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PENDAHULUAN 

 

 

1. Latar Belakang 

Etnis Tionghoa merupakan kaum minoritas dan marginal sehingga 

keberadaan etnis Tionghoa selalu diwarnai berbagai macam peristiwa yang 

menarik untuk diamati di ranah politik di Indonesia dan tiap orde pemerintahan 

Indonesia. Dalam hal ini membawa dampak pada sikap dan perilaku elit politik 

etnis Tionghoa dari masa ke masa, baik dari masa kolonial, orde lama, orde baru 

hingga pada masa reformasi. 

Menurut Pandangan Ong Hok Ham
1
 salah satu sejarawan terkemuka di 

Indonesia menyatakan bahwa, “masyarakat Tionghoa bukanlah kelompok yang 

homogen; mereka begitu beragam hampir seperti kepulauan Indonesia.” 

Pandangan umum terhadap Etnis Tionghoa di Indonesia yang notabene adalah 

keturunan Tionghoa, memiliki pandangan yang beragam di masyarakat Indonesia 

sendiri. Hal ini dapat dilihat dari sisi stereotipe yang melekat dalam etnis 

Tionghoa yang identik dengan penguasaan sumber ekonomi, individualis, in-

group feeling yang kuat dan rendahnya perhatian terhadap politik ataupun alienasi 

terhadap hal- hal yang berkaitan dengan politik praktis.  
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 Keterlibatan orang Tionghoa Indonesia di ajang politik bukan merupakan 

fenomena baru, tetapi bagaimana hal ini bangkit atau jatuh tergantung pada 

kebijakan masing-masing rezim terhadap orang Tionghoa Indonesia.
2
 Hal ini 

terlihat dari faktor sejarah migrasi pada masa kolonialisme dan derajat penetrasi 

etnis Tionghoa dengan kebudayaan lokal juga memberikan pengaruh yang besar 

bagi ketersinggungan etnis ini dengan dunia politik. Jika pada masa kolonial 

orientasi politik etnis ini terbagi dalam tiga corak, maka setelah Indonesia 

merdeka sikap mereka terpecah dalam beberapa kelompok, yakni integrasionis, 

asimilasionis dan cukong. Masing-masing kelompok ini menempuh cara politik 

yang berbeda-beda dalam mencapai tujuannya. 

Perubahan ini terlihat dari rezim Soeharto ke rezim reformasi, terjadinya 

transisi demokrasi, yaitu periode yang merupakan rentangan waktu dari runtuhnya 

pemerintahan non demokratik sampai terbentuknya pemerintahan demokratik.
3
 

Iklim demokrasi di Indonesia secara nasional membawa harapan besar bahwa 

bangsa Indonesia akan segera menemui cahaya baru setelah 32 tahun lebih dalam 

kekuasaan otoritarian.  

Hal ini juga membuka ruang bagi warga keturunan Tionghoa untuk 

berpartisipasi di bidang politik. Corak aktivisme politik etnis Tionghoa pada era 

reformasi ini diarahkan untuk memperoleh hak sipil, hak politik dan hak sosial 

secara penuh. Interaksi  politik di antara kelompok suku, termasuk kalangan 

Tionghoa Indonesia, menjadi lebih terbuka untuk melakukan negosiasi yang akan 
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memberikan keuntungan bagi proses demokratisasi di Indonesia. Dua cara yang 

dipakai oleh etnis Tionghoa adalah gerakan tuntutan untuk mendapatkan hak-hak 

konstitusional dan keterlibatan
4
 dalam berbagai kandidasi-kandisasi pemilu.  

Pendapat tersebut diperkuat oleh pendapat Revli
5
 yang menyatakan bahwa 

setelah tahun 1999, iklim politik bagi etnis Tionghoa dalam politik lebih kondusif, 

berlanjut pada pemilu 2004 yang mana ketika pemilu Legislatif, setidaknya lebih 

dari 100 calon legislatif etnis Tionghoa tersebar di beberapa partai politik. 

Keterlibatan etnis Tionghoa di panggung politik lokal merupakan  interaksi politik 

antara politik etnis Tionghoa dan pribumi. Meski demikian, ketersinggungan 

dengan dunia politik juga dipengaruhi persoalan orientasi politik yang muncul 

dari internal etnis ini.
 
Faktor sejarah migrasi pada masa kolonialisme dan derajat 

penetrasi etnis Tionghoa dengan kebudayaan lokal juga memberikan pengaruh 

yang besar bagi ketersinggungan etnis ini dengan dunia politik. 

La Ode dalam penelitian Politik Etnis China Pontianak dan Singkawan 

di Era Reformasi 1998-2008  menyatakan bahwa perubahan sistem politik era 

Orba ke era Reformasi menjadi faktor penyebab utama keterlibatan Etnis China 

Indonesia (ECI) dalam politik. Kedua, membawa dampak signifikan atas 

perubahan politik internal ECI dari  titik nol kekuasaan di era Orba, mencapai 

puncak kekuasaan politik di era Reformasi.  Akibatnya etnis Melayu dan etnis 
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Dayak terganggu kemapanan politiknya. Ketiga, respons beragam dari etnis 

Melayu, etnis Dayak, dan pejabat pemerintah daerah setempat  yakni sebagai 

pulihnya hak politik ECI; dulu menguasai ekonomi sekarang menguasai politik 

juga; hati-hati terhadap ECI; menolak; mendukung; moderat; waspada atas 

keterlibatan ECI dalam politik.  

Orientasi politik etnis Tionghoa di Baturaja memungkinkan terjadinya 

persaingan politik dan sirkulasi elit politik menjadi kian terbuka. Dengan adanya  

terbukanya ruang demokrasi menjadi arena menguatnya kembali politik identitas 

yang berbasis pada simbolitas keluarga, klan, kebangsawan dan kelompok etnis. 

Munculnya etnis paguyuban dan kekeluargaan dalam politik lokal di Baturaja 

Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan kombinasi tekanan politik sentriugal 

(terpusat) pada masa orde baru dan tekanan politik sentripetal (desentralisasi) 

pasca orde baru. Meski di awal-awal pelembagaan desentralisasi pola ini belum 

terlihat, akan tetapi, memasuki dekade ke dua pasca reformasi, kecenderungan 

pada semakin oligharkisnya kekuatan partai politik ditambah kecenderungan 

politik partai yang semakin bergerak ke arah yang lebih pragmatis
6
.  

Selama ini aktivitas warga etnis Tionghoa di Baturaja fokus pada 

kegiatan perdagangan (ekonomi). Hampir semua sektor perdagangan di  

Kabupaten Ogan Komering Ulu, khususnya di Baturaja boleh dikatakan dikuasai 

oleh warga etnis Tionghoa. Sejak pemilu Tahun 2002 dan 2009 ini,  kesadaran 
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warga etnis Tionghoa dalam kegiatan politik semakin meningkat, pada tahun 2002 

masukya Parwanto  (Wawa) dan  Yahudin ( Aliong)  menjadi  anggota partai 

politik Demokrat dan terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten OKU, kemudian 

aktifnya Yugo
7
 menjadi salah satu pemenangan tim kampanye pemilihan kepala 

daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada  tahun 2004. Melalui paguyuban 

Etnis Tionghoa yang ada di Baturaja mereka membentuk paguyuban dalam ranah 

yang menuju kegiatan politik  untuk menunjukan cara ekssistensi mereka sebagai 

warga negara Indonesia. 

Kemudian pada pemilihan umum Tahun 2009 dijadikan suatu yang 

momentum bagi Etnis Tionghoa dlaam menunjukkan peran dan keberadaannya 

sebagai bagian integral dalam kehidupan warga kota Baturaja khususnya, kembali 

terpilih  menjadi anggota DPRD dan menjadi ketua Partai Amanat Nasional di 

Kabupaten Ogan Komering Ulu. Hal ini terjadi karena dengan dihapuskannya 

kebijakan tentang status kewarganegaraan. Sebagai  warga Etnis Tionghoa yang 

berada dalam masyarakat transisi, civil societynya penuh dengan dinamika.  

Ecara emosional masyawarakat Etnis Tionghoa di Baturaja terlibat secara 

emosional dengan persoalan-persoalan publik. Namun, Civil Society ini memiliki 

dua karakter yaitu karakter demokratis dan karakter sekterian-parokial dan 

primordial. Seperti yang dinyatakan oleh Etnis Tionghoa menyatakan bahwa, 

“Saya secara pribadi adalah warga negara Indonesia karena saya lahir  dan 

dibesarkan di Baturaja, saya  sudah menetap di Baturaja sejak saya lahir hingga 
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sekarang. Karena  itu saya ingin memperoleh  hak yang sama dengan warga 

negara lainnya, dan saya  juga ingin  diakui”.
8
 

Dilema  warga Tionghoa Indonesia di Baturaja yang selalu mereka 

hadapi dari masa ke masa adalah  keragu-raguan tentang ‟nasionalisme orang 

Tionghoa‟ selalu muncul, tidak saja di kalangan warga non-Tionghoa
9
, melainkan 

juga di kalangan warga Tionghoa sendiri.  Dilema tersebut tercermin pula dari 

belum tuntasnya perdebatan tentang konsep asimilasi versus integrasi sebagai 

„solusi politik‟ agar etnis Tionghoa diterima sebagai bagian yang integral dari 

bangsa Indonesia. Perdebatan tentang kedua pendekatan tersebut telah terjadi 

sejak masa-masa awal kemerdekaan Indonesia, akan tetapi sampai hari ini 

„pertarungan pemikiran‟ di antara kedua kubu, yang mendukung asimilasi dan 

yang mendukung integrasi, masih berlangsung; walau dengan intensitas yang 

tinggi. 

Studi transisi adalah titik awal atau interval antara rezim otoritarian 

dengan rezim demokratis, terlihat dalam karya suntingan O‟Donnel dan Philipe 

Schmitter (1986), Larry Diamod, Juan Linz dan Lipset (1990).  Fokus studi ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Aktor (kontingensi elite) a carfting dan pertarungan elite menentukan 

proses transisi (replacement; transplecemet; transformasi) jalur 

negoisasi (transaksi) elite jalur paling mulus. 
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2. Struktural (faktor-faktor yang mendorong dan menghambat 

demokrasi.
10

 

Studi konsolidasi demokrasi mencakup peningkatan secara prinsipil 

komitmen seluruh elemen masyarakat dalam aturan demokrasi. Legimitasi 

demokrasi sebuah proses panjang mengurangi kemungkinan pembalikan 

demokratisasi, erosi demokrasi. Demokrasi konsolidasi apabila aktor-aktor politik, 

partai kelompok kepentingan dalam masyarakat menganggap tindakan demokratis 

sebagai alternatife utama dalam meraih kekuasaan dan tidak ada actor atau 

kelompok yang mempunyai klaim veto dalam tindakan pembuatan keputusan.
11

 

Studi transisi politik di  Indonesia pasca Orde Baru dan Reformasi adalah 

perubahan (transisi) politik pasca kejatuhan Soeharto sebagai akibat bekerjanya 

dua arus perubahan demokratisasi dan desentralisasi. Berdasarkan hasil riset 

Demos
12

 (2005) membuktikan bahwa kebebasan sipil dan politik- termasuk 

kebebasan membentuk partai; kebebasan untuk berpartisipasi dalam asosiasi 

sosial dan politik indepensen; kebebasan beragama dan berkeyakinan; serta 

kebebasan media- sudah dianggap lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. 

Empat problema transisi demokratisasi di Indonesia yaitu deficit demokratisasi, 

representasi yag bermasalah, demokrasi oligarkis, demokrasi mengambang. 
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Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang orientasi etnis Tionghoa sebagai akibat arus reformasi yang 

membawa dampak perubahan perubahan politik pada masyarakat Etnis Tionghoa 

di Baturaja, sehingga mereka memiliki  yang kuat  dengan identitas mereka  baik 

sebagai kelompok budaya, kelompok sosial dan individu untuk berpartisipasi dan 

pengakuan hak-hak identitas mereka dalam kehidupan sebagai  warga negara yang 

berbangsa dan bernegara, maka  fokus penelitian ini adalah  Orientasi Politik 

Etnis  Tionghoa di Baturaja. 

  

  

2.   Rumusan Masalah 

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah adalah bagaimana 

orientasi politik etnis Tionghoa di Baturaja? 

 

3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui orientasi politik etnis Tionghoa dalam kesadarannya 

berbangsa dan bernegara  di Kabupaten Ogan Komering Ulu.  

2. Untuk mengetahui faktor apa yang mendorong dan meluasnya tingkat 

orientasi politik etnis Tionghoa di Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam 

penguatan komitmen kebangsaan.  
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4.    Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritis 

Secara  teoritis, hasil penelitian dan kajian ini diharapkan menjadi khazanah 

sekaligus memperkaya kajian di bidang ilmu politik dalam memecahkan 

masalah demokrasi pada kalangan elite politik lokal di Kabupaten Ogan 

Komering Ulu. 

b. Secara Praktis   

Secara praktis, hasil penelitian ini akan memberikan pemahaman mengenai 

bagaimana identitas etnik di Baturaja dapat dikelola sehingga membentuk 

kompetensi kehidupan demokrasi dalam menjalankan kehidupan sosial  baik 

dalam kehidupan politik lokal maupun kehidupan sosial sebagai  warga yang 

berbangsa dan bernegara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


