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TUJUH 

TIONGHOA BENTENG 

DAN DISTORSI SOSIAL 

 

 

Distorsi politik dan berbagai faktor yang berhubungan 

dengan distorsi politik bukan satu-satunya penyebab kemiskinan 

Tionghoa Benteng. Ada distorsi sosial dan juga berbagai faktor yang 

berhubungan dengan distorsi sosial yang menjadi penyebab 

kemiskinan Tionghoa Benteng. Melalui hasil pengamatan, data 

sekunder dan hasil wawancara mendalam (triangulasi) ditemukan 

bahwa komunitas Tionghoa Benteng Tangerang adalah salah satu 

komunitas di kalangan masyarakat Tionghoa Indonesia yang bukan 

saja mengalami distorsi politik, namun juga mengalami distrosi 

sosial. Beberapa pertanyaan diajukan kepada para informan 

sehubungan dengan distorsi sosial yang dialami oleh komunitas 

Tionghoa Benteng Tangerang, di antaranya mengenai (1) bagaimana 

hubungan atau jejaring sosial Tionghoa Benteng dengan komunitas 

Tionghoa lainnya; (2) bagaimana jejaring sosial di antara komunitas 

Tionghoa Benteng sendiri; dan (3) bagaimana jejaring sosial dengan 

tetangga pribumi mereka. Jawaban-jawaban wawancara dari para 

informan dikategorikan seperti yang nampak pada Tabel 7.1. 

 

 

Jejaring Sosial dengan Komunitas Tionghoa lainnya 
 

Demi mengetahui hubungan jejaring sosial Tionghoa Benteng 

dengan komunitas Tionghoa lainnya, peneliti mewawancari 
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beberapa informan dari berbagai latar belakang kultur Tionghoa, 

misalnya Rebeka Harsono yang adalah seorang Tionghoa peranakan 
dari Jawa, Nova Thio, Tan Tjuen Hin, Khu Soan Nio yang asli 

Tionghoa Benteng, Cen Lie On dan Z. H. M orang Tionghoa Khek 

asal Kalimantan Barat, Lo Kim Tuon orang Tionghoa asal Pulau 

Bangka, Magdalena orang Tionghoa peranakan asli Jakarta dan 

beberapa informan lainnya. Tujuan mewawancarai berbagai 

informan dari berbagai latar belakang kultur ini adalah untuk 

mengetahui perasaan maupun sentimen antar golongan di kalangan 

komunitas Tionghoa yang sifatnya tidak homogen, namun sangat 

heterogen. Cen Lie On dan Z. H. M. adalah informan yang 

mewakili komunitas Tionghoa totok. Walaupun mereka lahir di 

Indonesia, namun mereka dibesarkan dalam kultur Tionghoa totok 
dan masih menguasai bahasa dialek Tionghoa mereka, yaitu bahasa 

Hakka. 

 

Kategori jawaban dari pertanyaan bagaimana jaringan sosial 

Tionghoa Benteng miskin dengan komunitas Tionghoa lainnya 

terdapat 2 (dua) kategori, yaitu 1) mereka dianggap rendah oleh 

Tionghoa totok, dan 2) menerima stigma dari masyarakat Tionghoa 

lainnya (lihat Tabel 7.1.) 

 

Mereka Dianggap Rendah oleh Tionghoa Totok 
 

Cen Lie On adalah seorang pria Khek dari Kalimantan 

Barat. Ketika diwawancarai mula-mula ia agak tertutup, karena 

mungkin dia ragu bila informasinya membuat ada pihak yang 

tersinggung jika ia memberikan informasi dengan jujur. Setelah 

dilakukan pendekatan akhirnya Cen Lie On dapat menyampaikan 

pendapatnya dengan lebih terbuka. Menurut Cen Lie On orang 

pribumi di mata Tionghoa Totok yang masih berpandangan 

tradisional sangatlah negatif.  
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Tabel 7.1. 
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Cen Lie On berkata,  

 
“Orang pribumi kurang cerdas, malas, tidak ulet, mau santai 

hidupnya, cepat merasa puas, tidak punya tujuan/ambisi 

yang besar untuk mencapai sesuatu (cita-cita) untuk 

menjadikan dia orang yang hebat. Orang Tionghoa 

kebanyakan ingin selalu tampil di depan/ingin selalu sukses. 

Mereka tidak pernah punya cita-cita menjadi no. 2 dalam 

hidupnya, gigih, ulet, cerdas, penuh taktik dan siasat seperti 

mereka wujudkan dalam permainan catur China.”1 

 

Kesaksian dari Cen Lie On dapat dikategorikan sebagai 

kesaksian dari Tionghoa totok, namun hal senada juga disampaikan 

oleh Nova Thio yang mewakili Tionghoa Benteng. Nova Thio 

berkata, 

 
“Ya gitulah. (Tionghoa totok) memandangnya ya pasti 

rendah. Memandangnya, ya buruh-buruh kasarlah istilah 

kata nggak bisa disetarakan dengan dia. Ya kayaknya begitu. 

Karena dia rata-rata pengusaha dan pribumi layaknya jadi 

karyawan dia. Jadi ada perbedaan aja. Hubungannya dengan 

keturunan, karena masih ada darah Tionghoanya, pastilah 

orang totok lebih memperhatikan keturunan dari pada 

pribumi asli. Apalagi kelihatan dari matanya agak sedikit 

sipit-sipit, tetap saja didahulukan walaupun sama-sama 

karyawan misalnya, yang punyanya totok punya karyawan 

Tionghoa satu dan pribumi satu, tetap ada perbedaan.”2 

 

Di kalangan masyarakat Tionghoa, mereka memiliki istilah 

merendahkan yang kadang-kadang dipakai untuk menyebut orang 

pribumi misalnya dengan sebutan Fanyin atau Fankui di mana di 

                                                           
1 Wawancara dengan Cen Lie On tanggal 13 April 2010. 
2 Wawancara dengan Nova Thio, tanggal 6 Juni 2010. 
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balik istilah sebutan itu ada makna merendahkan. Ketika mereka 

berkata, “Fanyin” atau “Fankui,” maksudnya pribumi, ada perasaan 

sinis dan merendahkan ketika mengucapkan istilah itu.3  Menurut 

Tuan Cen Lie On, 

 
“Fankui berasal dari kata fan (yang diambil dari kata fan-

yin) artinya pribumi, sedangkan kui berarti setan. Jadi 

Fankui mengacu pada kelakuan yang tidak baik/ negatif. Ini 

adalah ungkapan kekesalan orang Tionghoa yang merasa 

diperlakukan kurang menyenangkan. Sedangkan Fanyin 

berasal dari kata fan artinya pribumi dan nyin artinya 

orang. Penggunaan kata “kui” dalam percakapan bahasa 

Tionghoa sudah biasa, tidak berbeda penggunaan kata 

“setan” dalam bahasa Indonesia untuk hal-hal yang 

menjengkelkan. Jadi Fanyin yaitu orang pribumi (penduduk 

setempat), dimana orang Tionghoa itu sendiri sebagai 

pendatangnya. Sebagai pendatang, ada kalanya 

diperlakukan kurang baik/semena-mena, maka ungkapan 

Fanyin ini menjadi sebuah ungkapan yang mengandung 

unsur kebencian dan meremehkan. Dari situlah meningkat 

menjadi ungkapan yang lebih dalam lagi yaitu Fankui.4 

 

Namun menurut Cen Lie On, di zaman modern, di mana 

masyarakatnya sudah terbuka seperti hari ini, tidak seharusnya 

sebutan merendahkan seperti itu dipergunakan. Dia sendiri tidak 

setuju dengan sikap seperti itu. 

 

Hal senada disampaikan oleh Z. H. M., orang Khek asal 

Kalimantan Barat yang tidak bersedia nama lengkapnya disebutkan, 

Z. H. M. berkata,  “Memang harus kita akui bahwa ada nuansa 

                                                           
3 Pengalaman peneliti hidup dalam rumah dan lingkungan yang sama dengan 

Tionghoa Khek dari tahun 1996 sampai tahun 2001. 
4 Wawancara dengan Cen Lie On tanggal 13 April 2010. 
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merendahkan dalam kata ini, terutama karena kurang mengertinya 

orangtua dalam hal ini serta unsur psikologis yang muncul dengan 

pemakaian kata ini. Orangtua saya mengatakan bahwa kata ini kasar 

dan jangan digunakan. Kata ini memang telah ‟terlanjur‟ memiliki 

konotasi negatif, namun bukan berarti kata itu sendiri yang salah.”5 

 

Sementara itu untuk masalah pernikahan, orang Tionghoa 

kelihatan juga sangat hati-hati dalam memilih jodoh untuk anak-

anak mereka. Christine Pitt (2005:177) berkata, “Ada beberapa 

kasus di mana para orangtua (Tionghoa) menolak menikahkan anak 

mereka dengan orang Indonesia (etnis non-Tionghoa).”  Nuansa 

demikian terlukis dalam contoh kasus yang ia ambil dari Star 
Magazine, sebuah majalah bulanan untuk Tionghoa peranakan sejak 

tahun 1939 sampai tahun 1960-an yang dipimpin oleh Njonja Seng.  

“Toan Liang” menulis kepada Nj Seng, 

 
“Saya memiliki pekerjaan yang baik dan saya mengenal 

seorang gadis yang memiliki karakter yang baik dan tidak 

terlalu modern. Kami sudah saling cocok antara satu dengan 

yang lain dan telah mengikat janji untuk menikah secara 

resmi sesegera mungkin. Namun, ketika saya jelaskan 

kepada orangtua saya, mereka menolak, karena ayah gadis 

itu adalah orang Tionghoa, namun ibunya adalah orang 

Indonesia yang menjadi piaraan ayahnya. Namun kemudian 

orangtuanya menikah secara resmi sehingga gadis itu 

seratus persen telah menjadi orang Tionghoa. Namun orang 

tua saya menolak, karena ia memiliki darah dari ibunya dan 

wanita Indonesia katanya tidak setia. Apakah orangtua saya 

benar? Kami saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan” 

(dalam Pitt, 2005:178). 

 

Nj Seng menjawab: 

                                                           
5 Wawancara dengan Z. H. M, tanggal 26 April 2010. 
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“Tidak ada alasan bagi kalian untuk berpisah, walaupun 

ibunya adalah orang Indonesia. Banyak wanita Indonesia 

lebih setia dari pada wanita Tionghoa. Apalagi, ia telah 

tumbuh bersama dalam adat-istiadat Tionghoa. Banyak 

peranakan yang memiliki darah Indonesia. Anda harus 

membujuk orangtua Anda untuk menyetujui dan jika Anda 

telah mantap, mereka mungkin akan mengalah” (dalam Pitt, 

2005:178). 

 

Dari percakapan di atas dapat dilihat bahwa pada umumnya 

keluarga Tionghoa tidak setuju bila anaknya menikah dengan orang 

pribumi (non-Tionghoa). Bagi mereka mungkin menikah dengan 

orang pribumi berarti turun derajatnya, apalagi mereka seringkali 

memiliki stereotip tentang orang pribumi sebagai pemalas, tidak 

dapat dipercaya, tidak setia dll. Bagaimana orang Tionghoa Totok 
yang masih memiliki pemikiran tradisional memandang orang 

Tionghoa yang menikah dengan orang pribumi, menurut Tuan Cen 

Lie On, “Fatal. Totok tidak menginginkan hal ini terjadi karena 

sama saja telah mengkhianati tradisi nenek moyangnya. Orang yang 

bersangkutan ini juga secara otomatis akan meninggalkan adat 

istiadat nenek moyangnya karena merasa dikucilkan. Dia juga 

menyadari bahwa dia telah memisahkan diri dari mereka.”6 

Sementara Z. H. M. Berkata, “Pandangan Tionghoa totok terhadap 

qiao-sheng yang menikah dengan orang pribumi pada umumnya 

adalah memandang lebih rendah lagi dari Tionghoa qiao-sheng.”7 

Jadi sekarang dapat dibayangkan bagaimana cara pandang mereka 

terhadap Tionghoa Benteng yang kebanyakan sudah melakukan 

kawin campur, bahkan bila dilihat dari kulitnya mereka lebih 

seperti orang pribumi dari pada orang Tionghoa. 

                                                           
6 Wawancara dengan Cen Lie On tanggal 13 April 2010. 
7 Wawancara dengan Z. H. M, tanggal 26 April 2010. 
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Stratifikasi sosial antara Tionghoa Totok dengan Peranakan 

sudah terbentuk sebagai strategi devide et impera Belanda. 

Administrasi kependudukan di bawah pemerintahan Belanda 

didasarkan menurut suku bangsa, dan setiap suku bangsa diangkat 

seorang Kapitan yang bertanggung-jawab untuk mengawasi dan 

menagih pajak atas suku bangsa yang dipimpinnya. Belanda 

memisahkan antara Tionghoa Totok yang pada waktu itu ditandai 

dengan mereka yang masih mengenakan kucir dan mengangkat 

Kapitan untuk memimpin mereka dan Tionghoa Peranakan yang 

telah memotong kucir mereka dan memeluk agama Islam yang 

disebut Belanda sebagai geschoren Chineezen, artinya orang 

Tionghoa yang mencukur kucirnya, dan mengangkat Kapitan 

sendiri untuk mereka (Lohanda, 2007:42). Ada 3 Kapitan Tionghoa 

Peranakan, yaitu Dossol, Tamien Dossol, Aliemuddin Tamien 

Dossol. Oleh karena Belanda beranggapan bahwa karena Tionghoa 

Peranakan Islam ini sudah berbaur dengan pribumi lainnya, 

akhirnya mereka disatukan dalam kelompok pribumi (Lohanda, 

2007:42).  
 
Mely G. Tan (2008:19) menjelaskan bahwa “Tionghoa 

peranakan merasa superior dari Tionghoa Totok, sementara 

belakangan dianggap lebih rendah karena status sosio-ekonominya. 

Sementara di sisi lain, Tionghoa Totok memandang rendah kaum 

Peranakan karena memiliki darah campuran (kawin campur dengan 

pribumi) dan tidak lagi bisa berbicara bahasa Tionghoa. Dikotomi 

Peranakan dan Totok dan perasaan mereka yang saling menganggap 

kelompoknya lebih superior masih ditunjukkan setelah 

kemerdekaan pada zaman Soekarno, yang kemudian pada zaman 

pemerintahan Soeharto, pemerintah menutup sekolah-sekolah 

berbahasa Tionghoa sehingga anak-anak dari orang Tionghoa totok 
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akhirnya masuk sekolah-sekolah berbahasa Indonesia untuk 

mendukung proses “peranakanisasi” (Tan, 2008:19).  

 

Dikotomi seperti itu masih terasa bagi beberapa orang dari 

kalangan mereka. Magdalena, yang adalah wanita Tionghoa 

peranakan asli Jakarta menceriterakan bahwa ia adalah keturunan 

Tionghoa dari Jembatan Lima Jakarta, yang sejak kecil keluarganya 

pindah ke Tangerang. Papa dari neneknya asli dari Tiongkok, 

namun mama dari neneknya adalah orang pribumi. Pada zaman 

Orde Baru pemerintah memberikan pilihan orang Tionghoa untuk 

memilih pulang ke Tiongkok atau menjadi warga negara Indonesia, 

papa dari neneknya memilih pulang ke Tiongkok beserta anak-

anaknya, dan mamanya yang pribumi juga ikut ke Tiongkok. 

Neneknya tidak pulang ke Tiongkok oleh karena masih ragu, sebab 

Engkongnya – demikian ia memanggil kakeknya – memilih tinggal, 

dan akhirnya ketika ia pergi ke kantor imigrasi untuk mendaftar 

pulang ke Tiongkok ternyata sudah tutup, jadi terpaksa neneknya 

akhirnya tetap tinggal sampai hari ini. Sebagai orang Tionghoa 

Peranakan, Magdalena sudah tidak bisa berbahasa Tionghoa dan 

juga tidak memiliki nama Tionghoa. Ketika ditanya bagaimana 

hubungannya dengan orang Tionghoa Totok, dia langsung 

menjawab dengan semangat sambil menunjukkan kekesalannya,  

 
“Saya tidak suka dengan mereka… Mereka itu sombong. 

Suka ngrendahin orang. Menganggap paling tinggi, paling 

bersih (kulitnya, masakannya), paling pandai bisnis, dan 

ngganggap kita seperti orang pribumi… Pokoknya dari dulu 

saya nggak suka orang-orang Tionghoa Kalimantan Khek, 

Bangka, Medan. Mereka itu suka merendahkan orang. Kalau 

tidak suka dengan orang itu kelihatan sekali. Apalagi 
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mereka masih bisa bahasa Tionghoa sedangkan kami sudah 

tidak bisa.”8 

 

Bahkan Magdalena sering berkata kepada anak 

perempuannya, “Ingat ya, mama tidak mau punya menantu orang 

(Tionghoa) Kalimantan, Bangka, atau Medan.”9 Ketika ditanya 

alasannya, “Ya nggak suka aja sama mereka. Mereka suka 

merendahkan orang. Menganggap sebagai orang Tionghoa yang 

masih asli.”10 Kekesalan Magdalena ini mungkin karena ia 

mengetahui bagaimana pandangan orang Tionghoa Totok ataupun 

Chiaosen yang masih bisa bicara dalam dialek bahasa Tionghoa, 

sementara ia sendiri sudah tidak dapat berbicara dalam dialek 

bahasa Tionghoa. Cen Lie On mengatakan bahwa memang benar 

ada beberapa orang Tionghoa, entah itu Totok maupun Chiaosen11 
yang masih bisa berbicara bahasa suku, misalnya Hakka, 

mengganggap rendah keturunan Tionghoa yang sudah tidak dapat 

berbicara bahasa suku (Tionghoa). Menurut Cen Lie On bahkan 

Chiaosen yang masih bisa berbahasa Tionghoa memandang “mereka 

(orang yang tidak lagi bisa bahasa Tionghoa) lebih rendah dari 

Chiaosen. Karena mereka telah terkontaminasi oleh lingkungan. 

Tidak berhasil memelihara tradisi nenek moyangnya.”12 Demikian 

juga kata Z. H. M., “Qiao-sheng (Tionghoa peranakan) yang masih 

berbahasa Mandarin atau salah satu dialek bahasa Mandarin, 

misalnya Bahasa Hakka/Khek, pada umumnya masih memandang 

                                                           
8 Wawancara dengan Magdalena. 
9 Pengamatan dalam kehidupan sehari-hari informan. 
10 Jawaban senada sering ia lontarkan ketika ditanya apa alasannya. 
11 Menurut Cen Lie On., istilah Chiaosen berasal dari kata Chiao artinya 

“jembatan,” sen dari suku kata chu-sen artinya kelahiran. Jadi Chiaosen artinya 

orang Tionghoa yang kelahirannya di seberang jembatan, artinya kelahirannya di 

negeri seberang/ negeri orang. Bukan di negerinya sendiri yaitu di China 

(wawancara tanggal 13 April 2010. 
12 Wawancara dengan Cen Lie On tanggal 13 April 2010. 
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rendah orang Tionghoa yang tidak dapat lagi berbahasa Tionghoa 

sebab didikan dalam keluarga masih sangat dominan, ditambah lagi 

lingkungan di mana mereka tinggal masih cenderung homogen. 

Juga masih kurangnya interaksi dengan dunia luar.”13 

 

Dikotomi Totok dan Peranakan ini khususnya terjadi di 

kalangan mereka yang masih berpikiran tradisional dan tertutup, 

namun bagi mereka yang berpikiran terbuka dan modern, dan telah 

membaur akan berbeda. Misalnya saja orang Tionghoa Totok yang 

masih tradisional, menurut Cen Lie On, mereka memandang 

Chiaosen/peranakan lebih rendah dari mereka.  

 

Cen Lie On menjelaskan, 

 
“Karena orang totok merasa diri lebih hebat, pembawa/ 

yang mewarisi garis keturunan dari nenek moyang mereka. 

Masih terbayang dalam pikiran mereka, bagaimana 

susahnya Tiongkok pada zaman di mana pembawa 

keturunan ini harus menyeberangi lautan untuk sampai ke 

negeri orang. Tentu saja dengan susah payah dan penuh 

penderitaan. Menjadikan mereka pribadi yang strong, di 

dalam hampir semua aspek kehidupan. Terkadang terlihat 

mereka kecewa dengan chiaosen yang sudah tidak dapat 

meniru seperti mereka. Tapi apa boleh buat kehidupan 

banyak faktor yang mempengaruhi termasuk lingkungan 

dimana chiaosen ini harus hidup dan dibesarkan…. Tetapi 

bagi yang berpandangan modern; selama chiaosen ini masih 

memegang adat istiadat/tradisi orang Tionghoa dan dapat 

bersosialisasi/hidup dalam lingkungan mereka (orang 

Tionghoa), sesuai aturan mereka, maka mereka ini 

                                                           
13 Wawancara dengan Z. H. M, tanggal 26 April 2010. 
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(chiaosen/peranakan ini) masih dapat diterima atau 

setara.”14 

 

Menurut Cen Lie On dalam pandangan orang Tionghoa 

Totok yang masih memiliki pemikiran tradisional, orang-orang 

Chiaosen yang menikahi orang pribumi akan dianggap lebih rendah 

bahkan lebih rendah dari Chiaosen, “Karena orang tersebut sudah 

akan meninggalkan adat istiadat nenek moyangnya. Berarti dia 

sudah menyangkal dirinya sebagai orang Tionghoa,” tegas Cen Lie 

On.15 Hal itu juga dibenarkan oleh Z. H. M. yang menjelaskan, 

“Pandangan Tionghoa totok terhadap qiao-sheng yang menikah 

dengan orang pribumi pada umumnya adalah memandang lebih 

rendah lagi dari Tionghoa qiao-sheng.”16 

 

Jika beberapa fakta di atas memang kebenarannya, maka 

hubungan antara masyarakat Tionghoa Benteng, yang kebanyakan 

sudah campuran Tionghoa-pribumi, tidak lagi bisa berbahasa 

Tionghoa, banyaknya yang kulitnya pun gelap akan sulit terbentuk 

suatu jaringan sosial dengan masyarakat Tionghoa lainnya.  

 

 

Memperoleh Stigma dari Masyarakat Tionghoa lainnya 
 

Menurut Rebeka Harsono ada beberapa alasan mengapa 

Tionghoa Benteng sulit menjalin hubungan dengan Tionghoa 

Totok. Pertama, karena mereka menganggap bahwa Tionghoa 

Benteng susah diajak untuk berubah. Rebeka mengatakan, 

“Hubungan antara yang kaya (Tionghoa Totok) dengan miskin 

(Tionghoa Benteng) ya itu tadi bervariasi, kalau yang sifatnya 

                                                           
14 Wawancara dengan Cen Lie On tanggal 13 April 2010. 
15 Wawancara dengan Cen Lie On tanggal 13 April 2010. 
16 Wawancara dengan Z. H. M, tanggal 26 April 2010. 
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instan, hanya untuk sementara ya kelihatannya mereka itu kasihan 

sama yang miskin, Tionghoa Totok-nya juga nganggapnya mau 

nolong, tapi begitu mereka (mengenal) lebih (dekat bersama 

mereka)  beberapa hari mereka udah mengecap bahwa yang kalau 

kayak gini (maksudnya Tionghoa Benteng) ya kita nolongin kayak 

apapun susah, karena kekompakkan di dalam Tionghoa Benteng itu 

sendiri terkenal (bahwa) Tionghoa Benteng itu individualistik 

sendiri-sendiri (dan) susah diatur.”17  

 

Kedua, mereka juga merasa malu untuk mengakui ada orang 

Tionghoa miskin. Seperti diungkapkan oleh Rebeka Harsono, “Jadi 

Cungkok ren, (Tionghoa) Totok itu marah-marah ketika pertama 

kali gebrakannya Tionghoa Benteng itu dimasukkan (disiarkan) ke 

TV-TV. Justru Tionghoa Totok yang malu sekali bahwa Tionghoa 

itu ada yang miskin. „Malu-maluin aja ini Rebeka,‟ mereka bilang 

kayak gitu kok.”18  Ketiga, Rebeka berkata, “Tionghoa Totok tidak 

ada yang suka dengan Tionghoa Benteng jadi menantu (mereka). 

Begitu dengar ada menantunya orang Tionghoa Benteng langsung 

mereka bilang lebih baik gak menikah.”19  Alasannya “yaitu tadi, 

males, seenaknya sendiri, maunya hura-hura, habisin-habisin duit, 

padahal kan yang kerja yang Totok, Tionghoa Bentengnya kan gak 

ikut-ikutan karena dia kebetulan istrinya saja,” jelas Rebeka.20 

Rebeka menambahkan, 

 
“Sangat jarang ada orang Tionghoa yang mau 

memperdulikan orang Tionghoa yang miskin itu 

(maksudnya Tionghoa Benteng). Gitu loh. Sebatas 

pengobatan gratis itu bisa, atau mungkin (menyumbang) 

                                                           
17 Wawancara dengan Rebeka Harsono tanggal 31 Januari 2010. 
18 Wawancara dengan Rebeka Harsono tanggal 31 Januari 2010. 
19 Wawancara dengan Rebeka Harsono tanggal 31 Januari 2010. 
20 Wawancara dengan Rebeka Harsono tanggal 31 Januari 2010. 
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sembako. Tapi kalau sampai (masalah) struktural, (misalnya) 

bursa tenaga kerja seperti yang aku mau bikin, ke 

pendidikan  yang sifat investasinya lama, aku pikir mereka 

hanya mau memberikan kepada Tionghoa miskin, yang 

cerdas. Jadi yang kondisinya tidak cerdas, wis nggak usah 

aja. Yang mereka jawab tuh seperti itu. Sebab ini buat 

rebutan banyak orang. Yang pinter aja nggak didanai, masa 

kita kasih ke Tionghoa Benteng yang goblok-goblok, yang 

nggak mau sekolah.”21 

 
Perasaan atau sentimen Tionghoa Totok terhadap Tionghoa 

Benteng bukan tidak disadari oleh orang-orang dari komunitas 

Tionghoa Benteng. Ong Hong Nie, lelaki Tionghoa Benteng, 

menjelaskan bahwa “mengenai hubungan, orang Tionghoa Benteng 

tidak ada hubungannya dengan Tionghoa lainnya.”22 Nova Thio, 

yang adalah pemuda Tionghoa Benteng menyadari bahwa tidak 

adanya hubungan antara Tionghoa Totok atau komunitas Tionghoa 

lain dengan Tionghoa Benteng adalah karena mereka memandang 

rendah orang Tionghoa Benteng. Ketika ditanya bagaimana 

menurut dia pandangan orang Tionghoa Totok terhadap peranakan 

Tionghoa Benteng, ia menjawab, “Yang pasti lebih rendah ya. 

Karena memang sudah lahir di sini, sudah tidak seperti mereka yang 

masih asli dan dari segi bahasa juga sudah tidak punya bahasa asli, 

gitu.”23 Ketika ditanya bagaimana pandangan Tionghoa totok dan 

jiaosen terhadap orang Tionghoa campuran (hasil kawin campur 

dengan pribumi) dan yang sudah tidak bisa berbicara dalam dialek 

Tionghoa tertentu, misalnya Tionghoa Benteng, ia menjawab, 

“Biasanya ya lebih rendahlah gitu. Jadi dia seolah-olah ya, mungkin 

dari segi ekonominya dia rata-rata lebih mapan gitu. Jadi nggak 

                                                           
21 Wawancara dengan Rebeka Harsono tanggal 31 Januari 2010. 
22 Wawancara dengan Ong Hong Nie 
23 Wawancara dengan Nova Thio, tanggal 6 Juni 2010. 
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maulah bertemen dengan yang udah Tionghoa campuran gitu. 

Jaranglah yang mau bergaul gitu.”24  

 

Tan Tjuen Hin yang adalah lelaki Tionghoa Benteng ini juga 

menyadari bagaimana Tionghoa Totok pada umumnya menganggap 

rendah Tionghoa peranakan atau Tionghoa Benteng. Tan Tjuen Hin 

yang dari segi penampilan sudah tidak kelihatan seperti orang 

Tionghoa ini pernah dianggap sebagai orang pribumi oleh juragan di 

tempat ia bekerja. Tan Tjuen Hin menuturkan pengalamannya 

seperti berikut ini, 

 
“Saya pernah kerja sama orang Khek.  Dia memang masih 

orang sana (daerah asal orang Khek), tapi sudah lama di sini. 

Jadi sudah bisa bahasa sini dikit-dikit, tapi bahasa sananya 

(Hakka) masih banyak yang dipakai. Kemudian saya kerja 

sama dia. Waktu saya kerja sama dia, saya pernah dengar dia 

bilang sama anaknya, katanya, ‟Wah itu ati-ati taute tuh.‟ 

Saya sih ngerti maksudnya, taute itu mencuri. Saya dengar 

gitu beberapa kali akhirnya saya ngomong, „Maaf Cik, saya 

di sini nih mau kerja bukan untuk mencuri.‟ Terus dia 

bilang, ‟Siapa yang nuduh kamu mau mencuri? Taute itu…. 

memang lo (kamu) ngerti?‟ Wah akhirnya, itulah akhirnya 

temen saya yang nggak ngerti bahasa mereka gajinya tuh 

sama saya bisa besaran gaji saya. Karena saya ngerti (bahasa 

mereka). Jadi istilah kata tuh ada perbedaan antara yang 

ngerti sama yang nggak. Dia sih nganggepnya (memandang 

peranakan Tionghoa Benteng) lebih rendah.... Soalnya yang 

waktu saya kerja saja juga begitu. Dia tuh nganggep saya, 

saya tuh gimana gitu. Nganggep saya Tionghoa udik 

(terbelakang seperti orang desa) begitu. Begitu saya sudah 

ngerti dikit-dikit tentang bahasa dia, saya sauti, eh akhirnya 

gaji saya lebih besar dari gaji temen yang masuki saya (kerja 

                                                           
24 Wawancara dengan Nova Thio, tanggal 6 Juni 2010. 
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di situ). Misalnya teman yang masuki kerja saya dapat gaji 

150 saya bisa 200. Itu akhirnya, dibedain. Saya ngeliatnya di 

situ Pak. Itu karena bahasanya. Kalau ada yang bisa 

berbahasa dia itu cepat diangkat derajatnya itu Pak. Saya 

tahu dikit-dikit bahasa dia, jadi dia ngangkat saya. Tapi 

temen saya itu bener-bener kagak ngerti, jadi gajinya lebih 

rendah dari saya. Itu temen satu kampung yang masuki 

saya. Waktu itu kan saya tinggal di Pondok Jagung, nah 

begitu saya punya temen, di situ, yang kerja sudah lama. 

Udah gitu saya minta kerjaan, dia masuki di situ. Saya 

seharusnya lebih sedikit dong gajinya. Karena saya sedikit 

bisa berbahasa dengan dia, saya ngerti karena saya sudah 

lama bergaul dengan orang-orang Khek, jadi saya ngerti, 

gaji saya meningkat. Temen saya itu kalah gajinya sama 

saya”25 

 

Tionghoa Benteng secara sosial dipandang rendah bukan 

hanya oleh orang-orang Tionghoa Totok saja, namun orang-orang 

Tionghoa peranakan asli Jakarta pun juga banyak menganggap 

rendah mereka. Istilah “Tionghoa Benteng” itu sendiri sudah 

menjadi stereotip yang identik dengan kemiskinan dan udik, 
walaupun kenyataannya banyak orang Tionghoa Benteng yang kaya 

raya. Bahkan beberapa orang Tionghoa peranakan asli Jakarta yang 

hidupnya juga pas-pasan menanggap Tionghoa Benteng lebih 

rendah. 

 

Thien Pheng Lan adalah wanita Tionghoa peranakan asli 

Jakarta. Ketika terlibat pembicaraan peneliti sambil bercanda 

bertanya, “Ibu Pheng Lan orang Tionghoa Benteng kan?” Thien 

Pheng Lan langsung menyahut seakan ia akan turun derajatnya bila 

disebut sebagai orang Tionghoa Benteng, “Bukan, saya orang 

Jakarta.”  Peneliti juga sempat mengganggu Thien Ne Lie dengan 

                                                           
25 Wawancara dengan Tan Tjuen Hin, tanggal 1 Juli 2010 
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pertanyaan apakah dia adalah orang Tionghoa Benteng, walaupun 

peneliti tahu bahwa Ne Lie adalah Tionghoa peranakan asli Jakarta. 

Seperti sudah peneliti duga sebelumnya, Thien Ne Lie langsung 

menjawab sambil menunjukkan rasa gengsinya, “Bukan dong, saya 

orang Jakarta. Orang Tionghoa Benteng itu yang di udik. Di 

Kampung Melayu sana. Kalau saya ma orang Jakarta.” 

 

Walaupun dari segi penampilan, status ekonomi banyak 

orang Tionghoa peranakan asli Jakarta tidak berbeda dengan 

Tionghoa Benteng Tangerang, sementara mereka juga sudah tidak 

dapat berbicara atau pun mengerti bahasa dialek Tionghoa sama 

seperti orang Tionghoa Benteng Tangerang, ternyata mereka juga 

masih mengganggap lebih superior dari Tionghoa Benteng 

Tangerang. Ini menunjukkan bahwa di mata Tionghoa peranakan 
Jakarta Tionghoa Benteng lebih rendah derajatnya dari mereka, 

walaupun seringkali mereka juga dianggap lebih rendah derajatnya 

oleh orang-orang Tionghoa Totok maupun Jiaosen yang masih bisa 

berbicara dalam bahasa dialek Tionghoa dan kulitnya masih putih. 

 

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa hubungan 

Tionghoa Benteng dengan masyarakat Tionghoa lainnya kurang 

terjalin dengan baik dalam suatu jaringan sosial. Ada perasaan 

superioritas di kalangan masyarakat Tionghoa pada umumnya. 

Mereka mengganggap orang pribumi lebih rendah derajatnya dari 

pada mereka, dan juga memandang Tionghoa peranakan khususnya 

yang sudah tidak bisa berbicara dalam dialek Tionghoa atau 

mengalami kawin campur dengan pribumi lebih rendah dari pada 

mereka. Ada juga  marginalisasi di mana masyarakat Tionghoa lain 

menganggap Tionghoa Benteng lebih rendah dan disamakan dengan 

orang pribumi dan itu berarti bukan lagi menjadi bagian dari 

komunitas mereka. Namun demikian ada juga orang-orang 

Tionghoa Totok atau kaya yang sudah mencoba untuk menolong 
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saudara-saudara mereka dari kalangan Tionghoa Benteng yang 

kemudian menjadi kecewa karena ternyata saudara Tionghoa 

Benteng ini tidak dapat dibantu, diajak untuk maju, dan perilaku 

mereka tidak berbeda dengan orang pribumi yang kemudian 

melahirkan stigmatisasi bahwa orang-orang Tionghoa Benteng lebih 

seperti orang pribumi dari pada orang Tionghoa dan sudah tidak 

dapat ditolong lagi. 

 

Stereotip Tionghoa kaya dan stereotip Tionghoa Benteng 

miskin adalah stereotip yang menyebabkan diskriminasi sosial 

khususnya dialami oleh keluarga-keluarga Tionghoa Benteng 

miskin. Stereotip-stereotip tersebut menyebabkan orang-orang 

Tionghoa kaya menilai bahwa orang-orang Tionghoa Benteng 

adalah masyarakat yang sudah kehilangan karakteristik 

Tionghoanya yang mungkin membuat mereka malu untuk 

mengakui Tionghoa Benteng sebagai bagian dari komunitas mereka, 

yang mana tidak bisa disangkal bahwa kebanggaan pada superioritas 

etnik masih banyak melekat pada kebanyakan masyarakat 

Tionghoa. Stereotip tersebut juga menyebabkan orang-orang 

Tionghoa Benteng yang telah berhasil, sukses dan hidup mapan atau 

pun kaya, enggan mengakui identitas mereka sebagai Tionghoa 

Benteng. Beberapa orang Tionghoa Benteng yang kaya selalu 

menjawab bahwa mereka adalah Tionghoa Tangerang ketika 

peneliti mencoba bertanya apakah mereka berasal dari kalangan 

Tionghoa Benteng, padahal pada umumnya Tionghoa Benteng 

dikenal sebagai istilah lain untuk Tionghoa Tangerang. 

 

Jejaring Sosial di antara Komunitas Tionghoa Benteng 

Sendiri 
 

Pertanyaan penelitian kedua berhubungan dengan distorsi sosial 

adalah bagaimana jaringan sosial di antara komunitas Tionghoa 
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Benteng sendiri. Jawaban-jawaban dari para informan dapat 

dikategorikan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu 1) a social class 
awareness (kesadaran kelas sosial) dan 2) primordial  (lihat Tabel 

7.1). 

 

Kesadaran Kelas Sosial 
Hubungan sosial di antara komunitas Tionghoa Benteng 

sendiri terdapat kesadaran kelas sosial (a social class awareness). 
Beberapa informan menjelaskan ada batas pemisah antara keluarga 

Tionghoa Benteng kaya dengan Tionghoa Benteng miskin. Seorang 

Pendeta dari sebuah gereja di daerah Kampung Melayu yang juga 

membantu peneliti sebagai penunjuk jalan memasuki 

perkampungan Tionghoa Benteng di Kampung Melayu suatu kali 

menunjuk kepada rumah besar di depan gerejanya, dan 

memberitahu bahwa itu adalah rumah keluarga Tionghoa Benteng 

kaya di daerah itu. Nampak terlihat di halaman luas rumah besar di 

tengah perkampungan itu ada sebuah mobil sedan bagus milik 

pemilik rumah. Di lihat dari luar saja sudah menunjukkan bahwa 

itu adalah orang kaya di kampung itu, dan ternyata itu adalah orang 

Tionghoa Benteng. Ketika menelusuri gang sempit di samping 

rumah besar itu, tepat di bawah pagar benteng rumah tersebut, 

akhirnya sampai di sebuah rumah yang sangat sederhana, tiang 

rumah terbuat dari bambu, dindingnya terbuat dari bilik bambu, 

atap rumahnya terbuat dari atep (anyaman daun kirai, semacam 

daun aren). Duduk di emperan rumah tersebut seorang kakek dan 

nenek, yang dari penampilannya seperti orang asli pribumi, namun 

mirip dengan orang Tionghoa. Pendeta itu memberitahu bahwa 

kedua orang tua yang tinggal di rumah bambu, tepat di samping 

pagar rumah besar itu adalah orang Tionghoa Benteng juga dan juga 

masih ada hubungan keluarga dengan orang kaya tersebut. Namun 

menurut Pendeta itu, sepertinya hubungan mereka terpisah 

walaupun masih keluarga. Sayang sekali tidak dapat mewancarai 
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kedua orang tua, kakek dan nenek itu, karena menurut Pendeta itu 

mereka sudah kurang bisa dengar sehingga sulit diajak komunikasi.  

 

Kenyataan itu menunjukkan adanya kelas sosial dan 

kesadaran kelas sosial antara Tionghoa Benteng kaya dan miskin. Di 

Kampung Melayu, tepat di jalanan sempit di belakang kantor 

Kecamatan Teluk Naga, ada rumah-rumah besar dengan pagar 

tembok tinggi yang menurut seorang informan adalah rumah-

rumah orang Tionghoa atau Tionghoa Benteng kaya di daerah itu. 

Samuel Darmanto, salah satu informan penelitian ini menjelaskan 

bahwa populasi Tionghoa Benteng di Kampung Melayu sangat 

signifikan. Samuel Darmanto berkata, “Mayoritas Tionghoa 

Benteng… perkiraan saya 50% dari mereka masih di bawah pra-

sejahtera.”26 Samuel Darmanto juga menjelaskan hubungan kelas 

sosial di dalam masyarakat Tionghoa Benteng demikian, 
 

“Kalau yang saya dengar pendatang (Tionghoa) dari 

Kalimantan atau Bangka-Belitung merasa berbeda dengan 

Tionghoa Benteng. Kalau mereka saling membantu sesama 

orang (Tionghoa) Pontianak atau Bangka-Belitung… Orang 

Tionghoa Benteng punya budaya yang beda. Orang 

(Tionghoa) Pontianak ada hubungan erat (jaringan). Kalau 

Tionghoa Benteng tidak. Bahkan sesama orang Benteng juga 

tidak (ada jaringan). Nanti kalau masuk kampung-kampung 

ada rumah yang temboknya besar (yang menunjukkan 

tembok pemisah kelas sosial).”27 

 

Hal senada juga disampaikan oleh Ouw Man Fa, 

 
“Perbedaan antara Tionghoa Kalimantan dengan Tionghoa 

Benteng adalah, kalau orang Tionghoa Kalimantan biasanya 

                                                           
26 Wawancara dengan Samuel Darmanto tanggal 1 Pebruari 2010  
27 Wawancara dengan Samuel Darmanto tanggal 1 Pebruari 2010. 
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membantu orang Tionghoa Kalimantan lainnya (yang 

belum berhasil) yang dapat ia percaya dengan 

meminjamkan modal. Namun tidak demikian halnya 

dengan orang-orang Tionghoa Benteng. Walaupun mereka 

ada yang kaya, mereka tidak memikirkan untuk membantu 

sesama Tionghoa Benteng dengan meminjamkan modal.”28 

 

Sementara itu Nova Thio menjelaskan sebenarnya 

hubungan antara Tionghoa Benteng kaya dan Tionghoa Benteng 

miskin biasanya baik-baik saja. Mereka yang kaya biasanya juga 

mau membantu yang miskin kalau ada hubungan keluarga. Namun 

demikian karena pernah dikecewakan yang miskin biasanya 

akhirnya hubungan mereka menjadi kurang baik lagi. Tentang 

hubungan yang kurang baik antara yang kaya dan yang miskin 

Nova Thio berkata,  
 

“Mungkin itu karena tadinya ada hubungan kurang baik. 

Jadi misalnya hubungan keponakan dengan pamannya. Si 

keponakan misalnya tidak dibantu itu karena ada masalah 

tersendiri. Misalnya si keponakan yang suka berlaku kurang 

baik, (si paman) pastinya nggak mau bantu dia. Tapi kalau 

memiliki hubungan baik dengan keluarganya pasti dibantu 

walaupun itu tidak banyak, rata-rata gitu.”29 

 

  Nova membenarkan bahwa hubungan orang Tionghoa 

Benteng kaya dan miskin memang agak jauh, ada jarak, jika mereka 

tidak memiliki hubungan keluarga, dan mereka membangun 

rumah-rumah besar dengan dikelilingi tembok-tembok tinggi. 

Sementara menurut Khu Soan Nio dan Lo Kim Tuon hubungan 

                                                           
28 Wawancara dengan Ouw Man Fa tanggal 3 Agustus 2008. 
29 Wawancara dengan Nova Thio, tanggal 6 Juni 2010.  
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antara kelas kaya dan miskin adalah hubungan kerja antara pemilik 

tanah dan buruh tani atau pemaro sawah. Ketika ditanya apakah ada 

jaringan sosial antara orang kaya dan miskin dalam hal 

memperhatikan kehidupan saudara miskin atau memberikan 

bantuan pinjaman modal, Khu Soan Nio menjawab, 

 
“Kayaknya nggak juga. Paling dia kasih sawah, suruh 

nyawah. Umpamanya begini: dia punya sawah banyak, nah 

si orang miskin ini nggak punya sawah, (si kaya meminta si 

miskin), ‟hei sawahin ini, dibagi dua.‟ Saya inget itu.... 

(Yang dimaksud orang miskin itu) orang Tionghoa juga... 

umpama, papa saya nyawah di orang kaya ya, yah udah 

bareng begitu panen ya dia dateng. Misalnya hasil 10, saya 

dapat 5, dibagi dua gitu, parohan... Yang kerja dapat 

separoh.... Ya begitulah, kalau seingatnya emak ya baiklah, 

cuman nggak seperti orang sekarang banyak amal. Orang 

dulu nggak. Yang kaya ya kaya, tetep aja yang miskin ya 

biasa-biasa aja, paling gunanya apa, pinjem (bisa dipinjami 

uang)... Yang kaya, bergaul mah bergaul, tapi kayaknya ya 

begitulah. Orang kaya mikir kan, lain kan ya, ya jauh-

jauhlah.”30  

 

Adanya kelas sosial dalam masyarakat Tionghoa Benteng 

juga terimplikasi dalam pernyataan Lusiana yang dikutip oleh 

Majalah Gaharu. Lusiana adalah seorang pengusaha sukses Tionghoa 

Benteng. Sebagaimana dikutip Gaharu, Edisi 56, 2008, Lusiana 

berkata, “Saya pernah diperlakukan tidak enak sih. Orang ini 

Cinben katanya. Saya langsung katakan, emangnya kenapa kalau 

Tionghoa Benteng? Mungkin mereka masih menganggap orang 

Cinben kuno banget dan kampungan. Tapi sebenarnya pandangan 

seperti itu tidak benar semuanya Cinben miskin dan terbelakang. 

Banyak kok yang sukses dan maju.” Dari pernyataan ini terimplikasi 

                                                           
30 Wawancara dengan Khu Soan Nio, tanggal 1 Juli 2010 
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adanya dua kelas sosial dalam masyarakat Tionghoa Benteng, yaitu 

ada yang kaya – “banyak kok (berarti ada yang tidak) yang sukses 

dan maju” – namun ada juga yang miskin – “tidak benar semuanya 

(berarti ada banyak) Cinben miskin dan terbelakang.” 

 

 

Konflik Primordial 
 Selain adanya kelas sosial dan kesadaran kelas sosial di 

antara komunitas Tionghoa Benteng, misalnya antara yang kaya dan 

yang miskin, juga terdapat konflik primordial yang menjadi jarak di 

dalam komunitas itu sendiri, misalnya oleh karena adanya 

perbedaan keyakinan atau agama. Ketika ditanya tentang bagaimana 

hubungan atau jaringan Tionghoa Benteng di kalangan komunitas 

mereka sendiri Tan Tjuen Hin menjelaskan, 

 
“Itu tergantung Pak. Jadi gini ya. Kayaknya masih ada pilih 

kasihnya... Misalnya, ya satu agama gitu ya mau tolong. 

Tapi kalau lain agama kayaknya nggak ada gininya (tidak 

mau menolong). Jadi gini, ada orang yang dari, dia kan 

agamanya Budha, Konghucu gitu ya, .. kemudian itu dia 

kasih SEMBAKO di daerah sini, di Cetya tuh. Yang 

agamanya Budha itu ada yang disuruh kerja, dikasih kerjaan 

gitu. Tapi itu kan satu agama, kalau yang lain dia tidak 

perhatikan.... 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 dimaksuki. 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. Cuman ya, contohnya ya, ee 

di sini juga pernah ada siapa aja yang mau ambil beras 
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sebanyak 5 kilo atau 5 liter silahkan, gitu. Udah gitu pernah 

juga yang di Cisauk itu gini. Dia orang Kristen juga, dia 

dateng di sana dibagi beras setiap bulan. Itu ada yang begitu. 

Tapi kalau yang bantuan modal, itu saya nggak pernah 

dengar itu Pak. Kalau misalnya, ini saya susah nih, saya mau 

usaha, saya minta tolong bantuan modal, belum pernah 

dengar yang gitu Pak.”31  

   

 Cuplikan di atas menunjukkan bahwa bukan hanya tidak 

adanya jaringan antara orang Tionghoa Benteng dengan orang 

Tionghoa kaya di luar komunitas mereka, bahkan jaringan di dalam 

komunitas Tionghoa Benteng sendiri kurang terjalin dengan baik 

yang disebabkan oleh adanya kesadaran kelas sosial dan konflik 

primordial. 

 

 

Jejaring Sosial dengan Tetangga Pribumi Mereka 
 
 Bagaimana hubungan atau jejaring sosial Tionghoa Benteng 

dengan para tetangga pribumi mereka?  Jawaban-jawaban para 

informan dapat dikategorikan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu 1) 

asimilasi dan akulturasi budaya, 2) merasa superior, dan 3) masih 

ada diskriminasi (Lihat Tabel 7.1). 

 

 

Asimilasi dan Akulturasi Budaya 

 

 Baik dari informan, pengamatan maupun data sekunder 

menunjukkan adanya asimilasi dan akulturasi budaya Tionghoa 

                                                           
31 Wawancara dengan Tan Tjuen Hin, tanggal 1 Juli 2010. 
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Benteng dengan masyarakat pribumi setempat. Hubungan Tionghoa 

Benteng dengan masyarakat setempat telah mengalami pembauran 

dengan baik.  Budaya mereka juga telah mengalami akulturasi 

dengan budaya setempat. Pembauran ini menjadi survival strategy 
yang sangat baik dalam hubungan mereka dengan penduduk 

setempat. Ketika ditanya bagaimana hubungan Tionghoa Benteng 

dengan orang-orang pribumi setempat, Nova Thio menjelaskan 

bahwa sudah terjadi pembauran dengan sangat baik. Nova berkata, 

 
“Kalau orang keturunan (Tionghoa Benteng di Tangerang 

dianggap) sama (dengan) orang pribumi. Dianggap sama. 

Kalau di Tangerang saya lihat sama saja, campur saja 

(membaur). Kalau mau main, misalnya main bilyard, main 

taruhan bola, kumpul-kumpulah gitu. Sama saja. Sudah 

membaur. (Walaupun ) orang pribumi tetap memandang 

mereka sama Tionghoa Totok, namun karena sudah 

membaur di situ, sudah tiap hari ketemu, jadi udah nggak 

asing lagi.”32 

 

  Pembauran atau asimilasi Tionghoa Benteng ini juga 

dituturkan oleh Tan Tjuen Hin. Ketika ditanya bagaimana tetangga 

pribumi Tionghoa Benteng memandang mereka, Tan Tjuen Hin 

menjawab demikian, 

 
“Kalau di sini (di Gunung Batu) kebanyakan, istilah kata 

(orang Tionghoanya itu) bukan asli ya, jadi (Tionghoa) 

peranakan. Jadi dengan orang pribumi itu sudah membaur 

Pak. Jadi gini sama aja. Dia tahu kalau kita orang Tionghoa, 

tapi ya biasa aja. Kan ada kalau itu orang Tionghoa jangan 

deketi kan gitu. Ini mah nggak kalau di sini. Jadi membaur, 

mau sama ini (mau bergaul dengan orang Tionghoa). Jadi 

datang juga ke Jaroh (penguasa atau orang yang ditakuti), 

                                                           
32

 Wawancara dengan Nova Thio, tanggal 6 Juni 2010.  
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kalau di sana RW ya, dateng ke rumah, udah itu ngobrol-

ngobrol, kita sediain kopi dia mau minum. Jadi kan dia 

merasakan biasa, sama gitu. Kalau emang ini, kalau yang 

Islam fanatik kan gelilah, karena kami makan babi atau 

gimana, jadi nggak mau minum airnya. Tapi kalau di sini 

rata-rata kalau kita siapin mau aja Pak. Jadi membaur gitu.”33  

 

 

Perasaan Superior  
 

 Walaupun sudah terjadi asimilasi atau pembauran, namun 

kesadaran kelas sosial, antara kelas Tionghoa dan pribumi, 

khususnya di kalangan Tionghoa Benteng kaya masih ada walaupun 

tidak kentara, karena orang-orang Tionghoanya dapat 

menyembunyikan perasaan superioritas mereka dari tetanga 

pribumi mereka. Sebagaimana disampaikan oleh Samuel Darmanto, 

 
“Kalau (dengan orang) pribumi tidak jauh berbeda sih. Maka 

mereka dapat bergaul seperti keluarga. Namun seiring 

dengan peningkatan ekonomi. Mereka yang mulai 

ekonominya membaik, mulai menutup diri… Terutama yang 

Chinese, yang sudah kaya sudah tidak mau bergaul lagi 

dengan komunitas. Kalau tidak pindah ke perumahan… 

biasanya bangun rumah dengan tembok tinggi.”34  

 

  Jadi sekalipun pembauran telah terjadi namun perasaan 

superioritas dari pribumi itu masih ada di kalangan Tionghoa 

Benteng, khususnya yang hidup mereka mapan. Sebagaimana 

dikatakan oleh Khu Soan Nio, “Kalau seingat emak, sepantaran 

emak, kagak ada orang yang menikah dengan orang pribumi. Orang 

pribumi lebih takut sama Tionghoa zaman dulu, lebih 

                                                           
33 Wawancara dengan Tan Tjuen Hin, tanggal 1 Juli 2010.  
34 Wawancara dengan Samuel Darmanto tanggal 1 Pebruari 2010 
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menghormati, kagak mau jahil gitu.”35 Ini mungkin karena pada 

masa lalu banyak orang Tionghoa Benteng kaya yang dikenal 

sebagai para Tuan tanah dan para petani pribumi bekerja sebagai 

pemaroh sawah mereka atau buruh tani dan bekerja kepada mereka, 

sehingga kesadaran kelas sosial Tionghoa dan pribumi ini terbentuk.  

 

 

Masih Ada Diskriminasi 
 

Walaupun sudah terjadi pembauran dengan masyarakat 

pribumi setempat, apakah itu berarti bahwa Tionghoa Benteng 

tidak lagi merasakan diskriminasi sosial dari masyarakat setempat? 

Stereotip bahwa orang Tionghoa kaya dari masyarakat setempat 

masih menyisakan diskriminasi sosial bagi mereka. Beberapa 

informasi menunjukkan bahwa masyarakat setempat walaupun bisa 

menerima etnis Tionghoa Benteng dengan sangat baik, namun 

seringkali membatasi mereka untuk mendapatkan jaringan 

pengaman sosial, misalnya untuk mendapatkan status warga miskin 

dan bantuan untuk warga miskin. Mereka sulit sekali untuk 

mendapatkan surat tidak mampu demi 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 kek, mau tempe kek, 

ikan,” jelas Rebeka.36 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 memberi contoh,  
 

                                                           
35 Wawancara dengan Khu Soan Nio, tanggal 1 Juli 2010. 
36 Wawancara dengan Rebeka Harsono tanggal 31 Januari 2010. 
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“Encim Poli... itu yang betul-betul miskin yang sudah tidak 

layak hidup.... Uh kalau rumahnya jangan kamu lihat, kamu 

bisa muntah. Jalannya sudah buntu, pojok banget gitu, terus 

kotor banget. Rumah itu sudah sawang-sawang terus 

ditutup pakai plastik supaya nggak bocor, pokoknya sekedar 

tambal sulam banget.”37 

 
Stereotip etnis Tionghoa kaya melahirkan diskriminasi 

tersendiri terhadap masyarakat Tionghoa Benteng yang benar-benar 

miskin. Ditambah lagi dengan mitos jaringan sosial di antara 

masyarakat Tionghoa menyebabkan orang-orang berpikir bahwa 

seharusnya kalau memang ada keluarga orang Tionghoa miskin, 

saudara-saudara Tionghoa yang kaya mau membantu mereka. 

“‟Tionghoa-Tionghoa kaya endi (mana)? Sing sugih-sugih iki endi 
(yang kaya-kaya mana)? Biayaono, familimu dewe to sing miskin-
miskin (Biayai, keluarga kalian sendiri kan yang miskin-miskin).‟ 

Begitu cara berpikir paradigma birokrasi itu seperti itu,” jelas 

Rebeka.38 

 

Meili, putri dari Lim Cun Bie memiliki pengalaman sempat 

ditolak oleh teman-teman kerjanya waktu bekerja di pabrik. 

Pendidikan Meili sendiri hanya tamatan SD. Meili bercerita bahwa 

temannya yang berkata kepadanya demikian, “Katanya Meili orang 

China kok mau sih kerja-kerja di pabrik.” Jadi teman-temannya – 

yang mayoritas adalah pribumi – heran mengapa dia mau kerja di 

pabrik. Meili berkata, “China juga (yang) susah ya susah gitu, … 

kata dia  tahunya orang China itu kaya…. China juga yang susah, ya 

susah. Karena kita kan China peranakan.”39 

 

                                                           
37 Wawancara dengan Rebeka Harsono tanggal 31 Januari 2010. 
38 Wawancara dengan Rebeka Harsono tanggal 31 Januari 2010. 
39 Wawancara dengan Lim Cun Bie dan keluarganya. 
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Namun demikian di beberapa tempat yang berbeda 

keadaannya begitu berbeda, di mana warga pribumi setempat tidak 

membeda-bedakan mana orang Tionghoa dan mana orang pribumi, 

karena mereka sama-sama hidup susah, jadi mereka menganggap 

sama dan senasib serta saling memperhatikan. Ketika ditanya 

apakah tetangga pribumi mereka mengganggap Tionghoa Benteng 

miskin berhak mengakses  JPS, Nova menjawab, “Ya sama-

samalah…  Kayak kemarin waktu kesulitan minyak, saya di rumah 

papa (di Kampung Melayu), mereka (baik orang Tionghoa maupun 

pribumi) sama-samalah, berbondong-bondong untuk dapatkan 

minyak dua liter. Malah (orang Tionghoanya) dipanggili sama yang 

lain (tetangga pribuminya) gitu.”40 

 

Ketika pertanyaan yang sama diajukan kepada Tan Tjuen 

Hin di daerah Gunung Batu, dia menjelaskan pengalaman yang 

sama seperti yang dijelaskan oleh Nova di Kampung Melayu. Tan 

Tjuen Hin berkata, 

 
“Nggak ada yang begitu (tidak ada yang menganggap bahwa 

orang Tionghoa tidak berhak). Jadi sama-sama. 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 cuman 1,500 atau 2,000 gitu.”41 

 

Uraian di atas menunjukkan bahwa pada umumnya 

hubungan antara Tionghoa Benteng, terutama dari kalangan kelas 

                                                           
40 Wawancara dengan Nova Thio, tanggal 6 Juni 2010.  
41 Wawancara dengan Tan Tjuen Hin, tanggal 1 Juli 2010.  
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bawah telah berasimilasi dengan baik dengan masyarakat pribumi 

setempat. Akulturasi budaya juga terjadi di dalamnya. Memang 

adanya kesadaran kelas sosial khususnya di kalangan Tionghoa kaya 

itu masih ada walupun tidak terlalu kentara, dan diskriminasi 

terhadap orang Tionghoa dari para tetangga pribuminya masih 

terjadi di beberapa tempat di Tangerang, namun pada umumnya 

pembauran terjadi dengan sangat baik. 

 

 

Kesimpulan 
 
 Mengikuti penjabaran data empirik dalam bab ini, kita dapat 

melihat suatu pola bahwa kemiskinan Tionghoa Benteng tidak 

terlepas dari peran hilangnya berbagai jaringan dengan komunitas 

Tionghoa lainnya maupun diskriminasi dari para tetangga pribumi 

mereka. Sebagaimana telah banyak dibahas oleh para ahli teoritis 

tentang kemakmuran masyarakat Tionghoa perantauan, seperti 

yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah pada bab satu, 

guanxi (personal relationship) dan xinyong (turst relationship) 
adalah nilai-nilai sosial etnis Tionghoa perantauan yang menjadi 

kunci kesuksesan mereka. Sejak mayoritas Tionghoa Benteng telah 

melakukan akulturasi budaya dan asimilasi melalui perkawinan 

lintas budaya, keberadaan mereka dipandang rendah oleh Tionghoa 

totok maupun peranakan yang masih mempertahankan nilai-nilai 

dan bahasa Tionghoa mereka. Hal itu menyebabkan hilangnya 

guanxi dan xinyong antara Tionghoa Benteng dengan Tionghoa 

lainnya.  

 

 Tumbuhnya kesadaran kelas sosial di kalangan Tionghoa 

Benteng sendiri, yaitu mereka yang secara ekonomi tergolong kaya, 

menyebabkan tidak adanya guanxi dan xinyong antara Tionghoa 

Benteng miskin dan Tionghoa Benteng kaya. Sejak orentasi 
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kepercayaan atau agama di kalangan Tionghoa Benteng sendiri 

bervariasi, ada yang menganut agama Tridarma, Budha, Kristen, 

Katolik, Islam, Konghucu dll, perbedaan agama tersebut seringkali 

menjadi pembatas dalam menjalin hubungan antar warga Tionghoa 

Benteng yang berbeda agama. 

 

 Sebagai orang Tionghoa keturunan, walaupun mereka sudah 

beralkulturasi dan berasimilasi dengan baik, namun para tetangga 

pribumi masih memandang mereka sebagai orang Tionghoa, 

sehingga berhubungan dengan bantuan bagi masyarakat miskin 

tetap mengutamakan masyarakat pribumi miskin terlebih dahulu. 

Perasaan superior  sebagai orang Tionghoa atas pribumi yang masih 

tersisa dalam diri masyarakat Tionghoa Benteng seringkali juga 

menjadi penghalang dalam membangun hubungan dengan para 

tetangga pribumi mereka. 

 

 Hilangnya semua kesempatan membangun jaringan tersebut 

menyebabkan mereka mengalami kesulitan untuk mentas dari 

kemiskinan. Hal itu diperkuat lagi dengan stigma negatif dari 

masyarakat Tionghoa lainnya yang melihat kemiskinan sebagai 

akibat dari kemalasan dan hilangnya sifat-sifat baik yang menjadi 

karakteristik orang Tionghoa. Selain itu kemiskinan yang sering 

dilekatkan kepada Tionghoa Benteng menyebabkan kesadaran kelas 

sosial di antara orang Tionghoa Benteng kaya, yang mendorong 

mereka untuk memisahkan diri dari mereka yang miskin, atau 

bahkan mengaburkan identitasnya sebagai seorang Tionghoa 

Benteng demi menghindari stigma yang dapat menurunkan derajat 

mereka.  


