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ABSTRAK 

 

PERSEPSI ETNIS TIONGHOA SEBAGAI KELOMPOK MINORITAS TERHADAP 

NON- TIONGHOA DALAM POLITIK MULTIKULTURALISME 

( Studi di Kelurahan Metro) 

 

Oleh  

Dian Arisetya 

 

Persepsi etnis Tionghoa erat hubungannya dengan sikap ataupun prilaku yang berkaitan dengan 

diri mereka dan kelompok lain. Persepsi etnis Tionghoa terhadap etnis non-Tionghoa maksudnya 

adalah anggapan atau sikap etnis Tionghoa menilai diri mereka terutama pada posisi atau 

kedudukannya sebagai kelompok minoritas dan cara pandang mayoritas etnis non-Tionghoa. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi etnis Tionghoa sebagai kelompok minoritas 

terhadap etnis non-Tionghoa dalam konsep politik kewarganegaraan multikultural di Kelurahan 

Metro. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan adalah deskriptif, 

dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data 

primer diperoleh melalui wawancara mendalam, survei dan observasi, sedangkan data sekunder 

diperoleh melalui literatur dan dokumen-dokumen. 

Hasil penelitian didasarkan pada teori Kymlicka tentang studi minority group, suatu tinjauan 

tentang etnis Tionghoa peranakan di Indonesia mengatakan bahwa ada pembedaan budaya antara 



penduduk asli Indonesia dan keturunan Tionghoa. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 

kesimpulan bahwa persepsi etnis Tionghoa terhadap etnis non-Tionghoa dipengaruhi oleh 

adanya stereotip atau anggapan negatif dan pembedaan atau diskriminasi perlakuan terhadap 

etnis Tionghoa di Kelurahan Metro.  Diskriminasi ini membuat etnis Tionghoa kesulitan untuk 

membaur dengan masyarakat etnis non-Tionghoa sehingga menumbuhkan sikap membatasi diri 

(mengisolasi diri) etnis Tionghoa yang hanya bergaul di lingkungan kelompoknya saja. Kondisi 

politik di Indonesia saat ini mulai membuka peluang bagi etnis Tionghoa untuk berpartisipasi 

aktif dalam berpolitik yang bertujuan untuk mengakomodir kepentingan kelompoknya sebagai 

kelompok minoritas.  

 

Kata kunci: persepsi, politik multikultural, stereotip, diskriminasi, pembauran. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

PERCEPTION OF CHINESE ETHNIC MINORITY GROUP AS TO NON- 

CHINESE IN POLITICS MULTICULTURALISM 

( Studies in Sub Metro ) 

 

by  

Dian Arisetya 

 

Perception of Chinese people is closely connected with the attitude or behavior 

related to themselves and other groups. Perception of ethnic Chinese to non- 

Chinese ethnic point is the assumption or ethnic Chinese attitude assess 

themselves mainly on the position or the position as a minority and the 

perspective of non-Chinese ethnic majority. 

 

This study aims to determine the perception of Chinese ethnic minority groups 

against non-ethnic Chinese in the political concept of multicultural citizenship in 

Sub Metro. The method used to answer the problem is descriptive, with a 

qualitative approach. The data used are primary data and secondary data, primary 

data obtained through interviews, surveys and observations, while secondary data 

obtained through literature and documents. 

 

The results of the study are based on Kymlicka 's theory of minority group study, 

an overview of the ethnic Chinese Peranakan in Indonesia said that there is a 

distinction between indigenous culture Indonesian and Chinese descent. Based on 



the conclusion, that the perception of ethnic Chinese to non-Chinese ethnic 

influenced by stereotypes or negative assumptions and distinction or 

discrimination against ethnic Chinese in the Village Metro. This discrimination of 

ethnic Chinese make it difficult to mingle with non-Chinese ethnic communities 

that foster self- limiting yourself (isolate themselves) ethnic Chinese who just 

hang out in the group only. Political conditions in Indonesia are now starting to 

open up opportunities for Chinese people to participate actively in politics that 

aims to accommodate the interests of the group as a minority group. 

 

Keywords : perception, multicultural politics, stereotypes, discrimination, 

assimilation. 
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I. PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah  

 

Sekilas sejarah tentang etnis Tionghoa di Indonesia yang disadur dari salah satu  

buku Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia (Suryadinata, 2005: 2). Etnis 

Tionghoa masuk ke Indonesia dalam tiga tahap, mulai dari masa kerajaan, 

kedatangan bangsa Eropa dan kolonial Belanda. Awal kedatangan etnis Tionghoa 

pada abad ke-16 masa kerajaan Sriwijaya. Mereka datang dengan misi 

perdagangan dan kita juga sering mendengar istilah “jalur sutera”. Hal ini 

dikarenakan komoditi yang dibawa yaitu kain sutera dan barang-barang yang 

terbuat dari keramik. 

 

Etnis Tionghoa di Era Kolonisasi sebagai kelompok non-pribumi masih sedikit 

lebih beruntung dibandingkan dengan kondisi masyarakat pribumi yang 

terdiskriminasi oleh penjajah Belanda. Etnis Tionghoa sebagian besar sebagai 

pedagang yang menjadi relasi para penguasa. Meskipun begitu eksploitasi sumber 

daya manusia untuk eksplorasi alam Indonesia yang melibatkan etnis Tionghoa 

dan non-Tionghoa membuat mereka termarginalkan dari sistem kolonisasi 

Belanda. 
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Pada Era Orde Lama kegiatan Etnis Tionghoa di Indonesia tidak terlihat 

berkembang secara signifikan. Mereka mayoritas berprofesi sebagai pedagang, 

dalam keseharian kita sering mendengar sebutan “cukong”. Istilah “cukong” 

adalah pengusaha Tionghoa yang kaya dan biasanya memiliki hubungan dekat 

pihak penguasa (Suryadinata, 2005: 135). 

 

Pada Era Orde Baru kegiatan etnis Tionghoa di Indonesia tidak banyak 

mengalami perubahan. Sebagian besar etnis Tionghoa masih dominan bergerak di 

sektor perniagaan dibandingkan dengan kegiatan politis. Sangat sedikit sekali 

etnis Tionghoa yang terjun di ranah politik ataupun pemerintahan.   

 

Tidak banyak ruang gerak bagi etnis Tionghoa di Indonesia pada masa itu. 

Adanya pembatasan-pembatasan bagi masyarakat khususnya etnis Tionghoa baik 

di bidang politik, sosial maupun ekonomi. Dilihat dari aspek politis, pemeritah 

mewajibkan etnis Tionghoa untuk memiliki identitas lokal seperti dalam 

penggunaan nama pribadi.  Agenda reformasi di Jakarta meninggalkan bekas luka 

dan trauma khususnya bagi etnis Tionghoa. Pada tragedi itu  terjadi penjarahan 

toko-toko, kekerasan dan pelanggaran HAM serta tindakan asusila yang dialami 

perempuan keturunan etnis Tionghoa (Suryadinta,2005: 305). 

 

Pasca runtuhnya Rezim Orde Baru yang dipimpin oleh almarhum mantan 

Presiden Soeharto yang dilengserkan dengan agenda Reformasi oleh puluhan ribu 

mahasiswa yang memboikot gedung MPR RI pada masa itu, kehidupan etnis 

Tionghoa di Indonesia sudah nampak lebih baik. Pemerintah memberikan 

kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam 

pelaksanaan politik dan pemerintahan, contohnya seperti pelaksanaan Pemilihan 
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Umum yang dilakukan secara langsung dan serantak di Indonesia. Kesempatan 

terbuka luas bagi masyarakat dalam segala aspek mencakup kehidupan berbangsa 

dan bernegara yang tentunya membawa angin segar bagi warga etnis Tionghoa di 

Indonesia.  

 

Persepsi etnis Tionghoa pada masa Orde Baru (Ailiyawati, 2006: 25) merupakan 

sindrom minoritas kompleks yang menyatakan bahwa pencitraan etnis Tionghoa 

di Indonesia adalah negatif atau buruk.  Sedangkan pasca Orde Baru atau masa 

Reformasi telah banyak perubahan kebijakan pemerintah khususnya pada 

kepemimpinan almarhum mantan Presiden Abdul Rahman Wahid. Dalam skripsi 

yang berjudul “Partisipasi Politik Etnis Tionghoa pada Pemilihan Presiden I di 

Kota Bandar Lampung “ dikemukakan juga bahwa: 

“Perubahan politik di Indonesia telah mempengaruhi kesadaran politik etnis 

Tionghoa. Sehingga partisipasi politik etnis Tionghoa meluas pasa 

partisipasi politik yang bersifat formal dan informal. Partisipasi politik 

formal berlangsung melalui partai politik etnis, partai poltik multietnis dan 

partai politik yang berasimilasi.” (Ailiyawati, 2006: 26) 

 

 

Masalah  etnis Tionghoa  di Indonesia adalah  masalah manusia, masalah tentang 

hubungan antar manusia dan tentang hidup bersama manusia. Konkretnya 

masalah hubungan rapat antar pribadi dan antar kelompok di kalangan golongan 

minoritas etnis Tionghoa dan mayoritas pribumi (non-etnis Tionghoa) merupakan 

suatu problem bagaimana pribadi-pribadi dan golongan-golongan untuk dapat 

hidup bersama.  Hubungan dan cara hidup bersama bergantung kepada sikap 

rohaniah kedua golongan yang berakar dalam masing-masing pandangan tentang 

manusia dan pandangan hidup mereka yang berbeda-beda. Kita mempunyai dan 

mengakui prinsip-prinsip yang mengatur kehidupan sosial dan nasional kita.  
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Masalah-masalah manusiawi yang dialami oleh etnis non-Tionghoa memerlukan 

semua hasil ilmiah agar dapat dipahami dan diselesaikan. Menurut Suwandi 

Mangkudilaga sebagai seorang penulis yang menghubungkan prinsip moral dan 

persaudaraan dan persamaan hak asasi manusia dengan penyelesaian minoritas 

etnis Tionghoa serta pembauran etnis Tionghoa di Indonesia (sumber). Masalah 

keturunan etnis Tionghoa mulai meluas sejak kerusuhan tanggal 13-14 Mei 1998. 

Tragedi Mei 1998 yang menyisakan trauma bagi masyarakat etnis Tionghoa 

membuat mereka keluar meninggalkan Indonesia dan pindah ke negara lain yang 

dianggap lebih aman. Hal ini sebagai salah satu dampak dari tragedi masa lampau 

yaitu peristiwa 17 Mei 1998 yang banyak memakan korban khususnya etnis 

Tionghoa di DKI Jakarta. Akibat dari peristiwa tersebut banyak sekali etnis 

Tionghoa eksodus ke luar negeri atau bahkan pindah kewarganegaraan 

(Suryadinata, 2005: 310). 

 

Masalah etnis Tionghoa itu disertai dengan krisis ekonomi di Indonesia.  Hingga 

saat ini masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia masih dominan dalam bidang 

perniagaan. Kesenjangan sosial antara etnis Tionghoa dan non-Tionghoa dalam 

masyarakat terlihat eksklusif khususnya dalam kemandirian finansial dan 

pendidikan. Sindiran dari masyarakat non-Tionghoa terhadap etnis Tionghoa 

seperti contohnya “cina sipit, cina loleng, cina medit, cina gemi”. Bahkan mereka  

mempersepsikan kalangan non-Tionghoa sendiri dengan sebuatan “cina ireng” 

(hitam) bagi yang bertingkah laku seperti etnis Tionghoa. Anggapan tersebut 

secara tidak langsung disadari oleh masyarakat telah menumbuhkan stereotype 

terhadap etnis Tionghoa. 
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Kota Metro merupakan salah satu daerah di Provinsi Lampung yang letaknya 

cukup strategis. Kota Metro dihuni oleh masyarakat yang multikultural, 

khususnya di Kelurahan Metro. Penduduk yang tinggal di Kelurahan Metro 

diantaranya adalah suku Lampung, Suku Jawa, Suku Padang, Suku Batak, Suku 

Palembang, Suku Sunda, etnis Tionghoa dan sebagainya. Penduduk Kelurahan 

Metro juga terdiri dari multi-agama yaitu ada yang beragama Islam, Kristen, 

Katoli`k, Hindu, Budha dan kepercayaan Konghucu. Kelurahan Metro memiliki 

jumlah penduduk terbanyak dibandingkan dengan kelurahan lain yang ada di Kota 

Metro. 

 

Kota Metro yang berpenduduk heterogen secara kuantitas, etnis Tionghoa 

merupakan bagian dari kelompok minoritas.  Jumlah keseluruhan penduduk yang 

berdomisili di Kelurahan Metro pada tahun 2012 yaitu  ± 15.000 jiwa dengan 

jumlah wajib e-KTP  sebanyak 8.434 jiwa. Jumlah etnis Tionghoa yang 

berdomisili di kelurahan Metro khususnya yaitu ± 700 jiwa dari total penduduk     

± 15.000 jiwa.   

 

Berdasarkan data statistik kependudukan di Kelurahan Metro  2013 dapat kita 

ketahui bahwa etnis Tionghoa merupakan kelompok minoritas jika dibandingkan 

dengan etnis non-Tionghoa. Berikut ini adalah data etnis Tionghoa di Kelurahan 

Metro tahun 2013 : 
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Tabel 1. Jumlah penduduk menurut suku bangsa pada tahun 2013 

 

No. Suku Bangsa L P 
Jumlah 

(Orang) 

a. Lampung 1.267 1.262 2.529 

b. Jawa 3.815 3.695 7.510 

c. Sunda 247 246 493 

d. Palembang 169 164 333 

e. Padang 557 438 995 

f. Bali 37 35 72 

g. Tapanuli 23 19 42 

h. Lain-lain 1.584 1.585 3.169 

 Jumlah 7.523 7.365 15.143 

 (sumber : Monografi Kelurahan Metro 2013) 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah etnis Tionghoa belum 

spesifik dijabarkan. Data penduduk di atas menunjukkan bahwa etnis non-

Tionghoa jumlahnya lebih besar yaitu + 12.000 jiwa tercantum dalam baris  ke-2 

hingga ke-8 (a-g), sedangkan data etnis Tionghoa di Kelurahan Metro masih 

dikelompokkan pada kategori lain-lain (baris ke 8). Tabel berikutnya akan 

menjelaskan lebih spesifik jumlah etnis Tionghoa di Kelurahan Metro pada tahun 

2013. 
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Tabel 2. Data etnis Tionghoa di Kelurahan Metro pada tahun 2013. 

Rukun 

Tetangga 

Jumlah 

 (orang) 

RT 01 73 orang 

RT 02 15 orang 

RT 03 5 orang 

RT 04 50 orang 

RT 05 30 orang 

RT 06 7 orang 

RT 07 40 orang 

RT 08 25 orang 

RT 09 15 orang 

RT 10 20 orang 

RT 11 50 orang 

RT 12 15 orang 

RT 13 13 orang 

RT 14 14 orang 

RT 15 5 orang 

RT 19 10 orang 

RT 20 15 orang 

RT 34 5 orang 

RT 36 13 orang 

RT 37 30 orang 

RT 38 36 orang 

RT 39 30 orang 

RT 40 40 orang 

RT 41 9 orang 

RT 42 10 orang 

RT 43 10 orang 

RT 46 13 orang 

RT 47 14 orang 

RT 48 17 orang 

RT 49 12 orang 

RT 51 3 orang 

RT 52 70 orang 

RT 53 15 orang 

RT 54 10 orang 

Total: 739 orang 

 

(sumber : Monografi Kelurahan Metro 2013) 

Data penduduk di Kelurahan Metro yang tidak dihuni oleh etnis Tionghoa yaitu di 

RT 16; RT 17; RT 18; RT 21; RT 22; RT 23; RT 24; RT 25; RT 26; RT 27; RT 

28; RT 29; RT 30; RT 31; RT 32; RT 33; RT 50; RT 55. Jumlah total etnis 

Tionghoa  sebanyak 739 orang dari ±15000 jiwa penduduk di Kelurahan Metro. 

Pada data di atas jumlah etnis Tionghoa di Kelurahan Metro terbanyak di RT 01 

yaitu 73 orang.  
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Gambar 1. 

 

 

Komunitas masyarakat minoritas etnis Tionghoa yang tinggal di Kelurahan Metro 

dapat dikatakan   sebesar 5% dari data kependudukan dengan jumlah total ±700 

jiwa yang telah membaur dengan etnis non-Tionghoa. Sebagian besar dari  masih 

menutup diri dengan masyarakat non-Tionghoa. Masalah yang dihadapi oleh 

minoritas etnis Tionghoa di kelurahan Metro yaitu isolasi dari penduduk non-etnis 

Tionghoa, stereotip bahwasanya mereka pelit, serakah, ingin menguasai, tidak 

patriotik dan loyal kepada Indonesia, dan lain-lain.  

 

Permasalahan  yang masih dihadapi oleh etnis Tionghoa di Kelurahan Metro  

yaitu padangan masyarakat yang masih menganggap bahwa etnis Tionghoa adalah 

keturunan China dan bukan etnis asli Indonesia, stereotip negatif terhadap etnis 

Tionghoa seperti ingin menguasai ekonomi atau tidak lebih dari sekedar mesin 

cetak uang, tidak loyal, pelit perhitungan, tidak mau berbaur dengan masyarakat, 

tidak peduli dengan kondisi politik Indonesia, dan lain-lain. Sikap isolasi sebagian 

95%

5%

Diagram prosentase jumlah penduduk 

Kelurahan Metro tahun 2013

a. Etnis non-Tionghoa = 14409 jiwa

b. Etnis Tionghoa = 734 jiwa
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etnis Tionghoa yang dilatarbelakangi oleh trauma atas tragedi  Mei 1998 di 

Jakarta yang juga banyak memakan korban dari etnis Tionghoa, adanya 

kekhawatiran mereka terhadap keamanan diri serta perbedaan budaya dan 

keyakinan yang pada akhirnya membuat mereka bersosialisasi hanya dalam 

lingkup kecil (komunitas Tionghoa). Hal lain yang menarik untuk juga diteliti 

adalah sikap anti-Cina dari masyarakat, pandangan yang berasumsi bahwa etnis 

Tionghoa adalah pandai berdagang dan sukses mengelola bisnisnya. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Pada skripsi ini peneliti ingin memaparkan tentang “Persepsi etnis Tionghoa 

sebagai kelompok minoritas  terhadap non-etnis Tionghoa dalam politik 

kewarganegaraan multikultural (teori Will Kymlicka) yang bersangkutan dengan 

masalah etnisitas khususnya bagi minoritas etnis Tionghoa  di Kelurahan Metro. 

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu : ”Bagaimanakah Persepsi Etnis 

Tionghoa sebagai minoritas di Kelurahan Metro terhadap   Etnis non-Tionghoa 

dalam Politik Multikulturalisme?“ 

 

C.  Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi etnis Tionghoa 

sebagai kelompok minoritas terhadap  etnis non-Tionghoa dalam konsep politik 

kewarganegaaan multikultural di Kelurahan Metro. 
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D.  Kegunaan Penelitian 

1. Secara Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan pada kajian studi 

politik identitas dan multikulturalisme di Indonesia serta dalam menelaah tentang 

persepsi etnis Tionghoa terhadap etnis non-Tionghoa di Kelurahan Metro pada 

khususnya. Penelitian ini melihat minoritas etnis Tionghoa yang berdomisili di 

Kelurahan Metro dalam konteks identitas diri mereka dan menelaah berbagai 

permasalahan etnisitas dalam sistem politik di Indonesia. 

 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat membantu  masyarakat 

multikultural khususnya di Kelurahan Metro dalam menelaah keberadaan 

kelompok minoritas etnis Tionghoa dan perlakuan mereka terhadap kelompok 

non-Tionghoa yang memiliki latar belakang perbedaan identitas dan status sosial. 

Memperkuat nasionalisme bagi etnis Tionghoa dalam rangka menjaga  

keharmonisan antara etnis Tionghoa dengan etnis non-Tionghoa di Kelurahan 

Metro pada khususnya. 

 

 



 

 

 

 

II.   TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Persepsi 

Persepsi (Rakhmat, 2004: 51) merupakan pengalaman tentang obyek peristiwa, 

atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan 

menafsirkan pesan. Persepsi itu didasarkan pada gerakan orang pada petunjuk 

kinesik. Perilaku individu seringkali didasarkan pada persepsi mereka tentang 

kenyataan, bukan pada kenyataan itu sendiri. Jadi persepsi dapat dikatakan 

sebagai suatu tanggapan yang diterima oleh panca indera dan diapresiasikan 

melalui kesan ataupun pesan dalam kenyataan.  

 

Kata persepsi (KBBI, 2001: 675) merupakan kata serapan yang berasal dari 

bahasa Inggris yaitu “perception” yang berarti pengalihan atau tanggapan. 

Menurut wikipedia, Persepsi adalah sebuah proses saat individu mengatur dan 

menginterpretasikan kesan-kesan sensorik mereka guna memberikan arti bagi 

lingkungan mereka. 

 

Menurut Daviddof, persepsi adalah suatu proses yang dilalui oleh suatu 

stimulus yang diterima panca indera yang kemudian diorganisasikan dan 

diinterpretasikan sehingga individu menyadari yang diinderanya itu. Atkinson 

dan Hilgard mengemukakan bahwa persepsi adalah proses dimana kita 

menafsirkan dan mengorganisasikan pola stimulus dalam lingkungan. Sebagai 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku
http://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan
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cara pandang, persepsi timbul karena adanya respon terhadap stimulus. 

Stimulus yang diterima seseorang sangat komplek, stimulus masuk ke dalam 

otak, kernudian diartikan, ditafsirkan serta diberi makna melalui proses yang 

rumit baru kemudian dihasilkan persepsi (Anonim, 2009).  

 

Stimulus mana yang akan mendapatkan respon dari individu tergantung pada 

perhatian individu yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, perasaan, 

kemampuan berfikir, pengalaman-pengalaman yang dimiliki individu tidak 

sama, maka dalam mempersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan 

berbeda antar individu satu dengan individu lain. Setiap orang mempunyai 

kecenderungan dalam melihat benda yang sama dengan cara yang berbeda-

beda. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya 

adalah pengetahuan, pengalaman dan sudut pandangnya. 

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan persepsi adalah tanggapan tentang suatu oyek peristiwa yang diperoleh 

dengan menyimpulkan dan menafsirkan pesan. Persepsi merupakan suatu 

proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk tanggapan yang terjadi 

dalam diri individu sehingga individu sadar akan segala sesuatu dalam 

lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya. 
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B. Etnis Tionghoa 

Kata etnis berasal dari kata ethnos yang dalam bahasa Yunani berarti 

“masyarakat” (Abdullah, 2005: 193). Etnis adalah golongan masyarakat yang 

didefinisikan secara sosial berdasarkan berbagai macam karakteristik kulturnya.  

Etnisitas atau kesukubangsaan (Tumanggor, 2010: 110) selalu muncul dalam 

konteks interaksi sosial pada masyarakat majemuk.  Dalam proses sosial 

kelompok etnik  akan memanfaatkan atribut-atribut sosial-budaya yang dimiliki 

untuk mencapai tujuan tertentu. Manifestasi etnisitas sering menimbulkan 

ketegangan dan konflik sosial di antara pihak-pihak yang terlibat atau yang 

berkepentingan. 

 

Kelompok etnis dalam masyarakat terbagi menjadi dua yaitu: 

a. Kelompok mayoritas 

Kelompok mayoritas atau kelompok dominan dalam suatu masyarakat 

merupakan kelompok yang merasa memiliki kontrol atau kekuasaan untuk 

mengontrol. Konsep mayoritas sering dihubungkan dengan dominant culture. 

Konsep mayoritas menurut Gollnick dan Chinn (1990)  dipahami sebagai 

sebuah aspek yang berkaitan dengan kehidupan kita, terutama dalam interaksi 

antarmanusia. (Liliweri, 2005: 102). 

 

Definisi mayoritas  adalah himpunan bagian dari suatu himpunan yang jumlah 

elemen di dalamnya mencapai lebih dari separuh himpunan tersebut. Mayoritas 

bisa dibedakan dengan pluralitas, yang berarti himpunan bagian yang lebih 

http://id.wikipedia.org/wiki/Himpunan_bagian
http://id.wikipedia.org/wiki/Himpunan_(matematika)
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pluralitas_(pemungutan_suara)&action=edit&redlink=1
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besar daripada himpunan bagian lainnya. Lebih jelasnya, pluralitas tidak bisa 

dianggap mayoritas jika jumlah elemennya lebih sedikit daripada separuh 

himpunan tersebut. Dalam bahasa Inggris Britania, mayoritas (majority) dan 

pluralitas (plurality) sering disamakan dan kata mayoritas juga kadang dipakai 

untuk menyebut margin kemenangan, yaitu jumlah suara yang memisahkan 

pemenang pertama dan pemenang kedua. 

 

Sebuah mayoritas bisa disebut mayoritas sederhana supaya bisa dibedakan 

dengan jenis mayoritas lainnya: mayoritas keseluruhan dalam sistem 

parlementer adalah perbedaan jumlah anggota legislatif antara pihak pemerintah 

dan oposisi; mayoritas absolut adalah mayoritas "seluruh" pemilih, bukan hanya 

orang-orang yang sudah memilih; dan super mayoritas adalah mayoritas yang 

lebih kuat daripada mayoritas sederhana. Jadi kelompok mayoritas dapat 

dikatakan sebagai kelompok yang memiliki kekuasaan dominan atas kelompok 

minoritas baik dalam hal budaya, sosial, ekonomi, maupun politik. 
 

b. Kelompok Minoritas 

Beberapa pengertian kelompok minoritas yaitu  (Liliweri, 2005: 107)
 
: 

1. Kelompok minoritas adalah kelompok yang susunan anggotanya selalu 

memiliki karakteristik yang sama, sehingga tetap menampilkan perbedaan 

dengan kelompok dominan. 

2. Menurut Hebding, kelompok minoritas merupakan kelompok yang berbeda 

secara kultural, fisik, kesadaran sosial, ekonomi, sehingga perlu di 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Supermayoritas&action=edit&redlink=1
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diskriminasi oleh segmen masyarakat dominan atau kelompok masyarakat 

sekeliling. 

3. Kelompok minoritas menurut Louis Wirth (1945) diartikan sebagai 

kelompok yang karena memiliki karakteristik fisik dan budaya yang sama, 

kemudian ditujukan kepada orang lain dimana mereka hidup dan berada.  

 

Sebuah studi minoritas mengajarkan kepada kita bahwa setiap negara memiliki 

kelompok kecil yang disebut minoritas. Ciri-ciri kelompok minoritas yaitu: 

1. Kebangsaan yang berbeda; 

2. Bahasa yang berbeda; 

3. Agama yang berbeda; 

4. Kebiasaan dan sebagainya. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kelompok minoritas memiliki perbedaan baik 

dari segi budaya, fisik, kelas sosial, ekonomi yang termarginalisasi oleh 

kelompok mayoritas.   

 

Brigjen Tedy Jusuf dalam bukunya berjudul “Sekilas Budaya Tionghoa”  

mengatakan bahwa: 

China,orang cina adalah orang yang berwarga negara China,  yang setara 

dengan orang Jepang dan orang Indonesia. Sedangkan orang-orang 

keturunan Cina di Indonesia secara khas disebut sebagai orang Tionghoa, 

dengan demikian akan mudah membedakan bahwa orang Cina sebagai 

Warga Negara Asing (WNA) dan orang Tionghoa sebagai Warga Negara 

Indonesia (WNI) (Suryadinata, 2002:116). 

(Purnama, Derby. 2007. Skripsi. Halaman: 23) 
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Status Tionghoa peranakan sebagai sebuah minoritas di Indonesia berbeda 

dengan status minoritas di negara-negara lain. Tionghoa peranakan di Indonesia 

sebagian besar berbicara bahasa Indonesia ketimbang Tionghoa (Suryadinata,  

2005: 260). Menurut Ridwan mengutip Parsudi Suparlan bahwa kelompok 

minoritas adalah orang yang diperlakukan secara diskriminatif dalam 

masyarakat karena ciri-ciri fisik tubuh atau asal usul keturunan atau kebudayaan 

yang berbeda. Mereka diperlakukan sebagai orang luar dalam masyarakat 

tempat mereka hidup juga menempati posisi yang tidak menguntungkan karena 

mereka tidak memperoleh akses sosial, ekonomi dan politik. Hak-hak minoritas 

dan multikulturalisme dapat menjadi alternatif dan solusi bagi masa depan 

Indonesia yang lebih baik.  

 

Di Indonesia masih terdapat kerancuan dengan istilah “Tiongkok”, “Cina” dan 

“China’.  Secara linguistik istilah “Tiongkok” dan “Tionghoa” hanya ditemukan 

di Indonesia karena lahir dari pelafalan “Zhong Guo” (Negara Tengah) dalam 

Bahasa Indonesia dan dalek Hokien. 

 

Menurut Wikipedia, Tionghoa atau Orang Tionghoa adalah sebutan di 

Indonesia untuk orang-orang dari suku atau bangsa Tiongkok. Kata ini dalam 

Bahasa Indonesia sering dipakai untuk menggantikan kata “Cina” yang kini 

memiliki konotasi negatif.   
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Untuk memudahkan penulis dalam penulisan ini maka untuk menggambarkan 

istilah “Tiongkok”, “Cina” dan “China’ istilah yang penulis gunakan adalah 

istilah Tionghoa. 

 

C. Persepsi Etnis Tionghoa 

1. Persepsi Tentang Diri Etnis Tionghoa 

 

Persepsi tentang diri etnis Tionghoa di Indonesia terbagi dalam tiga kelompok 

yaitu etnis Tionghoa totok, etnis Tionghoa peranakan (keturunan), etnis 

Tionghoa western (berorientasi pada gaya hidup orang Barat). Pada persepsi 

diri etnis Tionghoa di Indonesia, peneliti ingin mengetahui interaksi antara etnis 

Tionghoa sebagai kelompok minoritas dengan etnis non-Tionghoa sebagai 

kelompok mayoritas yang lebih dominan dalam kekuasaan dan peran baik di 

bidang sosial, budaya, dan politik. Hal sangat sering terlihat dari interaksi antar 

keduanya adalah hubungan ekonomi yang secara turun-temurun dan berabad 

silam telah ditekuni oleh sebagian besar etnis Tionghoa di Indonesia. Persepsi 

tentang diri etnis Tionghoa di Indonesia pada dasarnya tidak lepas dari 

pemahaman identitas dan penempatan posisi personal yaitu diri mereka sebagai 

Warga Negara Asing (WNA), atau WNI keturunan Tionghoa, atau bahkan 

Tionghoa peranakan yang terpaksa harus berdomisili di Indonesia. 

 

2. Persepsi Etnis Tionghoa Terhadap Sistem Politik Indonesia  

Di dalam ruang demokrasi di Indonesia masih terdapat pers. Beredar berbagai 

hipotesa tentang bentuk partisipasi politik kelompok masyarakat setelah pada 
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era Soeharto kaum Tionghoa dipaksa menjauhi politik dan berlindung pada 

Partai Golkar. Ada yang berpendapat bahwa masyarakat Tionghoa di Indonesia 

terutama yang bergerak di bidang bisnis dan perdagangan tetap ingin memihak 

partai besar dan yang sedang berkuasa seperti Golkar dan PDI. Pendapat lain 

mengatakan Tionghoa Indonesia memilih partai terbuka yang menjanjikan 

keberagaman. Ada juga keinginan sebagian masyarakat Tionghoa di Indonesia 

untuk membangun kekuatan politik sendiri atau partai politik sendiri.  

 

Contoh, pada pemilu 1999 sebuah partai politik berbasis Tionghoa yang lolos 

dan turut dalam pemilu yaitu Partai Bineka Tunggal Ika Indonesia (PBI) 

dibawah pimpinan Udin Purnomo. Pemilu 1999 juga menghasilkan beberapa 

orang Tionghoa yang berhasil duduk di kursi DPRD, DPR, maupun MPR. Pada 

era itu nama-nama dari etnis Tionghoa seperti Kwik Kian Gie, Tjiandra Wijaya 

Wong, Alvin Lie Ling Piao, Hartati Murdayah Poo dan Daniel Budi Setiawan.  

 

Pada pemilu 2004, tidak ada satu pun partai bernuansa Tionghoa yang berhasil 

lolos pemilu. Beni G Setiono menyatakan bahwa kegagalan terjadi karena 

terlalu mengandalkan dukungan masyarakat Tionghoa. Pandangan dan aspirasi 

politik masyarakat Tionghoa tidak homogen, tetapi heterogen. Selama ini 

pemikiran sebagian warga Tionghoa bahwa memperjuangkan aspirasi tidak 

dapat menggantungkan diri kepada partai lain. Warga Tionghoa mempunyai 

partai sendiri.  
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Peran sosial politik komunitas politik diantaranya didirikannya partai politik, 

ormas maupun LSM. Partai yang didirikan yaitu partai reformasi Tionghoa 

Indonesia (Parti), Partai Bineka Tunggal Ika (PBI). Ormas atau LSM yaitu 

Nation Building (Nabil), Solidaritas Nusa Bangsa, Formasi, Simpatik, Gandi, 

PSMTI, Perhimpunan Inti, dan BEC Surabaya. 

 

Peran warga Tionghoa diperlukan tidak hanya berkonsentrasi dalam bidang 

bisnis saja tetapi juga memasuki segala jenis profesi mulai dari guru, dosen, 

peneliti, tentara, polisi, hakim, jaksa, pengacara, artis, wartawan, sastrawan, 

pelaut sampai politikus. Warga Tionghoa harus berusaha keluar dari isolasi 

yang selama ini mengungkungnya. Politik bukan suatu yang menakutkan dan 

perlu dijauhi, sebaiknya perlu dipelajari dan dipahami. Sebagian warga 

Tionghoa harus turut berpolitik praktis secara aktif dengan cara memasuki 

partai politik yang sesuai dengan pilihannya atau bersama komponen lain 

mendirikan partai politik sebagai alat perjuangan guna mencapai apa yang 

dicita-citakan. Tionghoa jangan mau dijadikan alat pengumpul uang saja seperti 

yang dilakukan pada rezim Orde Baru. Tugas dan kewajiban Tionghoa tidak 

sebatas bidang ekonomi tetapi perlu diperluas dalam berbagai bidang. (Mahfud, 

2010 :320).  

 

Menurut Thung tidak benar jika warga Tionghoa tidak hanya menggeluti 

bidang ekonomi. Lima alasan Thung diantaranya (Mahfud, 2010:281) :  

a. Terbukti ada WNI Tionghoa yang berpropesi sebagai dokter, pengajar, 

arsitek, dan pengacara. 
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b. Selama ini ada citra bahwa warga Tionghoa adalah “binatang ekonomi” 

yang memikirkan keuntungan materi, harus dikikis. 

c. Masa depan warga Tionghoa tidak terbatas dan tidak dibatasi pada bidang 

ekonomi tetapi juga dalam bidang non ekonomi. 

d. Diskriminasi terjadi karena ketimpangan warga Tionghoa khususnya dalam 

bidang politik. 

e. Citra keberhasilan warga Tionghoa di bidang ekonomi patut dipertanyakan 

faktanya atau sekedar mitos. 

 

Beberapa aspirasi politik Tionghoa Indonesia pasca Orde Baru yaitu : 

a. Mendukung gerakan reformasi total dan demokratisasi di Indonesia.  

b. Aspirasi tentang status kewarganegaraan yang dituangkan dalam UU 

Kewarganegaraan No. 12 Th. 2006, UU Administrasi Kependudukan No. 23 

Th. 2006 dan UU Penghapusan diskriminasi ras dan etnis No. 40 Th. 2008. 

c. Aspirasi adanya pahlawan nasional dari warga Tionghoa sebagai pengakuan 

dan kesetaraan etnis. 

d. Aspirasi politik dari politik identitas ke politik multikultural. 

 

D. Politik Identitas 

1. Identitas 

Identitas merupakan sebuah batas yang kuat untuk mengevaluasi kehadiran diri 

kita dengan orang lain (Liliweri, 2005: 38). Menurut Camen dan Champion 

dalam Liliweri mengatakan bahwa “ identitas diri suatu etnik adalah integrasi  
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dari etnisitas dan perasaan kesamaan ras dalam suatu konsep diri. Setiap 

individu memiliki identitas personal mulai dari jenis kelamin, warna suara, gaya 

bicara, tipe wajah hingga status perkawinan, jumlah anak, tingkat pendidikan 

dan tempat tinggal. Champion juga mengemukakan bahwa bahasa merupakan 

identitas utama suatu kelompok etnik (Liliweri, 2005: 35). 

 

Identitas meliputi tiga bentuk yaitu: identitas pribadi, identitas sosial, dan 

identitias budaya. Identitas personal didasarkan pada keunikan karakteristik 

pribadi seseorang. Identitas sosial merupakan identitas yang diperoleh melalui 

proses pencarian dan pendidikan delam jangka waktu lama. Identitas budaya 

merupakan ciri yang ditunjukkan seseorang karena merupakan anggota dari 

sebuah kelompok etnik tertentu. Sedangkan secara sederhana identitas budaya 

adalah rincian karakteristik atau ciri-ciri sebuah kebudayaan yang dimiliki oleh 

sekelompok  orang yang diketahui batas-batasnya, tatkala dibandingkan dengan 

karakteristik atau ciri-ciri kebudayaan orang lain. Menurut Kenneth, identiitas 

budaya sangat tergantung pada bahasa (Liliweri, 2005: 42). 

 

Menurut Mahfud dalam bukunya yang berjudul “Manifesto Politik Tionghoa di 

Indonesia” mengatakan bahwa politik identitas adalah sebuah wacana yang 

berangkat dari asumsi bahwa realitas kehidupan manusia diwarnai oleh adanya 

perbedaan-perbedaan. Perbedaan antar-identitas melahirkan gagasan 

diperlukannya gerakan politik identitas. Wacana politik identitas hendak 

memperjuangkan kesetaraan status dari identitas-identitas yang selama ini 

termarjinalisasi dan tertindas oleh hegemoni kekuasaan struktural dan dominasi 



22 

 

 

identitas pusat (Mahfud, 2010: 248).  Menurut Will (Kymlica, 2003: 99) 

identitas bersama diperlukan untuk menjamin stabilitas dalam demokrasi. 

Sedangkan menurut Lenin bahwa sepenuhnya konsisten untuk mempromosikan 

persamaan bagi minoritas bangsa melalui hak-hak berbahasa dan bentuk-bentuk 

terbatas otonomi daerah, agama, budaya, dan menulis ulang sejarah (Kymlica, 

2003: 107). 

 

Perjuangan eksistensi perjuangan eksistensi budaya status hukum, kesetaraan 

dan posisi golongan Tionghoa dapat dilakukan dengan mengambil metode 

perjuangan politik tanpa harus jatuh pada pola gerakan politik identitas secara 

eksesif. Tionghoa harus memiliki, tepat dan efektif. Identitas politik merupakan 

kristalisasi tradisi politik yang terbangun baik secara alamiah, atau lewat 

serangkaian perjuangan yang disadari.
 
(Mahfud, 2010: 248). 

 

Wacana pengakuan dan identitas merupakan titik keseimbangan antara dua 

elemen yaitu : 

1. Politik universalisme, sebuah pendirian dimana semua individu memiliki 

harga diri setara.  

2. Politik keberagaman, keunikan identitas diakui yang lahir dari peningkatan 

pemahaman terhadap kompleksitas kondisi sosial manusia seiring 

perkembangan zaman. 

 

Reaksi kelompok minoritas tentang “kebangkitan etnis” terutama masalah 

identitas diri dan ekspresi diri (Kymlicka, 2003: 100).  Perjuangan identitas 
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kelompok minoritas tentu tidak  berkaitan dengan identitas nasional. Pendapat 

yang dikemukakan oleh Lenin bahwa identitas nasional tidak ada hubungannya 

dengan sejarah bersama, atau nilai untuk ikut  serta atau merevisi tradisi budaya 

((Kymlicka, 2003: 107). Meskipun telah kita ketahui bahwa unsur identitas dan 

budaya kelompok minoritas Tionghoa di Indonesia berbeda latar belakang 

sejarah yaitu berasal dari Tiongkok (China), hal itu tidak seharusnya menjadi 

permasalahan etnisitas. 

 

 

2. Selfness and Otherness 

Selfness  atau selfishness secara etimologis berarti mementingkan diri sendiri 

atau egois. Selfish adalah  menempatkan perhatian pada diri sendiri atau 

seorang yang memiliki keuntungan lebih baik atau keuntungan dari orang lain. 

Sedangkan Otherness yaitu  lainnya, atau orang lain. Selfness mengacu pada 

sikap seseorang yang mengutamakan dirinya ataupun kelompoknya sehingga 

mengarah pada etnosentrisme, primordialisme, dan disintegrasi. otherness 

adalah suatu sikap yang membedakan perlakuan terhadap orang lain khususnya 

out group dalam masyarakat. 

 

Jadi dalam politik multikulturalisme etnis Tionghoa lebih menunjukkan sikap 

selfness dalam kehidupan bermasyarakat hal ini lebih membuat mereka merasa 

nyaman daripada sikap otherness. 
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3.  Implikasi Politik Identitas 

Beberapa implikasi dari politik identitas diantaranya: 

a. Bangsa Indonesia Keturunan Tionghoa dan Ganti Nama 

Suryadinata dalam buku “Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900-

2002” menuliskan bahwa pada  masa lampau ganti nama biasannya dilakukan 

berdasarkan motif-motif pribadi. Kalau ganti nama oleh orang Indonesia 

keturunan Tionghoa) dimanfaatkan untuk mempercepat proses “nation 

building” maka ganti nama ditujukan untuk menghapus identitas kelompok 

orang Indonesia keturunan Tionghoa. Identitas kelompok etnis keturunan 

Tionghoa selama ini  merupakan penghambat proses “nation building” secara 

cepat.  

 

Menurut hukum dapat dipisahkan warga negara Indonesia, warga negara RRC 

dan orang-orang yang tidak bernegara, tetapi dalam praktiknya merupakan 

realitas dalam hubungan antarkelompok ditemukan penduduk Indonesia yang 

menggunakan nama Tionghoa. Artinya orang Indonesia keturunan Tionghoa 

yang secara aktif telah memenangkan kewarganegaraan RRC dalam praktik 

hubungan antar kelompok disamakan dengan warga negara RRC dan orang 

yang tak bernegara. Salah satu faktor utama yang menyebabkan penduduk 

keturunan Tionghoa dikelompokkan adalah keasingan namanya. Penggantian 

nama secara serentak merupakan langkah positif ke arah kesatuan bangsa. 

Penggantian nama secara serentak berbeda dengan penggantian nama individual 
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yang akan menghapus identitas orang Indonesia keturunan Tionghoa. 

(Suryadinata, 2005: 244-246). 

 

b. Prasangka 

Menurut Worchel dan kawan-kawan (2000) pengertian prasangka dibatasi 

sebagai sifat negatif yang tidak dapat dibenarkan terhadap suatu kelompok dan 

individu anggotanya. Prasangka atau prejudice merupakan perilaku negatif 

yang mengarahkan kelompok pada individualis berdasarkan pada keterbatasan 

atau kesalahan informasi tentang kelompok. Prasangka juga dapat didefinisikan 

sebagai sesuatu yang bersifat emosional, yang akan mudah sekali menjadi 

motivator munculnya ledakan sosial.  

Prasangka berarti membuat keputusan sebelum mengetahui fakta yang relevan 

mengenai objek tersebut. Awalnya istilah ini merujuk pada penilaian 

berdasarkan ras seseorang sebelum memiliki informasi yang relevan yang bisa 

dijadikan dasar penilaian tersebut. Menurut Mar’at (1981), prasangka sosial 

adalah dugaan-dugaan yang memiliki nilai positif atau negatif, tetapi biasanya 

lebih bersifat negatif .  

 

Menurut Brehm dan Kassin (1993), prasangka sosial adalah perasaan negatif 

terhadap seseorang semata-mata berdasar pada keanggotaan mereka dalam 

kelompok tertentu. Menurut David O. Sears dan kawan-kawan (1991), 

prasangka sosial adalah penilaian terhadap kelompok atau seorang individu 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ras
http://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Penilaian
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yang terutama didasarkan pada keanggotaan kelompok tersebut, artinya 

prasangka sosial ditujukan pada orang atau kelompok orang yang berbeda 

dengannya atau kelompoknya. 

 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa prasangka adalah suatu 

sikap negatif yang ditujukan kepada seseorang berkaitan dengan 

keanggotaannya pada suatu kelompok tertentu. 

John E. Farley mengklasifikasikan prasangka ke dalam tiga kategori yaitu: 

 Prasangka kognitif, merujuk pada apa yang dianggap benar. 

 Prasangka afektif, merujuk pada apa yang disukai dan tidak disukai. 

 Prasangka konatif, merujuk pada bagaimana kecenderungan seseorang 

dalam bertindak. 

 

Beberapa bentuk prasangka diantaranya: 

a.  Stereotip 

Stereotip adalah pikiran itu mungkin diadopsi tentang jenis tertentu individu 

atau cara tertentu dalam melakukan sesuatu. Namun keyakinan yang mungkin 

atau mungkin tidak secara akurat mencerminkan realitas. Namun ini hanya 

definisi psikologis fundamental dari stereotip. Pada berbagai disiplin ilmu 

http://en.wikipedia.org/wiki/Reality
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psikologi, ada konsep yang berbeda dan teori stereotip itu memberikan sendiri 

memperluas definisi mereka. 

 

Istilah stereotip berasal dari bahasa Yunani kata  stereospecifically  artinya 

"tegas, padat dan kesan atau kesan kokoh". Istilah ini berasal dari perdagangan 

pencetakan dan pertama kali pada tahun 1798 oleh diadopsi Firmin Didot untuk 

menggambarkan pelat cetak itu digandakan setiap tipografi. Pelat cetak 

duplikat, atau stereotip, digunakan untuk mencetak bukan asli. Stereotip 

digunakan modern dalam bahasa Inggris, di luar percetakan, adalah pada tahun 

1850, dalam kata benda, yang berarti "gambar diabadikan tanpa perubahan". 

 

Stereotip, prasangka dan diskriminasi dipahami sebagai konsep terkait tetapi 

berbeda. Stereotip dianggap sebagai yang paling kognitif komponen, prasangka 

sebagai afektif dan diskriminasi sebagai komponen prilaku reaksi 

merugikan.  Dalam pandangan Tripartit antarkelompok sikap, stereotip 

mencerminkan harapan dan keyakinan tentang karakteristik anggota kelompok 

dirasakan sebagai berbeda dari satu sendiri, prasangka merupakan respons 

emosional, dan diskriminasi mengacu pada tindakan. Stereotip dapat 

menyederhanakan dan membenarkan realitas sosial yang memiliki efek 

berpotensi kuat tentang bagaimana orang melihat dan memperlakukan satu 

sama lain. Akibatnya, stereotip dapat menyebabkan diskriminasi. 

 

Menurut Daniel Katz dan Kenneth Braly, stereotip menyebabkan prasangka 

rasial ketika orang bereaksi secara emosional terhadap nama kelompok, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Greek_language
http://en.wiktionary.org/wiki/%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%8C%CF%82
http://en.wikipedia.org/wiki/Printing_industry
http://en.wikipedia.org/wiki/Printing_industry
http://en.wikipedia.org/wiki/Printing_industry
http://en.wikipedia.org/wiki/Firmin_Didot
http://en.wikipedia.org/wiki/Typographic
http://en.wikipedia.org/wiki/Prejudice
http://en.wikipedia.org/wiki/Discrimination
http://en.wikipedia.org/wiki/Cognition
http://en.wikipedia.org/wiki/Affect_(psychology)
http://en.wikipedia.org/wiki/Discrimination
http://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Katz_(psychologist)
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menganggap karakteristik ke anggota grup itu  dan kemudian evaluasi mereka 

karakteristik.   

Efek dari stereotip  adalah: 

 Pembenaran dari prasangka buruk didirikan atau ketidaktahuan. 

 Keengganan untuk memikirkan kembali sikap seseorang dan perilaku 

terhadap kelompok stereotip. Mencegah beberapa orang dari kelompok 

stereotip masuk atau berhasil dalam kegiatan atau bidang. 

Menurut Choirul Mahfud, suatu kasus stereotip bahwa Tionghoa itu 

perusak ekonomi Indonesia pada saat tertangkapnya seorang koruptor 

kakap yang kebetulan warga Tionghoa (Mahfud, 2010: 250). 

b. Diskriminasi 

Diskriminasi dalam prasangka sosial meliputi: a) motivasi; b) tindakan yang 

menyatakan diskriminasi; c) dampak dari tindakan diskriminasi; d) hubungan 

antara motivasi dan tindakan diskriminasi; e) hubungan antara tindakan 

diskriminasi dengan konteks diskriminasi; f) konteks institusional; g) konteks 

masyarakat luas (Liliweri, 2005: 219). Diskriminasi terbagi menjadi dua bentuk 

yaitu diskriminasi individual dan diskriminasi institusional (Liliweri, 2005: 

221). Tipe-tipe diskriminasi yaitu diskriminasi isolasi; diskriminasi kelompok 

kecil; diskriminasi institusional langsung; dan diskriminasi institusional tidak 

langsung (Liliweri, 2005: 223). 
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c. Isolasi  

Salah satu bentuk prasangka yaitu isolasi yang juga biasa dikenal dengan jarak 

sosial. Isolasi adalah suatu sikap individu atau kelompok yang mengasingkan 

diri atau tetutup dengan dunia luar atau kelompok lain yang berbeda budaya, 

agama, gender, bahasa ataupun status sosial. Sikap isolasi dari seseorang 

ataupun kelompok merupakan pembedaan dirinya dengan kelompok lain yang 

membagi masyarakat dalam in group dan out group. 

 

E. Politik Etnis 

1. Akulturasi dan Asimilasi 

Akulturasi  menurut Soerjono terjadi apabila suatu kelompok manusia dengan 

suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur suatu kebudayaan 

asing yang berbeda sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu 

dengan lambat-laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri 

(Soerjono, 2010: 268). Akulturasi kebudayaan asing itu lambat laun diterima 

dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya 

unsur kebudayaan kelompok itu sendiri.  

 

Konsep asimilasi dengan integrasi di era 1960-an adalah contoh proses dialog 

dalam mencapai titik keseimbangan. peralihan konsep asimilasi menjadi 

kebijakan politik menggeser ekuilibrium dan menghasilkan politik asimilasi 

yang mencoba mengikis simbol-simbol identitas Tionghoa pemanfaatan simbol 
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sebagai komoditas komersial membantu sebaran strategi secara lebih agresif. 

(Mahfud, 2010: 251). 

 

Etnis Tionghoa di Indonesia merupakan etnis minoritas di tengah kemajemukan 

bangsa Indonesia. Asimilasi dan integrasi etnis Tionghoa di Indonesia masih 

agak sukar untuk dilakukan meskipun sudah mulai terlihat adanya asimilasi 

dalam bentuk pernikahan dengan peranakan maupun pribumi. Hal ini 

lantaran Chinese Culturalism yang masih kental dalam diri mereka. (Mahfud, 

2010:32)  

 

2. Politik Multikulturalisme 

Multikulturalisme menurut Ahmad Rifai Harahap yaitu mencakup gagasan, 

cara pandang, kebijakan, penyikapan dan tindakan, oleh masyarakat suatu 

negara, yang majemuk dari segi etnis, budaya, agama, dan sebagainya, namun 

mempunyai cita-cita untuk mengembangkan semangat kebangsaan yang sama 

dan mempunyai kebanggaan untuk mempertahankan kemajemukan tersebut. 

Multikulturalisme (Ubaedillah, 2011: 28) adalah kesediaan menerima kelompok 

lain secara sama sebagai kesatuan tanpa memperdulikan perbedaan budaya, 

etnik, gender, bahasa, ataupun agama. Multikulturalisme memberikan 

penegasan seseorang atau kelompok bahwa dengan segala perbedaannya diakui 

dan sama di dalam ruang publik. Multikulturalisme menjadi respon kebijakan 

baru terhadap keragaman.  
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Multikulturalisme sebagai suatu ideologi dan kebijakan politik yang banyak 

dikembangkan pada kebebasan dan demokrasi sosial dari partai politik. Jenis 

situasi multikultural salah satunya yaitu suatu etnisitas yang dominan. Kondisi 

politik multikultural terjadi pada etnis yang beragam serta tidak universal. Pada 

kelompok lokal, multikulturalisme  biasanya melegalkan proteksi minoritas atas 

sikap diskriminasi. Dalam konteks multikulturalisme, suatu manifetasi dari  

demokrasi liberal menumbuhkan sikap toleransi dan penyatuan. 

(Jupp, James dan Michael Clyne. Multiculturalm and Integration A Harmonius 

Relationship. 2011.  pdf.) 

 

Paham  multikulturalisme mengakui adanya perbedaan-perbedaan di dalam 

masyarakat yang plural dan heterogen. Konstelasi masyarakat multikultural 

dapat diminimalisir dengan kejernihan pemahaman mengenai motif politik 

fundamentalisme yang menunggangi wacana multikulturalisme. 

Multikulturalisme harus selaras dengan nilai-nilai kesetaraan, demokrasi, hak 

asasi manusia dan penegakan hukum positif secara komprehensif.             

(Mahfud, 2010: 54). 

 

Politik multikulturalisme idealnya untuk membongkar sekat-sekat politik 

representasi yang cenderung mengooptasi dan memanipulasi potensi sentiman 

etnoreligius atas nama subalternal kelompok yang jauh dari pusat kekuasaan. 

Multikulturalisme berasumsi bahwa etnosentrisme, xenosentrisme, dan 

xenopobia bukan tutur kata dan sikap yang relevan. Menurut Bikkhu Parekh, 

istilah multikulturalisme mengandung tiga komponen yaitu terkait dengan 
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kebudayaan, konsep merujuk kepada pluralitas kebudayaan dan cara tertentu 

utuk merespon pluralitas. Multikulturalisme bukanlah doktrin politik pragmatis, 

melainkan cara pandang kehidupan manusia (Mahfud, 2010 : 43).
 
Jadi, konsep 

multikulturalisme  di Indonesia adalah pengakuan perbedaan dan persamaan 

antarkelompok yang berbeda budaya, etnis, gender, bahasa ataupun agama 

menjadi suatu kesatuan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan 

Kebinekaan. 

 

Pada konstitusi tertinggi yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 

1945 telah mengatur tentang kewarganegaraan penduduk Indonesia diantaranya 

sebagai berikut : 

a. Pasal 26 ayat 1 : “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa 

Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-

undang sebagai warga negara.” 

b. Pasal 26 ayat 2 : “ Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing 

yang bertempat tinggal di Indonesia.” 

c. Pasal 27 ayat 1 : Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam 

hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan 

itu dengan tidak ada kecualinya.  

 

Menurut pasal di atas, yang dimaksud warga negara Indonesia yang berstatus 

bangsa lain maupun keturunannya yaitu diantaranya keturunan Arab, keturunan 

Tionghoa dan sebagainya. 
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Warga Negara diartikan dengan orang-orang sebagai bagian dari suatu 

penduduk yang menjadi unsur negara. Warga Negara mempunyai kedudukan 

yang khusus terhadap negaranya, dan mempunyai hubungan hak dan kewajiban 

yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Dalam konteks Indonesia, sesuai 

dengan UUD 1945 pasal 26, yang dimaksud dengan Warga Negara yaitu 

bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai 

warga negara. Dalam penjelasan UUD 1945 pasal 26 ini dinyatakan bahwa 

orang-orang bangsa lain misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Cina, 

peranakan Arab dan lain-lain yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui 

Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik 

Indonesia, dapat menjadi warga negara. 

 

3. Kewarganegaraan Multikultural 

Konsep multikulturalisme (Liliweri, 2005: 68-69) secara sosiologis dipahami 

dalam beberapa bentuk yaitu: 

a. Multikulturalisme adalah konsep yang menjelaskan dua perbedaan dengan 

makna yang saling berkaitan. Multikulturalisme sebagai kemajemukan 

kebudayaan dari suatu masyarakat dan seperangkat kebijakan pemerintah 

pusat yang dirancang agar seluruh masyarakat memberikan perhatian 

kepada kebudayaan dari semua kelompok etnik, atau suku bangsa. 

b. Multikulturalisme merupakan konsep sosial yang diintroduksi ke dalam 

pemerintahan agar pemerintah dapat menjadikannya sebagai kebijakan 

pemerintah. 
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c. Multikulturalisme merupakan strategi pendidikan yang memanfaatkan 

keragaman latar belakang kebudayaan dari para peserta didik sebagai salah 

satu kekuatan umtuk membentuk sikap multikultural. 

d. Multikultursalisme merupakan sebuah ideologi sebagai gagasan bertukar 

pengetahuan dan keyakinan yang dilakukan melalui pertukaran 

kebudayaan atau perilaku budaya setiap hari. 

 

Pada konsep kewarganegaraan multikultural menekankan pada persamaan 

perlakuan hak maupun kewajiban bagi seluruh kelompok masyarakat  dalam hal 

identitas yang tak terpisahkan oleh kajian sosial, kebudayaan, agama dan 

kepercayaan. Penting bagi kita untuk memahami seutuhnya makna 

kewarganegaraan multikultural. Salah satu cara yang digencarkan oleh 

pemerintah yaitu melalui pendidikan multikultural. Pada tahan awal pendidikan 

multikultural ditanamkan dalam lingkungan primer yang biasa kita kenal 

dengan keluarga inti dan pada tahap selanjutnya didukung oleh lingkungan 

sekolah, lingkungan kerja serta ditopang dengan kebijakan multikulturalisme 

oleh pemerintah pusat. 
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F. Kerangka Penelitian 

Kerangka penelitian digunakan untuk memudahkan proses penelitian. Pada 

penelitian persepsi etnis Tionghoa sebagai kelompok terhadap etnis non-

Tionghoa di Kelurahan Metro maka penulis menggunakan konsep salah satunya 

yaitu Kymlica tentang studi minority group. Tinjauan tentang etnis Tionghoa 

peranakan di Indonesia mengatakan bahwa ada pembedaan budaya antara 

penduduk asli Indonesia dan keturunan Tionghoa. 

 

Etnis Tionghoa sebagai kelompok minoritas baik dalam posisi budaya maupun 

politik. Sebagai contoh penggantian nama diri etnis Tionghoa peranakan untuk 

mempercepat integrasi kebangsaan di Indonesia pada masa Orde Baru. 

Pembauran dari  aspek budaya dan politik diperlukan untuk mengintegrasi 

antara etnis Tionghoa dan etnis non-Tionghoa untuk menciptakan persatuan dan 

kesatuan di Indonesia dan mencegah disintegrasi serta diskriminasi terhadap 

kelompok tertentu.  

 

Peleburan budaya etnis Tionghoa diharapakan dapat membangun integrasi 

sosial dengan penduduk non-etnis Tionghoa dan menciptakan pluralisme di 

masyarakat. Hal tersebut justru akan terjadi sebaliknya yaitu disintegrasi sosial 

jika etnis Tionghoa & non-Tionghoa yang tidak saling menerima. Persepsi etnis 

Tionghoa mencakup beberapa hal mendasar yaitu stereotip, prasangka, isolasi 

diri dan diskriminasi. 
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Berikut ini adalah bagan kerangka penelitian : 

Gambar 2. 
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III.   METODOLOGI 

 

A. Tipe dan Jenis Penelitian 

Salah satu unsur metodologi yang telah dirumuskan oleh Anton Bakker dan 

Achmad Charris Zubair  yaitu deskripsi (Surajiyo, 2009: 91). Mereka berasumsi 

bahwa seluruh hasil penelitian harus dapat dideskripsikan. Pada penelitian 

deskripsi data yang dieksplisitkan memungkinkan dapat dipahami secara 

mantap. Tipe Penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu memaparkan 

subyek penelitian. Tipe penelitian ini didasarkan pada pertanyaan dasar yaitu 

“bagaimana” (Gulo, 2010: 19).  

 

Jenis penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif. Pada penelitian kualitatif 

tidak merumitkan penghitungan angka pada statistika sosial tetapi lebih 

menekankan pada data-data dari hasil observasi dan wawancara peneliti dengan 

informan yang dituangkan dalam tulisan baku. Transkrip hasil wawancara 

sebagai salah satu instrumen data sekunder yang kemudian disisipkan dalam 

bentuk lampiran penelitian. 

 

B. Fokus Penelitian  



38 
 

Fokus dalam penelitian sangat diperlukan untuk melakukan pembatasan 

masalah. Pembatasan masalah berperan dalam mengarahkan alur penelitian 

yang dilakukan. Perlunya menentukan arah fokus penelitian akan memudahkan 

peneliti dalam mengumpulkan data di lapangan. Adanya fokus dalam penelitian 

juga berpengaruh terhadap cakupan masalah yang diteliti agar tidak meluas dan 

menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti. Mengacu pada teori yang 

dikemukakan oleh Will Kymlicka tentang politik multikultural bahwa identitas 

bersama diperlukan untuk menjamin stabilitas dalam demokrasi, persamaan 

bagi minoritas bangsa melalui hak-hak berbahasa dan bentuk-bentuk terbatas 

otonomi daerah, agama, budaya dan menulis ulang sejarah. Penelitian ini 

terfokus pada  masalah yaitu: 

“Persepsi etnis Tionghoa sebagai kelompok minoritas terhadap etnis non- 

Tionghoa dalam politik multikulturalisme di Kelurahan Metro.” 

 

C. Lokasi dan Waktu  

Lokasi penelitian di Kelurahan Metro, Kota Metro. Alasan peneliti memilih 

lokasi tersebut karena penduduk yang heterogen menciptakan multikultural di 

Kelurahan Metro, peneliti juga memperhatikan akses yang mudah dijangkau 

guna efisensi dan efektifitas waktu dan biaya. Kelurahan Metro juga berlokasi 

di pusat Kota Metro sehingga cukup signifikan dalam mengumpulkan informasi 

tentang etnis Tionghoa  sebagai kelompok minoritas dari jumlah total penduduk 

yang mencapai ±15.000 jiwa.  
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Menentukan waktu penelitian adalah salah satu instrumen wajib dalam suatu 

penelitian. Hal ini penting diperhatikan agar penelitian dapat berjalan secara 

efektif dan efisien sehingga tidak menyulitkan peneliti dan juga informan 

sebagai obyek data. Pengaturan waktu yang tepat tentu akan cukup membantu 

peneliti dalam mengumpulkan data pada saat observasi di lapangan. Waktu 

penelitian dilakukan pada tanggal Agustus 2013 sampai April 2014. 

D. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari observasi di lapangan, 

wawancara, dan dokumentasi.  Observasi dilakukan langsung oleh peneliti 

terkait persepsi etnis Tionghoa terhadap etnis non-Tionghoa dan permasalahan 

etnisitas di masyarakat khususnya di Kelurahan Metro. Peneliti melakukan 

wawancara mendalam (in-depth interview) kepada para informan sebagai 

sumber data. Dokumen sebagai data pelengkap dalam penelitian diantaranya 

berupa foto-foto yang diperoleh di lapangan dan dilampirkan pada data hasil 

penelitian. 

 

E. Penentuan Informan 

Informan dalam penelitan ini adalah penduduk etnis Tionghoa yang berdomisili 

di Kelurahan Metro dengan kategori yaitu remaja dan dewasa yang menganut 

agama diantaranya Islam, Kristen, Katolik, Budha, dan Konghucu. Informan 

dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu penentuan 
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informan disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan dianggap telah 

mewakili populasi.. Jumlah informan diambil secara acak dari 36 RT yang ada 

di Kelurahan Metro yang dihuni oleh etnis Tionghoa diambil sebagai sampel 

penelitian. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan 

dalam rangka mencapai tujuan penelitian (Gulo, 2010: 110). Data yang akan 

dikumpulkan dalam penelitian diantaranya: literatur, hasil observasi, 

wawancara mendalam, dan dokumen. Pengumpulan data dilakukan untuk 

memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan 

penelitian (Gulo, 2010: 110). Observasi yaitu melalui pengamatan langsung 

pada obyek penelitian.  

 

Dari pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa teknik pengumpulan 

data adalah teknik atau prosedur yang dipergunakan untuk memperoleh data-

data yang diperlukan secara akurat 

 

Metode pengumpulan data antara lain: observasi, wawancara, kuisioner dan 

dokumenter. Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian diantaranya berasal 

dari literatur, hasil observasi dan wawancara, serta dokumen (Gulo, 2010: 115). 

Pada penelitian ini digunakan metode wawancara berstruktur untuk 

mengarahkan jawaban pada pola pertanyaan yang dikemukakan. Pengumpulan 
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data dengan wawancara (Singarimbun, 1995: 192) merupakan suatu proses 

interaksi dan komunikasi.  

 

Teknik wawancara menggunakan informan kunci yaitu beberapa orang yang 

menjadi informan dalam penelitian. Pewawancara diharapkan menampilkan 

pertanyaan kepada responden. Syarat menjadi pewawancara yang baik ialah 

keterampilan mewawancarai, motivasi tinggi, dan rasa aman, artinya tidak ragu 

dan takut menyampaikan pertanyaan. Teknik pengumpulan data dengan 

dokumen (Gulo, 2010: 123) adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan 

atau peristiwa pada waktu yang lalu. Dokumentasi berasal dari data Bappeda 

Kota Metro, arsip Kelurahan Metro, dan  dokumen foto.  

 

 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data digunakan dalam penelitian deskriptif untuk 

menggambarkan analisis data di lapangan. Analisis data pada penelitian ini 

menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dengan pemeriksaan keabsahan 

data. Triangulasi dilakukan dalam pengecekan data untuk memperoleh 

keyakinan terhadap kebenaran data pada penelitian kualitatif. 
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1. Reduksi Data 

Hal-hal yang dilakukan dalam mereduksi data yaitu: memusatkan perhatian 

dalam menyederhanakan, abstrak dan transformasi data dari hasil wacancara 

dengan informan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya 

 

2. Penyajian Data 

Pada penelitian deskriptif kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk 

narasi. Data yang ditulis dalam narasi merupakan hasil data yang telah 

direduksi. Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. 

 

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Data 

Penarikan kesimpulan penelitian diperoleh dari hasil verifikasi data yang 

dilakukan peneliti dengan para informan dan data di lapangan. Hasil penarikan 

kesimpulan harus sesuai dengan permasalahan yang diteliti serta hal-hal yang 

telah menjadi tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan dalam penelitian 

merupakan hasil yang menjawab permasalahan yang diteliti. Verifikasi data  

dilakukan setelah memperoleh data yang pertama kemudian peneliti melakukan 

wawancara kembali dengan informan lainnya untuk memperoleh hasil yang 

lebih akurat. 
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Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel 



 

 

IV. GAMBARAN UMUM 

 

A. Monografi Kelurahan Metro 

Kelurahan Metro adalah salah satu tempat yang dihuni oleh kelompok minoritas 

etnis Tionghoa di Kota Metro. Luas dari  Kelurahan Metro  yaitu 2,28 Km. Batas 

wilayah Kelurahan Metro yaitu sebelah utara bebatasan dengan Kelurahan 

Imopuro / Jl Jendral Sudirman dan   Jl. AH Nasution; sebelah selatan bebatasan 

dengan Kelurahan Mulyojati Kec. Metro Barat / Way Batang Hari; sebelah barat 

bebatasan dengan Kelurahan Ganjar Asri Kec. Metro Barat /  Jl. Jend. Sudirman, 

Tersier Sumur Bandung; sebelah timur bebatasan dengan Kelurahan Yosorejo dan   

Kel. Iring Mulyo. 

 

Keadaan Geografis dari Kelurahan Metro memiliki ketinggian tanah dari 

permukaan laut yaitu  48 Meter.  Curah hujan sebesar 181,3 mm/th sedangkan dari 

segi topografi Kelurahan Metro termasuk dalam dataran rendah dengan suhu 

udara rata-rata 30°C. Area pertanahan digunakan sebagai : 

a. Jalan    : 11.6 Km 

b. Sawah dan Ladang    : 105   Ha 

c. Bangunan Umum    : 8,5 Ha 

d. Kolam    : 3,5 Ha 

e. Pemukiman Umum    : 167 Ha 

f. Jalur Hijau    : - Ha 

g. Pekuburan    : 2 Ha 

h. Lain-lain    : 3 Ha 
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Data kependudukan yaitu jumlah laki-laki sebanyak 7.693 orang dan jumlah 

perempuan sebanyak 7.450 orang. Jadi jumlah total keseluruhannya adalah 15.143 

orang dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 3.742  KK. Jumlah WNI 

sebanyak 15.143 orang . Jumlah penduduk menurut agama yaitu Islam sebanyak 

12.659 orang, Kristen sebanyak 769 orang, Katholik sebanyak 826 orang, Hindu 

sebanyak 107 orang, dan Budha sebanyak 782 orang. (sumber: monografi 

Kelurahan Metro tahun 2013). 

 

B. Sejarah Singkat Etnis Tionghoa di Indonesia 

Pada zaman penjajahan pemerintah Hindia Belanda di Indonesia, etnis Tionghoa 

sudah menjadi kongsi dagang khususnya di Pulau Jawa. Salah satu tokoh ternama 

pada masa itu yaitu Laksamana Cheng Ho yang berperan dalam penyebaran 

agama Islam di Indonesia. Sejak itu pula etnis Tionghoa yang sebagian besar 

menjadi pedagang mulai membaur dengan penduduk lokal (pribumi). Pembauran 

tersebut menumbuhkan asimilasi dan akulturasi diantara kedua kelompok yaitu 

etnis Tionghoa dan etnis non-Tionghoa di Indonesia. 

 

Pada era Orde Lama, etnis Tionghoa dianggap sebagai kelompok yang beraliran 

komunis yaitu dari negara asal nenek moyang mereka di RRC. Sebagian dari 

mereka tergabung dalam PKI. Etnis Tionghoa dianggap sebagai musuh yang tidak 

loyal terhadap negara Indonesia. Pasca Orde Lama banyak rimbul pelanggaran 

yang mempersempit ruang gerak etnis Tionghoa di Indonesia. Contohnya tidak 

diakuinya aliran Konghucu, pelarangan budaya Tionghoa seperti perayaan Cap 

Gomeh dan Barongsai, pelarangan menggunakan bahasa Mandarin, keharusan 
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bagi etnis Tionghoa untuk menggunakan nama diri dalam bahasa Indonesia dan 

sebagainya. 

 

Pada era Reformasi jalan bagi etnis Tionghoa mulai terbuka lebar. Pada masa itu 

etnis Tionghoa mulai mendirikan Partai Tionghoa Indonesia (PTI). Pada era 

pemerintahan mantan presiden Abdul Rahman Wahid atau kerap disapa Gus Dur, 

etnis Tionghoa mendirikan organisasi Perti (Perhimpunan Tionghoa Indonesia). 

Pada masa itu pula muncul kebijakan yang membolehkan etnis Tionghoa dan 

keturunannya untuk unjuk diri dalam politik dan memperluas warisan budaya dari 

nenek moyang mereka. Selain itu ada juga kebijakan yang mengakui agama 

Konghucu sebagai agama resmi yang diakui di Indonesia dan pemberlakuan hari 

libur nasional pada perayaan Imlek dan Cap Gomeh. 

 

Pada era kepemimpinan mantan presiden Megawati Soekarno Putri, mulai banyak 

etnis Tionghoa yang ikut tejun dalam politik. Mereka mulai membaur dengan 

pertai politik yang ada, contohnya yaitu mereka menjadi anggota ataupun sekedar 

simpatisan partai PDI-Perjuangan. Sedangkan pada era pemerintahan presiden 

Susilo Bambang Yudoyono (SBY) sebut saja salah satu tokoh dari kelompok etnis 

Tionghoa yang tak asing kita kenal yaitu Hari Tano pemilik MNC Grup. Beliau 

adalah salah satu figur yang terjun dalam politik di Indonesia dari Partai 

HANURA. Selain itu etnis Tionghoa khususnya di Kelurahan Metro juga berbaur 

dengan beberapa partai politik yang ada saat ini yaitu contohnya Partai Demokrat, 

PDI-Perjuangan dan PAN. 
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C. Organisasi-organisasi Etnis Tionghoa di Kelurahan Metro 

Organisasi yang dimiliki oleh kelompok etnis Tionghoa baik sosial maupun 

pendidikan khususnya di Kelurahan Metro yaitu Paguyuban Gotong royong yang 

sudah berdiri lebih dari sepuluh tahun; komunitas religius GKI Pantikosta Metro; 

Komunitas GKI Santa Maria; Komunitas Penggiat Budaya Barongsai Kota Metro; 

SD Kristen 1 Metro, SD Katolik; dan Rumah Sakit Mardi Waluyo (sumber data 

Kelurahan Metro 2013). 

 

D. Multikulturalisme di Kelurahan Metro 

Penduduk yang tinggal di Kelurahan Metro adalah multietnis dengan penghuni  

mayoritas yaitu dari suku Jawa. Etnis Tionghoa juga menjadi bagian dari 

penduduk di Kelurahan Metro dalam kelompok minoritas. Jumlah etnis Tionghoa 

dapat kita lihat dari tabel monografi Kelurahan Metro yaitu sebanyak 739 orang. 



 

 

 

 

VI.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Wawasan Nusantara diperlukan bagi masyarakat untuk menciptakan 

pluralisme dalam lingkungan yang multi etnis. 

2. Etos kerja etnis Tionghoa perlu diperhatikan agar tidak terjadi kesenjangan 

sosial maupun politis di Indonesia khususnya di Kelurahan Metro. 

3. Partisipasi politik dari kelompok minoritas etnis Tionghoa di Kelurahan Metro 

tidak dipandang sebelah mata oleh etnis non-Tionghoa. 

4. Penjagaan identitas Etnis Tionghoa sebagai WNI serta pelestarian nilai-nilai 

budaya lokal yang cukup kental dalam politik di Indonesia khususnya di 

Kelurahan Metro. 

5. Pentingnya pendidikan multikultural dalam kewarganegaraan sebagai 

perwujudan dari Pancasila sila kedua yaitu “Kemanusiaan yang adil dan 

beradap” serta sila kelima yaitu “ Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia” 

 

B. Saran 

 

1. Etnis Tionghoa maupun etnis non Tionghoa perlu membuka diri dan tidak 

berada dalam kelompoknya sendiri. Saling menerima kelebihan dan 

kekurangan masing-masing dan belajar berpikir positif.  Etnis Tionghoa 

mulai untuk membuka diri dan berbaur dengan masyarakat mayoritas.  
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Demikian pula sebaliknya etnis non Tionghoa merangkul masyarakat 

minoritas dan tidak mediskriminasikan kelompok lain agar tercipta hubungan 

yang harmonis antar etnis. 

2. Partisipasi dibutuhkan Etnis Tionghoa khususnya dalam menjaga politik 

multikultural sebagai identitas dalam  NKRI yang berbudaya dan memiliki 

beragam etnis. 

3. Peran aktif Pemerintah Daerah dalam menunjang terciptanya masyarakat 

multikultural yang sejahtera tanpa diskriminatif dan meminimalkan terjadinya 

politik etnis dalam pemerintahan dan pelayanan bagi masyarakat di Kota 

Metro. Pemerintah dapat membuat dan melaksanakan program pembauran 

agar lebih baik dan memberikan pengetahuan tentang budaya etnis lain yang 

seluas-luasnya kepada masyarakat melalui sekolah-sekolah, LSM, kantor dan 

instansi-instansi pemerintah. 

4. Etnis Tionghoa sebagai salah satu kelompok yang berperan aktif dalam 

perputaran perekonomian daerah sudah semestinya juga turut serta dalam 

mensukseskan pluralisme dalam kewarganegaraan multikuktural di Kota 

Metro. 
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