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DELAPAN 

TIONGHOA BENTENG 

DAN DISTORSI EKONOMI 
 

 

Selain adanya distorsi politik dan distorsi sosial dan berbagai 

faktor lain yang berhubungan dengan keduanya, distorsi ekonomi 

dan beberapa faktor lain yang berkaitan dengan distorsi ekonomi 

juga memiliki peran terhadap lahir dan bertumbuhnya kemiskinan 

di kalangan komunitas Tionghoa Benteng. Mengenai distorsi 

ekonomi yang terjadi di kalangan komunitas Tionghoa Benteng ada 

2 (dua) pertanyaan utama yang ditanyakan dalam wawancara 

dengan para informan, yaitu (1) bagaimana jejaring bisnis atau 

ekonomi dengan Tionghoa kaya; dan (2) apakah mata pencaharian 

utama Tionghoa Benteng miskin dan berdasarkan jawaban-jawaban 

para informan dibuat kategori-kategori seperti yang nampak dalam 

Tabel 8.1.  

 

Jejaring Bisnis atau Ekonomi  
 

Pertanyaan utama pertama berhubungan dengan masalah 

distorsi ekonomi di kalangan komunitas Tionghoa Benteng, adalah 

bagaimana jejaring bisnis Tionghoa Benteng dengan Tionhoa kaya. 

Jawaban-jawaban informan dikategorikan ke dalam 2 (dua) 

kategori, yaitu 1) hilangnya keterhubungan pribadi (personal 
relationship/Guanxi) dan 2) hilangnya keterhubungan berdasarkan 

kepercayaan (trust relationship/Xinyong). (lihat Tabel 8.1). 
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Tabel 8.1. 
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Hilangnya Personal Relationship/ Guanxi 
 

Melalui wawancara mendalam dengan para informan 

ditemukan bahwa masyarkat Tionghoa Benteng miskin pada 

umumnya tidak memiliki jaringan atau network seperti yang 

digambarkan sebagai hubungan guanxi maupun xinyong di atas.  

 

Ketika ditanya bagaimana jejaring ekonomi Tionghoa 

Benteng dengan orang-orang Tionghoa lainnya, maupun 

jejaring bisnis di antara masyarakat Tionghoa Benteng sendiri, 

Nova Thio menjawab,  

 
“Kalau diperhatiin gitu ya. Nggak ada hubungan (dengan 

Tionghoa di luar komunitas Tionghoa Benteng). Jarang ya 

pokoknya. Kalau toh ada ya satu dua gitu. Rata-rata mereka 

sendiri-sendiri... Kalau di antara Tionghoa Benteng sendiri 

ada hubungan. Kalau dalam bisnis misalnya ya.... (Tetapi) 

kalau dengan yang miskin, ya kalau dibilang ada 

kesenganganlah (tidak ada jejaring) gitu. Ada perbedaan.1 

 

  Tan Tjuen Hin juga membenarkan tentang tidak adanya 

jejaring ekonomi di antara Tionghoa Benteng di dalam 

komunitasnya sendiri. Tan Tjuen Hin menjelaskan, 
 

”Begini Pak, kalau soal bantuan materi, itu suka bantu, tapi 

kalau yang namanya bantuan untuk usaha, saya belum 

dengar yang gitu Pak. Jadi di sini nanti dikasih untuk usaha, 

modal, belum pernah dengar yang gitu Pak. Belum ada.”2  

                                                           
1 Wawancara dengan Nova Thio, tanggal 6 Juni 2010. 
2 Wawancara dengan Tan Tjuen Hin, tanggal 1 Juli 2010.  
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Khu Soan Nio juga membenarkan bahwa walaupun orang 

yang kaya mau bergaul dengan yang miskin, namun tetap saja 

menjaga jarak dengan mereka. Ketika ditanya apakah ada kasus di 

mana yang kaya memberi bantuan modal kepada yang miskin untuk 

membantu mengentaskan mereka dari kemiskinan, Khu Soan Nio 

menjawab, 

 
”Nggak ada. Seinget emak nggak ada, tapi nggak tahu 

kemariin (sekarang) ya. Seinget emak nggak ada. Inget papa 

saya juga, papanya emak itu juga bukan orang kaya ya, 

orang miskin. Dia ngegedein (membesarkan) anak kalau 

saya cerita panjang ya. Semua rata-rata orang ngegedein 

(membesarkan) anaknya pada (pekerjaan) tani. Yang 

anaknya ada 11, yang 9, ada yang 8, selalu pakai 

(mengandalkan hasil) tani. Tapi ada kalanya dia berusaha, 

yang namanya jadi orangtua dia diberi sado (kereta kuda). 

Jadi ini (saya) gedenya sama kuda, maka saya kasihan sama 

kuda kalau di film itu saya nggak jadi nonton, kalau kuda 

digalakin, dipecut-pecut ah, udah dah paling kesihan 

(kasihan), karena kita gedenya ama kuda, inget banget dah. 

Ke gunung Bromo, orang-orang udah sampai di sana, di 

terminal, saya masih ngutek-ngutek (berputar-putar) di 

jalan, karena saya nggak mau naik kuda, kesihan 

(kasihan).”3 

 

 Samuel Darmanto juga melihat bahwa komunitas Tionghoa 

Benteng berbeda dengan orang-orang Tionghoa pada umumnya 

dalam hal menjalin jejaring bisnis. Samuel Darmanto 

menggambarkan demikian, 

 

                                                           
3 Wawancara dengan Khu Soan Nio, tanggal 1 Juli 2010. 
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”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 berbeda. Orang 

Pontianak ada hubungan erat (dengan sesama mereka). 

Kalau Tionghoa Benteng tidak. Bahkan sesama orang 

Benteng juga tidak... Masyarakat Tionghoa lain bilang 

bahwa Tionghoa Benteng sudah tidak sama dengan orang 

Chinese. Jadi sudah dinomor duakan. Orang Tionghoa 

Benteng yang berhasil kalau ketemu Tionghoa lain tidak 

mau bilang sebagai orang Benteng… ada indikator bahwa 

orang Benteng itu dinomor duakan.”4 

 

 

Hilangnya Keterhubungan Berdasarkan Kepercayaan/ 

Xinyong 
 

Selain mereka berada jauh dari pusat modal Tionghoa, 

bahkan sepertinya mereka telah menjadi kelompok orang asing 

(strangers) dalam jejaring bisnis Tionghoa menurut model guanxi. 
Ketika ditanya mengenai bagaimana jejaring bisnis atau kerja 

dengan Tionghoa kaya, Rebeka Harsono menjelaskan, “Tionghoa 

Benteng yang kaya itu tidak memiliki bonding social (guanxi 
maupun xinyong) terhadap Tionghoa Benteng yang miskin karena 

ada semacam pride apabila mereka itu dianggap sebagai Tionghoa 

Kaya yang ulet kerjanya dan mereka memiliki capital usaha yang 

besar.”5 Hilangnya ikatan sosial (bonding social) ini menyebabkan 

Tionghoa Benteng miskin tidak dapat mengakses sumber modal dari 

Tionghoa kaya. Apalagi ditambah dengan stereotip-stereotip negatif 

                                                           
4
 Wawancara dengan Samuel Darmanto tanggal 1 Pebruari 2010. 

 
5 Wawancara dengan Rebeka Harsono tanggal 31 Januari 2010. 
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dari Tionghoa kaya terhadap Tionghoa Benteng miskin. Menurut 

Rebeka, Tionghoa Benteng miskin yang telah kehilangan ikatan 

sosial dengan Tionghoa kaya, lama kelamaan “kelasnya akan masuk 

ke kelas pribumi. Sementara Tionghoa Benteng yang kaya lebih ke 

atas,”6 maksudnya ke kelas Tionghoa kaya yang bukan dari kalangan 

Tionghoa Benteng. 

 

Rebeka memberikan beberapa contoh Tionghoa Benteng 

kaya yang memiliki stereotip negatif terhadap Tionghoa Benteng 

miskin. Pertama, adalah seorang tokoh Tionghoa, yang kebetulan 

adalah keturunan Tionghoa Benteng kaya di daerah Pecinan Pasar 

Lama. Tokoh Tionghoa dari Tionghoa Benteng itu berkata dalam 

satu acara seminar, “Saya bagaimanapun tidak setuju, kalau Rebeka 

itu selalu bilang kalau Tionghoa Benteng miskin, Tionghoa Benteng 

miskin… Saya ini kan Tionghoa Benteng juga. Tapi Tionghoa 

Benteng yang kaya kan juga banyak.”7 Rebeka menanggapinya 

dengan berkata, “Lho bu, kalau memang Tionghoa Benteng itu 

banyak yang kaya, tolong dong Tionghoa yang miskin. Saya juga 

capek nangani orang-orang Tionghoa Benteng. Mestinya Anda yang 

lebih dulu nolongi orang-orang Tionghoa Benteng.”8 Rebeka 

menjelaskan bahwa tokoh Tionghoa tersebut berkata, “Saya kan 

tinggal di Pasar Lama. Aku bukan Tionghoa Benteng yang miskin. 

Nggak betul kalau Tionghoa Benteng itu miskin.”9 Namun Rebeka 

menjawab, “Saya hanya bilang bahwa ada Tionghoa Benteng yang 

miskin.”10 Rebeka menjelaskan bahwa di mata Tionghoa kaya, 

Tionghoa Benteng miskin itu “selalu mereka istilahkan bahwa 

                                                           
6 Wawancara dengan Rebeka Harsono tanggal 31 Januari 2010. 
7 Wawancara dengan Rebeka Harsono tanggal 31 Januari 2010. 
8 Wawancara dengan Rebeka Harsono tanggal 31 Januari 2010. 
9 Wawancara dengan Rebeka Harsono tanggal 31 Januari 2010. 
10 Wawancara dengan Rebeka Harsono tanggal 31 Januari 2010. 
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mereka itu males,”11 dan Rebeka berkata, “Sehingga cultural 
heritage-nya itu sudah berkurang pada Tionghoa Benteng. Ke-

Tionghoa-annya itu sudah tidak ada. Berarti kan di satu pihak 

Tionghoa Benteng kaya itu, atau Tionghoa di seluruh dunia masih 

percaya adanya cultural heritage. Bahwa Tionghoa itu identik 

dengan orang yang ulet. Itu kan berarti ada kepercayaan yang 

sifatnya etnosentrisme.”12 

 

Kedua, adalah seorang dokter di Kosambi yang marah 

dengan Rebeka ketika Rebeka menanyakan mengapa mereka 

tidak membantu Tionghoa Benteng miskin dan berkata, 

“Anda nyuruh saya nolongi Tionghoa Benteng yang miskin. 

Itu sudah aku lakukan begitu lama. Tionghoa Bentengnya 

tidak mau. Tionghoa Benteng yang miskin itu mengesalkan.”13 

Ketiga, ada orang lain lagi yang menurut Rebeka juga marah 

sekali kepadanya berkata, “Kamu minta aku nolongi orang 

Tionghoa Benteng. Saya ini tukang nolong Tionghoa 

Benteng… Memang itu Tionghoa Benteng yang males.14 

Keempat, ada lagi Tionghoa kaya yang Rebeka pertemukan 

dengan World Bank juga biasa berkata, “Tionghoa Bentengnya 

itu yang males. Saya itu sudah nolongi. Mereka itu secara 

genetik itu sudah kaya orang pribumi.”15 Kelima, ada banyak 

Tionghoa kaya atau pun Tionghoa Benteng kaya lainnya yang 

sering berkata, “Lo (kamu) nyuruh gua (saya) kasihan. Gua 

                                                           
11 Wawancara dengan Rebeka Harsono tanggal 31 Januari 2010. 
12 Wawancara dengan Rebeka Harsono tanggal 31 Januari 2010. 
13 Wawancara dengan Rebeka Harsono tanggal 31 Januari 2010. 
14 Wawancara dengan Rebeka Harsono tanggal 31 Januari 2010. 
15 Wawancara dengan Rebeka Harsono tanggal 31 Januari 2010. 
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sudah lebih dulu dari pada lo, kasihannya itu sudah dari dulu, 

udah gua itu dikhianati.”16 

 

Kelima komentar Tionghoa Benteng kaya di atas 

menunjukkan bagaimana ikatan modal sosial dalam 

komunitasnya sendiri (bonding social capital) itu sudah begitu 

lemahnya antara Tionghoa Benteng miskin dengan Tionghoa 

Benteng kaya. Bahkan dari sudut ikatan modal sosial dengan 

masyarakat Tionghoa lainnya  (bridging social capital) 
Tionghoa Benteng juga memiliki bridging social yang lemah, 

khususnya dengan penduduk pribumi setempat. Keadan itu 

terimplikasi dalam pernyataan Rebeka ini, “Seolah-seolah 

Tionghoa Benteng itu menjadi tempat atau body atau tubuh 

yang jelek gitu loh. Pada Tionghoa kaya dia dibilang yang 

males, pada kalangan pribumi katanya dianya ekslusif dan 

superior.”17 Di mata para tetangga pribumi mereka, Rebeka 

berkata, “Menurut mereka Tionghoa Benteng itu keras kepala, 

tidak mau mengalah. Kemudian tidak menghargai pendidikan. 

Jadi 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, tanah dijual buat 

berjudi.‟ Semua orang pribumi bilang begitu.”18 

 

Dari hasil wawancara mendalam di atas menunjukkan 

bahwa tidak ada jejaring bisnis atau ekonomi guanxi maupun 

xinyong di kalangan komunitas Tionghoa Benteng. Bahkan 

                                                           
16 Wawancara dengan Rebeka Harsono tanggal 31 Januari 2010. 
17 Wawancara dengan Rebeka Harsono tanggal 31 Januari 2010. 
18 Wawancara dengan Rebeka Harsono tanggal 31 Januari 2010. 
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banyak Tionghoa Benteng yang telah menjadi orang asing 

(strangers) dalam model jejaring guanxi dan xinyong bisnis 

Tionghoa. 
 

 

Mata Pencaharian Utama 
 

Masyarakat Tionghoa dikenal piawai dalam bidang bisnis 

dan perdagangan. Namun tidak demikian dengan halnya banyak 

orang Tionghoa Benteng di pedesaan Tangerang. Dari pengamatan 

dan wawancara mendalam ditemukan mereka yang mengandalkan 

hidup dari pekerjaan kasar, seperti buruh tani, kuli bangunan, sopir 

angkot, salesman, pekerjaan-pekerjaan serabutan, dan bahkan tidak 

sedikit yang menjadi pengangguran. Pertanyaan kedua untuk 

masalah penelitian ketiga ini adalah apakah mata pencaharian 

utama Tionghoa Benteng miskin dan jawaban-jawaban wawancara 

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

pengangguran, 2) pertanian subsisten, dan 3) pekerja kasar (lihat 

Tabel 8.1). 

 

Pengangguran 
 

 Banyak warga Tionghoa Benteng tidak memiliki pekerjaan 

tetap. Mereka bekerja apa saja yang bisa dikerjakan untuk 

menyambung hidup. Jika tidak ada yang dikerjakan mereka 

menganggur saja atau berjudi dengan modal uang pinjaman 

berbunga dari para rentenir. Samuel Darmanto menggambarkan 

kehidupan mereka seperti berikut ini: 
 

Pekerjaan mereka masih carut marut. Ada yang kerja di 

pabrik. Ada yang sales. Ya kalau dibilang sejahtera ya masih 

jauh lah. Kebutahan-kebutuhan hidup, mulai biaya kontrak 



 

229 
 

 Tionghoa Benteng dan Distorsi Ekonomi 

…. Masih banyak orang Tionghoa Benteng di kelurahan ini 

yang rumahnya terbuat dari bilik bambu.19 

 

  Sementara menurut Khu Soan Nio, orang-orang Tionghoa 

Benteng yang sering dituduh sebagai orang-orang yang malas 

bekerja, sebenarnya mereka tidak malas. Mereka tidak bekerja 

karena tidak ada pekerjaan yang bisa dikerjakan, alias 

pengangguran. Khu Soan Nio berkata, “Dibilang males saking kagak 

ada kegiatan apa-apa, ya jadi maleslah. Ya jadi kayak orang 

maleslah, nggak ada tujuan jadinya.”20 

  

 Sonya Kristiawan juga menjelaskan, 

 
 Kalau yang miskin itu pekerjaannya tidak menetap, 

misalnya, waktu dulu waktu rame-ramenya pakong atau 

undian berhadiah, biasanya mereka menjadi pengedar 

begitu. Jadi ngedari nomer-nomer gitu ke warga-warga 

keliling atau bagaimana. Ada yang kerjanya serabutan, 

misalnya bantu di Bengkel atau apalah, jadi tidak menentu. 

Dari etos atau semangat kerjanya memang rendah mereka21 

 

 

Mengandalkan Pertanian Subsisten 
 

 Etnis Tionghoa bukanlah masyarakat yang bersifat 

homogen, namun sama dengan masyarakat Indonesia pada 

umumnya, masyarakat Tionghoa di Indonesia juga bersifat 

hetereogen dan terbagi dalam suku-suku, sub-suku dan bahasa yang 

berbeda, dan biasanya suku atau sub-suku tersebut akan 

menunjukkan identitas profesinya. Misalnya saja budayawan 

                                                           
19 Wawancara dengan Samuel Darmanto, tanggal 1 Pebruari 2010 
20 Wawancara dengan Khu Soan Nio, tanggal 1 Juli 2010 
21 Wawancara dengan Sonya Kristiawan, tanggal 6 Juni 2010 
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Tionghoa Hs. Tjhie Tjay Ing (dalam Kinasih, 2005:89-92) membagi 

suku dan sub-suku dan identitas profesi mereka, seperti berikut ini:  

 

Suku Hokkian 
Di lihat dari asal usulnya di Tiongkok, suku Hokkian adalah suku 

yang berasal dari Propinsi Fukien. Suku ini yang melahirkan banyak 

Tionghoa rantau (overseas China) atau hoakiau dan saudagar yang 

masyur. Suku Hokkien sudah ada di tanah Jawa bahkan sebelum 

abad ke-19 dan bahkan di Banten dan Tangerang sejak tahun 1400-

an. Suku Hokkian ini terbagi ke dalam sub-suku seperti: 

 

i. Ming Ang  
Manurut Hs. Tjhie Tjay Ing (dalam Kinasih, 2005:90) pada 

umumnya sub-suku Ming Ang ini memiliki mata pencaharian 

sebagai petani sawah, kebun-kebun seperti teh dan palawija. 

Mereka adalah golongan pertama peranakan. 

 

ii. Hok Jia 
Manurut Hs. Tjhie Tjay Ing (dalam Kinasih, 2005:90) mereka 

pada umumnya menguasai perekonomian dan hidup mapan. 

Menurutnya, di Solo mereka menguasai sektor-sektor penting 

seperti industri batik atau tekstil, jaringan pemasaran, serta 

industri manufaktor lain yang berkembang di Solo. 

 

iii. Hing Hua 

Di Solo sub-suku Hing Hua ini banyak dijumpai di Kemlayan. 

Usaha yang mereka geluti adalah di bidang otomotif, bengkel 

motor dan suku cadang (Kinasih, 2005:90). 
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iv. Hok Ciu 

Sub-suku Hok Ciu terkenal sebagai pedagang dan tukang emas, 

logam mulia dan berdagang barang-barang antik (Kinasih, 

2005:91). 

 

Suku Tio Chiu 
Kelompok Tio Chiu ini pada awal kedatangannya di Indonesia pada 

umumnya adalah sebagai buruh di pertambangan-pertambangan 

maupun perkebunan yang dikelola oleh pemerintah Belanda. Di 

Indonesia suku ini banyak tinggal di Kalimantan. Sekarang mereka 

banyak usaha di bidang perdagangan dengan menjadi pedagang-

pedagang eceran dan pemilik toko-toko kelontong. 

 

Suku Hakka atau Khek 
Suku Khek adalah anak suku Han yang menyebar ke seluruh dunia. 

Suku Khek ini banyak tinggal di Kalimantan dan berprofesi sebagai 

petani. Banyak orang-orang Khek yang merantau ke Jakarta 

misalnya dan menjadi pengusaha dan pedagang yang sukses. 

 

  Jadi tidak semua orang Tionghoa bergerak di bidang 

perdagangan dan usaha. Para informan Tionghoa Benteng yang 

diwawancari dalam penelitian ini kebanyakan mengaku dari suku 

Hokkian dan Khek, sementara kebanyakan dari mereka adalah dari 

Hokkian. Orang-orang Hokkian diperkirakan sudah ada di 

Tangerang sejak tahun 1400-an, sementara orang-orang Khek 

datang ke Batavia sekitar abad ke-19. Mona Lohanda (dalam 

Hoetink, 2007:x) menjelaskan bahwa imigran Tionghoa yang 

bermukim di Batavia pada periode kerusuhan atau yang dikenal De 
Chineezen te Batavia en de Troebelen van 1740  pada umumnya 

berasal dari propinsi China selatan Fujian yang berdialek Hokkian. 

Sementara itu kaum migran dari sub-dialek lain, seperti Hakka atau 
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Khek, mulai berdatangan dan bermukim di Batavia pada abad ke-

19. 

 

  Pada zaman dulu Tionghoa Benteng di Tangerang juga 

dikenal sebagai para tuan tanah di Tangerang. Para tuan tanah 

itu sendiri memiliki sejarahnya sendiri. Menurut Jan 

Hooyman (dalam Tjwan, 2008:46), Landdrost (pegawai tinggi 

kehakiman) Vincent van Mook dan sebuah perkumpulan yang 

terdiri dari beberapa tokoh terkemuka pada tahun 1677 mulai 

membangun percabangan Sungai Cisadane yang kemudian 

disebut Mookevaart sehingga bagian barat kota memperoleh 

aliran air yang banyak dan sangat bersih. Sungai Sonthar juga 

dialirkan ke sana melalui sebuah terusan. Selain itu diadakan 

juga perbaikan daerah-daerah sekitar kota, sehingga patut 

diharapkan hasil yang sangat baik. Namun proyek itu terlalu 

besar dengan jumlah penghuni terlalu sedikit untuk 

memperoleh hasil yang diinginkan. Semua daerah yang 

berjarak lebih dari satu jam perjalanan dari kota (Jakarta), 

bagian terbesarnya tetap tinggal sebagai rimba raya. Padahal 

tahun 1654 penguasa memerintahkan para pemilik tanah 

menggarap sendiri tanah yang telah dibagikan kepada mereka. 

Bila tidak ditaati, tanah yang mereka telantarkan akan diambil 

kembali oleh Kompeni. Lama sesudah itu didapati bahwa di 

sana tak ada pemilik tanah lainnya kecuali beberapa orang 

Tionghoa, pemilik penggilingan tebu, yang membersihkan 

hanya bidang untuk budi daya tebu, sedang selebihnya 

dibiarkan. Berita dari dua orang heemraaden (pengurus 

pengairan) pada penghujung 1681 menjelaskan bahwa 

keadaan tanah dekat Mookevart yang baru digali hanya 

mampu ditembus sampai separuh perjalanan dari Jakarta ke 
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Tangerang, walaupun mereka disertai banyak pekerja dan 

bahkan dilindungi oleh sepasukan tentara. Itu karena hutan 

sangat lebat sehingga tak dapat diterobos. Sekarang daerah itu 

merupakan dataran yang luas. Dari sanalah kiranya sejarah 

banyak tuan tanah Tionghoa di Tangerang dan sekitarnya. 

Menurut Go Gien Tjwan (2008:73), Tuan tanah pada waktu 

itu memiliki bukan hanya hak milik atas tanah, tetapi juga 

hak-hak khusus terhadap mereka yang menempati tanah itu, 

yakni mengangkat kepala-kepala mereka; meminta dari para 

penghuni supaya menyerahkan sebagian dari panen mereka 

serta meminta pajak dalam bentuk kerja jasmaniah penduduk 

laki-laki, yang disebut kerja rodi. Itulah sejarah singkat para 

tuan tanah Tionghoa Benteng di Tangerang. 

 

  Mereka banyak yang memiliki tanah pertanian yang 

luas dan oleh sebab itu kebanyakan mereka bergelut di bidang 

pertanian dan perkebunan. Sampai hari ini pun masih ada 

para tuan tanah dari Tionghoa Benteng yang memiliki tanah 

yang luas, namun juga tidak sedikit mereka yang telah 

menjual habis tanah mereka untuk menikahkan anak atau 

kalah judi. Selain itu, karena ada juga di kalangan mereka 

yang memiliki istri lebih dari satu dan banyak anak, kemudian 

tanah dibagi-bagi, sementara banyak anak mereka yang 

menganggur akhirnya mereka jatuh miskin. 

 
  Di lihat dari sudut pandang mata pencaharian pada 

umumnya, khususnya Tionghoa Benteng miskin – jika bukan 

pengangguran – banyak dari antara mereka yang menjadi buruh 

tani atau bertani dengan sistem paron atau bagi hasil pertanian. 

Mereka yang memiliki tanah pertanian yang luas, menyerahkan 
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tanah itu kepada orang lain – misalnya mereka yang miskin untuk 

diolah dan bagi hasil – sementara para tuan tanah ini selain 

memiliki tanah pertanian luas, mereka juga mengembangkan diri di 

bidang-bidang usaha.  

 

  Berbicara tentang sejarah orang Tionghoa Tangerang, Ong 

Hong Nie, seorang keturunan Tionghoa Benteng menjelaskan, 

“Orang Tionghoa membawa emas batangan dari Tiongkok datang 

ke Indonesia dan sesampainya di Tangerang emas itu kemudian 

dijual untuk membeli sawah, ladang dan kemudian bertani di 

Tangerang. Jadi orang Tionghoa tidak pernah merebut harta orang 

Tangerang.”22 

 

  Ketika ditanya berhubungan dengan cerita bahwa 

banyak orang Tionghoa Benteng yang menjadi para tuan 

tanah pada masa penjajahan Belanda, Song Ek Rian, yang 

mengaku orang Tionghoa asli Tangerang ini berkata,  
 

“Ya memang gini, kalau orang Tionghoa Benteng itu lebih 

pinter dalam arti kata dia kan tahu kalau Belanda kan 

penguasa, (jadi) dibaikin (diambil hatinya) gitu loh dan 

(karena mereka) bisa dipercaya, (sehingga) otomatis Belanda 

juga senang (dengan mereka) misalnya, mereka bisa 

dipercaya, bisa diandelin (diandalkan). Makanya 

kebanyakan (mereka akhirnya) dijadiin (dijadikan) kepala-

kepalalah. Misalnya (menjadi) tuan tanah. Jadi tahunya 

Belanda (masalah tanah dan pajak) itu urusannya sama tuan 

tanah.”23  

 

                                                           
22 Wawancara dengan Ong Hong Nie. 
23 Wawancara dengan Song Ek Rian. 
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Tan Tyun Ain wanita Tionghoa Benteng yang kehidupan 

keluarganya cukup mapan juga menjelaskan bahwa orang-orang 

Tionghoa Benteng,  

 
“Kebanyakan bertani tapi sekarang banyak juga yang pada 

keluar ya kalo yang tua-tua kan sudah meninggal, yang 

muda-muda sekarang kan banyak pencahariannya lain 

kalo dulu kan banyakan bertani… (Pendidikan mereka) 

kayaknya minim sekali. Seperti orangtua saya waktu itu 

gak lulus SD tapi pernah sekolah gak sampe tamat, ya 

kebanyakan orang tua-tua dulu di sana ya begitu, gak 

seperti sekarang bisa sekolah tinggi… (Rata-rata mereka) 

bercocok tanam ada, ada yang ternak ayam. Waktu itu ada 

yang punya ternak sapi.” 24 

 

Pak Tjan yang adalah seorang Tionghoa Benteng 

menjelaskan bahwa orang tuanya dan keluarganya tidak ahli dalam 

bisnis atau berdagang dan lebih mungkin untuk bertani. Pak Tjan 

berkata, 

 
“Kakek saya petani pak, karena (itu) bapak saya akhirnya 

petani juga ... ketika dagang pindah dari sana bapak saya 

terjun bertani di Karet tahun „65... Pertama, (karena) 

kemampuan, pengetahuan, (dan) pendidikan mereka yang 

(kurang). Kedua, memang orang Tionghoa kita (yaitu, 

Tionghoa Benteng) yang saya tahu itu mereka lebih banyak 

lahan pertaniannya. Intinya apa, seperti orang-orang 

Kampung Melayu atau orang Benteng mereka lebih banyak 

bertani dan hasilnya barulah dijual kepada tengkulak-

tengkulak itu. Seperti bapak saya waktu di Dadap bertani 

dia gak pernah jual langsung, jadi ada orang pendatang yang 

bayar langsung sayur-sayur yang dijual itu ya itu bapak saya 

cuma hasil tani aja gak dijualkan gak menjual hasil kebun 

                                                           
24 Wawancara dengan Tan Tyun Ain, 14 Mei 2009 
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itu didagangkan.... gak semua (orang Tionghoa dapat 

berdagang). Ya memang ada dasar berdagang, (tapi) 

buktinya bapak saya pernah berdagang, berdagang beras 

tapi gak ada hasilnya, lebih banyak dia menikmati hasilnya 

ya bertani.... Sampe (sampai) sekarang anak-anak gak ada 

yang bisa berdagang. Istri saya berdagang toh juga gak bisa 

berkembang, juga gak tahu itu kenapa.”25 

 

Ketika ditanya apakah mata pencaharian Tionghoa Benteng 

Tangerang pada umumnya, Nova Thio menjawab, “Kebanyakan 

Tionghoa di Tangerang umumnya dagang, tani, beternak. Itu 

umumnya. Sama bekerja. Banyak juga yang dagang sembako.”26 

Ketika ditanya bidang yang mana yang kebanyakan digeluti oleh 

Tionghoa Benteng, Nova menjawab,  

 
“(Jika dibandingkan antara yang) bertani dan berdagang 

hampir imbang Pak. Banyak juga yang beternak. Ada yang 

beternak babi, beternak ayam. Itu rata-rata. Ada juga yang 

ternak bebek... Kalau dulu kebanyakan ya bertani karena 

lahannya masih banyak gitu. Sekarang mulai merangkak, 

jadi dari bertani itu tambah berdagang, beternak ada juga 

yang bekerja. Yang bekerja paling ya sedikit... Dagang 

sembako, kalau Tionghoa Benteng itu rata-rata. Dari 

saudara papa juga banyak yang buka toko sembako gitu.”27 

 

                                                           
25 Wawancara dengan Pak Tjan, 14 Mei 2009. 
26 Wawancara dengan Nova Thio, tanggal 6 Juni 2010. 
27 Wawancara dengan Nova Thio, tanggal 6 Juni 2010. 
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Gambar 8.1. 

Wanita Tionghoa Benteng sedang memberi makan babinya 

Foto oleh Suhendra 

 

Namun demikian apa yang dimaksud berdagang dan 

beternak oleh Nova Thio tersebut bukan perdagangan bisnis besar 

atau peternakan besar. Yang dimaksud adalah usaha membuka 

warung-warung yang menyediakan bahan pokok dan yang 

dimaksud dengan beternak adalah memelihara beberapa ekor babi 

atau hewan piaraan lainnya, walaupun ada juga memang yang 

memiliki peternakan besar dan tambak-tambak ikan yang dapat 

digolongkan sebagai Tionghoa Benteng kaya. 

 

Apa yang diinformasikan oleh Tan Tjuen Hin sama seperti 

yang dijelaskan oleh Nova Thio di atas. Tan Tjuen Hin menjelaskan, 

 
“Emang sih Pak, kalau dulu semuanya itu petani ya, banyak 

(yang) tani ya. Jadi kebanyakan tuh, orang tuh, ya bertani. 

Tapi kalau sekarang sudah jarang ya, karena ada banyak 

yang (tanah mereka) sudah digusur-gusur (untuk) dibikin 

(dibangun) perumahan. Jadi mau nggak mau ya pada kerja 
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gitu Pak. Kerjanya ya ada yang di pabrik... Ternak juga ada. 

Ya kalau istilah kata yang punya uangnya mendingan 

(memiliki modal) gitu, ya ternak gitu. Kalau apa namanya, 

yang nggak punya uang, ya paling, ya kerja di ternak. Jadi 

seperti itu. (Misalnya) ternak ayam. Kalau babi di sini hanya 

piara biasa-biasa saja gitu. Ya paling banyak ya 10 ekor gitu. 

Kan kalau ternak bisa ratusan. Deket rumah itu ada, 

dikurung gitu. Nggak dilepas kalau di sini. Tapi kalau di 

Cengklong tuh masih ada yang dilepas Pak. Babi dilepas 

begitu aja gitu. Pada (keliaran) kemana-mana gitu.”28   

 

Khu Soan Nio menceriterakan bagaimana kehidupan orang 

Tionghoa Benteng di Kampungnya pada masa kecilnya, yaitu di 

daerah Jurumudi, Kongsi Baru yang sekarang sudah digusur sebagai 

bagian dari proyek Bandara Internasional Soekarno-Hatta demikian, 

 
“Dulu ya, ada juga orang Benteng tuh ya,... kalau memang 

ada minat, ... ada uang sedikit, paling dia cari-cari 

(membeli) babi. Babi tuh kecil-kecil, yah. Tapi dibeli juga, 

dibawa ke Jelambar. Orang Jelambar, orang Encek yang 

beli. Orang totok. Di Jelambar itu dulu..., (di) Kali Jelambar 

tuh, di pinggir-pinggirnya tuh banyakan orang piara babi 

zaman dulu. Di situ ngangkutinnya ke situ. Dari kandang 

babi kecil dibeli, dijual ke situ, dia piara gitu. Dulu babi ada 

tempat jualnya, di Jelambar. (Selain yang ternak babi ada 

juga yang) Tani. Yang petani kalau yang kebunnya luas ya 

tanam jagung, singkong umpamanya. Orang Tionghoa ini. 

(Menanam) jagung, singkong, ubi, ketela. Kalau nggak, dia 

tanam padi. Asal padinya lagi sedeng udah ditanem kan 

nganggur, ya udah tanem terong apa gitu.... Tanahnya luas. 

Orang sono dulu tanahnya kan luas-luas. Kebun, kebun, 

                                                           
28

 Wawancara dengan Tan Tjuen Hin, tanggal 1 Juli 2010. 
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sawah, sawah... Semua, kalau orang Tionghoa dulu rata-rata 

pada punya tanah.”29 

 

Kampung di mana Khu Soan Nio besar itu sekarang sudah 

tidak ada karena digusur untuk proyek Bandara Internasional 

Soekarno-Hatta. Khu Soan Nio menuturkan bahwa pada zaman itu, 

tahun 1974 uang ganti rugi untuk tanah mereka hanya sebesar Rp. 

300,- per meternya. Khu Soan Nio menceriterakan sebagian akibat 

dari penggusuran itu seperti berikut ini, 

 
“Sekarang.. gara-gara digusur ada yang lebih pinter sedikit 

karena ada uang, ada yang bikin pabrik (penggilingan) beras 

di Kampung Melayu. Ya ada sebagian yang diem 

(menganggur) aja sembari nyekolahkan anaknya, terus 

anaknya yang kerja gitu aja ceritanya.”30  

 

  Dari beberapa kutipan wawancara di atas dapat dilihat 

bahwa kebanyakan orang Tionghoa Benteng, khususnya yang 

miskin, adalah para kelas petani. Mereka bahkan banyak yang tidak 

memiliki tanah sendiri, dan mereka mengerjakan tanah orang lain 

dengan sistem bagi hasil atau paroan, dan ada banyak juga yang 

menjadi buruh tani, namun banyak juga yang pengangguran.  

 

  Sebagaimana dimuat pernah juga dalam Kompas baru-baru 

ini, 30 Mei 2010, potret kisah tentang Oen Kong Tjoan (67) dan 

Encek Lim Ek Ceng (70) yang merupakan gambaran dari sekian 

banyak Tionghoa Benteng yang hanya bisa bekerja sebagai petani.  

Oen Kong Tjoan adalah lelaki Tionghoa Benteng yang lahir, 

tumbuh besar dan menua di kampung Cukanggalih, Panongan, 

Banten. Oen Kong Tjoan berkata bahwa teman-teman Tionghoa 

                                                           
29 Wawancara dengan Khu Soan Nio, tanggal 1 Juli 2010. 
30 Wawancara dengan Khu Soan Nio, tanggal 1 Juli 2010. 
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Benteng di kampungnya yang telah menjual tanah dan hidup di 

kota mengalami nasib yang tidak kalah sengsaranya dengan mereka 

yang masih menetap di desa-desa. Oen Kong Tjoan berkata, 

“Gimana kagak keblangsak, itu orang bisanya cuma macul (bertani) 

doang, dagang kagak becus, kerja lain kagak bisa.” Sebagaimana 

ditulis oleh Kompas, 30 Mei 2010, “sebagian besar warga komunitas 

Tionghoa Benteng di Cukanggalih secara turun-temurun adalah 

petani. Kong Tjoan, misalnya, menggarap sekitar 1 hektar sawah 

dan kebun warisan orangtuanya.” 

 

  “Pagi itu, selepas menandur padi, dia istirahat di bale-bale 

bambu depan rumahnya yang berlantai tanah,” demikianlah 

Kompas, 30 Mei 2010 mengisahkan. “Istrinya, The Pin Nio (48), 

sibuk di samping rumah mengurus tiga babinya yang gemuk-

gemuk. Buat Kong Tjoan, petani itu harus punya tanah. Kalau tidak 

ada tanah, berarti dia tidak bisa macul. Karena itu, kalau ada yang 

menggusur sawah dan rumahnya, itu sama saja dengan membunuh 

dia secara perlahan” (Kompas, 30 Mei 2010). Dalam dialek 

Betawinya yang medok Kong Tjoan berkata, “Saya ge kagak bisa 

dagang. Kalau digusur terus pindah ke kota, saya mau kerja apaan? 

Kan di kota kagak ada sawah” (Kompas, 30 Mei 2010). 

 

Encek atau paman Lim Ek Ceng (70) adalah lelaki lain yang 

kehidupannya juga dikisahkan dalam Kompas, 30 Mei 2010. Lim Ek 

Ceng adalah salah satu lelaki Tionghoa Benteng yang mujur, karena 

tidak terlempar keluar dari tanah kelahirannya seperti teman-teman 

Tionghoa Benteng lainnya ketika tanah mereka digusur untuk 

dijadikan perumahan modern. Tahun 1990-an, kampung, termasuk 

sawah dan tanahnya, tergusur, namun Lim Ek Ceng memperoleh 

ganti dari tanahnya yang tergusur dengan menempati salah satu 

rumah di rumahan modern kelas menengah-atas. Di mana di 

perumahan modern itu, Lim Ek Ceng harus menyesuaikan gaya 
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hidupnya dengan tetangga-tetangga elitnya, dan ia mengaku tidak 

bisa. Sebagimana dikisahkan dalam Kompas, 30 Mei 2010, “Ek Ceng 

tidak bisa sebab dia hanya petani yang akrab dengan tanah dan 

lumpur. Persoalannya, dia tidak punya lagi tanah untuk diolah. Ek 

Ceng pun nekat bercocok tanam di taman perumahan, tanah 

kosong, dan halaman rumah tetangga. Dia mengganti tanaman 

bunga di taman perumahan dengan tanaman kebun, seperti 

singkong, ubi, cabai, dan pepaya. Dia juga beternak ayam di 

perumahan.” 

 

 
Gambar 8.2. 

The Pin Nio (58) beraktivitas di dapur rumahnya yang masih tradisional Rabu 

(19/5), di Kampung Cukanggalih, Desa Ciakar, Kecamatan Panongan, Tangerang, 

Banten. Foto diambil dari http://cetak.kompas.com 

 

  

Pekerjaan Kasar 
 

Selain pengangguran dan petani atau buruh tani banyak 

orang Tionghoa Benteng yang melakukan pekerjaan-pekerjaan 

kasar seperti kuli bangunan, buruh pabrik dan sebagainya demi 

http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/05/30/04355349/bersatu.dalam.gambang.kromong
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mencukupi kebutuhan hidup keluarga mereka. Seperti dikatakan 

oleh Sonya Kristiawan, “Ya ada juga yang pekerja kasar, seperti kuli 

atau apa itu, karena nggak menetap gitu... Mereka lebih banyak 

yang suka kerja di Bengkel dari pada bertani.”31 

 

Baik dari pengamatan, wawancara maupun data sekunder 

(triangulasi) di atas dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian 

utama kebanyakan keluarga Tionghoa Benteng miskin adalah 

berprofesi sebagai petani atau  buruh tani, beternak, sopir angkot 

atau taxi, kuli bangunan, pekerjaan-pekerjaan serabutan dan banyak 

juga yang pengangguran. 

 

 

Kesimpulan 
 

Suatu pola muncul dari pemaparan kategori-kategori data 

empiris dalam bab ini. Pola tersebut menjadi kesimpulan dalam bab 

ini bahwa kemiskinan Tionghoa Benteng tidak dapat dilepaskan 

dari low income (pendapatan rendah). Walaupun Amartya Sen 

dalam bukunya yang berjudul Development as Freedom (1999) 

mengatakan bahwa kemiskinan bukan disebabkan oleh low income, 
tetapi lebih disebabkan oleh karena capability deprivation (Sen, 

1999:87-88), namun dari data empiris dalam bab ini menunjukkan 

bahwa kemiskinan Tionghoa Benteng selain disebabkan oleh 

capability deprivation atau defisiensi individu – sebagaimana akan 

kita lihat pada bab sepuluh – salah satu penyebabnya adalah low 
income. Pendapatan rendah itu sendiri disebabkan oleh karena 

kebanyakan orang Tionghoa Benteng miskin menggantungkan 

hidup mereka pada pekerjaan-pekerjaan subsisten, misalnya 

                                                           
31 Wawancara dengan Sonya Kristiawan, tanggal 6 Juni 2010 
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pertanian subsisten dan pekerjaan-pekerjaan subsisten tidak tetap 

lainnya sehingga kebanyakan dari mereka dapat dikatakan sebagai 

setengah pengangguran bila bukan pengangguran. Mengapa mereka 

menggantungkan hidup mereka pada pekerjaan-pekerjaan 

subsisten? Suatu keadaan yang terbatasi kepada akses ekonomi atau 

distorsi ekonomilah yang menyebabkan tidak adanya pilihan lain 

bagi mereka.  

 

Kekuatan jejaring guanxi yang diusulkan 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) sebagai kunci kesuksesan 

masyarakat Tionghoa perantauan tidak dimiliki oleh kebanyakan 

warga Tionghoa Benteng miskin. Tiadanya guanxi itu sendiri 

disebabkan oleh karena superioritas Tionghoa totok atau kaya yang 

kurang menganggap – jika bukan tidak menganggap sama sekali – 

Tionghoa Benteng sebagai bagian dari masyarakat Tionghoa yang 

memiliki kelas sosial yang setara dengan mereka. Bahkan kesadaran 

sosial yang lahir dari perbedaan antara Tionghoa miskin dan kaya 

juga memupuk superioritas dalam diri Tionghoa kaya. Ketiadaan 

guanxi tersebut juga disebabkan oleh karena keadaan Tionghoa 

Benteng miskin sebagai masyarakat pinggiran atau termarginal oleh 

karena mereka miskin. Diskriminasi politik yang memaksa orang 

Tionghoa Indonesia untuk berakulturasi dan berasimilasi dengan 

budaya setempat justru menjadi kerugian bagi warga Tionghoa 

Benteng ketika hal itu mereka lakukan. Sebagai hasil dari akulturasi 

dan asimilasi mereka kehilangan guanxi dengan masyarakat 

Tionghoa lainnya yang masih menjaga kelestarian budaya dan 
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enggan untuk berasimilasi dan berakulturasi ataupun mereka yang 

melakukan asimilasi dan akulturasi tidak sepenuhnya. 

  


