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SEMBILAN 

DISTORSI BUDAYA 

TIONGHOA BENTENG 
 

 

 Oscar Lewis (1993:5) berkata,  “Kebudayaan kemiskinan 

merupakan suatu adaptasi atau penyesuaian, dan sekaligus juga 

merupakan reaksi kaum miskin terhadap kedudukan marginal 

mereka di dalam masyarakat yang berstrata kelas, sangat 

individualistis, dan berciri kapitalisme.” Pernyataan Oscar Lewis 

tersebut menunjukkan bahwa diskriminasi dan distorsi struktural 

memungkinkan terbentuknya budaya kemiskinan yang ditandai 

dengan terjadinya distorsi budaya. Demi mengetahui distorsi 

budaya Tionghoa Benteng ada dua pertanyaan utama yang diajukan 

kepada para informan dalam penelitian ini, yiatu (1) bagaimana 

protret budaya Tionghoa Benteng, dan (2) apakah distorsi budaya 

yang sedang terjadi di kalangan komunitas Tionghoa Benteng dan 

jawaban dari para informan dapat dikategorikan seperti yang 

terlihat dalam Tabel 9.1. 
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Tabel 9.1. 
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Potret Budaya Tionghoa Benteng 
 
 Pertanyaan pertama berhubungan dengan distorsi budaya 

Tionghoa Benteng di sini adalah untuk mengetahui gambaran atau 

potret budaya Tionghoa Benteng dan jawaban dari para informan 

dapat ketegorikan ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu 1) Akulturasi 

budaya, 2) perasaan superior, 3)  kemalasan, dan 4) auban (lihat 

Tabel 9.1). 

 

 

Akulturasi Budaya 
  

 Ada anggapan pro dan kontra apakah salah satu faktor 

kemiskinan Tionghoa Benteng adalah sebagai akibat dari akulturasi 

budaya. Jika disetujui itu kenyataannya, maka muncul keberatan 

dari orang-orang pribumi, karena itu sama saja mengatakan bahwa 

budaya pribumi adalah budaya malas, budaya miskin. Namun 

terlepas pro dan kontra atas anggapan umum di atas, banyak kasus 

di mana keluarga Tionghoa Benteng miskin adalah mereka yang 

memiliki asimilasi dan akulturasi yang baik dengan penduduk dan 

masyarakat lokal, khususnya Melayu dan Betawi. Pada umumnya, 

orang-orang ini tidak memiliki ciri-ciri atau karakteristik perilaku 

orang-orang Tionghoa totok seperti digambarkan di atas. 

  

Ambil satu contoh keluarga Pak Ampeng dan Ibu Alen. 

Mereka adalah keluarga Tionghoa Benteng di Tangerang. Saat ini 

Pak Ampeng bekerja di konveksi sebagai tukang jahit, namun kerja 

serabutan. Sementara istrinya, Ibu Alen jualan gado-gado. Dengan 

harapan dapat memiliki rumah sendiri, dan tidak terus menerus 

kontrak, Pak Ampeng mengaku pernah tergiur untuk bekerja ke 

luar negeri. Ia pernah berkerja ke Jepang selama tiga tahun, dan dari 

Jepang Pak Ampeng mengaku berhasil membawa uang Rp. 60 juta 
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pada zaman itu. Setelah ia berbagi dengan sanak saudaranya, sisa 

uangnya pada waktu itu sekitar Rp. 25 juta dan dengan uang itu Pak 

Ampeng membeli satu mobil angkot. Ketika ditanya apakah 

usahanya setelah pulang dari Jepang Pak Ampeng dengan santai 

mengatakan hanya duduk-duduk di rumah, santai, menunggu 

setoran angkotnya yang dijalankan oleh seorang sopir. Pak Ampeng 

berkata, “(Saya) ongkang-ongkang kaki (bermalas-malasan di 

rumah) selama enam bulan. Karena di Jepang kerjanya udah capek, 

jadi gak kepingin kerja lagi di sini… Cuman nunggu uang setoran.”1 

Seperti banyak kasus orang Tionghoa Benteng lainnya, Pak Ampeng 

suka main judi dan angkotnya pun akhirnya harus dijual. Sejak itu 

Pak Ampeng belum bangkit dari keterpurukan ekonominya. 

Namun Pak Ampeng masih bisa membanggakan dirinya dengan 

berkata, “Ya saya lebih beruntung karena saya bisa kerja ke luar 

negeri, dibanding Tionghoa Benteng yang lain.” 

 

Gaya hidup bermalas-malasan atau ongkang-ongkang kaki 

yang ditunjukkan Pak Ampeng setelah memperoleh sedikit 

kekayaan atau ketika hidupnya sedikit berubah menunjukkan 

bahwa perilaku seperti itu tidak sama dengan perilaku orang-orang 

Tionghoa totok atau Tionghoa sukses lainnya. Di mana ketika 

mereka telah memiliki kehidupan yang lebih baik, mereka tidak 

akan pernah cepat puas atas apa yang dicapainya, mereka akan terus 

dan terus mengakumulasi modalnya, dan tidak pernah berhenti 

bekerja untuk bersantai-santai. Mereka juga mendidik anak mereka 

dengan keras untuk bekerja keras tanpa pernah berhenti bekerja 

hanya oleh karena kehidupan sudah mulai membaik. Perilaku yang 

ditunjukkan oleh Pak Ampeng lebih memiliki kedekatan pada sifat-

sifat orang pribumi menurut anggapan umum. Dari contoh Pak 

Ampeng menguatkan anggapan bahwa asimilasi dan akulturasi 

                                                           
1 Wawancara dengan Pak Ampeng dan Bu Alen, Mei 2010. 
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menyebabkan orang Tionghoa atau Tionghoa Benteng kehilangan 

sifat-sifat kerja keras, ulet, wirausaha, tidak berhenti 

mengakumulasi modal dan sebagainya. 

 

Ada perbedaan antara asimilasi dan akulturalisasi. Asimilasi 

adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya 

ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. 

Namun akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala 

suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan 

dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu 

lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri 

tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu 

sendiri.2 

 

Para informan menunjukkan bahwa banyak orang Tionghoa 

Benteng saat ini yang sudah terasimilasi dengan budaya dan lifestyle 
masyarakat pribumi. Seorang Tionghoa kaya di Tegal Alur pernah 

berkata kepada Rebeka Harsono, “Mereka (Tionghoa Benteng 

miskin) itu secara genetik itu sudah kaya orang pribumi.”3  

 

Sementara menurut Nova Thio ketika ditanya apa akibat 

dari bergaulnya Tionghoa Benteng dengan para tetangga 

pribuminya, Nova menjawab demikian, 

 
“Ya mempengaruhi juga. Itu karena umumnya Tionghoa 

Totok itu ya, mengejar usahanya itu lebih ketat, lebih 

rajinlah.... Biasanya yang Tionghoa itu rajin kerja, jadi 

(karena) bergaul sama (orang) pribumi yang biasanya 

(menjadi) males, yang kerjanya, ya istilah kata, kerja apa 

sajalah gitu, rata-rata gitu. Ya kalau siangnya kerja, 

                                                           
2
 http://id.wikipedia.org 

3 Wawancara dengan Rebeka Harsono, tanggal 31 Januari 2010. 
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malamnya nggak dipakai untuk istirahat, jadi untuk ngobrol 

lagi, jadi bangun siang, kerja lagi. (Itu disebabkan oleh) 

karena pergaulan tadi.”4  

  

  Nova juga menjelaskan bahwa asimilasi Tionghoa Benteng 

dengan budaya pribumi yang disebabkan oleh pergaulan mereka 

dengan orang-orang pribumi tersebut yang membedakan mereka 

dengan orang-orang Tionghoa Totok baik dari segi budaya, life-
style¸ maupun semangat kerja dan mengembangkan usaha. 

 

  Asimilasi di kalangan komunitas Tionghoa Benteng ini juga 

dibenarkan oleh Tan Tjuen Hin bahwa oleh karena pembauran 

membuat mereka sudah tidak bisa dibedakan lagi dengan orang-

orang pribumi. Tan Tjuen Hin berkata, “Kalau orang (Tionghoa 

Benteng) Tangerang.. kayaknya sudah membaur tidak ada 

perbedaan (dengan orang pribumi lagi).”5 

 

  Namun ada banyak juga kalangan Tionghoa Benteng yang 

masih mempertahankan budaya Tionghoa mereka. Walau demikian 

budaya tersebut sedikit banyak juga sudah terakulturasi dengan 

budaya setempat. Sebagaimana dikatakan oleh Nova Thio, 

 
“Ya ada perbedaan (budaya antara budaya Tionghoa dengan 

pribumi) ya. Rata-rata orang Tionghoa itu ke Vihara, main 

barongsai. Jadi ada perbedaan. Kalau umumnya di tempat-

tempat pesta itu sama, orang pribumi dan Tionghoa, di 

tempat pesta umumnya sama. Ya kalau ada hiburannya gitu. 

Itu berbaur sama saja. Kalau hubungan sehari-hari berbaur 

saja.”6  

 

                                                           
4 Wawancara dengan Nova Thio, tanggal  6 Juni 2010. 
5 Wawancara dengan Tan Tjuen Hin, tanggal 1 Juli 2010. 
6 Wawancara dengan Nova Thio, tanggal  6 Juni 2010. 
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  Akulturasi budaya ini dapat dilihat dalam kehidupan 

Tionghoa Benteng Tangerang. Sebagai contoh ketika mereka 

mengadakan pesta, mereka biasanya menyediakan dua jenis 

masakan, yaitu masakan Indonesia yang disediakan di meja 

tersendiri untuk para tetangga pribumi mereka, dan masakan 

chinese (yang biasanya mengandung babi) yang disediakan di meja 

tersendiri untuk para tamu Tionghoa. Khu Soan Nio 

menggambarkan pesta pada keluarga Tionghoa Benteng seperti 

berikut ini, 

 
“(Biasanya pesta) dirayakannya kan ada dua hari. Misalnya 

pesta orang Tionghoa bakalannya (diadakan pada) hari 

Minggu, nah (sedangkan) dia (tetanga pribumi) hari Sabtu 

atau Jumat sudah diundang (untuk datang ke pesta). Jadi 

lain. Lebih dulu dia (tetangga pribuminya) diundang. 

Makanannya beda, paling menunya yang paling bagus 

(untuk tetangga pribuminya) ikan saja. Menu orang 

Tionghoa pasti babi, pasti dia motong babi. Kalau udah ada 

cokek udah nggak dateng itu orang pribumi dah. Tapi tahu 

dia, haram jadi nggak diundang. Jadi ngundangnya lebih 

duluan dia, dateng gitu. Nggak diundang, kalau udah pesta 

nggak diundang, sebelumnya aja dia diundang gitu.”7  

 

  Akulturasi budaya ini juga nampak dalam kesenian 

Gambang Kromong yang biasanya dimainkan pada pesta-pesta 

pernikahan keluarga Tionghoa Benteng. Kesenian Gambang 

Kromong ini merupakan perpaduan kesenian Betawi dan Tionghoa. 

Hadirnya tarian Cokek yang konon diciptakan oleh seorang 

Tionghoa Tan Co Kek melengkapi akulturasi budaya Tionghoa 

Benteng dan Betawi dalam kesenian Gambang Kromong tersebut. 

                                                           
7 Wawancara dengan Khu Soan Nio, tanggal 1 Juli 2010. 
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  Dandanan pengantin Tionghoa Benteng juga 

menggambarkan akulturasi budaya mereka. Yang mana biasanya 

pengantin laki-laki akan didandani seperti seorang Kaisar Tionghoa, 

namun pengantin perempuannya akan didandani seperti mempelai 

perempuan Betawi. Ini menggambarkan sejarah leluhur mereka 

yang kebanyakan telah menikah campur dengan orang pribumi, 

yakni kebanyakan laki-laki Tionghoa menikah dengan perempuan 

pribumi. 

 

 

Perasaan Superior 
  

 Potret budaya kedua dari komunitas Tionghoa Benteng 

adalah superioritas mereka. Walaupun pada umumnya mereka 

sudah berasimilasi dan beralkulturalisasi dengan budaya dan 

kehidupan masyarakat pribumi setempat, namun sisa-sisa kesadaran 

akan superioritas mereka itu pada umumnya masih kuat. Ketika 

seorang lelaki Tionghoa (Tionghoa Benteng) menikah dengan 

perempuan pribumi, perempuan pribuminya akan merasa diangkat 

derajatnya dan biasanya menganggap dirinya sudah berubah 

menjadi Tionghoa. Anak-anak mereka juga merasa lebih bangga 

menjadi orang Tionghoa, dari pada menjadi orang pribumi, 

walaupun misalnya kulit maupun perawakannya lebih mirip 

dengan orang pribumi dari pada Tionghoa. Satu contoh adalah Li 

Yan Nio. Pada waktu peneliti berjumpa dengan Li Yan Nio, tidak 

menyangka kalau Li Yan Nio adalah orang Tionghoa, karena ia 

lebih mirip dengan orang pribumi setempat. Li Yan Nio 

menuturkan asal usul menurut keturunannya demikian, “Engkong 

(kakek) saya menikah dengan (perempuan) pribumi. Namun Emak 
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(nenek) saya ikut Engkong. Kalau orang tua saya dua-duanya asli 

orang Chinese.”8 

 

 Pernyataan Li Yan Nio di atas menunjukkan perasaan 

superior mereka sebagai keluarga Tionghoa. Li Yan Nio menegaskan 

bahwa Emak atau neneknya yang adalah perempuan pribumi asli 

‟ikut Engkong‟, yang artinya berubah statusnya menjadi orang 

Tionghoa seperti kakeknya, sehingga otomatis ia mengangap bahwa 

orang tuanya adalah asli Tionghoa, karena neneknya yang pribumi 

itu sudah dihitungkan sebagai orang Tionghoa. 

 

 Khu Soan Nio juga menunjukkan superioritas pada 

Tionghoa Benteng terhadap tetangga pribuminya itu juga ada. Khu 

Soan Nio menyesalkan bahwa belakangan ini orang pribumi sudah 

berani dengan orang Tionghoa, padahal pada zamun dulu menurut 

Khu Soan Nio orang-orang Tionghoa tersebut ditakuti oleh orang-

orang pribumi. Khu Soan Nio berkata,  

 
“Sekarang aja, orang pribumi... udah berani mau jadi 

tunangan dengan orang Tionghoa. Udah berani sekarang, 

dulu takut. Hormat-hormat dia.... Kayaknya dulu sih (orang 

pribuminya) lebih takut, lebih menghormati (orang 

Tionghoa).... Orang pribumi lebih takut sama Tionghoa 

zaman dulu, lebih menghormati, kagak mau jahil gitu. Nah 

tahun sekarang-sekarang ini, kemari ini, banyak sekali yang 

orang Tionghoa pada kawin dengan pribumi. Kemariin, tapi 

kalau dulu nggak.”9   

 

 

 

                                                           
8 Wawancara dengan Li Yan Nio, tanggal 1 Februari 2010. 
9 Wawancara dengan Khu Soan Nio, tanggal 1 Juli 2010. 
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Kemalasan 
 

  Potret budaya Tionghoa Benteng yang ketiga adalah 

kemalasan. Perasaan superioritas menyebabkan banyak Tionghoa 

Benteng menjadi gengsi atau tidak mau melakukan pekerjaan-

pekerjaan kasar yang menurut mereka layak dikerjakan oleh orang-

orang pribumi. Orang-orang yang berpikir demikian lebih baik 

menganggur dari pada mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kasar yang 

mungkin menurut mereka akan merendahkan harkat dan martabat 

mereka sebagai orang Tionghoa. Seringkali kata malas melekat 

dengan orang-orang Tionghoa Benteng miskin di mata orang-orang 

Tionghoa kaya.  

 

  Nova Thio menjelaskan, 

 
“Karakternya (Tionghoa Benteng) ya lebih males bekerjalah. 

Dia lebih memilih nggak bekerja tapi banyak duit gitu. Jadi 

kerjanya (kalau bisa) santai dikit, tapi duitnya banyak. Itu 

yang dicari (mereka) rata-rata. Terus kebanyakan 

ngobrolnya dari pada bekerja, banyak mainnya dari pada 

bekerja, jadi males.”10 

 

  Sementara menurut Tan Tjuen Hin, 

 
“Ada juga yang rajin, ada juga yang males. (Ada juga yang) 

memang benar-benar males, disuruh kerja apa kayaknya, 

maunya tidur, bangun, makan, ya susah, ya sulit. Tapi nggak 

semuanya gitu ya Pak. Ada juga yang rajin, bahkan ada juga 

yang berhasil.”11 

 

                                                           
10 Wawancara dengan Nova Thio, tanggal  6 Juni 2010. 
11 Wawancara dengan Tan Tjuen Hin, tanggal 1 Juli 2010. 
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M adalah wanita Tionghoa yang sudah lanjut usia. Ia 

memiliki banyak anak (9 anak) yang semuanya sudah berkeluarga, 

bahkan sebagian anaknya sudah memiliki cucu, artinya M sudah 

memiliki beberapa cicit. Selagi suami M masih hidup kehidupan 

keluarganya ditopang dengan suaminya yang berjualan makanan 

dan minuman. Namun kini sang suami sudah tiada, dan seharusnya 

anak-anaknya yang banyak itu dapat membuat M beristarahat dan 

menikmati hari tua dengan bahagia. Namun kenyataannya justru 

sebaliknya. Walaupun semua anak sudah berkeluarga, masih 

banyak anak M yang bukan memberi, namun justru meminta uang 

dari M untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, padahal M sudah 

tidak memiliki penghasilan apa-apa. Terpaksa M harus berhutang 

pada rentenir demi dapat memberikan uang kepada anak-anaknya 

yang hidup susah. Bukan hanya itu saja, anak-anak M antara satu 

dengan yang lain sering tidak akur dan sering terlibat pertengkaran 

dan percekcokan, yang membuat M sering berkeluh kesah, bahwa 

hari tuanya dia lalui bagai di neraka.  

 

Bahkan yang lebih menyedihkan lagi adalah M yang hanya 

memiliki rumah, satu-satunya harta yang tersisa, dan itupun 

bukanlah rumah besar yang megah, namun rumah kecil, rumah tua 

di tengah perkampungan padat, rumah itu kini seringkali menjadi 

akar masalah, karena anak-anaknya saling berebut untuk 

mendapatkan rumah tersebut, mengharapkan rumah itu dijual dan 

dibagi rata untuk semua anak-anaknya. Sungguh tragis! 

 

Seharusnya anak-anak M merasa malu karena tidak dapat 

membantu atau membahagiakan kehidupan orangtuanya, namun 

sebaliknya mereka justru menambah beban kehidupan 

orangtuanya. Satu kata yang sering muncul dari perkataan anak 

dan cucu M yang cukup tahu diri dan tidak membebani M, 
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perkataan yang ditujukan kepada saudara-saudaranya yang masih 

membebani M adalah kata ”malas”  dan ”tidak tahu diri.” 
 

 

Auban/Kebebalan 
 

Ada istilah auban yang menjadi salah satu potret budaya 

Tionghoa Benteng, yang dapat dijadikan sebagai potret budaya 

Tionghoa Benteng keempat dalam pembahasan ini. Istilah lain yang 

serupa adalah wan puagong, istilah yang berkembang di kalangan 

mereka yang kurang lebih memiliki arti sifat keras kepala dan tidak 

mau mendengar masukan atau teguran orang lain atau bahkan 

atasan mereka di tempat kerja. Rebeka berkata, “Tionghoa Benteng 

itu keras kepala, tidak mau mengalah.”12 Oey Hok Kie berkata, 

“Karakter kebanyakan mereka yang kurang pendidikan itu jelek 

sekali. Mereka itu wan puagong. Susah diatur dan tidak mau dengar 

orang.”13 Oey Hok Kie memberi contoh, “Misalnya, ada yang 

dikasih kerjaan sebagai salesman, dan karena ia kurang pinter 

komunikasi sehingga sering tidak dapat orderan. Karena sering 

kosong orderan, wajarkan dong, kalau bos marah dan mungkin 

tegur dia. Tapi orangnya tuh tidak mau atau tidak suka ditegur. 

Mereka itu wan puagong. Paling-paling setelah ditegur atasan, ya 

dia keluar atau berhenti kerja. Itulah karakter buruknya.”14  
 
 

Potret Distorsi Budaya Tionghoa Benteng 
 
 Pertanyaan wawancara kedua berhubungan dengan distorsi 

budaya yang berkembang di lingkungan komunitas Tionghoa 

                                                           
12 Wawancara dengan Rebeka Harsono, 31 Januari 2010. 
13 Wawancara dengan Oey Hok Kie, 29 Juni 2010. 
14 Wawancara dengan Oey Hok Kie, 29 Juni 2010. 
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Benteng miskin dan jawaban-jawaban dari para informan dapat 

dikategorikan ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu 1) pesta kawin, 2) 

ngibing dengan para Cokek, 3) banyak istri dan perselingkuhan, dan 

4) gemar berjudi (lihat Tabel 9.1) 

 

 

Pesta Kawin dan Cokek 
 

  Selain potret distorsi budaya di atas para informan juga 

menjelaskan bahwa ada distorsi budaya yang biasanya menurut 

pandangan umum menjadi penyebab keterpurukan kehidupan 

mereka. Ketika ditanyakan distorsi budaya apakah yang mereka 

nilai menyebabkan banyak orang Tionghoa Benteng yang 

sebelumnya cukup mapan kemudian menjadi jatuh miskin, mereka 

menjawab di antaranya adalah gemar pesta, ngibing dengan para 

Cokek, kawin-cerai atau beristri banyak, dan berjudi. 

 

  Budaya perkawinan Tionghoa Benteng memiliki keunikan 

tersendiri. Banyak orang melihat bahwa perilaku dan nilai-nilai 

dalam perkawinan masyarakat Tionghoa Benteng setidaknya 

memiliki andil sebagai salah satu penyebab kemiskinan. Misalnya 

saja mulai masalah pesta kawin. Menurut beberapa informan bila 

keluarga Tionghoa Benteng menikahkan anak mereka tanpa 

mengadakan pesta kawin itu akan sangat membuat malu keluarga. 

Bahkan mereka lebih baik menjual tanah untuk biaya pesta kawin 

dari pada tidak mengadakan pesta. Orang-orang Tionghoa 

pendatang di Tangerang (bukan asli Tangerang) biasanya 

mengadakan pesta kawin sekitar 3 jam di gedung atau di hotel dan 

setelah itu selesai. Namun bagi masyarakat Tionghoa Benteng pesta 

kawin itu biasanya diadakan selama 2 hari dan 2 malam atau 

bahkan lebih.  Para tetangga pribuminya sebagaimana ditirukan 

oleh Rebeka Harsono berkata, “Itu sudah bawaannya Tionghoa 
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Benteng, 7 hari dan 7 malam  itu bu dulunya kalau (mengadakan) 

pesta kawin.”15 Rebeka Harsono menambahkan, “Yang sering 

banyak terjadi kalau menikah mereka jual tanah. Seperti yang 

(orang) pribumi bilang tadi, (anak-anak) bukannya malah 

disekolahkan, malah buat pesta 7 hari, 7 malam.”16  

 

 

Budaya Ngibing  
 

 Yang tidak ketinggalan dalam Pesta kawin Tionghoa 

Benteng biasanya adalah kesenian Gambang Kromong yang 

merupakan akulturasi budaya Tionghoa dan Betawi, lengkap 

dengan para penari Cokeknya. Kehadiran para Cokek ini sendiri 

pada akhirnya memiliki cerita tersendiri dalam situasi perkawinan 

atau keluarga Tionghoa Benteng. Selain didaulat sebagai penari para 

Cokek biasanya juga akan menerima uang saweran dari para tamu-

tamu pesta yang ditunjuk untuk menari bersama dengan sang 

Cokek. Menurut Rebeka laki-laki Tionghoa Benteng akan turun 

martabatnya bila ditunjuk menari bersama Cokek kemudian 

menolaknya dan tidak memberi uang saweran kepada si Cokek.17 

Hal senada dilukiskan dalam Majalah Gaharu, Edisi 6, 2008, “Orang 

yang dipilih menari bersama para penari Cokek biasanya juga bukan 

orang sembarangan. Tokoh masyarakat dan orang kaya setempat 

biasanya mendapatkan kesempatan yang pertama. Menolak ajakan 

ngigel (berjoget) berarti menoreh aib ke diri sendiri, karena 

dianggap tidak mampu memberikan uang saweran pada si penari. 

Dalam tradisi Tionghoa menolak ajakan berarti jatuh gengsi.” 

 

                                                           
15 Wawancara dengan Rebeka Harsono tanggal 31 Januari 2010. 
16 Wawancara dengan Rebeka Harsono tanggal 31 Januari 2010. 
17 Wawancara dengan Rebeka Harsono tanggal 31 Januari 2010. 
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 Seperti dijelaskan di atas, kehadiran Cokek dalam 

kehidupan laki-laki Tionghoa Benteng bahkan seringkali bukan 

hanya sebagai penari atau penghibur belaka, mereka juga dapat 

menemani laki-laki Tionghoa Benteng berjudi dalam pesta tersebut, 

bahkan dapat menemani tidur dan tidak sedikit yang akhirnya 

dijadikan istri simpanan atau istri muda. Tarian cokek ini sudah 

menjadi pemandangan biasa di rumah kawin saat warga Tionghoa 

Benteng menjalani ritual upacara penikahan atau dikenal dengan 

Chiou Thoau. Biasanya acara menari bersama ini berlangsung dua 

hari dan dua malam dan di dekat meja-meja para penari cokek 

tampak tersedia minuman beralkohol jenis bir. Budaya tari Cokek 

ini diperkirakan sudah ada dan berkembang di perkampungan 

pesisir Tangerang sejak awal abad ke-19. Pada zaman itu Tangerang 

dikuasai tuan-tuan tanah yang biasa menggelar pesta hiburan 

sebagai ajang unjuk gengsi. Tan Sio Kek diperkirakan yang menjadi 

penggagas tarian Cokek dan pioner yang memiliki grup musik 

penari Cokek yang dulu pernah menguasai daerah Tanjung Kait, 

pesisir kota Tangerang (Majalah Gaharu, Edisi 6, 2008). 

 

 Menurut Rudy Irawan (dalam Majalah Gaharu, Edisi 6, 

2008) biasanya kelompok musik tari cokek menetapkan tarif Rp. 5 

juta sampai Rp. 6 juta untuk pesta dua hari dan dua malam. 

Pertunjukannya biasanya dimulai pukul 19.30 hingga tengah 

malam. Kemudian dilanjutkan kembali esoknya dari pukul 10.00 

hingga tengah malam lagi. Biasanya disela-sela istirahat panjang itu 

tidak jarang penari Cokek di-booking oleh lawan tarinya, meski 

tidak semuanya bisa disamaratakan (Majalah Gaharu, Edisi 6, 2008).  

 

 Rebeka menceritakan ayah dan kakek dari salah satu wanita 

Tionghoa Benteng yang adalah anggota LSMnya demikian,  
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“Papanya dan engkongnya kalau lagi berjudi, kalau yang 

kalah yang perempuan, yang perempuan itu mbayarnya 

dengan berhubungan intim. Nah tidak menutup 

kemungkinan pada waktu membayar utang, cokek-cokek 

yang dipercaya Tionghoa Benteng memiliki susuk (alat 

pemikat laki-laki), dapat membuat laki-laki itu sangat 

lengket, bahkan tidak sadar menyerahkan tanah. Memang 

itu pendekatan yang irrasional ya, cara menjelaskannya itu 

terlalu gampang. Tapi istri-istri Tionghoa Benteng itu 

ngomong kayak gitu ke aku.”18 

  

 Nova membenarkan kasus-kasus seperti itu. Nova melihat 

bahwa selain judi kegemaran laki-laki Tionghoa Benteng untuk 

bersenang-senang bersama Cokek adalah salah satu penyebab 

kemiskinan mereka. Nova berkata,  

 
“Laki-laki yang suka (atau) doyan Cokek, itu juga 

menghambat perkembangan. Banyak pengeluaran lah... 

Misalnya, aturan ia punya uang Rp. 50.000,- gitu yah, yang 

seharusnya untuk keluarganya diberikan kepada Cokek. Jadi 

tidak punya modal untuk menabung atau menambah modal 

usaha ke depan.”19  

 

  Menurut Nova tingkat kawin cerai di antara Tionghoa 

Benteng tinggi karena pengaruh dari perselingkuhan laki-laki 

Tionghoa Benteng dengan para Cokek tersebut. 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Wawancara dengan Rebeka Harsono tanggal 31 Januari 2010. 
19 Wawancara dengan Nova tanggal 6 Juni 2010. 
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Banyak Istri dan Perselingkuhan 
 

 Perilaku laki-laki Tionghoa Benteng yang memiliki banyak 

istri simpanan atau selingkuhan menyebabkan anak-anak Tionghoa 

Benteng ada juga yang terpengaruh perilaku ayahnya. Seorang 

teman pernah berkata kepada Nova, “Bapak saya saja punya banyak 

istri” sehingga ia mau mengikuti jejak ayahnya. Akibat dari perilaku 

ayah mereka yang senang berselingkuh, memiliki istri simpanan 

dan kawin cerai menyebabkan anak-anak mereka sebagai korban 

dan pelampiasannya adalah sebagaimana anak-anak broken-home 
pada umumnya, dan Nova juga menjelaskan bahwa itu juga yang 

menyebabkan anak-anaknya tidak dapat berprestasi di sekolah atau 

kemampuan mereka berada di bawah rata-rata.20 

 

 Lebih mengejutkan lagi Nova menjelaskan bahwa laki-laki 

Tionghoa Benteng yang biasanya memiliki banyak istri atau istri 

simpanan bahkan bukan hanya di kalangan laki-laki kaya, bahkan 

banyak laki-laki miskin pun bisa memiliki istri lebih dari satu. Nova 

berkata, “Banyak kasus seperti itu. Walaupun ia tidak kaya tapi 

tetap punya istri dua atau tiga, atau istrinya satu, tapi (istri) 

simpanannya dua atau tiga. Ada yang kayak gitu.” Ketika ditanya 

berapa persen laki-laki Tionghoa Benteng yang suka memiliki istri 

lebih dari satu atau paling tidak istri simpanan selama 

pengamatannya tumbuh dalam masyarakat Tionghoa Bentengnya 

Nova menjawab, “Kira-kira 50 persenlah. Itu sudah pasti.”21 

 

 Nova menjelaskan bahwa papa atau ayahnya sendiri adalah 

salah satu di antaranya. Nova menceriterakan bahwa ayahnya 

dulunya adalah seorang anak tuan tanah. Ayahnya memiliki banyak 

tanah di mana-mana. Namun Nova mengatakan bahwa saudara-

                                                           
20 Wawancara dengan Nova tanggal 6 Juni 2010. 
21 Wawancara dengan Nova tanggal 6 Juni 2010. 



 

263 
 

 Distorsi Budaya Tionghoa Benteng 

saudara ayahnya menceriterakan kepadanya bahwa ayahnya adalah 

laki-laki „tukang kawin,‟ istrinya ada di mana-mana. Mereka 

berkata, sebagaimana ditirukan oleh Nova, “25 atau 30 ada kali 

istrinya tuh.” Namun yang Nova tahu saja istri dari papanya yang 

memiliki anak ada lima dan mama Nova adalah istri ketiga. 

Menurut Nova, anak-anak tidak terurus, sehingga anak-anak tidak 

memiliki akte kelahiran oleh karena perkawinan orangtuanya tidak 

jelas.22 Seperti kebanyakan perkawinan di kalangan Tionghoa 

Benteng, mereka seringkali tidak memikirkan surat-surat 

perkawinan, seringkali perkawinan mereka hanya melalui kawin 

adat tanpa mengurus surat-surat perkawinan di Catatan Sipil, 

sehingga ketika suami ingin meninggalkan istrinya dan menikah 

lagi, ia dapat meninggalkan begitu saja dan menikah lagi dengan 

perempuan lain tanpa ikatan perkawinan secara legal menurut 

hukum. 

  

 Tan Tjuen Hin memberikan informasi yang tidak jauh 

berbeda dengan informasi dari para informan lain di atas. Tan Tjuen 

Hin memberikan informasi tentang Tionghoa Benteng di 

kampungnya, yaitu di daerah Gunung Batu, Tangerang. Kegemaran 

laki-laki Tionghoa Benteng untuk pesta, ngibing dengan para Cokek 

adalah pemandangan umum di pesta-pesta kawin di Gunung Batu. 

Tan Tjuen Hin menuturkan, 

 
“Memang hampir boleh dikata kan memang, bisa 80 % 

kalau gitu ya, yang namanya di kampung itu, ya gitu pada 

suka Cokek, ngibing, ya judi, ya itulah... Jadi memang 

kayaknya jadi susah majunya (memperbaiki kehidupan 

mereka) gitu.... Saya melihat nih ya misalnya. Nggak usah 

jauh-jauh ya Pak. Dulu lagi saya ngawini anak saya, kan 

saya nggak pakai Cokek, ya kan. Nah udah gitu saya sebar 

                                                           
22 Wawancara dengan Nova tanggal 6 Juni 2010. 
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undangan banyak, (namun) jarang yang datang. Karena apa, 

nggak ada Cokek, gitu. Sedangkan tetangga saya, ya istilah 

kata, sama-sama ini ya, ia pakai Cokek, oh banyak yang 

datang. Karena apa, ya karena ada ngibing-nya itu Pak. 

Hobinya mereka gitu.”23  

 

  Ketika ditanya apakah kawin-cerai di kalangan Tionghoa 

Benteng adalah umum, Tan Tjuen Hin membenarkan itu. Tan Tjuen 

Hin menjelaskan demikian, 

 
“Memang itu iya, betul. Jadi gini Pak. Jadi ada tetangga ya. 

Dia punya istri di sini, udah begitu di tempat lain lagi, dia 

kawin lagi, di tempat lain lagi ia kawin lagi. Jadi ya itulah. 

Mereka itu jadi gimana gitu. Seolah-olah mencari kepuasan 

gitu. Kepuasan duniawi... Jadi mungkin begini Pak ya. 

Karena sang istri itu nggak suka dia seneng main judi, ya 

udah ditinggal pergi. Akhirnya si suami mau nggak mau 

kawin lagi. Tapi ada juga mungkin yang karena hobinya 

mereka itu, ada ini Pak ya. Tetangga Kampung ya. Dia kan 

sudah punya istri. Nah udah begitu kebetulan ada janda dia 

deketi dan akhirnya ia kawin lagi. Akhirnya ditinggal. Udah 

gitu ada yang diitui (dikawini) lagi kemudian ditinggal lagi. 

Ya begitu aja. Iya memang ia punya pencaharian, dia punya 

gilingan padi gitu. Dia pikir dia kurang puas, udah gitu ya, 

ya begitu. Ya kawin, ya kalau giliran ada ini ya judi begitu. 

Ada tuh. Sampai sekarang  ya gitu. Tapi istrinya tetep satu. 

Tapi udah gitu ya kawin lagi sana, udah gitu ya dia lepas 

lagi, udah itu kawin lagi sana, udah gitu ia lepas lagi. Itu 

gitu. Kayak gimana gitu. Kalau dibilang banyak ya nggak 

bisa dikata banyak, tapi kalau di sini yang kayak gitu itu ya 

ada beberapa orang ya. Ada yang kayak begitu itu.”24 

  

                                                           
23 Wawancara dengan Tan Tjuen Hin pada tanggal 1 Juli 2010. 
24 Wawancara dengan Tan Tjuen Hin pada tanggal 1 Juli 2010. 
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  Kisah lain yang serupa adalah kisah Eng Wha yang 

terangkum dalam kisah Lin Wha, cucu Eng Wha, sebagaimana 

dikisahkan oleh Rebeka dalam bukunya Jalan Liku Menjadi Orang 
Indonesia (2008). Menurut Lin Wha, seperti didengar dari teman-

teman kakeknya, harta benda Eng Wha terkuras habis karena sering 

main perempuan. Selama itu ada beberapa perempuan yang hidup 

bersamanya. Tapi ia mengawini secara resmi seorang cokek, yaitu 

On Cih. Emak On Cih, begitu Lin Wha memanggil, adalah istri 

resmi. Dari perkawinan itu Eng Wha memperoleh sembilan anak. 

Kekayaan yang tersisa dibagikan kepada sembilan anak itu 

(Harsono, 2008:53). 

 

 Bukan hanya papa Lin Wha yang adalah anak tuan tanah, 

mama Lin Wha ternyata juga adalah anak tuan tanah. Kakek dari 

mamanya bernama Tjun Keh Lim. Lin Wha mengisahkan bahwa 

keluarga mamanya akhirnya juga jatuh miskin, dan mamanya 

terpaksa berhenti sekolah. Lin Wha (dalam Harsono, 2008:55) 

berkata, “Tionghoa Benteng itu suka menghamburkan harta. Ada 

duit untuk banyakin istri, bukan sebaliknya untuk istri dan 

(sekolah) anak mereka. Maka sekarang anak-anak Tionghoa 

Benteng tak bisa sekolah. Banyak berhenti di jalan karena didera 

kemiskinan. Akhirnya anak-anak Tionghoa Benteng menjadi 

penganggur. Pendidikannya nggak ada yang tinggi. Kalau 

disekolahkan pun dibilang, kamu sekolah paling nanti jadi tukang 

cangkul di sawahmu sendiri.” 

 

 Alasan mengapa Eng Wha hidup di lingkaran para cokek 

karena dia memiliki kelompok kesenian Gambang Kromong yang 

menampung banyak cokek. Para cokek itu berasal dari Balaraja, 

Sukabumi, Kresek, dan lain-lain. Belum berhenti sampai di situ, 

ternyata sejarah kelam kakeknya dijalani oleh ayah Lin Wha, atau 

anak lelaki Eng Wha, yang mana hidupnya dijalani dengan tiga 
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cokek. Lin Wha (dalam Harsono, 2008:54-55) mengisahkan 

ayahnya demikian, “Kawin, cerai, kawin, cerai. Mama saya ini 

adalah yang keempat kali. Tapi mama saya bukan cokek, ia 

perempuan biasa…. Sama seperti Kakek, Papa juga banyak menjual 

tanah untuk taruhan judi dan main perempuan. Kekayaan yang 

diberikan oleh Eng Wha banyak terkuras. Banyak tanah yang telah 

dijual untuk judi dan main cokek.”  

 

 Tan Wha Tjung, lelaki Tionghoa Benteng yang tinggal di 

Teluk Naga membenarkan bahwa banyak laki-laki Tionghoa 

Benteng yang gemar Cokek dan judi biasanya ada main dengan para 

Cokek dan menjadikan mereka sebagai istri piaraan (istri simpanan). 

Ketika ditemui di rumahnya Tan Wha Tjung dengan semangat 

menyambut peneliti dan secara terbuka memaparkan kebiasaan 

lelaki Tionghoa Benteng, terutama mereka yang suka main judi dan 

joget dengan para Cokek. Tan Wha Tjung sendiri saat ini hidup 

bersama dengan istri mudanya, seorang wanita pribumi, yang dari 

segi umur jauh di bawahnya. Tan Wha Tjung menceriterakan 

bahwa dulunya dia cukup sukses dalam bisnis produksi parfum atau 

minyak wangi sekitar tahun 1970 sampai tahun 1983-an.25 

 

 Dengan istri pertamanya, Tan Wha Tjung memiliki lima 

orang anak, tiga laki-laki dan dua perempuan. Anak-anaknya saat 

ini ada yang bekerja di pabrik plastik dan ada juga yang menjadi 

sopir taksi. Sementara Tan Wha Tjung sendiri tinggal bersama istri 

mudanya, yang mengandalkan uang sewa dua rumah kontrakannya 

yang disewa orang orang Tionghoa Benteng juga. Tan Wha Tjung 

mengaku bahwa setelah kecelakaan, ia tidak bisa bekerja lagi dan 

istrinya tidak mau ngurus dia lagi, sehingga ia mengaku akhirnya 

                                                           
25 Diuraikan dari wawancara dengan Tan Wha Tjung. 
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kawin lagi dengan wanita pribumi yang masih muda yang sekarang 

tinggal bersama dia. 

 
Gambar 9.1. 

Tan Wha Tjung bersama dengan istri mudanya 

Foto oleh Penulis 

  

  Fenomena kawin-cerai di kalangan masyarakat Tionghoa 

Benteng itu juga dibenarkan oleh Sonya yang menjelaskan bahwa 

“tingkat kawin cerai dalam masyarakat Ciben pra sejahtera ini 

cukup tinggi. Biasanya jika suaminya bekerjanya jarang pulang, dan 

biasanya justru yang pendidikannya agak kurang yang sering kawin 

cerai atau suaminya memiliki istri selingkuhan di mana-mana. Jadi 

tidak hanya dialami oleh orang Ciben yang kehidupannya sudah 

mapan saja atau yang berkelebihan.”26 Sonya menambahkan, 

“Banyak dari antara mereka yang memiliki tingkat pendapatan yang 

rendah dan menganggur justru lebih sering mengembangkan citra 

diri yang jelek, tidak bertanggung jawab, menelantarkan istri dan 

                                                           
26 Wawancara dengan Sonya Kristiawan, tanggal 6 Juni 2010. 
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anak-anaknya, dan hidup atau mengadakan hubungan gelap dengan 

wanita-wanita lain, dibanding dengan mereka yang memiliki 

pendapatan tinggi dan pekerjaan tepat. Saya juga kurang paham 

mengapa seperti itu. Mungkin karena faktor pendidikan dan kurang 

puas dan kurang bahagia hidup dengan keluarga mereka.”27 

 

  Sonya pernah memperkenalkan peneliti dengan seorang 

laki-kali Tionghoa Benteng yang tinggal di Kedaung, sebut saja 

inisial namanya CL. Kebetulan pada waktu itu peneliti sedang 

mencari sopir yang dapat mengantar jemput jemaat ke gereja, dan 

kebetulan CL adalah seorang sopir Angkot dan ia bersedia untuk 

mengantar jemput jemaat ke gereja setelah kesepakatan harga 

disetujui. Peneliti juga pernah berkunjung ke rumahnya yang 

sederhana di Kadaung, dan itupun adalah rumah orangtuanya. 

Anak-anaknya putus sekolah dan pengangguran, atau sesekali 

menggantikan ayahnya untuk narik  Angkot. Akhirnya peneliti 

menilai bahwa CL tidaklah dapat dipercaya, karena ia telah 

mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Ketika jemaat sudah 

siap pergi ke gereja dan menunggu jemputan, tanpa ada 

pemberitahuan sebelumnya ia tidak datang menjemput. CL juga 

tidak minta maaf atas kesalahannya itu. Hal itu sudah terjadi 

berulangkali sehingga jemaat menjadi kecewa dan tidak mau 

dijemput lagi ke gereja. Itu sangat mengecewakan, dan membuat 

setiap orang yang pernah bekerjasama dengan CL tidak mungkin 

bisa dapat mempercayai dia lagi. 

 

  Setelah lama tidak berhubungan kemudian Sonya 

memberitahu bahwa CL ini, walaupun hidupnya pas-pasan sebagai 

sopir Angkot, namun ia memiliki istri simpanan (selingkuhan) 

sehingga keadaan keluarganya semakin menyedihkan. 

                                                           
27 Wawancara dengan Sonya Kristiawan, tanggal 6 Juni 2010 
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  Kisah lain adalah keluarga G, seorang lelaki Tionghoa 

kelahiran Jakarta yang menikah dengan wanita dari Kedaung, yang 

konon katanya adalah wanita pribumi. Keluarga ini sekarang tinggal 

di daerah Kedaung. Peneliti sangat mengenal keluarga ini dari 

dekat. Kehidupan Pak G pas-pasan bila tidak dikatakan miskin. 

Anak-anaknya juga hidup pas-pasan, kecuali anak bungsunya yang 

dinikahi oleh orang Tionghoa yang cukup mapan. Anak 

perempuannya yang tua menikah dengan laki-laki pribumi 

pengangguran yang juga tinggal di Kedaung. Anak laki-lakinya 

tidak memiliki pekerjaan tetap, hidup pas-pasan, namun baru-baru 

ini keluarga besarnya yang tinggal di Tangerang Kota maupun 

Jakarta dikejutkan kabar bahwa anak lelakinya itu menikah lagi.  

 

  Miris memang. Karena ternyata bukan hanya mereka yang 

merasa memiliki harta yang cukup dan kehidupan yang baik yang 

berselingkuh atau memiliki istri lebih dari satu, namun bahkan 

yang miskin dan hidup pas-pasan juga melakukan hal yang sama. 

 

  Samuel Darmanto menjelaskan bahwa penyebab 

kemiskinan mereka yang pertama adalah karena mereka suka 

berjudi dan yang kedua karena mereka suka kawin-cerai. Samuel 

Darmanto berkata, “Karena mereka kawinnya gampang, cerainya 

gampang. Jadi umur muda mereka sudah cerai-kawin, cerai-kawin, 

dan akhirnya sampai ada yang istrinya 7, ada yang 5. Bahkan ada 

juga yang anaknya sampai 80-an, karena istrinya banyak. Dulu ia 

punya tanah banyak, lalu dijual, jual, jual, ya lama-lama itu 

akhirnya itu habis.”28 

 

 Samuel Darmanto  menjelaskan panjang lebar seperti ini, 

                                                           
28 Wawancara dengan Samuel Darmanto, tanggal 1 Pebruari 2010. 
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“Mereka (orang-orang Tionghoa Benteng) cerita, ‟Dari dulu 

kakek saya kaya tuh karena perjuangan, tanahnya banyak, 

sawahnya banyak.‟ Kemudian ketika saya tanya, ini saudara 

dari mana, itu saudara dari mana? ‟Oh itu kakek dan anak-

anaknya menikah dan menikah, dan ini anaknya dari istri 

ini, dan ini dari istri ini. Istri-istri itu ada yang diceraikan 

dan ada yang tidak.‟ Nah biasanya ujung-ujungnya, mereka 

yang punya kebiasaan seperti itu jatuh ke dalam 

kemiskinan. Itu yang saya temukan, mereka sudah tua renta 

dan anaknya sudah tidak tahu kemana-mana, istrinya di 

mana-mana, dan dia akan tinggal dengan istri muda... dalam 

kondisi sakit-sakitan. Akan banyak kasus seperti ini 

ditemukan, di mana ia sudah tidak berdaya, tidak bisa ke 

rumah sakit, karena tidak ada biaya, bahkan mereka tinggal 

di sebuah rumah kontrakan petakan yang kecil.”29 

 

  Rebeka Harsono membenarkan bahwa kasus-kasus seperti 

itu banyak terjadi di kalangan masyarakat Tionghoa Benteng. 

Rebeka menceriterakan bahwa “tanah itu dibagi-bagi karena istri 

mudanya itu minta. Istri mudanya itu mengklaim lewat anak-anak 

(mereka) itu untuk mengambil (menuntut warisan mereka). Seperi 

pada Emak itu bilang bahwa tanahnya itu diambil oleh istri muda 

yang namanya Nanik.”30 Emak itu cerita, ”Sekarang Nanik sudah 

tua, tapi dulu pada waktu Nanik jadi Cokeknya Engkong, Nanik itu 

cantik sekali, ketika masih muda.”31 Rebeka menjelaskan bahwa 

“Dia (Emak atau perempuan Tionghoa Benteng) itu kesel sekali 

karena tanah itu diambil oleh anak dari istri ketiga. Malah anak istri 

kedua dan pertama tidak dapat.”32 Bahkan konon karena orang 

                                                           
29 Wawancara dengan Samuel Darmanto, tanggal 1 Pebruari 2010. 
30 Wawancara dengan Rebeka Harsono tanggal 31 Januari 2010. 
31 Wawancara dengan Rebeka Harsono tanggal 31 Januari 2010. 
32 Wawancara dengan Rebeka Harsono tanggal 31 Januari 2010. 
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Tionghoa tidak dapat membeli tanah dari orang pribumi menurut 

hukum negara yang berlaku pada waktu itu33 akhirnya orang-orang 

Tionghoa membeli tanah atas nama orang lain, misalnya istri kedua 

atau ketiga yang adalah orang pribumi, atau atas nama 

pembantunya, pokoknya harus atas nama orang pribumi yang tentu 

mereka dapat percaya. Namun konon banyak cerita di mana 

akhirnya tanah-tanah itu diambil alih oleh orang yang namanya 

terdaftar sebagai pemilik tanah – yaitu orang kepercayaan mereka 

itu – sehingga istri dan anak-anak mereka tidak dapat mengklaim 

warisan tanah dari suami atau ayah mereka. 

 

 

Perjudian 
  

Apakah judi adalah budaya orang Tionghoa Benteng atau itu oleh 

karena memang tidak ada hal lain yang bisa mereka kerjakan 

menjadi topik yang sedikit kontroversial. Namun tidak dapat 

disangkal juga bahwa banyak orang Tionghoa Benteng yang gemar 

berjudi dan bahkan menggantungkan hidup mereka pada 

kemenangan judi, dan akhirnya judi sudah membudaya dan bahkan 

melekat pada diri mereka dalam anggapan umum. Tidak sedikit 

kasus orang-orang Tionghoa Benteng yang sebelumnya cukup 

mapan dan kemudian menjadi miskin hanya karena kalah judi. 

Memang kadang-kadang melepaskan judi dari budaya Tionghoa 

adalah sulit. Bahkan bukan hanya di Tangerang, di Keadilan Dalam, 

Jembatan Lima, Jakarta dan di beberapa kampung Pecinan lainnya 

di Jakarta maupun Tangerang, judi di antara orang Tionghoa, 

khususnya para pengangguran, adalah pemandangan sehari-hari. 

Baik laki-laki maupun perempuan berkumpul bersama di meja judi. 

Konfusius sendiri sebenarnya menilai judi sebagai hal yang tidak 

                                                           
33

 Lihat Go Gien Tjwan, Desa Dadap: Wujud Bhineka Tunggal Ika. Jakarta: Elkasa, 

2008, hlm. 104. 
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baik. Namun menurut Andreas Lee Tan (2008:65-66), “Konfusius 

menyatakan bahwa orang tidak boleh berjudi karena judi buruk 

secara moral. Tetapi pada kesempatan yang lain Konfusius 

mengatakan bahwa berjudi masih lebih baik daripada bermalas-

malasan atau tidak melakukan apa-apa.” 

 

 Menurut Samuel Darmanto34, kemiskinan Tionghoa 

Benteng di daerahnya, atau Kampung Melayu kemungkinan 

disebabkan oleh tiga faktor, yaitu judi, kawin-cerai dan prostitusi, 

selain oleh karena tidak ada jiwa perantau dalam diri mereka.  

 

 Samuel Darmanto berkata, 

 
Ini yang saya pelajari, bahwa saya tidak menemukan 

(dalam diri) orang (Tionghoa) Benteng (yang memiliki 

jiwa perantau). Di Kampung Melayu, tidak ada jiwa 

perantau, sedangkan orang Kalimantan, mereka datang ke 

sini kan juga merantau, jadi mereka memiliki semangat 

juang yang (lebih) tinggi. Tapi mungkin dari situlah 

akhirnya membuat mereka harus sadar bahwa merekapun 

harus berjuang. Yang berikutnya ya tadi, mereka suka 

bersantai-santai. Kebiasaan pertama, kebanyakan mereka 

bermain judi kalah, tanah dijual, 10 meter, 5 meter 

mereka jual. Judi lagi kalah, lama-lama habis…. Dulu ia 

punya tanah banyak, lalu dijual, jual, jual, ya lama-lama 

akhirnya itu habis.35 

 

  Sebagian orang mengaku bahwa judi adalah mata 

pencaharian hidup mereka, namun yang tidak dapat disangkal 

adalah bahwa banyak kasus orang Tionghoa Benteng jatuh miskin 

oleh karena berjudi. Sebagai contoh adalah seperti yang terangkum 

                                                           
34 Wawancara dengan Samuel Darmanto, tanggal 1 Pebruari 2010. 
35 Wawancara dengan Samuel Darmanto, tanggal 1 Pebruari 2010. 
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dalam kisah San Nio sebagaimana diceritakan oleh Rebeka Harsono 

dan Basilus Triharyanto dalam hasil penelitiannya Jalan Berliku 
Menjadi Orang Indonesia. San Nio kecil hidup dalam kesusahan. 

Papanya sudah meninggal pada waktu ia masih SD. Ia dan ketiga 

saudaranya hidup dalam kemiskinan. Usia sembilan tahun ia harus 

berhenti sekolah dan bekerja menjadi pengasuh bayi dengan gaji 

tiga perak sebulan. San Nio terlahir dari ayah penggemar cokek dan 

judi. Setiap hari Sabtu dan Minggu ayahnya menghabiskan waktu di 

rumah-rumah yang menggelar pesta kawin, yang mana di pesta itu 

pasti ada hiburan cokek selama beberapa hari. Itulah sebabnya istri 

dan anak-anaknya akhirnya jatuh ke dalam kemiskinan.36 

 

  Kisah serupa juga dialami oleh Lin Wha. Seperti dipaparkan 

oleh Rebeka Harsono (2008:53-54),  

 
Kakek Lin Wha, yaitu Oey Eng Wha, hidup dalam 

gemerlap pesta judi dan pesta cokek, wanita penghibur. 

Dua pesta itu biasanya berlangsung dalam acara 

pernikahan keluarga Tionghoa Benteng. Eng Wha adalah 

salah satu laki-laki Tionghoa Benteng yang suka berpesta 

dengan para cokek. Ia juga gemar berjudi, di mana 

taruhannya juga gadis-gadis cokek. Para cokek juga jadi 

kawan main judi. Taruhannya, bila kalah ia mau diajak 

berhubungan seks atau dijadikan istri muda. Sebaliknya 

para cokek bisa menguras habis harta para lelaki Tionghoa 

Benteng dari keluarga kaya.  

 

  Eng Wha sendiri sebenarnya adalah anak seorang tuan 

tanah besar. Tanahnya terbentang hektaran di daerah Tegal Alur, 

namun tanah itu menjadi taruhan saat ia mabuk pesta judi. Tanah 

                                                           
36 Disarikan dari kisah San Nio dalam Rebeka Harsono dan Basilius Triharyanto, 

Jalan Berliku Menjadi Orang Indonesia: Kisah Tujuh Perempuan Tionghoa Korban 
Diskriminasi. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008, hal. 33- 46. 
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itu dipertaruhkan di hadapan perempuan-perempuan penghibur 

lawan mainnya. Menurut Lin Wha (dalam Harsono 2008:54), harta 

kakeknya itu terkuras habis karena sering main judi dan main 

perempuan. 

 

  Pada tahun 1999 ketika Lin Wha hampir mendekati umur 

20 tahun, ia mulai jatuh cinta dan mencari pria kaya yang dapat 

mengubah hidupnya dari kemiskinan. Ia berkenalan dengan 

pemuda kaya yang bernama Agus, yang juga berasal dari keluarga 

Tionghoa Benteng. Orang tua Agus adalah tuan tanah dan 

pengusaha kaya.  Lin Wha ingin menunjukkan kepada teman-

teman Tionghoa Benteng lainnya bahwa ia hebat karena memiliki 

status yang tinggi dan lepas dari status Tionghoa Benteng yang 

miskin. Namun  tahun kedua pernikahannya kehidupannya mulai 

berubah. Harta yang dimiliki mulai habis. Ia baru sadar bahwa 

suaminya berada di ambang kekalahan judi. Mobil dijual untuk 

membayar hutang judi. Dalam kondisi buruk itu ia menjadi 

pelampiasan setiap kemarahan suaminya (Harsono 2008:59).  

 

  Lin Wha berkata, “Pada pagi hari ia pergi, sore pulang 

cuman ambil STNK motor. Lalu, pulang malam. Begitu tiap hari. 

Anak jadi terlantar karena beli susu dan makanan sulit. Uangnya 

dibawa suami untuk berjudi” (Harsono, 2008:59). Barang-barang 

simpanan terjual habis dan sekarang Lin Wha hidup miskin.  

 

  Judi sepertinya memang sudah membudaya dalam 

masyarakat Tionghoa Benteng. Bahkan Samuel Darmanto berkata, 

“Saya masuk ke Tangerang tahun 2003, dan saya kaget, karena 

mulai dari anak-anak kecil sampai kakek-nenek, mereka main judi 

masing-masing. Dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi.”37 Tan 

                                                           
37 Wawancara dengan Samuel Darmanto, tanggal 1 Pebruari 2010. 
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Tjuen Hin berkata, “Misalnya ya kalau ada pesta itu. Makan minum 

dan joget-joget itu. Udah begitu kalau misalnya kalau ada kematian 

dia main kartu, bahkan sampai habis uangnya, terus ribut sama 

istrinya gara-gara main kartu, banyak itu Pak yang kayak begitu.”38 

 

  Nova adalah seorang pemuda Tionghoa Benteng 

menceritakan tentang budaya judi di kalangan masyarakat Tionghoa 

Benteng di kampungnya. Nova menjelaskan bahwa salah satu 

penyebab keterpurukan kehidupan Tionghoa Benteng adalah 

karena budaya judi. Nova berkata,  

 
“Sebelum judi dipersulit semasa Presiden SBY, judi di sana 

tuh seperti tradisilah gitu. Jadi semua anak, kakek, istilah 

kata engkong, empek, encek, semua itu suka judi, bisa 

judi.... Anak-anak ketemu anak-anak lagi ngeliat orang 

tuanya seperti itu ikutan lagi sama-sama temannya untuk 

berjudi... umur SMP atau umur 12 mereka sudah ngerti judi 

dan bisa judi.”39  

 

  Sejak rasia judi sering dilakukan menurut Nova, banyak dari 

kalangan mereka yang mengubah strategi dari judi main kartu 

menjadi main Billyard. Tidak heran bila di perkampungan kumuh 

pun sekarang banyak tempat-tempat Billyard. 

 

  Nova menjelaskan beberapa anak muda yang memiliki 

pekerjaan pun seringkali sulit melepaskan diri dari kegemaran judi 

mereka. Nova berkata,  

 
“Kadang-kadang habis terima gaji bulan itu, dia main judi 

lalu habis, lalu besoknya pinjam sini, pinjam sana, lalu 

bulan berikutnya itu tutup utang, lalu sisanya untuk main 

                                                           
38 Wawancara dengan Tan Tjue Hin tanggal 1 Juli 2010. 
39 Wawancara dengan Nova tanggal 6 Juni 2010. 
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judi lagi.  rata-rata itu remaja itu seperti itu... dan orangtua 

juga seperti itu. Jadi hasil kerja untuk main judi, ya tentu 

saja itu bukan memberi keuntungan tapi malah memberi 

kerugian. Rata-rata kan kebanyakan kalahnya dari pada 

menangnya.”40 

  

  Jika anak-anak mereka, yang masih kecil juga sudah 

bermain judi, ini menunjukkan bahwa budaya judi bahkan sudah 

membudaya dalam masyarakat itu. Anak-anak Tionghoa Benteng 

miskin yang orangtuanya gemar berjudi seringkali kurang 

memperoleh perhatian dari orangtua mereka, karena bukan hanya 

ayah, namun seringkali perempuan-perempuan Tionghoa Benteng 

juga gemar berjudi. Samuel Darmanto berkata, “Iya karena apa? 

Anak-anak kecil ditinggal begitu saja sama orangtuanya. Yang 

mungkin di rumah cuman ada makanan, ada nasi, ada apa. Bahkan 

kadang-kadang anaknya tidak dimasakkan karena ibunya tuh 

menjadi queen gambler.”41 Hal senada juga dibenarkan oleh Rebeka 

Harsono, “Perempuan saja berjudi loh, apalagi yang lakinya udah 

gak usah dibilang lagi kayak apa parahnya....  Jadi dia gak sadar dia 

mau judi berapa jam. Terus anak yang tua, yang lebih gede, jagain 

(menjaga) bayinya yang baru dia lahirin”42 

 

  Budaya judi tidak dapat disangkal akan menyebabkan 

masyarakat atau keluarga terjerumus ke dalam kemiskinan seperti 

beberapa contoh kasus Tionghoa Benteng di atas. Apalagi mereka 

yang gemar berjudi di sisi lain juga tidak memiliki pekerjaan tetap, 

bahkan judi menjadi mata pencaharian mereka. Modal judi 

seringkali adalah tanah yang mereka miliki atau pun barang-barang 

berharga yang ada di rumah mereka, atau pun warisan yang 

                                                           
40

 Wawancara dengan Nova tanggal 6 Juni 2010. 
41 Wawancara dengan Samuel Darmanto, tanggal 1 Pebruari 2010. 
42 Wawancara dengan Rebeka Harsono tanggal 31 Januari 2010. 
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mungkin mereka terima dari orangtua mereka. Hutang juga menjadi 

sumber modal judi, dan untuk membayar hutang adalah dengan 

mengandalkan menang judi. Jika ia kalah ia akan hutang lagi dan 

berharap kali itu dapat menang dan dapat membayar hutang. Kalau 

belum bisa bayar hutang dan ditagih akan marah-marah, seperti 

yang dikatakan oleh Rebeka, “Mereka itu kalau ditagih utangnya 

malah marah-marah, malah nyakiti hati.”43 

 

  Sungguh tragis karena biasanya demi untuk berjudi bahkan 

mereka berani berhutang kepada para rentenir dan berani 

membayar bunga tinggi. Sebagaimana diceritakan oleh Samuel 

Darmanto, “Kalau mereka punyak barang-barang mereka bisa jual, 

punya tanah mereka akan jual. Kalau mereka tidak punya ya 

hutang. Tidak sedikit kasus rentenir di Kampung Melayu. Itu sudah 

umum. Ironisnya itu, mereka itu bisa kasih interest atau bunga itu 

sampai 30%, ada juga yang 40%... „Saya kan harus bayar hutang, 

gimana caranya ya saya harus judi.‟ Kalau mereka menang ya akan 

bayar hutang… (kalau kalah) ya hutang dan judi lagi, supaya kalau 

menang bisa bayar hutang”44  Demikian juga Sonya menjelaskan 

bahwa “tingkat gadai-menggadaikan barang-barang pribadi untuk 

mencukupi kebutuhan tinggi dalam masyarakat Ciben pra-sejahtera 

jika mereka memiliki harta atau barang-barang yang berharga atau 

warisan dari orangtua mereka. Jika memang mereka tidak 

mempunyai apa-apa lagi untuk digadaikan atau dijual, yang sangat 

menyedihkan adalah menjual anak mereka secara tidak langsung 

dengan orang luar negeri yang ingin menikahi anaknya, seperti 

orang Taiwan dll. Jika terpaksa mereka akan meminjam uang 

dengan rentenir atau lintah darat dengan bunga tinggi, terlebih 

yang sudah kecanduan judi.”45 

                                                           
43 Wawancara dengan Rebeka Harsono tanggal 31 Januari 2010. 
44 Wawancara dengan Samuel Darmanto, tanggal 1 Pebruari 2010. 
45 Wawancara dengan Sonya Kristiawan, tanggal 6 Juni 2010. 



 

278 
 

 Kompleksitas Kemiskinan Tionghoa Benteng 

 

  Tragisnya lagi bukan hanya para lelaki, para perempuan dan 

bahkan anak-anak pun gemar berjudi. Ketika ditanya apakah 

memang itu budaya orang-orang Kampung Melayu, Samuel 

Darmanto menjawab, “Mayoritas adalah dari temen-temen 

Tionghoa Benteng ya. Kalau seperti orang pribumi, mereka 

banyakan Muslim kan, jadi pengaruh ajaran agama, jadi mereka 

tidak berjudi. Tapi saya tidak tahu bagaimana puluhan tahun yang 

lalu. Sekarang mayoritas sih orang Chinese yang suka judi (di 

Kampung Melayu).”46 

 

 
Gambar 9.2. 

Laki-laki & perempuan Tionghoa Benteng 

sedang berjudi bersama. Foto oleh Suhendra 

 

                                                           
46 Wawancara dengan Samuel Darmanto, tanggal 1 Pebruari 2010. 
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  Sonya Kristiawan adalah seorang guru yang tumbuh sejak 

kecil di sekitar perkampungan Tionghoa Benteng di daerah 

Kedaung. Sonya juga pernah mengajar selama bertahun-tahun di 

sebuah sekolah di daerah itu. Sonya menuturkan pengalamannya 

demikian, 

 
“Saya juga pernah memberikan program beasiswa ketika 

saya menjadi kepala sekolah di SMA Cemerlang untuk 

orang-orang Ciben, meskipun pada akhirnya saya agak 

kecewa juga dengan sebagian dari mereka. Dari sebagian 

yang saya berikan beasiswa tidak melanjutkan sekolahnya 

sampai selesai. Banyak alasan yang mereka ungkapkan 

kepada saya. Sebagian ada yang merasa selalu dipojokkan 

atau diintimidasi oleh teman-teman mereka yang muslim, 

dan yang sebagian lagi merasa tidak dapat dukungan dari 

orangtua mereka. Tetapi yang justru mengagetkan saya 

adalah ketika saya datang ke rumah mereka, mereka sedang 

asyik bermain judi bahkan dilakukan oleh ibu-ibu rumah 

tangga. Bahkan mereka tidak peduli atau tidak 

membubarkan diri meskipun guru dari anak mereka datang 

bahkan mereka tetap asyik bermain dan melanjutkan 

permainan mereka tentunya dengan taruhan uang. Untuk 

uang sekolah anak mereka, bahkan ongkos untuk sekolah 

anak mereka tidak ada, tetapi herannya untuk judi mereka 

selalu punya uang. Sebenarnya waktu itu saya punya misi 

untuk merubah nasib mereka melalui pendidikan. Bahkan 

saya rela menjemput satu-persatu dengan motor saya untuk 

mengantarkan mereka berangkat sekolah, karena mereka 

setelah diberikan beasiswa gratis sampai lulus, alasannya 

tidak mempunyai uang untuk  anak mereka berangkat 

sekolah, sehingga hal ini saya lakukan.”47  

 

                                                           
47 Wawancara dengan Sonya Kristiawan, tanggal 6 Juni 2010. 
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Khu Soan Nio memberikan informasi yang sama bahwa judi 

adalah pemandangan umum di kalangan masyarakat Tionghoa 

Benteng. 

 
“Sepantaran papa tuh, masih pergi ke kondangan, masih siap 

di meja, main judi. Judi kartu yang cekian itu ya. Kadang-

kadang yang nafsu ya mungkin ya sampai sehari-semalem 

ya, yang saya inget ya begitu aja. Inget gini ya. Emak kan 

punya engku (paman dari keluarga ibu) , (lalu) engkim (istri 

paman) ya, (dia itu adalah) penjudi. Engkimnya juga judi 

makanya emak bilang apa ya, gedhek ya nggak, benci ya 

nggak ya. Mudah-mudahan aja jangan sampai kita (seperti 

itu). Bener punya (kami) empat saudara perempuan nggak 

ada yang kenal (judi). Kalau orang lain banyak, perempuan 

juga, apalagi yang namanya orang Dadap, anaknya masih 

kecil juga... main (judi) sekarang nih. Kalau orang dulu 

nggak ada yang main, paling orang yang punya anak, 

katanya gini, ‟Enaknya ya kalau kita punya anak gede, 

anaknya bisa di rumah masak, nyuci,‟ emaknya main judi. 

Ke kondangan main gitu. Kalau sekarang ma nggak peduli 

punyak anak kecil ya main sekarang mah, di Dadap itu. 

Cuman sekarang apa, selalu diawasin sekarang memang 

kurang. Kan nggak boleh (berjudi) sekarang ma. Sekarang 

sudah nggak dibolehin.”48 

 

                                                           
48 Wawancara dengan Li Yan Nio, tanggal 1 Februari 2010 
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Gambar 9.3. 

Perempuan-Perempuan Tionghoa Benteng sedang berjudi. 

Foto oleh Suhendra 

 

Ketika ditanya apakah judi itu sudah menjadi budaya 

Tionghoa Benteng, Khu Soan Nio membenarkannya dengan 

menjelaskan demikian. 

 
“Iya budaya...  di Kampung Melayu kan tempatnya main 

judi, sekarang masih. Ngumpet-ngumpet (sembunyi-

sembunyi) di rumah kawin juga disediain di sana. Judi itu 

kayaknya udah keturunan gitu kali yah. Masih ada, apalagi 

di Dadap, gila tuh. Kalau yang emak lihat waktu ke 

kondangan ke Kampung Melayu kan ada rumah kawin udah 

gitu eh bareng keluar dari ruangan sana, mau makan, kan 

dikasih makan di meja panjang gitu ya, makan bukan 

prasmanan, eh kok anak ada di sini, itu anak kok betah amet 

ya duduk, (ditinggal) mamanya main (judi) satu hari 

anaknya betah amet duduk aja di situ. Anaknya segede 

Joses. Iya masih main (judi) orang sekarang, tapi orang yang 

punya. Kalau emak orang kagak punya, kagak demen juga 

ya. Encik juga begitu, nggak ada yang suka judi. Satu 

keluarga saya kagak ada yang bisa (judi). Tapi kalau si 

Engku, Engkunya main, Engkimnya juga main, anaknya 
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juga ikut main. Engku saya punya Engku, mama punya adik. 

Sampai sekarang juga masih ada yang duduk main (judi).  

Ingetnya begini kalau ke kondangan, sebentar aja, nggak 

tahu ke mana perginya, udah ada tempatnya di sana (untuk) 

main judi.”49 

 

 Lim Cun Bie juga menceritakan bahwa lingkungan di mana 

keluarganya tinggal, di tengah-tengah perkampungan Tionghoa 

Benteng di sekitar Bandara Soekarno-Hatta sampai hari ini juga 

masih banyak yang berjudi, baik laki-laki maupun perempuan. Lim 

Cun Bie juga menyatakan bahwa kemungkinan yang menyebabkan 

orang Tionghoa Benteng miskin adalah kebiasaan mereka berjudi 

atau sebagai korban dari orangtua mereka yang gemar bermain judi. 

Lim Cun Bie berkata, “Kalau pengamatan saya orangtuanya dulu-

dulunya sering main judi… Mereka dulu kan masing-masing punya 

lahan (tanah mereka) kan luas… Mereka itu main judi terus, 

akhirnya lama kelamaan, dikit dijual, dikit dijual (sedikit-sedikit 

dijual) lama-lama mereka mengalami kesulitan.”50 Lim Cun Bie juga 

menuturkan bahwa budaya judi itu masih ada sampai hari ini di 

kalangan masyarakat Tionghoa Benteng. Lim Cun Bie berkata, 

“Sekarang juga masih ada.”51 Bahkan anggapan yang sama sudah 

menyebar di antara para tetangga pribumi mereka. Rebeka berkata, 

“Menurut mereka – menurut orang pribumi – „Tionghoa Benteng… 

tidak menghargai pendidikan (dan) berjudi terus,‟ mereka bilang. 

„Anak terpaksa tidak sekolah. Kita aja yang pribumi, nggak punya 

apa-apa, tanah aja malah kita jual buat sekolah. Tapi ini nggak ini, 

tanah dijual buat berjudi.‟ Semua orang pribumi bilang begitu.”52  

 

                                                           
49 Wawancara dengan Li Yan Nio, tanggal 1 Februari 2010 
50 Wawancara dengan Lim Cun Bie dan keluarganya. 
51 Wawancara dengan Lim Cun Bie dan keluarganya. 
52 Wawancara dengan Rebeka Harsono tanggal 31 Januari 2010. 
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 Distorsi Budaya Tionghoa Benteng 

Sonya berkata, “Sepertinya judi sudah menjadi kebudayaan 

bagi mereka.... Inilah salah satu yang menyebabkan hidup mereka 

tidak berubah dan selalu hidup dalam kemiskinan meskipun masih 

banyak faktor lain yang menyebabkan hal itu.”53 Sonya 

menandaskan, “merubah pendirian mereka yang salah sangat sulit 

sekali. Padahal untuk merubah kehidupan mereka, mereka harus 

terlebih dahulu merubah pendirian dan pemahaman mereka yang 

salah.”54 

 

 

Kesimpulan 
 
  Sebuah pola dapat kita lihat setelah mengikuti pemaparan 

kategori-kategori data empiris dalam bab ini. Pola itu dapat dilihat 

lebih jelas dalam bagian kesimpulan ini. Akulturasi dan asimilasi 

yang terjadi dengan sangat baik sebagai bagian dari tuntutan politis 

justru menyebabkan terkikisnya nilai-nilai kultur unggul yang 

dimiliki oleh kebanyakan orang Tionghoa perantauan yang konon 

oleh para ahli teoritis seperti Robert W. Hefner (1999:1-50), Gary 

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

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

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

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

dan Hy van Luong (1999:405-436) dianggap sebagai kunci 

kesuksesan dan kemakmuran masyarakat Tionghoa perantauan.  

 

  Budaya Tionghoa mereka terdistorsi yang kemudian 

menyebabkan mereka lebih menunjukkan kehidupan boros dari 

pada berhemat. Selain itu terjadinya distorsi budaya tersebut juga 

                                                           
53 Wawancara dengan Sonya Kristiawan, tanggal 6 Juni 2010. 
54 Wawancara dengan Sonya Kristiawan, tanggal 6 Juni 2010. 
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 Kompleksitas Kemiskinan Tionghoa Benteng 

melahirkan apa yang biasa disebut dalam teori budaya kemiskinan 

sebagai pengembangan sifat-sifat buruk dari orang miskin, yaitu 

perselingkuhan dan perjudian. Seperti ditegaskan oleh Oscar Lewis 

(1993:11) bahwa salah satu ciri dari adanya kebudayaan kemiskinan 

adalah banyaknya orang miskin yang mengembangkan citra diri 

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

tingkat pendapatannya dan menganggur, lebih sering 

mengembangkan citra diri yang jelek, tidak bertanggung jawab, 

menelantarkan istri dan anak-anaknya, dan hidup atau mengadakan 

hubungan-hubungan gelap dengan wanita-wanita lain, dibanding 

dengan mereka yang memiliki pendapatan tinggi dan bekerja tetap.” 

Semua itu akhirnya bermuara kepada kemiskinan itu sendiri. 

  


