nggak kayak orang pribumi 

bisa dibantu langsung jadi. Gitu aja.”12  

 

Hal senada juga disampaikan oleh Tan Tjuen Hin bahwa ia 

pernah mengalami sendiri tentang sulitnya birokrasi pengurusan 

surat-surat administrasi ke pemerintahan. Secara panjang lebar Tan 

Tjuen Hin menggambarkan sulitnya birokrasi tersebut seperti 

berikut ini, 

 
”Nah itu pernah itu, waktu itu. Katanya musti ada Surat 

Lahir orangtua. Wah saya bilang saya nggak punya gitu. 

Nah. Jadi pernah waktu itu, waktu saya ngurus Akte Lahir si 

Indri (anak saya) itu. Pernah dimintai SBKRI, tapi saya 

bilang nggak ada gitu... Ngurus KTP, kalau KTP  mungkin 

harus bikin SBKRI, ada SBKRI. Tapi karena saya nggak 

punya, tapi orang sini kan semua sudah pada tahu dari asal 

orangtuanya bagaimana, gini, gini, gini. Jadi ya udah 

dibikini gitu. Jadi nggak perlu itu lagi. Gitu. Tapi kalau 

pakai nama Tionghoa pasti diminta Pak. Tapi waktu saya 

diminta jawabnya tuh, dulu kan saya mau bikin katanya 

nggak usah bikin kan. Karena apa, karena ibu saya kan 

pribumi.  Bapaknya ada nggak, ya bapaknya ada, kalau gitu 

pakai tembusan bapaknya, foto copynya gitu... Misalnya 

satu contoh ini Pak ya. Waktu itu saya datang ke sini ya, ke 

Gunung Batu ya. Kurang lebih 23 tahun yang lalu ya. 

                                                           
12 Wawancara dengan Nova Thio, 6 Juni 2010. 
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Kurang lebih 23 tahun yang lalu saya bikin KTP di sini, di 

Gunung Batu ini. Kemudian ditanya SBKRI-nya nggak ada. 

Kemudian saya bilang nggak ada. Udah gitu sampai 

setengah tahun saya tanyain lagi nggak jadi. Katanya coba 

lagi, bikin lagi. Saya bikin lagi, duit mah sudah masuk, tapi 

nggak pernah jadi lo pak. Sampai akhirnya belakangan saya 

putus asa, dan saya nggak mau bikin lagi di Gunung Batu. 

Saya akhirnya bikin di Sangiang di keluarga adik saya. Saya 

masuk ke keluarga adik saya. Jadi saya bikin KTP di situ, 

sampai saat ini saya punya KTP sana Pak.”13  

 

Informan lainnya, yaitu Sonya Kristiawan juga 

membenarkan betapa putus-asanya warga Tionghoa Benteng dalam 

mengurus surat-surat administrasi kependudukan yang sering 

dipersulit. Sonya Kristiawan berkata,  

 
“Sepertinya mereka mempunyai rasa sakit hati dengan 

pemerintah (khususnya pemerintahan Soeharto) karena 

mereka merasa diperlakukan secara tidak adil, seperti 

misalnya ketika mengurus KTP, kartu keluarga, surat nikah, 

dan akte lahir mereka merasa seringkali dipersulit.”14  

 

 

Tidak Menggunakan Nama Tionghoa 
 

Kategori jawaban kedua dari pertanyaan tentang proses 

pengurusan surat-surat atau dokumen kewarganegaraan adalah 

bahwa mereka tidak dipersulit asal tidak menggunakan nama 

Tionghoa dan menggunakan nama Indonesia. Menurut J S Tjan 

tidak lagi menggunakan nama Tionghoa, alias menggunakan nama 

Indonesia adalah jalan yang dapat ditempuh untuk mendapatkan 

                                                           
13 Wawancara dengan Tan Tjuen Hin, 1 Juli 2010 
14 Wawancara dengan Sonya Kristiawan, 6 Juni 2010. 
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status kewarganegaraan Indonesia. J S Tjan tidak pernah 

menggunakan nama Tionghoanya dalam semua urusan 

pemerintahan dan mengaku sebagai orang pribumi karena kulitnya 

pun gelap seperti orang-orang pribumi pada umumnya. Ketika 

ditanya apakah SBKRI masih dibutuhkan untuk pengurusan KTP, 

Akte Lahir, Akte Kematian, masuk sekolah dan dokumen lainnya, 

Pak Tjan berkata, 

 
“Kalo kita yang keturunan masih ditanya Pak kalo di 

Jakarta, tapi kalo di Belimbing saya pernah juga ngomong 

sama RT, „Apakah Pak Jana keturunan,‟ saya bilang saya gak 

keturunan, saya udah pribumi, karena saya gak punya nama 

Tionghoa kan, cuma istri saya aja yang keturunan, kalo saya 

udah enggak Pak, makanya waktu saya ngurus-ngurus surat 

itu di Jakarta dipermudah dan saya ngurus surat pernikahan, 

ngurus surat anak-anak juga mudah, malah catatan kita 

jangan atas nama istri, bapak kan pribumi makanya atas 

nama saya, tapi kali di daerah kita Belimbing itu tidak ada 

masalahnya, artinya sama antara pribumi asli orang muslim 

orang Tionghoa sama cara pengurusannya.”15  

 

  Contoh kasus lain adalah kisah San Nio yang kehidupannya 

dikisahkan dalam buku Jalan Berliku Menjadi Orang Indonesia: 
Kisah Tujuh Perempuan Tionghoa Korban Diskriminasi yang ditulis 

oleh Rebeka Harsono dan Basilius Triharyanto (2008:35). Cuplikan 

kisahnya adalah sebagai berikut: 

 
”Puluhan tahun San Nio bernama Sani. Suaminya, Yo Mu 

Hei, bernama Arsan. Pada KTP mereka, nama keluarga 

peranakan Tionghoa tidak dicantumkan. Identitas  

Tionghoa disembunyikan, meski mereka menyebut dirinya 

                                                           
15 Wawancara dengan J . S. Tjan, 14 Mei 2009. 
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dari keluarga Tionghoa Benteng. ”Kata ketua RT, supaya 

tidak sulit mengurus surat-suratnya,” kata San Nio. ”Kalau 

saya protes, saya nggak punya surat-surat. Saya protes nama 

saya San Nio. ‟Nggak boleh bu, entar San Nio orang 

Tionghoa,‟ kata RT itu. Ya udahlah, daripada saya nggak 

punya surat-surat, lebih baik kita iyakan saja. 

Memperjuangkan ini saja, saya setengah mati,” kata San Nio 

lagi. 

 

Haji Buang, ketua RT, mengubah nama anggota keluarga 

Emak Gobang di depan San Nio secara sepihak, tanpa 

meminta pesetujuannya. Nama Lao San, misalnya, ditulis di 

KTP dengan Ak San. Bang Yun menjadi Bang Yu, Pon Nio 

diubah jadi Popon, juga Sani untuk nama San Nio. Alasan 

nama Tionghoa diubah begitu saja adalah, menurut ketua 

RT, keluarga ini tidak mempunyai SBKRI, sehingga ganti 

nama dan agama akan memudahkan pembuatan surat-surat 

kependudukan lainnya.  

 

San Nio bersama keluarga menerima dengan hati 

mengganjal. Agama Islam tetap mengganggu dirinya. Ia tak 

menerima begitu saja, meski tampak realistis. Membuat 

KTP dengan ”pindah” agama itu lebih murah, hanya Rp. 5 

ribu. Bila tetap dengan agama Kristen dan Buddha, agama 

non-Islam, biayanya Rp. 350 ribu. Ia tidak mampu” 

(Harsono, 2008:35-36). 
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Gambar 6.2. 

San Nio (ketiga dari kanan). Foto oleh Poriaman Sitanggang 

Sumber: http://www.wayang.net/?page_id=151,  
Download 25 Agustus 2011 

 

 

Harus Menyuap Birokrat 
 

Kategori jawaban ketiga dari pertanyaan tentang proses 

pengurusan surat-surat atau dokumen kewarganegaraan, menurut 

beberapa informan dipermudah bila yang bersangkutan mau 

membayar lebih, alias menyuap birokrat. Untuk mempermudah 

proses pengurusan surat-surat kewarganegaraan atau surat-surat 

administrasi  pemerintahan lainnya menurut Tan Wha Tjung16 bisa 

dengan cara kalau mau membayar biaya pengurusannya. Li Yan 

Nio17  juga membenarkan bahwa sulit sekali mengurus surat-surat 

kewarganegaraan dan memerlukan biaya besar, dan oleh karena 

kondisi keluarganya yang miskin akhirnya mulai dari kakek-nenek, 

orangtua dan generasi dirinya tidak memiliki surat-surat 

kewarganegaraan hingga akhirnya memperoleh bantuan dari 
                                                           
16 Wawancara dengan Tan Wha Tjung, 1 Pebruari 2010. 
17 Wawancara dengan Li Yan Nio, 1 Pebruari 2010. 
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Vihara dan akhirnya kini mereka memiliki surat-surat 

kewarganegaraan tersebut. Sementara menurut Khu Soan Nio18 

kalau pada zaman dulu tidak terlalu sulit karena Lurahnya dekat 

dengan orang Tionghoa namun kalau sekarang dipersulit. Khu Soan 

Nio19  berkata, ”Kalau sekarang mau bikin surat orang Cengkareng 

mau bikin surat pindah saja kok sulit banget. Duit kan. Sekarang 

mah iya, bener.” Khu Soan Nio20 menjelaskan bagaimana akhirnya 

orang-orang Tionghoa Benteng khususnya yang ada di pedesaan 

tidak peduli (careless) dengan kelengkapan surat-surat 

kewarganegaraan mereka.  

 
Kalau yang di Benteng ya mereka pergi ke kelurahan, ada 

pengumuman gitu, pada bikin surat WNI gitu, ganti nama 

gitu. Tapi kebanyakan orang Tionghoa tuh nggak ada deh, 

nggak ada yang ganti-ganti jarang, ya biasa-biasa saja... 

Sebenarnya nggak susah, tapi dikarenakan dia nggak perlu 

seperti kita ya, kita kan mau ke mana, kita kan punya apa 

gitu, perlu surat-surat itu. Papa juga gitu, sampai mati juga 

nggak punya surat-surat WNI...  Tidak penting karena 

tinggalnya di daerah. Paling pentingnya itu surat tanah, 

girik setahun sekali bayar beres, ya gitu aja.”21  

 

Data sekunder yang diambil dari The Jakarta Post, January 
28, 2005 tentang kisah Sian dan Lenah berikut ini menggambarkan 

kebenaran kesaksian para informan di atas. Kasus Sian, 44, dan 

Lenah, 25 yang diwawancari oleh The Jakarta Post menunjukkan 

fakta bahwa diskrimansi politik terhadap masyarakat Tionghoa 

Benteng berpengaruh terhadap kemiskinan mereka. Sian dan Lenah 

                                                           
18 Wawancara dengan Khu Soan Nio, 1 Juli 2010. 
19 Wawancara dengan Khu Soan Nio, 1 Juli 2010. 
20 Wawancara dengan Khu Soan Nio, 1 Juli 2010. 
21 Wawancara dengan Khu Soan Nio, 1 Juli 2010. 
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tahu tentang kekuatan dokumen kewarganegaraan Indonesia; 

bahwa tidak adanya secarik kertas tersebut telah memastikan bahwa 

Lenah adalah stateless yang terjerat dalam lingkaran kemiskinan, 

sedangkan Sian menjadi warganegara asing yang gagal memperoleh 

kesempatan untuk menikah dengan calon suaminya yang adalah 

orang Jawa. 

 

Sian menjelaskan bahwa ia sangat dikejutkan dengan uang 

Rp. 10 juta untuk mengurus surat-surat perkawinan, yang diurus 

oleh seorang makelar, karena statusnya sebagai warga negara asing. 

Sian mengatakan bahwa mantan calon suaminya akhirnya 

memutuskan untuk tidak jadi menikahinya (sekitar tahun 2008). 

Anehnya Sian ini berasal dari keluarga Tionghoa yang sudah 

menjadi orang Indonesia beberapa generasi dan juga sudah tidak 

dapat berbicara bahasa Tionghoa, namun politik pemerintah Orde 

Baru (1966-1998), menyebabkan Sian ini berstatus warga negara 

asing.  

 

Status Sian ini menyebabkan konsekuensi serius: terjerat 

dalam kemiskinan, ketika hanya dapat memperoleh pekerjaan yang 

dapat diperoleh lulusan SMP, di mana di tempat kerja tidak 

mensyaratkan dokumen kewarganegaraan Indonesia. 

 

Sian telah berusaha untuk mengurus kewarganegaraan 

Indonesia, namun usahanya sering terbentur dengan para pejabat 

korup. Misalnya Sian menjelaskan bahwa pada tahun 1980-an, para 

pegawai kecamatan meminta Rp. 800,000,- untuk proses 

pengurusan surat-suratnya. Itu adalah biaya yang terlalu tinggi 

baginya yang hanya bekerja sebagai penjaga toko dengan gaji Rp. 

43,000 per bulan pada waktu itu. Tahun 2005, Sian mencoba untuk 

mengurus ijin tinggal sementara (KITAS), untuk tinggal secara legal 

di Indonesia, namun langkah ini menjadi rumit, karena untuk 
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memperoleh KITAS, salah satu syaratnya adalah ia harus memiliki 

dokumen kewarganegaraan, dan ia diberitahu untuk mengurus ini 

di Kedutaan China. Beruntung sekali wanita yang tidak bisa bicara 

bahasa China ini akhirnya memperoleh passport China pada tahun 

2005. 

 

Jika Sian terpaksa menjadi warga negara asing, walaupun 

sudah generasi ke sekian tinggal di Indonesia, dan juga sudah tidak 

dapat bicara bahasa Tionghoa, lain ceritanya dengan kisah Lenah 

yang merefleksikan bagaimana sistem korup telah membuat dia dan 

anak-anaknya menjadi stateless. Kepada The Jakarta Post, Lenah 

menjelaskan bahwa ia tidak dapat melanjutkan sekolahnya ke 

tingkat SMU karena lembaga itu mensyaratkan SBKRI. Jadi, setelah 

tamat SMP, ia membantu ibunya sebagai pembuat makanan. 

 

Tanpa dokumen-dokumen kewarganegaraan resmi, orang 

tua Lenah sudah putus asa dengan status anak mereka ini, kemudian 

menikahkan dia ketika berumur 16 tahun itu, dengan Sauw Tjin Siu 

seorang pembuat tofu pada tahun 2001, dan dari hasil pernikahan 

ini mereka memiliki tiga orang anak, dan secara otomatis status 

anak-anak mereka stateless. Sauw Tjin Siu mengatakan bahwa 

pemerintah kita bertindak pasif. Pada tahun 2006 ia mendengar dari 

siaran berita di TV bahwa pemerintah akan menyelesaikan masalah 

hak-hak sipil, dan karena istrinya masih stateless, ia segera mencari 

informasi ke kantor kecamatan, namun para petugas kecamatan 

katanya tidak tahu apa-apa tentang kebijakan itu. Melalui 

perjuangannya untuk memperoleh status kewargangeraan itu, 

sekarang istrinya, Lenah dan anak-anak mereka telah memperoleh 

dokumen-dokumen kewarganegaraan mereka. 

 

Kasus Sian dan Lenah di sini menunjukkan bahwa pertama, 

stereotip umum bahwa semua orang Tionghoa kaya patut dikaji 
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ulang; Kedua, orangtua mereka, atau generasi-generasi sebelumnya 

(kakek-nenek, ayah-ibu) yang terus mengurus berada di bawah 

kebijakan diskriminasi pemerintah menyebabkan mereka menjadi 

stateless dan tidak memperoleh kesempatan kerja untuk 

membangun kehidupan yang lebih baik, yang kemudian 

menyebabkan mereka hidup dalam kemiskinan bahkan sampai pada 

generasi Sian dan Lenah; Ketiga, status Sian yang terpaksa menjadi 

WNA dan Lenah yang bahkan stateless menghentikan langkah 

mereka untuk melanjutkan sekolah ke tingkat SMU demi 

memperbaiki kehidupan mereka. Dengan hanya lulusan SMP, 

mereka tidak dapat memperoleh pekerjaan yang layak, ditambah 

lagi dengan status mereka yang masih WNA dan stateless; Keempat, 
anak-anak Lenah adalah generasi berikutnya yang masuk dalam 

jeratan stateless dan bisa membawa mereka ke dalam lingkaran 

kemiskinan yang dialami oleh Lenah dan generasi-generasi 

sebelumnya. Syukurlah melalui perjuangan Sauw Tjin Siu akhirnya 

mereka memperoleh dokumen yang menunjukkan status 

kewarganegaraan mereka. 

 

 Kompas 14 April 2010 menjelaskan, “Selain dipersulit 

memperoleh KTP, mereka sering ditolak saat mengurus kartu 

keluarga miskin. Mereka susah mengurus Akte Kelahiran, kawin, 

cerai, dan kartu keluarga (KK) karena sering “dipalak” hanya karena 

dianggap bukan pribumi. Supaya diakui, mereka sempat diwajibkan 

memiliki surat bukti kewarganegaraan Indonesia yang juga sulit 

diperoleh.” Hal senada juga dijelaskan dalam Berita Kota 15 April 

2010, ”Pada pemilu tahun 2009 lalu hanya beberapa orang saja bisa 

ikut mencoblos pada Pemilu lalu karena sudah memiliki KTP, 

sementara sebagian besar lainnya hanya bisa menjadi penonton. 

Menurut warga Tionghoa Benteng, mereka kesulitan mengurus 

surat seperti KTP, Akta Nikah dsb. “Harus keluar biaya yang sangat 

besar. Kami tidak mampu,” katanya.” 
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Tidak Memperdulikan Surat-Surat Kewarganegaraan 
Karena rumitnya birokrasi dan mahalnya biaya pengurusan 

surat-surat atau dokumen-dokumen kewarganegaraan dan surat-

surat administrasi kependudukan lainnya, akhirnya banyak warga 

Tionghoa Benteng miskin menjadi putus asa dan pasrah, dan tidak 

lagi memikirkan pentingnya surat-surat kewarganegaraan tersebut. 

Tan Wha Tjung menjelaskan tentang orang-orang Tionghoa 

Benteng yang sekarang kesulitan mengurus surat-surat 

kewarganegaraan demikian, 

 
Habis tadinya gak bikin, udah begini (setelah merasa 

perlu) begitu baru bikin... dulu juga kita hampir-hampir 

gak bikin, habis tertarik yah (juga) gak, apa-apa ini surat-

surat... Akhirnya sampe sekarang dipersulit, (dan) 

sekarang baru memenuhi bikin (berusaha mengurus) 

Akte Lahir anak.”22  

 

Yang menyebabkan mengapa mereka tidak memperdulikan 

surat-surat kewarganegaraan tersebut menurut Tan Wha Tjung oleh 

karena mereka sering dipersulit oleh para birokrat. Tan Wha Tjung 

menjelaskan demikian, 

 
Kalau (pada zaman) Soekarno gak dibebasi, (baru pada) 

zaman Soeharto dibebasi saya bikin, malahan dia hapus 

WNI-WNI-an yang penting asli orang sini, ada tahu 

lahirnya di sini, lurah sini bikin keterangannya akhirnya 

bisa bikin langsung di rumah diurus sama termasuk 

pengacara... Lagi dulu mahal hampir dua ratus... Pertama 

                                                           
22 Wawancara dengan Tan Wha Tjung, 1 Pebruari 2010. 
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dulu orang susah, berjuang sendiri, dipersulit bikinnya, 

mahal... Iya mudah kalo yang ada duitnya ngurusin.”23  

 

  Bagi warga Tionghoa Benteng miskin di pedesaan yang 

sudah pasrah tidak memperdulikan lagi pentingnya surat-surat 

kewarganegaraan mereka, karena sebagai petani di pedesaan mereka 

merasa tidak membutuhkannya karena mereka juga tidak akan 

pergi ke kota. Tan Wha Tjung berkata, 
 

Dia pikir buat ke mana, ke Jakarta enggak, ke mana enggak, 

jadi jarang bikin (surat-surat kewarganegaraan)... Iya itu 

begitu mikirnya... Kalo yang petani yang usaha di ladang dia 

gak bikin kebanyakan, mama punya engkong juga gak 

bikin, sampe meninggal udah begitu aja KTP-nya udah mati 

berapa tahun.”24  

 

 

Peran Vihara dan LSM 
 

Di tengah keputus-asaan banyak warga Tionghoa Benteng 

stateless akhirnya menemukan secercah harapan kembali ketika ada 

LSM-LSM atau Vihara yang peduli terhadap ketidak-berdayaan 

mereka untuk membantu pengurusan surat-surat kewarganegaraan 

mereka. Li Yan Nio mengaku bahwa ia dan keluarganya tidak 

mampu mengurus kelengkapan surat-surat kewarganegaraan karena 

biayanya mahal. Namun sekarang mereka telah memiliki 

kelengkapan surat-surat kewarganegaraan melalui bantuan Vihara 

di desanya.25  

                                                           
23

 Wawancara dengan Tan Wha Tjung, 1 Pebruari 2010. 
24

 Wawancara dengan Tan Wha Tjung, 1 Pebruari 2010. 
25 Wawancara dengan Li Yan Nio, tanggal 1 Pebruari 2010 
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Lembaga Anti Driskriminasi Indonesia (LADI) telah 

membantu banyak warga Tionghoa Benteng stateless untuk 

memperoleh status kewarganegaraan dan Akte Lahir mereka. Data 

dari orang-orang Tionghoa Benteng yang telah berhasil 

memperoleh dokumen-dokumen kewarganegaraan dan Akte Lahir 

melalui bantuan LADI dapat dilihat dalam buku Jalan Berliku 
Menjadi Orang Indonesia: Kisah Tujuh Perempuan Tionghoa 
Korban Diskriminasi yang ditulis oleh Rebeka Harsono dan Basilius 

Triharyanto (2008:35). 

 

Jadi baik dari informasi informan atau data hasil 

wawancara, pengamatan dan data sekunder menunjukkan bahwa 

proses pengurusan surat-surat atau dokumen kewarganegaraan bagi 

kebanyakan warga Tionghoa Benteng masih sering dipersulit oleh 

birokrat melalui birokrasi yang berbelit-belit, yang mana biasanya 

kesulitan ini dapat dilalui bila yang bersangkutan mau membayar 

biaya yang sangat mahal bagi mereka dan mengubah nama 

Tionghoa mereka menjadi nama Indonesia dan bahkan seringkali 

harus mengubah status agama mereka menjadi Islam agar tidak 

dipersulit dan dikenakan biaya yang mahal. Cara lain yang dapat 

mereka tempuh adalah meminta bantuan kepada lembaga, seperti 

misalnya Vihara dan LSM untuk membantu pengurusan dokumen-

dokumen kewarganegaraan mereka. Namun oleh karena rumitnya 

birokrasi dan tidak tahu harus berbuat apa lagi di tengah 

kemiskinan akhirnya mereka tidak memperdulikan lagi perlunya 

memiliki surat-surat kewarganegaraan mereka tersebut yang pada 

gilirannya nanti akan mempersulit anak-anak mereka ketika mau 

masuk sekolah yang memerlukan beberapa dokumen tersebut. 
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Akses Memperoleh Kesempatan Pendidikan dan 

Lapangan Kerja 
 
 Pertanyaan ketiga yang diajukan dalam wawancara adalah 

bagaimana akses mereka untuk memperoleh pendidikan yang layak 

dan lapangan kerja dan jawaban-jawaban dari para informan dapat 

dikategorikan ke dalam 3 (tiga kategori), yaitu 1) akses memperoleh 

pendidikan menjadi sulit, 2) lebih mudah bila menggunakan nama 

Indonesia, dan 3) tidak bisa bekerja di instansi pemerintahan, (lihat 

Tabel 6.1).  

 

 

Akses Memperoleh Pendidikan Menjadi Sulit 
   

  Rebeka menjelaskan bahwa SBKRI dan Akte Lahir biasanya 

diminta ketika anak-anak mereka mau masuk sekolah. Rebeka 

berkata,  

 
“Jadi aku pikir namanya anak-anak sekolah itu tidak 

nunggu SBKRI setelah pemerintah ketok undang-undang 

baru anak sekolah, sementara bulan 7 anak-anak masuk 

sekolah harus (memiliki) SBKRI dengan Akte Lahir di 

minta.... Jadi anak-anak itu tidak bisa kerja. Tidak bisa 

sekolah, tidak bisa menunjukkan akte lahir.”26  

 

Sementara menurut pengalaman Tan Tjuen Hin untuk 

persyaratan sekolah yang penting ada Akte Lahir, tidak diharuskan 

menunjukkan SBKRI. Tan Tjuen Hin berkata, 

 

                                                           
26 Wawancara dengan Rebeka Harsono, 31 Januari 2010. 
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”Kalau misalnya dia itu mau masuk sekolah negeri itu 

ditanyakan memang surat Akte Lahir, bukannya SBKRI, 

dan menyangkut SBKRI nggak kalau untuk sekolah.”27  

 

  Sekalipun Tan Tjuen Hin menjelaskan bahwa untuk masuk 

sekolah hanya memerlukan Akte Lahir, dan tidak memerlukan 

SBKRI, namun bagaimana mereka memiliki Akte Lahir jika untuk 

mengurus Akte Lahir membutuhkan SBKRI orangtua, sehingga 

akhirnya terbentur oleh SBKRI lagi. Ketika ditanya apakah masih 

banyak warga atau anak yang belum memiliki Akte Lahir di 

daerahnya, yaitu di Gunung Batu, Tan Tjuen Hin menjawab 

demikian, 

 
“Kayaknya mungkin masih banyak sih Pak, cuman saya 

nggak kedata gitu ya. Yang namanya orang di Kampung gitu 

ya. Tapi untuk dapat Akte Lahir harus ada SBKRI. Tapi 

kalau kita menunjukkan  memang orangtua itu, pada waktu 

kalau nggak bikin katanya nggak apa-apa kan. Iya kan. Jadi 

mau nggak mau saya nggak punya kan? Istilah gitu. Nah 

udah gitu ditanya dari orang tua ada nggak. Ada. Ya udah. 

Jadi ada foto copy-nya gitu.”28  

 

Menjadi stateless bahkan akhirnya melahirkan masalah baru 

dalam kehidupan mereka. Anak-anak mereka sulit memenuhi 

syarat-syarat pendaftaran sekolah dan oleh sebab itu kebanyakan 

anak-anak Tionghoa Benteng miskin tidak sekolah dan otomatis 

mencari pekerjaan juga sulit, selain oleh karena pendidikan rendah, 

sebagai orang stateless tidak memiliki surat-surat lengkap sehingga 

tidak mudah perusahaan atau pun perseorangan untuk percaya 

mempekerjakan mereka.  

                                                           
27 Wawancara dengan Tan Tjuen Hin, 1 Juli 2010. 
28 Wawancara dengan Tan Tjuen Hin, 1 Juli 2010. 
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Lebih Mudah Bila Menggunakan Nama Indonesia  
 

Baik dari penuturan Pak Tjan maupun kisah San Nio di atas, 

orang-orang yang mau mengubah nama Tionghoa mereka dengan 

nama Indonesia, bahkan mau menjadi Islam akan memperoleh 

kemudahan dalam banyak hal, termasuk di dalamnya mengurus 

surat-surat administrasi kependudukan, bahkan untuk memperoleh 

pendidikan yang lebih layak di sekolah-sekolah milik pemerintah. 

 

 

Tidak Bisa Bekerja di Instansi Pemerintahan 
 

Nova Thio menjelaskan bahwa kesempatan kerja di instansi 

pemerintah juga hampir tidak ada. Nova Thio berkata, “Untuk 

masuk ke pegawaian sebagai pegawai negeri itu hampir nol 

persenlah. Nggak ada gitu.” Sementara yang dapat terlibat aktif 

dalam lembaga kemasyarakatan menurut Nova Thio (6 Juni 2010), ” 

Mungkin dari 100%, 5 % atau 10 persenlah paling besar yang 

terlibat. Umumnya seperti itu. Nggak mau terlibat.” Nova Thio 

berkata, 

 
“Ya andaikata ia seharusnya bisa jadi guru gitu ya, di 

persulit, jadi PNS nggak bisa. Jadi nggak tersalurkan. Ya 

ujung-ujungnya dia punya pekerjaan lain yang hasilnya 

tidak sebanding dengan yang ia usahakan.”29  

 

Menjadi orang-orang stateless menyebabkan mereka 

mengalami kesulitan hampir di segala segi kehidupan mereka. 

Mereka tidak dapat mengakses pendidikan murah atau sekolah di 

sekolah negeri dan tanpa surat-surat kewarganegaraan membuat 

                                                           
29 Wawancara dengan Nova Thio, 6 Juni 2010. 
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banyak orang atau perusahan tidak dapat percaya untuk 

mempekerjakan mereka. Sementara mengakses pekerjaan dari 

instansi pemerintah lebih mustahil lagi. Sejak kebanyakan Tionghoa 

Benteng miskin berasal dari kalangan petani dan buruh kasar, 

mereka yang dibesarkan dalam kondisi demikian juga tidak 

memiliki bakat dagang seperti kebanyakan orang Tionghoa lainnya 

dan juga terbentur oleh tiadanya modal usaha dan tidak adanya 

jaringan (network). 

 

 

 

Akses Memperoleh Hak-hak Sipil 
 

Pertanyaan wawancara keempat berhubungan dengan 

diskriminasi politik ini adalah apakah mereka dapat mengakses hak-

hak sipil sebagai warganegara, misalnya memperoleh Kartu Kelurga 

Miskin, bantuan modal, pembagian bantuan SEMBAKO dan 

sebagainya. Jawaban-jawaban dari para informan dapat 

dikategorikan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu 1) masih ada 

diskriminasi, 2) tergantung kemampuan mereka bergaul, dan 3) 

bantuan lebih banyak diberikan oleh Vihara. (lihat Tabel 6.1). 

 

 

Masih Ada Diskriminasi 

 
Rebeka Harsono menjelaskan bahwa mereka sulit sekali 

untuk mendapatkan surat tidak mampu untuk memperoleh 

pengobatan gratis di Puskesmas dan bantuan untuk orang miskin 

lainnya. “RT/RW itu mengatakan semiskin-miskinnya orang 

Tionghoa lebih miskin orang pribumi. Jadi wajar kalau bagi 

sembako kasih ke orang pribumi dulu dong. Kata RW-nya. Ia bilang 

‟Toh dalam satu minggu tuh mereka pasti makan daging cik. Ayam 
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kek, mau tempe kek, ikan,” jelas Rebeka.30  Walaupun apa yang 

dikatakan RT/RW ini ada benarnya untuk beberapa kasus keluarga 

Tionghoa Benteng tidak mampu, namun ada juga banyak keluarga 

Tionghoa Benteng yang benar-benar miskin. Rebeka 

menggambarkan tentang Encim Poli yang betul-betul miskin. 

Rumahnya begitu kumuh dan kotor. Rumah itu ditutup pakai 

plastik supaya tidak bocor. Rumahnya benar-benar mengenaskan.31 

 

 

Tergantung Kemampuan Mereka Bergaul 
 

Menurut Tan Wha Tjung tergantung kemampuan mereka 

bersosialisasi atau bergaul dengan masyarakat setempat.32 Menurut 

Tan Tjuen Hin, Tionghoa Benteng miskin bisa atau tidak mengakses 

bantuan sosial dari pemerintah sangat tergantung pada kebaikan 

hati RT di mana mereka tinggal. Jika RT mereka baik, mereka dapat 

didaftar sebagai warga miskin dan dapat mengakses bantuan sosial.33 

Ketika ditanya apakah Tionghoa Benteng miskin dapat mengakses 

hak-hak sipil dan politik sebagai warga negara Indonesia (misalnya 

kartu keluarga miskin, bantuan modal usaha, pembagian Sembako), 

Tan Tjuen Hin menjelaskan, 

 
“Bisa dapet Pak. Bisa. Waktu itu saya ketemu orang dia 

bilang saya ini orang miskin, saya punya datanya bahwa 

saya orang nggak punya (miskin). Jadi dia itu bisa masuk 

daftar orang miskin. Dia itu orang chinese.... Tapi kalau ada 

pembagian sembako biasanya mereka ada yang dapat. 

Karena mereka itu orang miskin. Orang yang nggak punya. 

                                                           
30 Wawancara dengan Rebeka Harsono pada tanggal 31 Januari 2010. 
31 Wawancara dengan Rebeka Harsono pada tanggal 31 Januari 2010. 
32

 Wawancara dengan Tan Wha Tjung pada tanggal 1 Pebruari 2010. 
33 Wawancara dengan Tan Tjuen Hin pada tanggal 1 Juli 2010. 
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Beberapa orang itu dapat. Tapi saya nggak tahu itu. Karena 

itu RT-nya yang ngituin ya. Karena RT-nya tahu dia yang 

dimasuki, caranya gimana, akhirnya dia itu dapet. Jadi RT-

nya yang bergerak Pak. Jadi (kalau) diusahakan RT-nya mah 
dapet... Malah ini pernah Pak ya, di RT tetangga saya ini, 

dia dapat beras gitu ya, ya kemudian dia juga bilang sama 

saya, ama yang lain juga bilang, sama Tionghoa-Tionghoa, 

udah itu dia bilang, ‟Tuh ada tuh di rumah tuh datang aja.‟ 

Walaupun tuh secara nebus Pak, maksudnya bukan dibagi 

cuma-cuma, walaupun nebus, tapi murah kan. Misalnya di 

pasaran 4,000 beras, kalau di dia cuma 1,500  atau 2,000 

gitu.”34  

 

 

 

Bantuan Lebih Banyak Diberikan oleh Vihara 
 

Sonya Kristiawan menjelaskan bahwa yang biasa memberi 

bantuan-bantuan adalah Vihara atau Cetya dan jarang sekali mereka 

memperoleh bantuan dari pemerintah setempat, di mana bantuan 

biasanya diutamakan untuk orang-orang pribumi dulu. Sonya 

Kristiawan menjelaskan, 

 
“Dari masjid dan pemerintah Ciben  sangat jarang sekali 

menerima bantuan sembako dan mungkin tidak pernah. 

Yang sering memberikan bantuan sembako dan pengobatan 

gratis seringkali dari Vihara, bahkan dari gereja pun 

mungkin hanya kadang-kadang saja. Bahkan dari Vihara 

pun seringkali memberikan bantuan biaya untuk sekolah, 

atau menyekolahkan anak-anak dari Ciben yang pra 

sejahtera. Dari gereja pun ada yang melakukan hal demikian 

tetapi lebih sering dilakukan oleh pihak  vihara. Memang 

                                                           
34 Wawancara dengan Tan Tjuen Hin, 1 Juli 2010. 
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bantuan-bantuan itu tidak dapat mengeluarkan mereka dari 

kemiskinan secara permanen. Tetapi bantuan itu sudah 

cukup membantu atau mengurangi beban yang mereka 

tanggung.”35  

 

Tan Tjuen Hin36 juga menjelaskan bahwa kebanyakan 

bantuan-bantuan pengaman sosial, seperti pemberian bantuan 

SEMBAKO atau informasi lapangan kerja datang dari Cetya (cabang 

dari Vihara) dan Vihara. Namun demikian menurut Tan Tjuen Hin 

juga ada pandang bulu dalam pemberian bantuan ini, dimana 

bantuan terutama diberikan kepada warga Tionghoa Benteng yang 

beragama Budha dan Konghucu. Tan Tjuen Hin menjelaskan, 

 
”Begini Pak. Kalau satu agama, dia mau tolong. Dia nggak 

bilang sih, ‟Oh siapa saja yang mau kerja,‟ nggak sih. Karena 

dia memang ibadah di situ, walaupun dia itu di Tangerang, 

orang kaya ya. Kemudian di sana ada Cetya dan di sini ada 

Cetya juga, di Gunung Batu ni. Nah orang di Gunung Batu 

ini cari kerjaan di sana, ada yang dimasuki. Tapi itu berarti 

kan satu agama dong. Kalau yang lain agama, saya nggak 

tahu deh itu. Tapi kalau untuk bantuan, misalnya 

SEMBAKO atau apa gitu ya, itu banyak, orang kaya juga 

memperhatikan orang miskin.”37  

 

Cukup sudah penderitaan warga Tionghoa Benteng miskin 

di bawah diskriminasi politik. Diskriminasi politik dan birokrasi 

berbelit-belit serta para birokrat yang sarat dengan korup 

menyebabkan mereka bukan hanya menjadi stateless, namun 

akhirnya menambah daftar panjang sulitnya mengurus surat-surat 

penting, sulit memenuhi syarat masuk sekolah bagi anak-anak dan 

                                                           
35 Wawancara dengan Sonya Kristiawan, 6 Juni 2010 
36

 Wawancara dengan Tan Tjuen Hin, tanggal 1 Juli 2010. 
37 Wawancara dengan Tan Tjuen Hin, tanggal 1 Juli 2010. 
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sulit mengakses lapangangan kerja, bahkan untuk memperoleh 

bantuan sebagai masyarakat miskin saja terhambat. Seperti dikutip 

di atas, Kompas, 14 April 2010 melaporkan bahwa “Selain dipersulit 

memperoleh KTP, mereka sering ditolak saat mengurus kartu 

keluarga miskin.” 

 

Mungkin keberhasilan masyarakat Tionghoa pada 

umumnya dalam anggapan umum dapat menjadi alasan bahwa 

proposisi pengaruh diskriminasi politik terhadap kemiskinan 

Tionghoa Benteng hanya sensasi belaka, apalagi mereka yang tidak 

memahami heterogenitas etnis Tionghoa Indonesia dan realitas 

sesungguhnya tentang masyarakat Tionghoa Indonesia. 

Sebagaimana dinyatakan oleh Ong Hok Ham (2008:2) orang 

Tionghoa itu bukanlah suatu golongan yang homogen atau sama 

semuanya. Ada berbagai pengaruh dari pola imigrasi. Umpamanya 

Tionghoa yang bermigrasi ke Pulau Jawa, Tionghoanya datang 

secara perorangan atau dalam kelompok-kelompok kecil. Oleh 

karena itu, interaksi dengan penduduk yang padat sekali, sedikit 

banyak terintegrasi di dalam masyarakat. Di Jawa, orang Tionghoa 

biasanya tidak merasa Tionghoa. Mereka kehilangan bahasa setelah 

satu dua generasi. Sementara di Kalimantan Barat, boleh dikatakan 

bahwa orang-orang Tionghoa itu yang pribumi. Hal lain yang juga 

mencolok adalah heterogenitas masyarakat Tionghoa itu sendiri: 

ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang Islam, ada yang Katolik, 

ada yang Protestan, ada yang Budhis dan seterusnya. 

 

Mungkin mereka yang beranggapan demikian juga tidak 

dapat membedakan Tionghoa berstatus WNI dan Tionghoa 

stateless, yang memiliki berbagai kesempatan yang berbeda. Orang-

orang Tionghoa yang memiliki usaha dan kehidupan sukses tidak 

mungkin berstatus stateless, tentunya mereka berstatus WNI, 

kalaupun tidak berstatus WNA. Tanpa status kewarganegaraan 
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mereka tidak mungkin dapat membuka usaha di manapun di 

Indonesia. Pengaruh distorsi politik terhadap kemiskinan Tionghoa 

Benteng dikarenakan kebanyakan mereka stateless.  
 
Kemudian muncul pertanyaan mengapa mereka menjadi 

stateless sementara Tionghoa sukses lainnya tidak stateless. Ada 

beberapa penjelasan yang dapat dijelaskan di sini: Pertama, banyak 

orang Tionghoa sukses sangat ekslusif masalah kesukuan dan 

pernikahan. Mereka menikah sesama suku Tionghoa, sehingga 

walaupun pernikahan tidak dilengkapi dengan surat kawin, anak 

bisa menginduk ke akte ibunya, yang memiliki SBKRI. Banyak 

kasus perkawinan Tionghoa Benteng memiliki gambaran yang 

berbeda. Kebanyakan mereka telah kawin campur dengan 

penduduk pribumi, dan banyak perkawinan yang tidak dilengkapi 

dengan surat nikah, sehingga anak-anak mereka menginduk ke akte 

ibu yang adalah orang pribumi yang tidak memiliki SBKRI, namun 

anaknya dipaksa menunjukkan SBKRI sang ibu. Itulah penyebab 

pertama mereka menjadi stateless. Kedua, menurut Mary Somers 

Heidhues (2008:295) sebelum tahun 1980 beberapa orang Tionghoa 

telah mengabiskan jutaan rupiah untuk mendapatkan surat 

kewarganegaraan palsu agar dapat tinggal dan melakukan usaha 

yang bebas dari godaan birokrasi di Indonesia. Kondisi kemiskinan 

Tionghoa Benteng yang sudah berjalan lama dari sejak generasi-

generasi sebelumnya bagaimana mungkin mereka mampu 

melakukan hal yang sama untuk mendapatkan dokumen 

kewarganegaraan tanpa tersedianya uang yang banyak. Ditambah 

lagi oleh karena adanya orang-orang Tionghoa yang memiliki uang 

untuk mencari jalan pintas memperoleh dokumen kewarganegaraan 

dengan berani membayar dengan harga yang dapat menggiurkan 

birokrat yang berkepentingan, juga menyebabkan para birokrat 

menuntut hal yang sama kepada para Tionghoa miskin, atau jika 

mereka tidak dapat memenuhi tuntutan akan diabaikan begitu saja. 
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Ketiga, memang benar menurut beberapa informasi, misalnya masih 

menurut Heidhues (2008:295) bahwa sejak tahun 1980 pemerintah 

memberikan kemudahan kepada warga Tionghoa untuk 

memperoleh dokumen kewarganegaraan, namun Heidues 

(2008:296) juga menjelaskan bahwa seorang sejarahwan Indonesia 

mencatat bahwa pada tahun 1980-an orang terlihat masih trauma 

dengan kejadian tahun 1967 dan curiga terhadap orang luar. 

Sebagaimana dilangsir Kompas, Senin, 12 April 2010, walaupun 

Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan dokumen 

kewarganegaraan bagi warga stateless, namun Menteri berkata, ”Di 

Tangerang saja diperkirakan puluhan ribu orang. Sebagian dari 

mereka takut dan trauma dengan pendataan. Mereka kawatir ada 

apa-apa dengan pendataan itu” (Kompas, Senin, 12 April 2010). 

Trauma masa lalu dan pendidikan rendah menyebabkan mereka 

sulit untuk merespons kesempatan untuk memperoleh status 

kewarganegaraan. 

 

Heterogenitas masyarakat Tionghoa Indonesia juga dapat 

menjelaskan mengapa banyak orang Tionghoa lain sukses walaupun 

sama-sama berada di bawah diskriminasi politik, sementara banyak 

Tionghoa Benteng menjadi miskin karenanya dapat dijelaskan 

dengan meminjam teori survival of the fittest Charles Darwin 

(2003:77). Teori ini mengambil contoh seekor serigala, yang 

memangsa berbagai binatang, beberapa serigala menangkapnya 

dengan ketrampilan, beberapa dengan tenaga dan beberapa lagi 

dengan ketangkasan. Dengan mengandaikan mangsanya yang paling 

tangkas, rusa umpamanya, karena terjadi suatu perubahan di daerah 

itu, suatu ketika meningkat jumlahnya, atau mangsa lain berkurang 

jumlahnya justru pada suatu musim di tahun itu, ketika serigala-

serigala sangat membutuhkan makanan. Dalam keadaan demikian, 

serigala-serigala yang paling capat dan paling ramping akan 

mendapat kesempatan yang paling baik untuk bertahan hidup dan 
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dengan demikian terpelihara dan terpilih. Yoshihara Kunio (1990: 

93-134) Joe Studwell (2007:250-256) menunjukkan bahwa salah 

satu faktor sukses besar para konglomerat Tionghoa adalah 

kepiawaian mereka dalam membangun koneksi politik dengan para 

pejabat tinggi pemerintahan dan presiden. Apakah mungkin 

Tionghoa Benteng dapat bersaing dengan mereka untuk survive, 
adalah hal yang mustahil. 

 

Anggapan homogenitas etnis Tionghoa mungkin sering 

diciptakan melalui mengekspose para konglomerat Tionghoa 

Indonesia, walaupun baik dalam buku Yoshihara Kunio (1990: 211-

337) maupun Joe Studwell (2007:250-256) menunjukkan jumlah 

yang hampir seimbang antara konglomerat pribumi dan Tionghoa. 

Sehingga ketika mengomentarai Warta Ekonomi (edisi 29 Januari 

1990) yang memuat daftar 25 orang terkaya di negara-negara 

ASEAN, Ong Hok Ham (2008:27-28) berkomentar ”Entah data 

tersebut memang sengaja dimanipulasi atau tidak – namun di antara 

25 nama tersebut, kecuali Sultan Bolkiah dari Brunei, semuanya 

adalah non pribumi” (Ham, 2008:28).  Eddie Lembong, Ketua 

Perhimpunan Tionghoa Indonesia (dalam Suhdandinata, 2008:342) 

menjelaskan bahwa hanya sekitar 3% keturunan Tionghoa kuat di 

sektor ekonomi, sedangkan sisanya yang 97% masih hidup di bawah 

garis kemiskinan. Dapat disimpulkan bahwa heterogenitas 

masyarakat Tionghoa Indonesia dapat menjelaskan bahwa mereka 

tidak memiliki kemampuan yang sama untuk survive dan sukses di 

bidang ekonomi. 

 

Joe Studwell (2009:77) mengatakan bahwa para taipan telah 

lama menderita dalam mengukuhkan status mereka sebagai orang-

orang yang mandiri dengan asal-usul yang bersahaja. Wang 

Gungwu (dalam Studwell, 2009:78), seorang penulis produktif 

tentang Tionghoa rantau yang berbasis di National University of 
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Singapore, menegaskan, ”Saya belum menemukan seorang 

pengusaha yang memulai dari kuli.” 

 

Sebagai contoh di Hongkong, taipan terkaya Asia, Li Ka-

shing membanggakan reputasinya sebagai putra seorang guru yang 

tiba di Hongkong tanpa sepeser uang pun pada tahun 1940. Ia harus 

memikul tanggung jawab pencari nafkah keluarga dengan sehingga 

meninggalkan sekolah pada usia 15 tahun dan bekerja di perusahaan 

perdagangan plastik 16 jam sehari. Hasil dari kerja kerasnya itu 

kemudian ia berhasil mendirikan Cheung Kong Industries. Namun 

Joe Studwell (2009:78) menyingkapkan mitos tersebut dan 

memberikan cerita sebenarnya. Li Ka-shing sebelumnya bekerja 

kepada pamannya yang kaya raya dari keluarga yang memiliki 

Chung Nam Watch Co. Hongkong, yang kemudian menikahi putri 

bos, Amy Chong Yuet-ming, yakni sepupunya sendiri. Bisnis Ling 

sebenarnya adalah melanjutkan bisnis mertuanya. Selain itu Li Ka-

shing selalu menunjukkan kehidupan bersahaja. Misalnya ketika 

diwawancarai Fortune, Li berkata, ”Jam Anda lebih mewah” sambil 

menunjuk ke pewawancara. ”Milik saya lebih murah, kurang dari 

US$50” (Studwell, 2009:79). Joe Studwell berkata, ”Terlepas dari 

naluri untuk mengamankan modal, dan taktik bisnis, wajar rasanya 

memamerkan penghematan kepada karyawan” (Studwell, 2009:79). 

 

Menurut Joe Studwell (2009:77) rezim Soeharto dan Marcos 

benar-benar menghasilkan kisah-kisah kelas-pekerja yang menjadi 

miliuner saat kedua diktator mengulurkan tangan pada orang-orang 

luar itu untuk menjadi kaki tangan terpercaya mereka dalam 

membagi-bagi pampasan kekuasaan ekonomi. Contoh yang 

diberikan Studwell misalnya tentang The Kian Seng (Mohammad 

‟Bob‟ Hasan). Ia lahir di Semarang pada tahun 1931 dalam keluarga 

pedagang tembakau Tionghoa yang kemudian menjadi putra angkat 

Jendral Gatot Subroto, yang membela Soeharto ketika dia dihukum 
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oleh Panglima Angkatan Darat Nasution pada akhir 1950-an karena 

aktivitas penyelundupan. Hasan yang bermitra dalam 

penyelundupan itu akhirnya menjadi orang kepercayaan Soeharto. 

Mereka mengembangkan bisnis bersama setelah Soeharto 

mengambil alih posisi Subroto sebagai Pandam Diponegoro pada 

pertengahan tahun 1950-an. Ketika Soeharto menjadi presiden, Bob 

Hasan mendapatkan sejumlah konsesi kayu besar, bermitra dengan 

perusahaan-perusahaan asing seperti Georgia Pacific dari AS 

(Studwell, 2009:312). Contoh lain adalah Liem Sioe Liong (Sudono 

Salim), yang lahir di Fuqing, Provinsi Fujian pada tahun 1916. Pada 

usia 20-an ia pergi ke Jawa untuk bekerja pada pamannya. Liem 

membangun hubungan dengan Soeharto ketika Soeharto menjadi 

Pandam Diponegoro. Ketika Soeharto naik ke keuasaan, Liem 

menerima serangkaian hak-hak monopoli yang mendongkrak dia 

dari pedagang regional menjadi godfather terbesar di Indonesia. 

 

Semua pemaparan di atas menunjukkan heterogenitas 

masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia khususnya yang harus 

dipahami supaya tidak terjebak dalam mengeneralisasi kelas sosial 

masyarakat Tionghoa di Indonesia. Jangan juga terjebak pada mitos 

orang-orang bersahaja menjadi makmur karena usahanya sendiri 

dengan membanting tulang dan hidup hemat. Lo Khim Tun 

menceriterakan bagaimana ia dapat memiliki SBKRI walaupun 

hidupnya miskin. Menurut Lo Khim Tun pada waktu itu Liem Sioe 

Liong yang membantu membuatkan dan membiayai SBKRI bagi 

banyak sekali orang Tionghoa di Bangka dan Belitung, yang mana 

itu termasuk dirinya sendiri.38  

 

Orang sering terkecoh dengan gaya hidup orang Tionghoa 

yang menunjukkan seakan mereka semua senang hidup hemat, 

                                                           
38 Wawancara dengan Lho Kim Tun 1 Pebruari 2010. 
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misalnya saja dari menu makanan. Memasak sayuran mereka hanya 

memerlukan garam dan beberapa siung bawang putih yang sekali 

ditumbuk dengan pisau lalu dimasukkan ke dalam masakan dengan 

ditambah penyedap rasa (bila perlu) maka jadilah makanan. 

Kelihatannya ini lebih hemat jika dibangdingkan dengan bagaimana 

wanita Jawa memasak sayur dengan berbagai macam bumbu dan 

tidak ketinggalan lengkap dengan santan kelapanya. Ini membuat 

orang berpikir bahwa biaya hidup orang Tionghoa lebih hemat dari 

orang Jawa, walaupun sebenarnya pada umumnya mereka tidak 

hanya makan nasi dengan sayur saja, di sana pasti ada daging atau 

ikan sebagai lauknya, sementara wanita Jawa yang menyajikan 

sayuran yang kelihatannya lebih membutuhkan biaya mahal dalam 

mengolahnya tidak dilengkapi dengan lauk daging atau ikan, kalau 

toh ada mungkin tempe atau tahu. Ketika memperhatikan 

Magdalena memasak sayur peneliti berkomentar, ”Biaya masak 

sayur orang Jawa lebih mahal dari pada orang Tionghoa.” Dia 

langsung menjawab, ”Kamu kan lihat sendiri, orang Jawa hanya 

makan sayur saja, sementara kita orang Tionghoa selain sayur pasti 

ada lauknya, entah daging ataupun ikan.”39  Contoh lain orang 

Tionghoa suka memasak kaki babi atau tulang babi dan jarang 

masak dagingnya, yang mana mungkin bagi orang Jawa daging lebih 

enak dari pada kaki atau tulang. Namun sesungguhnya harga tulang 

dan kaki babi itu lebih mahal dari dagingnya, dan rasanya lebih 

enak atau nikmat dari pada dagingnya. Hal tersebut dibenarkan 

oleh Magdalena dengan berkata, ”Kaki babi dan tulang babi itu 

harganya lebih mahal dari pada dagingnya. Samcian (lapisan lemak 

di bawah kulit) saja lebih mahal daripada dagingnya. Apalagi iganya 

lebih mahal lagi. Mengapa lebih mahal karena justru yang itu yang 

enak.”40 

                                                           
39 Wawancara dengan Magdalena, 3 Agustus 2010 
40 Wawancara dengan Magdalena, 3 Agustus 2010 
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Kalau banyak orang Tionghoa kelihatan berhasil dalam 

berdagang itu karena satu-satunya kesempatan untuk menjamin 

hidup mereka hanya dengan berdagang. Jadi mau tidak mau mereka 

melakukan itu, sementara karena orang pribumi lebih suka ingin 

jadi pegawai negeri atau kalau tidak karena memiliki hak atas tanah 

lebih banyak orang pribumi yang bertani atau berkebun. Tidak 

dapat disangkal bahwa dengan berdagang perputaran dan akumulasi 

modal lebih cepat. Namun demikian mengatakan semua orang 

Tionghoa sukses dalam berdagang juga tidak benar kalau kita 

melihat lebih dekat dan terlibat dalam hubungan kehidupan sehari-

hari. Banyak orang Tionghoa Jakarta dan Tangerang yang tidak 

pernah berhasil dalam berdagang, namun karena tidak ada usaha 

lain yang dapat dilakukan, mereka mencoba dan terus mencoba 

hingga ada yang berhasil. Banyak juga orang Tionghoa yang benar-

benar gagal dan bekerja sebagai karyawan di toko atau supermarket, 

namun kelebihan mereka biasanya para bos mereka memberi gaji 

lebih tinggi, kadang-kadang dua kali lebih tinggi, dari karyawan 

pribumi. 

 

Semua mitos perjuangan dari kuli menjadi sukses, hidup 

hemat dan bersahaja, dan kesuksesan di bidang perdagangan bagi 

masyarakat Tionghoa di atas dapat mengaburkan kenyataan dari 

heterogenitas masyarakat Tionghoa baik dari segi budaya, agama, 

suku, maupun kelas sosial. 

 

 

Kesimpulan 
 

Dalam pemaparan kategori-kategori data empiris dalam bab 

ini  nampak adanya pola yang dapat dijelaskan bahwa bahwa sama 

halnya dengan orang-orang Tionghoa pada umumnya, warga 
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Tionghoa Benteng juga mengalami diskriminasi dan distori politik 

di negeri ini. Sulitnya dan mahalnya surat-surat kewarganegaraan 

menyebabkan banyak diantara mereka yang menjadi stateless, tidak 

memiliki status kewarganegaraan, WNA ataupun WNI. Sulitnya 

dan mahalnya memperoleh status warganegara yang dibuktikan 

dengan dokumen kewarganegaraan tidak lepas dari peran para 

birokrat yang ingin mengambil keuntungan pribadi dan juga 

birokrat yang tidak dapat menerima keragaman budaya dan agama, 

sehingga pada akhirnya warga Tionghoa Benteng stateless sendiri 

tidak lagi peduli dengan status kewarganegaraan mereka karena 

telah putus asa. Peran Vihara dan LSM yang membantu mereka 

dalam pengurusan dokumen kewarganegaraan telah membantu 

banyak orang Tionghoa Benteng stateless memperoleh status 

kewarganegaraan mereka.  

 

Sebagai warga stateless seringkali membuat mereka 

mengalami kesulitan dalam akses ke pendidikan bagi anak-anak 

mereka ataupun akses untuk bekerja di instansi pemerintahan. 

Seringkali dengan mengubah nama mereka menjadi nama 

Indonesia, atau bahkan pindah agama, dapat membantu mereka 

untuk mengurai kebuntuan. Selain itu adanya diskriminasi dari para 

tetangga pribumi membuat mereka tidak memiliki aksesbilitas hak-

hak sipil, misalnya walaupun hanya demi untuk menerima bantuan 

untuk orang miskin. Kepandaian mereka dalam bergaul dengan para 

tetanggal pribumi, khususnya ketua RT atau RW setempat akan 

membantu mereka dapat mengakses bantuan untuk orang miskin 

yang diberikan oleh pemerintah. Bantuan untuk warga miskin yang 

kebanyakan mereka terima justru bukan dari pemerintah, namun 

kebanyakan datang dari tindakan sosial Vihara dan Cetya di sekitar 

mereka.   


