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Abstrak 

Konsep Post-Chineseness sering digunakan untuk mendeskripsi pandangan 

sinologis terhadap China. Pandangan-pandangan tersebut terdiri dari 

pandangan budaya, identitas maupun agama. Selain itu, Post-Chineseness juga 

digunakan ahli Sinologi untuk membedakaan ke-Tionghoa-an mereka, ke-

Tionghoa-an ini berbeda karena perbedaan antara negara yang pernah di jajah 

oleh bangsa barat maupun negara yang menganggap bahwa mereka sendiri 

lebih pantas mewakili apa yang disebut sebagai “Tionghoa.” Dengan demikian 

“ke-Tionghoa-an” bisa terdiri dari berbagai makna yang berbeda. Tionghoa 

Indonesia menggunakan konsep Post-Chineseness untuk memahami, 

mendefinisi, dan menentukan hubungan mereka dengan China. Tionghoa 

Indonesia secara identitas sering dianggap telah memudar dibandingkan 

dengan Tionghoa yang berada di Malaysia maupun Singapura, namun apabila 

didalami, dari sisi sejarah Tionghoa Indonesia secara identitas pernah 

menggunakan identitas Tionghoanya dalam membentuk ke-Indonesian-nya 

maupun tetap mempertahankan ke-Tionghoa-annya di luar China. 

Kata Kunci 

Chineseness, Post-Chineseness, Indonesia, Sinology, Identitas 

Pendahuluan 

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa tokoh masyarakat maupun ahli Tionghoa 

yang masih berdarah Tionghoa di Indonesia dan berdasarkan teori Post-Chineseness, 

tulisan ini berusaha menjelaskan perbedaan antara “China” dan “ke-Tionghoa-an” atau 

“Chineseness,” dan bagaimana Tionghoa Indonesia membedakan antar komunitas 

Tionghoa maupun China. Tulisan ini berpendapat bahwa dari sisi budaya dan 

kebiasaan orang-orang di daratan China, orang Tionghoa Indonesia mempunyai sisi 

atau perspektif yang berbeda dalam melihat diri mereka sendiri maupun China. 

Berbagai sifat ke-Tionghoa-an ini memungkinkan para Sinologis maupun para tokoh 

Tionghoa Indonesia untuk menjalin hubungan dengan China sesuai dengan maksud 

dan tujuan mereka. Disisi lain, mereka juga dapat menggunakan identitas ke-

Tionghoa-an mereka untuk memutuskan ikatan dengan China, ini memungkinkan 
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karena dalam praktek, mereka berpendapat bahwa Tionghoa Indonesia berbeda 

dengan China. Jadi, dalam tulisan ini akan dijelaskan bagaimana mereka melihat China 

dari sisi budaya maupun dari sisi lingkungan mereka bekembang atau sumber daya 

yang mereka dapat. Selain itu juga, tulisan ini akan membahas para ahli Tionghoa 

maupun tokoh masyarakat ini melihat China dari identitas Tionghoa mereka atau non-

Tionghoa mereka. 

Dari aspek Bahasa dan budaya, bagi orang-orang non Tionghoa memang sangat susah 

untuk membedakan antara orang China daratan dan orang Tionghoa Indonesia. Akan 

tetapi dari aspek sejarah penelitian tentang China, Sinologi maupun penelitian tentang 

ahli Sinologi dan Ahli China kita bisa melihat perbedaan antara China, Tionghoa 

maupun Ahli Sinologi dan ahli masalah China. Sesuai dengan pendapat Ludwig 

Wittgenstein (Shih 2013: 31), kita masih bisa membedakan antara para keturunan 

Tionghoa meskipun para ahli keturunan Tionghoa dan asli Tiongkok sering 

mengidentifikasi diri mereka sebagai Chinese, tetapi mereka masih tidak bisa 

menemukan satu konsensus tentang ke-Tionghoa-an mereka. Sifat seperti ini membuat 

ke-Tionghoa-an dapat didefinisikan secara sosial dan mengubah ke-Tiongho-an 

menjadi sebuah identitas (Thies 2012). 

Ketika China bangkit menjadi satu kekuatan ekonomi dunia, China sering dianggap 

sebagai ancaman dalam tatanan dunia yang sudah dalam zona aman versi negara barat, 

dan etnis Tionghoa di seluruh dunia juga menjadi perhatian sebagai efek dari 

bangkitnya China sebagai raksasa dunia, terutama etnis Tionghoa yang secara budaya 

masih kental dengan budaya China, contohnya Malaysia, Singapura maupun beberapa 

wilayah di Indonesia. Beberapa wilaya di Indonesia, terutama di pulau Jawa, sebagian 

besar etnis Tionghoa telah berbaur dalam kehidupan etnis pribumi Indonesia, baik 

secara kebiasaan, budaya maupun melalui perkawinan campur. Akan tetapi wilayah di 

luar Pulau Jawa, seperti di Kalimantan dan sebagian Sumatera, masyarakat Tionghoa 

sering menerima dan mempraktekkan budaya Tionghoa yang kental, dan ini 

mempengaruhi pandangan masyarakat non-Tionghoa maupun pemerintah terhadap 

orang Tionghoa, yang akhirnya juga berefek kepada hubungan antara Indonesia-

China. 

Sebelum membahas teori Post-Chineseness, tulisan ini akan menjelaskan kepada kita 

bahwa ke-Tionghoa-an Indonesia sebenarnya adalah sifat dari orang-orang Tionghoa 

Indonesia itu sendiri, bagaimana mereka membedakan diri mereka dengan komunitas 

etnis Tionghoa dari wilayah yang berbeda, maupun membedakan diri mereka dengan 

penduduk pribumi setempat. Akhirnya, kita menggunakan teori Post-Chineness untuk 

menjelaskan gejala diatas, yaitu bagaimana Tionghoa saling membedakan dan 

kemudian tidak hanya dalam komunitas dan luar komunitas, tetapi juga saling 

membedakan dari kesamaan dan perbedaan pandangan politik, identitas maupun 

agama maupun diri mereka sendiri dengan negeri leluhur. 
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Ke-Tionghoa-an Indonesia Tidak Relevan Untuk Menjelaskan Hubungan 

Tionghoa dan China 

Penelitian ini menggunakan konsep Chineseness dan Post-Chineseness untuk 

menjelaskan keberagaman Tionghoa di Indonesia. Tionghoa Indonesia adalah orang-

orang Tionghoa yang lahir dan besar di Indonesia, orang-orang Tionghoa dari 

Tiongkok maupun Taiwan, Hong Kong dan negara lain yang berimigrasi ke Indonesia 

setelah era reformasi di tahun 1998. Jadi, berdasarkan asal tempat lahir sudah bisa 

dipastikan betapa beraneka-ragamnya etnis Tionghoa itu sendiri. Orang Tionghoa 

yang lahir dan besar di Pulau Jawa, sebagian besar telah berbaur dan mengasimilasikan 

dirinya dengan budaya setempat, mereka tidak lagi mempergunakan Bahasa atau 

dialek Tionghoa dalam kehidupan sehari-harinya. Orang Tionghoa yang lahir di luar 

pulau Jawa terutama di Kalimantan barat, Sumatera Utara dan Selatan, Bangka-

Belitung masih mempergunakan Bahasa mandarin maupun dialek Tionghoa lainnya, 

akan tetapi mereka tetap mempertahankan identitas kebangsaan nasional mereka 

sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Berbeda dengan Tionghoa yang baru 

menaturalisasikan dirinya setelah tahun 1998, karena bukan lahir dan besar di 

Indonesia, keterikatan hubungan dengan negara yang menjadi tanah air barunya 

tidaklah setajam dengan Tionghoa Peranakan yang lahir dan besar di Indonesia.  

Demikian juga dengan perbedaan etnis Tionghoa di Indonesia maupun di Malaysia. 

Ketika kita melihat Tionghoa di Malaysia, kita akan menemukan orang-orang 

Tionghoa yang fasih berbahasa mandarin, yang masih kental dengan budaya 

Tionghoanya, yang sering dianggap lebih bisa menjaga budaya leluhur negeri 

Tiongkok. Berbeda dengan Singapura yang memiliki jumlah etnis Tionghoa yang 

besar. Secara geografis, Singapura terjepit diantara dua negara besar, dilihat secara 

geografis, Indonesia dan Malaysia termasuk negara yang besar di Asia tenggara, 

dilihat dari jumlah dan agama penduduk, Indonesia dan Malaysia memliki etnis 

Melayu yang besar, dan agama Islam menjadi agama dominan di kedua negeri tersebut. 

Ini menyebabkan ketika terjadi perang dingin, Singapura terjepit diantara kedua negara 

besar ini. Singapura karena ingin menciptakan image bahwa dia bukan sebagai 

perwakilan dari negara China di Asia tenggara, Singapura berupaya keras 

menghilangkan ke-Tionghoa-an mereka sendiri, dengan cara menghilangkan 

pengajaran Bahasa mandarin dan memilih Bahasa Inggris sebagai Bahasa nasional dan 

Bahasa resmi negara mereka. Keanekaragaman Tionghoa di Indonesia merupakan 

bukti bahwa Tionghoa Indonesia tidak homogen dan ini juga adalah salah satu refleksi 

dari apa yang kita namakan  sifat ke-Tionghoa-an. Sifat ke-Tionghoa-an ini terkadang 

membuat Tionghoa sebagai etnis merasa superior dan terkadang juga membuat 

Tionghoa sebagai etnis terpinggirkan, oleh karena itu ita menamakan sifat ke-

Tionghoa-an ini tidak statis dan terus bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan 

zaman. 
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Tentu saja, sifat ke-Tionghoa-an terus melekat dimana ketika para imigran Tionghoa 

yang baru atau para keturunan dari Peranakan Tionghoa itu sendiri secara sadar terus 

mempertahankan identitas Tionghoanya. Komunitas Tionghoa juga dalam keadaan 

sadar, sering memanfaatkan budaya Tionghoa maupun memanfaatkan sumber daya 

atau bantuan dari China untuk tetap membangun dan mempererat nilai-nilai Tionghoa. 

Sifat ke-Tionghoa-an seperti ini sering menimbulkan persepsi bahwa Tionghoa 

perantauan maupun Peranakan di Indonesia masih ingin mempertahankan hubungan 

dengan negeri leluhur, persepsi ini tidak hanya timbul di kalangan masyarakat dan 

pemerintah Indonesia, bahkan persepsi ini juga muncul di kalangan masyarakat dan 

pengambil kebijakan di China. Sifat ke-Tionghoa-an seperti ini telah menimbulkan 

perpecahan di komunitas Tiongha itu sendiri. Komunitas Tionghoa Indonesia yang 

masih bisa berbahasa daerah China, seperti Bahasa Hokkien, Hakka, Tiao Ciu, dll 

sering menganggap dirinya adalah “Tang Ren” (orang Tang) yang berarti orang yang 

masih memiliki budaya maupun ikatan darah asli China, sedangkan mereka 

mendefinisikan orang-orang Tionghoa yang sudah tidak berbahasa Tionghoa dengan 

sebutan Qiao Sheng (orang Tionghoa yang lahir di perantauan atau di luar negeri 

China). Komunikasi antara dua komunitas Tionghoa yang berbeda ini juga berbeda 

tajam, dimana orang Tionghoa yang menganggap diri mereka lebih “pure” akan 

menganggap Tionghoa Peranakan sudah di Indonesianisasikan, tentunya juga 

berpengaruh dalam pandangan mereka tentang China dan penerimaan mereka tentang 

negeri China. Situasi semacam inilah yang sering kita namakan “sesudah sifat ke-

Tionghoa-an” atau Post Chineseness. 

Persamaan sifat ke-Tionghoa-an atau Chineseness di Indonesia adalah ketika mereka 

sama-sama menggunakan budaya China atau ketika mereka sedang menyandang 

identitas Tionghoanya, mereka sering terlihat kuat dan bersatu, mereka lebih baik 

menghindar dari yang dinamakan bentrokan antar sesama Tionghoa di dalam satu 

komunitas atau kesatuan. Ketika Republik Indonesia belum terbentuk, sudah ada tiga 

jenis organisasi Tionghoa yang berbeda di Hindia Belanda. Ketiga organisasi yang 

berbeda ini bisa merepresentasikan pikiran dan pandangan politik maupun mereka 

pada saat itu. Ketiga organisasi tersebut diantaranya adalah: Tiong Hwa Hwee Koan, 

sebagai organisasi Tionghoa maupun organisasi non-Belanda yang pertma yang 

berdiri di Hindia Belanda, Tiong Hwa Hwee Koan secara politik dan budaya lebih 

condong ke negeri leluhur China, meskipun tidak dipungkiri bahwa lagu Indonesia 

Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman juga pertama kalinya dimuat dan 

disebarluaskan di koran Sin Po kepunyaan organisasi Tiong Hwa Hwee Koan. 

(Sudibyo, 2001) Yang kedua adalah organisasi Chung Hua Hui yang terdiri dari 

pemuda-pemuda Peranakan Tionghoa yang lebih banyak mengecap pendidikan di 

sekolah Hindia Belanda maupun Belanda, organisasi ini lebih pro pemerintah Hindia 

Belanda dan menganggap bahwa Tionghoa yang lahir dan menetap di Hindia Belanda 

adalah kawula Belanda. (Suryadinata 1994: 41-42) Organisasi kepemudaan Tionghoa 

yang ketiga adalah Partai Tionghoa Indonesia yang berada di bawah pimpinan Liem 
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Koen Hian, yang menganggap Indonesia adalah negara baru dan tanah tumpah darah 

buat semua orang Tionghoa yang menetap di Hindia Belanda dan oleh karena itu 

pendirian negara baru ini harus segera diperjuangkan. (Jahja 1995) 

Perbedaan pandangan politik tetap terjadi setelah Indonesia merdeka, dimana pada 

zaman Sukarno, ada kelompok Tionghoa yang memilih tetap menjadi warga negara 

China dan ada yang memilih menjadi warga negara Indonesia. Demikian juga yang 

memilih menjadi warga negara Indonesia juga terbagi lagi dua bagian, dimana 

sebagian memilih berasimilasi total menjadi bagian dari bangsa Indonesia, dan 

sebagian lagi memilih berintegrasi sebagai bagian dari nasional bangsa Indonesia. 

Perdebatan format asimilasi dan integrasi belum menemukan titik terang, dimana pada 

tahun 1965 meletus peristiwa Gerakan 30 September yang mengakibatkan jatuhnya 

pemerintahan sukarno yang berefek juga terhadap pilihan politik kelompok pro-

integrasi. Pada masa pemerintahan Soeharto, disatu sisi kebijakan asimilasi total 

menyebabkan sebagian besar orang-orang Tionghoa Indonesia kehilangan identitas 

dan jatidiri Tionghoa, dan ini adalah salah satu dampak positif dari program asimilasi 

bagi pemerintahan Soeharto. Efek lainnya adalah, kebijakan asimilasi Soeharto 

sekaligus juga menyatukan kelompok minoritas Tionghoa yang tadinya terpecah 

dalam pandangan politik. Kebijakan Soeharto membuat kelompok Tionghoa merasa 

di-Cina-kan dan sekali Cina tetap Cina, sehingga membuat sifat ke-Tionghoa-an 

semakin eksis dan bahkan sampai sekarang. (Coppel 1994) 

Orang-orang Tionghoa meskipun punya pandangan politik yang berbeda dan bisa 

menerima perbedaan diantara mereka, akan tetapi karena pada masa Soeharto merasa 

memiliki nasib dan menerima perlakuan yang sama dari pemerintah maupun 

masyarakat non-Tionghoa. Meskipun demikian, mereka tetap masih bisa saling 

membedakan dari satu komunitas dengan komunitas lainnya, seperti contohnya 

komunitas Tionghoa Jakarta yang berbeda dengan komunitas Tionghoa Medan. 

Komunitas Tionghoa Jakarta dan di pulau Jawa berusaha keras menghilangkan ke-

Tionghoa-annya sedangkan komunitas Tionghoa di Medan dan di Pontianak justru 

mempertahankan sifat ke-Tionghoa-annya. Akhirnya, orang-orang Tionghoa yang 

sukses mempertahankan ke-Tionghoa-annya inilah yang akhirnya tetap bisa dibedakan 

dari komunitas Tionghoa itu sendiri. Jadi, ke-Tionghoa-an atau Chineseness adalah 

membedakan diri sendiri dari segi identitas dengan orang lain dan bisa menerima 

identitas yang berbeda dari komunitas Tionghoa lainnya. Karena sifat ke-Tionghoa-an 

Indonesia yang cenderung berbeda dari satu komunitas dan komunitas lainnya, maka 

ke-Tionghoa-an Indonesia sering dianggap lebih “Chinese” dari orang-orang 

Tionghoa yang ada di Tiongkok. Ini tercermin dari budaya dan perayaan hari besar 

adat-istiadat Tionghoa seperti imlek dan capgomeh di Kalbar. Demikian juga ketika 

para peneliti menilai bahwa Tionghoa Indonesia adalah kelompok etnis yang paling 

berhasil berasimilasi ke dalam bagian bangsa Indonesia, para peneliti ini lebih banyak 

mengambil sample dari kehidupan orang-orang Tionghoa yang berada di pulau Jawa. 
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Jadi disatu sisi, benar adanya bahwa Tionghoa Indonesia masih mampu menjaga dan 

masih lebih cenderung berinteraksi dengan negeri leluhur dan disisi lain ada kelompok 

komunitas Tionghoa yang sudah sangat membaur ke dalam kehidupan masyarakat 

etnis lain di Indonesia. Jadi sifat ke-Tionghoa-an di Indonesia sangat tidak relevan 

untuk menjelaskan hubungan antara Tionghoa Indonesia dan China, karena kelompok 

komunitas di satu pulau berbeda dengan pulau lainnya.Post Chineseness atau setelah 

sifat ke-Tionghoa-an menilai bahwa mendefinisikan apa yang disebut “Chineseness” 

atau ke-Tionghoa-an adalah sebuah pekerjaan yang sia-sia, karena Tionghoa itu 

beranekaragam, tidak homogen. Post Chineseness lebih menekankan proses saling 

membedakan antara komunitas Tionghoa yang satu dengan yang lainnya. Melalui 

proses panjang menjadi warga negara Indonesia, dan kecenderungan warga Tionghoa 

sendiri untuk menjadi etnis apa di Indonesia, adalah salah satu sifat yang ditekankan 

oleh Post-Chineseness. Chineseness meskipun bisa membedakan komunitas Tionghoa 

mana yang lebih Tionghoa dan Tionghoa mana yang sudah bukan Tionghoa lagi, tetapi 

Chineseness lebih mengedepankan budaya, identitas, dan perasaan dalam menetapkan  

identitas Tionghoa. Post Chineseness lebih tepat untuk menjawab identitas Tionghoa 

Indonesia dalam menentukan identitasnya sendiri. Karena dalam Post-Chineseness 

orang-orang Tionghoa bisa menentukan identitas Tionghoa-nya bukan hanya 

berdasarkan budaya Tionghoa atau kedekatan dengan negeri leluhur, orang Tionghoa 

juga bisa menentukan identitas Tionghoanya dari sumber daya yang dia dapat dari 

China. Sumber daya yang dimaksud disini adalah memanfaatkan budaya maupun non-

budaya seperti barang-barang produksi China dalam melestarikan budaya Tionghoa 

dan menentukan identitas diri. 

Perspektif Tionghoa Indonesia terhadap China 

Seperti yang kita ketahui Indonesia adalah negara kepulauan yang besar, di setiap 

pulau terdiri dari suku bangsa yang berbeda, demikian juga sama dengan negeri China. 

China juga merupakan negara yang sangat besar di dunia, di setiap propinsi di negeri 

China juga terdiri dari suku bangsa dan sub etnis yang berbeda. Orang-orang Tionghoa 

yang berimigrasi ke Indonesia pada dasarnya sama, raa-rata dari China bagian selatan, 

terutama dari propinsi Guang Dong dan Fu Jian. 

Seperti yang kita kemukan pada bagian sebelumnya, pada masa Hindia Belanda, 

perkumpulan atau organisasi non-Belanda pertama yang berdiri di Hindia Belanda 

adalah Tiong Hwa Hwee Koan. Pada mulanya organisasi ini berdiri adalah untuk 

melestarikan budaya konfusianisme dan mendirikan rumah-rumah baca untuk anak-

anak keturunan Tionghoa yang lahir di Hindia Belanda. Tentu saja pemikiran dan 

budaya dari Tionghoa pada masa ini condong ke daratan Tiongkok. Belanda mulai 

kwatir melihat perkembangan organisasi Tionghoa yang semakin pesat dan akhirnya 

mengijinkan orang-orang Tionghoa bersekolah di sekolah yang didirikan pemerintah 

Hindia Belanda. Ini adalah salah satu politik adu domba pemerintah colonial saat itu. 
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Tentu saja, banyak orang-orang Tionghoa yang terpengaruh dan akhirnya memilih 

menjadi kawula Belanda meskipun tanpa melepas status ke-Tionghoa-an mereka. 

Pada masa-masa menjelang Indonesia merdeka, orang-orang Tionghoa juga ikut 

terlibat aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pemuda-pemuda 

Tionghoa di Surabaya melalui konsulat China di Surabaya pada saat itu mendesak 

pemerintah Chiang Kai Shek turut aktif mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa 

Indonesia di Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebaliknya juga, Presien Chang 

kai Shek melalui radio Nanking menyerukan kepada pemuda-pemuda Tionghoa di 

Indonesia agar ikut aktif bersama para pejuang Indonesia mempertahankan 

kemerdekaan yang sudah diproklamasikan Sukarno. Pada masa-masa itu, orang-orang 

Tionghoa tidak berkewarganegaraan Indonesia, bahkan undang-undang tentang 

kewarganegaraan Indonesia pun belum ada, tetapi sebagian diantara mereka, dengan 

menggunakan identitas dan kewarganegaraan China nya untuk aktif berjuang bersama 

bangsa Indonesia, yang akhirnya ada sebagian yang memilih menjadi warga negara 

Indonesia dan ada sebagian yang memilih tetap menjadi warga negara China, bahkan 

ada yang memilih dua-duanya. 

Ketika Indonesia sudah mendapat pengakuan kedaulatan dari PBB, pada tahun 1949 

China pecah menjadi dua bagian. Pemerintah China Kuo Min Tang yang dipimpin 

oleh Chiang Kai Shek kalah dari kelompok kaum revolusioner yang dipimpin oleh 

pemimpin Partai Komunis China Mao Ze Dong. Chiang Kai Shek membawa 

pemerintahannya mengungsi ke pulau Taiwan dan berjanji akan menyerang dan 

merebut kembali pemerintah yang sah dari tangan Partai Komunis, tetapi sampai saat 

Chiang Kai Shek meninggal dan bahkan sampai saat ini pemerintah Kuomintang tetap 

bertahan di Taiwan dan tetap menggunakan Republik China sebagai nama resmi dari 

negara tersebut, sekalipun sudah tidak diakui lagi oleh Lembaga resmi dunia, 

Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sementara itu, Mao Ze Dong yang didukung oleh rakyat 

China, berhasil menggulingkan pemerintah Kuomintang mendirikan negara baru 

dengan nama Republik Rakyat China dengan ibukota di Beijing sampai saat ini. 

Perang saudara di China juga mengakibatkan perpecahan di kalangan etnis Tionghoa 

di Indonesia. Dimana pendukung setia dari Kuomintang tetap mepertahankan identitas 

Chinese nasionalis dan menyebut mereka sendiri dengan kelompok nasionalis, 

sedangkan pendukung pemerintah komunis Mao menyebut diri mereka dengan China 

baru atau Xin Zhong Guo. Perpecahan di kalangan komunitas etnis Tionghoa tak 

terelakkan, setiap hari selalu terjadi perkelahian antar pemuda Tionghoa yang berbeda 

pandangan politik, propaganda politik, dan saling menyerang antar komunitas di 

media massa. Pada tahun 1950 Presiden Sukarno mengakui kedaulatan Republik 

Rakyat China di Beijing dengan pimpinan Mao Ze Dong membuat Presiden Chiang 

Kai Shek kecewa, kantor konsulat di Indonesia yang sedianya adalah milik pemerintah 

Kuomintang segera dialihkan ke pemerintah komunis, perpecahan semakin tak 
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terelakkan ketika aktivitas pemuda Tionghoa yang berafiliasi ke Kuomintang di batasi 

oleh pemerintah presiden Sukarno karena kedekatan Sukarno dengan RRC. 

Pada tahun 1955, disela-sela Konferensi Asia Afrika di Bandung, presiden Sukarno 

dan perdana Menteri China Chou En Lai merumuskan perjanjian dwikewarganegaraan 

antara Indonesia dan China. Kompleksnya identitas orang Tionghoa di Indonesia pada 

saat itu, membuat pemimpin kedua negara merasa perlu merumuskan 

kewarganegaraan Tionghoa pada saat itu. Dari perspektif Indonesia, presiden Sukarno 

punya keputusan yang jelas untuk kewarganegaraan etnis Tionghoa. Tionghoa 

Peranakan yang lahir di Indonesia dan secara jelas mengakui Indonesia adalah tanah 

air Indonesia adalah warga negara Indonesia. Sedangkan untuk Tionghoa lain yang 

tidak mengakui Indonesia sebagai tanah air dan negaranya adalah orang asing, sama 

seperti orang asing lainnya. Dari perspektif Republik Rakyat China, orang-orang 

Tionghoa yang ada di seluruh dunia adalah warga negara China sesuai dengan asas 

yang dianut China waktu itu, yaitu Ius Sanguinis. Demikian juga pendapat Mao Ze 

Dong, bahwa Tionghoa Indonesia adalah bagian dari Republik Rakyat China dan 

kesetiaan kepada negeri leluhur harus tetap dipertahankan. Masalahnya adalah tidak 

sedikit Tionghoa Indonesia yang tidak bisa menerima legalistas pemerintah Mao Ze 

Dong, terutama Tionghoa yang masih pro kepada pemerintah Kuomintang yang 

berada di Taipei. Gesekan antara dua kelompok komunitas Tionghoa yang berbeda 

pandangan politik sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, dari perang 

propaganda lewat media massa maupun aktivitas di sekolah. Pemerintah Sukarno 

sering mengambil kebijakan yang berpihak kepada Tionghoa komunis, ini dibuktikan 

dengan dilarangnya aktivitas-aktivitas pemuda Tionghoa yang condong kepada 

pemerintah Kuomintang, seperti perayaan hari kemerdekaan Republik China yang 

jatuh pada tanggal 10 Oktober setiap tahunnya. ( Chen Yi Ling 1999: 38). Puncak dari 

keterpihakan presiden Sukarno terhadap komunis China dan Tionghoa, terjadi setelah 

pemberontakan PRRI/Permesta, Sukarno menuding pemerintah Chiang Kai Shek 

terlibat dalam pemberontakan PRRI/Permesta yang mengakibatkan ditutupnya 

sekolah-sekolah Tionghoa yang berafiliasi ke Taiwan. 

Peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang mengakibatkan gugurnya jenderal-

jenderal angkatan darat Republik Indonesia berakhir dengan jatuhnya kekuasaan 

presiden Sukarno. Pengganti presiden Sukarno, Jenderal Suharto mengambil 

kebijakan yang sangat esktrim terhadap Tionghoa di Indonesia. Tahun 1967, setelah 

pemutusan hubungan diplomatic dengan China, otomatis masalah-masalah yang 

berkaitan dengan warganegara Tionghoa di Indonesia menjadi kabur dan tidak jelas. 

Perjanjian dwikewarganegaraan gugur dengan sendirinya, Tionghoa Indonesia yang 

mempunyai kewarganegaraan Indonesia maupun tidak mempunyai kewarganegaraan 

Indonesia tetap didata ulang dan disuruh memilih kembali kewarganegaraanya, dan 

pilihannya tetap satu, yaitu menjadi warganegara Indonesia atau tidak mempunyai 

kewarganegaraan. 
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Soeharto berkuasa selama 32 tahun di Indonesia, dan masalah Tionghoa menjadi isu 

yang sangat sensitive di Indonesia. Soeharto menerapkan kebijakan ganda terhadao 

Tionghoa Indonesia. Disatu sisi, Soeharto ingin orang-orang Tionghoa segera 

berasimilasi ke dalam masyarakat setempat dan menghilangkan segala adat-istiadat 

dan kebudayaan Tionghoa, tetapi disisi lain soeharto menerapkan kebijakan pribumi 

dan non-pribumi. Kebijakan ini jelas bertolak belakang dengan kebijakan asmilasi. 

Kebijakan ini juga tetap membuat Tionghoa di Indonesia menyadari akan ke-Tiongho-

an mereka. Puncak dari diskriminasi rasial era Soeharto berakhir pada bulan Mei 1998, 

dimana terjadi kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa secara besar-besaran 

disebagian kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan Solo. 

Kerusuhan rasial tersebut berakhir dengan jatuhnya Soeharto dari puncak kekuasaan. 

Orang-orang Tionghoa Indonesia mulai menyadari pentingnya kedudukan mereka 

sebagai warga negara di Indonesia. Mereka mulai intropeksi dan berjuang untuk 

mendapatkan hak dan kedudukan yang setara dengan etnis lainnya di Indonesia. 

Proses intropeksi diri etnis Tionghoa dinamakan Post-Chineseness, dimana Tionghoa 

Indonesia mulai menyadari sebab dan akar kerusuhan rasial yang sering terjadi di 

Indonesia. Dalam komunitas Tionghoa terjadi saling tuding, sifat ke-Tiongho-an yang 

superior dan tidak membaur dituding sebagai salah satu akar penyebab kerusuhan 

rasial di Indonesia. Disisi lain, Tionghoa juga merasa meskipun telah menghilangkan 

sifat ke-Tionghoa-an, ke-Tionghoa-an tetap dilekatkan secara erat oleh rezim Soeharto 

kepada mereka. Seperti pendapat Charless A. Coppel, sekali Tionghoa tetap Tionghoa, 

hal ini juga disadari dengan benar oleh etnis Tionghoa di Indonesia. Meskipun mereka 

telah melepas ke-Tionghoa-an mereka, akan tetapi begitu ada gesekan politik, mereka 

tetap merupakan bagian yang rentan untuk dijadikan kambing hitam. Ketika 

menyadari hal tersebut, timbul keinginan untuk tetap menjadi warga negara China atau 

menjadi warga negara dunia ketiga. Peristiwa kerusuhan Mei 1998 dan dinginnya 

reaksi China atas peristiwa tersebut, membuat Tionghoa Indonesia kecewa. Etnis 

Tionghoa Indonesia merasa telah ditinggalkan oleh China, dan China hanya 

memanfaatkan etnis Tionghoa dikala ada keperluan bisnis dan dagang. Kedekatn 

budaya yang dimilik oleh etnis Tionghoa dan China sering dimanfaatkan oleh China 

untuk memperlakukan etnis Tionghoa sebagai jembatan penghubung kepentingan 

China di Indonesia. Etnis Tionghoa tidak ingin menjadi “perwakilan” dari China di 

Indonesia. Mereka ingin menjadi bagian yang utuh dari bangsa Indonesia, akhirnya 

etnis Tionghoa sepakat untuk memperjuangkan hak-hak politik dan kedudukan mereka 

di Indonesia. Etnis Tionghoa tidak ingin menjadi etnis “Cina” di Indonesia, mereka 

berjuang dan berhasil membuat presiden Indonesia saat itu untuk mengeluarkan 

keppres yang berisi tentang penggunaan istilah etnis Cina menjadi Tionghoa dan 

negara China menjadi Tiongkok. 
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Penutup 

Kebijakan asimilasi dan efek positif-negatif dari kebijakan asimilasi sangat tepat untuk 

menggambarkan kehidupan Tionghoa di Indonesia. Kebijakan asimilasi telah 

membuat Tionghoa di Indonesia lebih menyukai nama non-Tionghoa dan mengubah 

nama pribadi mereka menjadi nama yang bersifat atau lebih dekat dengan ke-

Indonesia-an. Ke-Tiongho-an Indonesia telah menjadi satu sub etnis baru yang 

membentuk ke-bhineka-an di Indonesia. Tionghoa Indonesia telah dengan sendirinya 

dan sukarela bergabung menjadi bagian dari nasioanal Indonesia. Perkembangan 

Tiongkok menjadi kekuatan ekonomi dunia juga tidak menggoyahkan semangat etnis 

Tionghoa di Indonesia untuk tetap menjadi bagian dari nasional bangsa Indonesia. 

Meskipun Tionghoa Indonesia masih menggunakan dialek China dan merayakan hari-

hari besar budaya dan adat-istiadat Tiongkok, tetapi itu telah menjadi satu kebudayaan 

dan adat-istiadat yang baru, yaitu adat dan budaya Tionghoa Indonesia, dan ini sesuai 

dengan salah satu konsep Post-Chineseness, dimana komunitas Tionghoa saling 

membedakan diri sendiri dan melihat komunitasnya yang berbeda dengan komunits 

lain di negara lain maupun di Tiongkok. 
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