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SARI 

Faisal, Amir, 2019. Dinamika Sosial Ekonomi Etnis Tionghoa dengan Jawa di 

Welahan Dari Masa Orde Baru Sampai Dengan Reformasi. Jurusan Sejarah, FIS 

UNNES. Pembimbing Prof. Dr. Wasino, M.Hum dan Drs. Ibnu Sodiq, M.Hum. 

Kata Kunci : Etnis Tionghoa, Orde Baru, Welahan, Reformasi. 

Pada masa Orde Baru, pemerintah menerbitkan beberapa peraturan-

peraturan yang ditujukan untuk etnis Tionghoa. Tujuan pemerintah menerbitkan 

peraturan tersebut supaya etnis Tionghoa dapat melebur kedalam masyarakat. 

Namun yang terjadi malah sebaliknya, banyak perlakuan-perlakuan diskriminasi 

yang dialami etnis Tionghoa. Hal itu terus terjadi hingga menjelang jatuhnya 

presiden Soeharto pada tahun 1998. Tahun tersebut menjadi puncak dari masalah-

masalah yang diterima oleh etnis Tionghoa di Indonesia. Dalam penelitian ini, 

penulis akan membahas tentang dinamika sosial ekonomi antara etnis Tionghoa 

dengan Jawa yang berada di Welahan. Welahan sendiri merupakan suatu daerah 

yang memiliki beberapa etnis yang mendiami daerah tersebut, termasuk etnis 

Tionghoa. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah membahas 

tentang pelaksanaan kebijakan pemerintah terhadap etnis Tionghoa di Welahan dan 

dinamika sosial ekonomi etnis Tionghoa dengan Jawa di Kecamatan Welahan pada 

masa Orde Baru hingga Reformasi. 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, yang meliputi empat 

tahap yaitu: (1) Heuristik yakni pengumpulan data berupa arsip dan surat kabar 

yang didapatkan di Arsip Kompas, Depo Arsip Suara Merdeka, BPS Kabupaten 

Jepara serta hasil wawancara dengan pengurus klenteng Hian Thian Siang Tee dan 

tokoh Tionghoa Welahan, (2) Kritik Sumber yakni melakukan uji otensitasn dan 

kredibilitas, (3) Interpretasi, yakni penafsiran terhadap sumber yang telah 

diverifikasi, dan (4) Historiografi, yakni penulisan secara kronologis sebagai hasil 

dari penelitian sejarah. 

 Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini yang terjadi di Welahan yaitu, etnis 

Tionghoa mengalami beberapa perubahan. Hal ini tentunya merupakan dampak 

dari peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah waktu itu. Di masa Orde Baru, etnis 

Tionghoa Welahan cenderung lebih tertutup dan berdiam diri serta jarang 

bersosialisasi dengan masyarakat non-Tionghoa. Di bidang ekonomi, etnis 

Tionghoa cenderung lebih maju walaupun tidak semuanya karena pemerintahan 

Orde Baru membatasi etnis Tionghoa untuk menggeluti di bidang-bidang tertentu. 

Berbeda dengan Orde Baru, di era Reformasi etnis Tionghoa lambat laun mulai 

membuka diri dan mulai menggeluti pekerjaan pada bidang-bidang yang 

sebelumnya jarang mereka masuki. Hal ini tentunya merupakan hal yang positif 

bagi etnis Tionghoa di Welahan untuk hidup bermasyarakat.  

ix 
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ABSTRACT 

Faisal, Amir, 2019. Social Dynamics and Chinese Ethnic Economy in the Welahan 

in the New Order Period until the Reformation Period. Department of History, FIS 

UNNES. Advisor Prof. Dr. Wasino, M. Hum and Drs. Ibnu Sodiq, M. Hum. 

Keywords: Chinese Ethnic, New Order, Welahan, Reformation. 

During the New Order, the government issued several regulations aimed 

at ethnic Chinese. The purpose of the government was to issue these regulations so 

that ethnic Chinese could merge into society. But what happened instead was the 

fact that there were many discriminatory treatments experienced by the ethnic 

Chinese due to these regulations. This continued until the fall of President Suharto 

in 1998. That year became the culmination of the problems that were accepted by 

ethnic Chinese in Indonesia, as many ethnic Chinese knew were victims of the 

incident. In this research, the author will discuss the socio-economic dynamics 

between Chinese and Javanese in Welahan. Welahan itself is an area that has several 

ethnic groups that inhabit the area, including Chinese. The problem discussed in 

this research is to discuss the socio-economic dynamics of the ethnic Chinese with 

Java in the Welahan sub-district during the New Order and the socio-economic 

dynamics of the ethnic Chinese with Java in the Welahan sub-district during the 

Reformation. 

  

 This study uses a historical research method, which includes four stages, 

namely: (1) Heuristics, namely the collection of data in the form of archives and 

newspapers obtained at the Kompas Archive, the Suara Merdeka Archive Depot, 

BPS Jepara Regency and the results of interviews with the Hian Thian Siang Tee 

temple administrator and Chinese characters in Welahan, (2) Source Criticism, that 

is, tests of authenticity and credibility, (3) Interpretation, namely interpretation of 

verified sources, and (4) Historiography, namely chronological writing as a result 

of historical research. 

The results and conclusions from this research that took place in Welahan 

namely, the ethnic Chinese experienced several changes. This is certainly an impact 

of the regulations issued by the government at that time. In the New Order era, 

Welahan Chinese tend to be more closed and silent and rarely socialize with non-

Chinese people. In the economic field, ethnic Chinese tend to be more advanced, 

although not all because the New Order government restricted the ethnic Chinese 

to work in certain fields. In contrast to the New Order, in the Reformation era the 

ethnic Chinese gradually began to open up and began to work in fields that they 

rarely entered before. This is certainly a positive thing for the ethnic Chinese in 

Welahan to live in a community. 

x 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk. Masing-masing 

masyarakatnya terdiri dari etnis-etnis yang berasal dari berbagai macam latar 

belakang sosial dan budaya yang khas dan berbeda satu dengan yang lain. Suatu 

masyarakat akan selalu bersifat dinamis, dimana mereka akan selalu berkembang 

dan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Perubahan pada 

masyarakat pada prinsipnya merupakan suatu proses yang terus menerus, artinya 

bahwa setiap masyarakat pada kenyataannya akan mengalami perubahan itu, akan 

tetapi perubahan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya berbeda. 

Dampak adanya perubahan tersebut dapat berupa kemajuan ataupun kemunduran 

bagi masyarakat sekitar.1 

Beberapa daerah terus bergejolak karena berbagai konflik yang terjadi pada 

masyarakat Indonesia, karena mereka tampak kesulitan menerapkan penguatan 

basis etnis yang diaktualisasikan dalam bentuk tuntutan proses demoktrasisasi di 

semua sektor kehidupan.2 

Selama beberapa tahun terakhir masalah yang menimbulkan perbedaan 

etnis mencuat di berbagai daerah terutama akibat dari ketimpangan akses terhadap 

sumber daya alam/ekonomi, ketidakadilan hukum, dan akhirnya masalah etnis 

1 W.F. Wertheim. Masyarakat Indonesia dalam Transisi: Studi Perubahan Sosial.

Yogyakarta. Tiara Wacana. 1999, hlm 9. 
2 Ibid. 
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menjelma menjadi masalah struktural. Masalah-masalah yang bersumber pada 

perbedaan etnis di Indonesia tersebut sebenarnya telah lama diakui adanya oleh 

pemerintah, namun dipendam dengan alasan SARA .3 

Etnis Tionghoa menjadi salah satu dari sekian etnis yang datang dan 

menetap di Indonesia. Kedatangan mereka tentunya tak sekedar mencari 

penghidupan saja, karena secara tidak langsung mereka membawa budayanya dari 

tanah kelahiranya, bahkan mereka juga menyebarkan agama yang dianutnya. 

Sehingga menjadikan Indonesia semakin kaya akan kebudayaan, baik bahasa, adat-

istiadat dan juga agama. 

Kehidupan masyarakat Tionghoa atau yang dikenal dengan orang Cina ini 

sudah ada sejak awal masehi. Hal ini terlihat dengan adanya kontak perdagangan 

yang dilakukan dengan masyarakat pribumi, dengan barang dagangan yang dibawa 

mulai dari porselen warna biru, kain sutra bersulam emas, manik-manik, bahkan 

sudah terjadi perkawinan campuran orang Tionghoa dengan pribumi kala itu. 

Keberadaan masyarakat Tionghoa tidak dapat diabaikan  terutama dalam aspek 

ekonomi. Sejarah membuktikan bahwa orang Tionghoa telah lama hidup dan 

berkembang di Indonesia serta membentuk kehidupan yang sesuai dengan tradisi 

dan kebudayaan yang dibawanya bersama-sama tradisi lain yang ada di sekitarnya.4 

Salah satu persoalan yang belum terselesaikan dalam hubungan etnis 

Tionghoa dengan masyarakat pribumi adalah persoalan pembaruan yang menuju 

pada integritas bangsa. Sebagai konsekuensi logis dalam kehidupan masyarakat 

3 Lihat Agus Salim, Ibid, hlm 2. 
4 Onghokham. Rakyat dan Negara. (Jakarta:Sinar Harapan,1983). hlm 29. Dalam Jurnal 

Siti Heidi Karmela “Kehidupan Sosial Ekonomi Orang-Orang Tionghoa di Jambi, Jurnal Ilmiah 

Digdaya, hlm 56. 
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yang pluralistis adalah terjadinya suatu proses hubungan sosial, yang didalamnya 

terdapat suatu hubungan antara manusia satu dengan lainnya melalui interaksi 

sosial. 

Lingkungan usaha yang terjadi di Indonesia di tambah dengan undang-

undang dan praktik diskriminatif terhadap Tionghoa, mengakibatkan orang 

Tionghoa memandang bahwa kerja sama dengan orang pribumi merupakan cara 

terbaik untuk mendapatkan perusahaan-perusahaan yang bisa memperoleh 

keuntungan. Hal tersebut membuat Etnis Tionghoa dengan masyarakat pribumi 

dalam hal kerja sama sebenarnya menyangkut hal-hal yang amat kompleks 5 

Hingga masa Orde Baru masih ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang 

secara tidak langsung memecahkan persatuan antar etnis yang ada. Di antara 

kebijakan tersebut adalah terbatasnya hak-hak warga Tionghoa pada akses-akses 

tertentu di antaranya dilarangnya perayaan-perayaan hari besar Tionghoa, 

pemakaian huruf Cina, pemakaian bahasa Cina dan juga pernikahan antar etnis 

Tionghoa dengan pribumi. Bahkan dalam bidang pekerjaan warga Tionghoa 

mendapatkan akses yang terbatas, mereka tidak diperkenankan bekerja pada 

instansi-instansi pemerintahan, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali berdagang6. 

Sadar akan posisinya yang rawan, mereka berdagang dengan disiplin yang tinggi 

dan membangun hubungan kerjasama yang sangat kukuh, dengan demikian seperti 

yang sudah dibahas sebelumnya, warga Tionghoa menguasai roda perdagangan di 

Indonesia dan membuat kesenjangan di bidang ekonomi semakin terlihat jelas. Hal 

5 Leo Suryadinata, ”Dilema Minoritas Tionghoa”, Jakarta: PT Graviti Pers, 1984, hlm 148. 
6 Leo Suryadinata, Negara dan Etnis Tionghoa, Jakarta: Pustaka LP3S Indonesia,2002, 

hlm 121. 



4 

ini juga mengakibatkan dampak buruk di bidang pemerintahan, karena dengan 

penguasa pribumi yang berkepentingan ekonomi rentan dengan tindak korupsi 

sehingga dengan mudah dapat dikendalikan oleh penguasa di bidang ekonomi dan 

hal ini juga sangat berpengaruh di bidang politik.7 

Hal ini tentunya menjadi suatu tembok penghalang yang kokoh antara etnis 

Tionghoa dengan Jawa. Perlakuan diskriminasi masih berlangsung baik secara 

formal maupun informal. Kesenjangan tersebut hampir terjadi di seluruh aspek 

kehidupan, salah satunya dalam bidang ekonomi. Karena etnis Tionghoa yang 

mayoritas pedagang dan membuat sebagian besar dari mereka berada pada keadaan 

ekonomi lebih baik dari etnis Jawa. Namun dengan bergelutnya etnis Tionghoa 

dalam bidang ekonomi membuka ruang komunikasi etnis Tionghoa dengan etnis 

Jawa untuk saling berinteraksi karena adanya hubungan saling membutuhkan.8 

Ini juga yang terjadi di Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, yang 

merupakan suatu daerah dimana terdapat kelompok pemukiman golongan etnis 

Tionghoa dan Etnis Jawa, yang juga merupakan pemukiman antara golongan etnis 

yang berbeda-beda, disitulah masyarakat dengan golongan etnis yang berbeda 

saling bertemu dan bersosialisasi.  

Masyarakat Jawa di Welahan pada masa orde baru merupakan sebuah 

kelompok masyarakat yang santun dan juga terbuka dan menerima segala sesuatu 

yang masuk kedalamnya, sehingga sangat mudah bagi yang bisa beradaptasi dengan 

lingkunganya untuk berinteraksi dan berbaur dengan baik. Masyarakat Jawa 

7 Leo Suryadinata, Ibid 
8 Farid Muzakky, Skripsi: Interaksi Sosial Etnis Tionghoa dengan Masyarakat Pribumi di 

Kota Yogyakarta” Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, hlm 5. 
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Welahan cenderung terbuka dan menerima kedatangan etnis Tionghoa dengan baik. 

Walaupun sebagain masih susah menerimanya dengan baik karena berbagai 

perbedaan baik karakter maupun kebudayaan. 

Keberagaman etnis Tionghoa di Welahan memang tidak dapat dipungkiri 

keberadaannya, karena pada dasarnya mereka berasal dari beberapa suku yang 

berbeda. Keberagaman tersebut juga berpengaruh terhadap pola interaksi dan 

akulturasi antara etnis Tionghoa dengan penduduk pribumi. 

Dalam hal sosial ekonomi etnis Tionghoa Welahan pada masa Orde Baru 

mengalami berbagai perubahan, sebagai contoh sebelum di terapkannya Inpres 

nomor 14 tahun 1967, etnis Tionghoa dengan pribumi cenderung harmonis, hal ini 

ditunjukan dengan berbaurnya dua etnis tersebut dalam berbagai acara-acara 

tertentu dan dalam lingkup perdagangan.  

Di terbitkanya Inpres nomor 14 tahun 1967 telah berdampak pada proses 

asimilasi antara Etnis Tionghoa yang berada di Welahan tidak berlangsung dengan 

apa yang telah diharapkan sebelumnya. Memang, kebijakan asimilasi secara total 

baru diberlakukan sejak lahirnya Orde Baru. Namun, pemerintah Orde Baru 

rupanya ingin mengikis habis kebudayaan Tionghoa yang berada di Welahan, 

bukan saja tidak mengizinkan orang mengamalkan tradisi dan adat istiadatnya 

secara publik, misalnya tidak boleh merayakan tahun baru Imlek dan Cap Go Meh, 

tidak boleh main barongsai, dan semua klenteng harus di ubah menjadi vihara. 

Praktik diskriminatif pada saat itu juga terus dijalankan sehingga minoritas Etnis 

Tionghoa yang bermukim di Welahan merasa dirinya berbeda dengan kelompok 

pribumi dalam hal ini Jawa. 
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Kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa pemerintahan Orde Baru 

mengakibatkan kesengsaraan bagi etnis Tionghoa sendiri. Kesempatan etnis 

Tionghoa untuk berwirausaha dibebaskan dalam kebijakan ekonomi Orde Baru. 

Hal tersebut memicu ketidakpuasan kaum pribumi terhadap pencapaian ekonomi 

etnis Tionghoa yang mengakibatkan kesenjangan sosial. Warga pribumi seperti iri 

ketika melihat etnis Tionghoa sangat maju dalam hal bidang ekonomi 

Zaman Orde Baru memang sangat memberikan perlakuan diskriminatif dan 

membatasi bagi etnis Tionghoa dalam berbagai bidang. Harapannya proses 

pembaruan yang terjadi di Welahan antara etnis Tionghoa dengan Jawa akan 

menuju kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya yang 

berkaitan dengan etnis Tionghoa. Namun, pada kenyataannya malahan yang terjadi 

sebaliknya, selama Orde Baru terjadi sentimen anti Tionghoa yang menimbulkan 

kekerasan seperti yang terjadi pada akhir kekuasaan Soeharto pada bulan Mei 1998. 

Berangkat dari uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengulas 

lebih lanjut tentang Dinamika Sosial Ekonomi Etnis Tionghoa dengan Jawa di 

Kecamatan Welahan dari Masa Orde Baru sampai dengan Masa Reformasi. 

Dan bagaimana hubungan tersebut dapat berjalan di tengah perbedaan yang ada dan 

dengan berbagai permasalahan-permasalahan yang ada. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan beberapa 

permasalahan  yang akan dibahas lebih lanjut, diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap etnis Tionghoa di 

Kecamatan Welahan pada masa Orde Baru hingga Reformasi? 

2. Bagaimana dinamika sosial ekonomi yang terjadi pada etnis Tionghoa 

dengan masyarakat Jawa di Kecamatan Welahan pada masa Orde Baru 

hingga masa Reformasi?. 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah terhadap etnis Tionghoa di 

Kecamatan Welahan pada masa Orde Baru hingga Reformasi. 

2. Untuk mengetahui bagaimana dinamika sosial ekonomi pada etnis 

Tionghoa dengan masyarakat Jawa di Kecamatan Welahan pada masa 

Orde Baru hingga masa Reformasi. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1.  Manfaat praktis 

a. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan tentang dinamika sosial  

dan ekonomi pada etnis Tionghoa dan Jawa di Kecamatan Welahan. 

b. Bagi pembaca dapat menambah pengetahuan dan pembelajaran 

tentang dinamika sosial dan ekonomi pada etnis Tionghoa dan Jawa 

di Kecamatan Welahan. 
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2. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi tentang 

dinamika sosial  ekonomi pada Etnis Tionghoa dengan Jawa di 

Kecamatan Welahan. 

E. RUANG LINGKUP PENELITIAN 

Ruang lingkup dalam penelitian sejarah terdiri dari lingkup spasial (ruang) 

dan lingkup temporal (waktu). Lingkup spasial dan temporal dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Ruang lingkup spasial 

Ruang lingkup spasial adalah tempat yang di ambil untuk penelitian. Dalam 

penelitian ini mengambil tempat di Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara. 

Kecamatan Welahan sendiri di pilih karena disana terdapat kelompok pemukiman 

golongan etnis Tionghoa dan Etnis Jawa yang saling berinteraksi satu sama lain. 

b. Ruang lingkup temporal 

Ruang lingkup temporal adalah kurun waktu yang digunakan sebagai dasar 

penelitian. Dalam penelitian ini lingkup temporalnya ialah dari masa Orde Baru 

sampai dengan masa Reformasi. Hal ini sebagai pertimbangan penulis karena pada 

masa Orde Baru banyak kebijakan-kebijakan yang justru sering merugikan etnis 

Tionghoa, sebagai etnis minoritas yang ada di Indonesia. Dan masa Reformasi 

sebagai batas waktu karena dalam masa ini pemerintahan Orde Baru lambat laun 

mulai berakhir. 
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F. KAJIAN PUSTAKA 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa referensi yang 

menjadi sumber. Pertama buku utama yang berjudul Negara dan Etnis Tionghoa 

Kasus Indonesia yang ditulis oleh Leo Suryadinata terbitan LP3ES pada tahun 

20029, buku ini berisi beberapa bagian, bagian pertama terdiri dari beberapa bab. 

Bab 1, membahas etnis Tionghoa di Asia Tenggara, yang mengkaji berbagai konsep 

nation atau  bangsa yang dianut negara serta kebijakan yang diambil oleh 

pemerintah. Dalam hal ini, bisa sering menimbulkan masalah terhadap etnis 

Tionghoa. Terbaur atau tidaknya etnis Tionghoa di Asia Tenggara  sebagian 

tergantung pada konsep bangsa yang dianut oleh bangsa tersebut. Indonesia, yang 

hingga zaman Soeharto, menganut konsep bangsa sangat ketat dan sempit 

menyebabkan sukarnya etnis Tionghoa menjadi bagian integral “bangsa Indonesia” 

Sebetulnya etnis Tionghoa di Indonesia bukan merupakan suatu  kelompok 

yang homogeny. Dari latar kebudayaan dan sejarah, penduduk Tionghoa di 

Indonesia bisa dibagi atas beberapa kelompok. Kelompok paling umum ialah kaum 

peranakan yang kebudayaanya sudah mengindonesia dan kaum totok yang masih 

tebal ketionghoaanya. Lambat laun jumlah kaum peranakan makin bertambah 

sedangkan kaum totok semakin berkurang. Hal ini dibahas pada Bab 2. 

Bab 3, membahas kebijakan colonial Belanda dan negara Republik 

Indonesia terhadap etnis Tionghoa. Dalam hal ini, yang tampak adalah negara 

kolonial mengambil “ras” sebagai ideologi negara dan memisahkan Etnis Tionghoa

9 Leo Suryadinata, Negara dan Etnis Tionghoa Kasus di Indonesia, Jakarta, LP3ES, 

2002. 
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dari “ras” yang lain, terutama “ras” pribumi. Mengenai Orde Baru, yang menarik

adalah bahwa rezim ini dikuasai oleh kaum militer yang dipimpin oleh mantan 

Jendral Soeharto. Untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia, negara telah 

mengambil suatu kebijakan terhadap suatu etnis minoritas yang dianggap 

“berbahaya” dan mengganti sebutannya dari Tionghoa menjadi Cina. Namun dalam

hal ini, politik militer  memainkan peranan penting. Negara Indonesia telah 

mencoba menghapus istilah Tionghoa dan generasi muda, terutama yang pribumi, 

banyak yang hanya mengenal kata Cina. 

Bab 4, membahas pemakaian istilah “Tionghoa” dan “Cina” dalam

perkembangan sejarah Indonesia, termasuk perkembanganya yang terbaru. Biarpun 

orang Tionghoa dianggap sebagai minoritas pedagang, dan banyak kapitalis atau 

konglomerat di Indonesia adalah etnis Tionghoa, namun jumlah konglomerat 

Tionghoa sedikit. Mereka merupakan elite ekonomi Tionghoa, bukan rakyat kecil. 

Bab 5, membahas sejarah munculnya elit ekonomi Tionghoa sejak sebelum 

perang dunia ke II hingga pasca perang. Dari munculnya Kapitan sampai lahirnya 

Cukong. Jika kita teliti, kebijakan Orde Baru lah yang bertanggung jawab dalam 

hal memperkuat posisi etnis Tionghoa di bidang ekonomi, terutama membesarnya 

jumlah pedagang Tionghoa. 

Walaupun rezim Orde Baru berusaha memaksakan etnis Tionghoa 

berasimilasi, namun negara juga akan memberlakukan  kebijakan yang anti 

asimilasi.Di samping itu ideologi Pancasila menjamin kebebasan beragama, salah 

satu hak asasi manusia. 
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Bab 6, membahas sejarah perkembangan agama Konghucu di Indonesia. 

Tidaklah dapat dinaifkan bahwa etnis Tionghoa memainkan peranan penting dalam 

bidang ekonomi di Asia Tenggara pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya. 

Karena itu munculah mitos yang mengatakan bahwa orang Tionghoa sejak lahir 

sudah pandai berdagang. 

Bab 7, membahas etika Konghucuisme dan hubunganya dengan keadaan 

ekonomi di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ternyata, keberhasilan etnis 

Tionghoa dalam ekonomi sangat kompleks dan perkembangan kapitalisme serta 

kebijakan negara harus dipertimbangkan. 

Pada bagian kedua terdapat beberapa kumpulan tulisan yang diantaranya, 

orang Tionghoa hanya ditonjolkan sebagai makhluk ekonomi, sehingga orang lupa 

bahwa minoritas ini juga memiliki kesusastraanya. Namun kebijakan bangsa 

Indonesia pada zaman Orde Baru telah membatasi etnis Tionghoa dalam hal 

kebebasan. 

Buku kedua dalam penelitian ini berjudul Stratifikasi Etnik Kajian 

Mikrososiologi Interaksi Etnis Jawa dan Cina karya Agus Salim yang diterbitkan 

oleh Tiara Wacana pada tahun 200610. Buku ini berisi pergaulan antar etnis yang 

sering kali menimbulkan konflik sosial yang menyumbat proses pembentukan 

bangsa. Konflik sosial itu terjadi bukan pada arah kebijakan publik, politisi, dan 

berita di media massa. Di dalamnya, masing-masing aktor terlibat dalam transaksi 

sosial secara intens yang syarat berbagai kepentingan. Penulis buku ini berupaya 

memetakan agenda persoalan dalam interaksi antara etnis Jawa dengan Cina 

10 Lihat Agus Salim, Op.Cit. 
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memiliki kecenderungan kepada terbentuknya suatu statifikasi etnik. Lebih jauh 

buku ini juga berkeinginan merunut potensi-potensi konflik sosial dari akarnya 

yang meliputi faktor-faktor apa saja yang secara siginifikan mewarnai interaksi 

sosial antara etnik Jawa dengan etnik Cina? Bagaimanakah tarik menarik 

kepentingan mereka dalam interaksi tersebut. 

Kajian buku ini juga merupakan pengembangan dari sejumlah mainstream

teori dalam sosiologi multikultural yang dipandang relevan untuk menerangkan 

kondisi multikultural masyarakat Indonesia. Buku ini juga sangat membantu dalam 

hal kajian-kajian tentang hubungan sosial dalam masyarakat yang terfokus antara 

etnis Tionghoa dengan etnis Jawa. 

Dalam buku Ketiga berjudul Dilema Minoritas Tionghoa yang ditulis oleh 

Leo Suryadinata yang diterbitkan oleh Grafiti Pers pada tahun 198411, menjabarkan 

beberapa aspek. Bagian pertama membahas tentang persepsi bangsa Indonesia 

dengan masyarakat minoritas Tionghoa mulai sebelum perang dunia kedua sampai 

sesudah perang dunia kedua. Bagian kedua tentang ekonomi dan masyarakat di 

Tionghoa di Indonesia. Dalam bagian ini penulis sangat terbantu karena paling 

tidak mempunyai pandangan dalam bidang ekonomi terutama antara etnis Tionghoa 

dengan masyarakat pribumi. Bagian selanjutnya membahas tentang beberapa 

kebijakan bangsa Indonesia terhadap minoritas etnis Tionghoa, mulai dari 

kebijakan pendidikan, ekonomi, pemerintahan, dan tentang kewarganegaraan 

hingga dalam hal politik. 

11 Leo Suryadinata, Dilema Minoritas Tionghoa, Jakarta: Graviti Pers, 1984. 
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Buku keempat yang berjudul Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia 

yang diterbitakan LP3ES pada tahun 2005 dan Leo Suryadinata sebagai editornya 

juga sangat membantu penulis12. Dalam buku berjudul juga membahas status 

ekonomi Tionghoa di Indonesia, dimana status ekonomi minoritas Tionghoa juga 

merupakan elemen penting dalam masalah Tionghoa. Kebanyakan tokoh 

masyarakat Tionghoa sependapat bahwa selama periode kolonial, akibat dari 

kebijakan Belanda yang di sengaja, masyarakat Tionghoa di Indonesia telah 

bertindak sebagai “perantara” antara pihak Belanda dengan masyarakat pribumi.

Mereka dibatasi hanya dalam aktivitas dagang, sehingga masyarakat Tionghoa 

mendominasi dalam sektor perdagangan. Buku ini juga menghimpun puluhan 

tulisan (artikel, ceramah, pidato, surat, dan kutipan) dari para tokoh Tionghoa-

Indonesia anggota berbagai organisasi terkemuka dalam perkembangan pemikiran 

minoritas Tionghoa di Indonesia. 

Buku kelima berjudul Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa yang ditulis 

oleh Ong Hok Ham terbitan Komunitas Bambu pada tahun 200913. Buku ini tidak 

hanya mudah dipahami oleh khalayak, namun juga serius dan bernuansa akademis 

isinya. Lewat riset lapangan maupun arsip, Ong Hok Ham mengungkapkan sejarah 

sosial dan politik orang Tionghoa peranakan di Jawa, Madura dan Filipina. Dalam 

buku ini dapat dilihat landasan intelektual dasar dari pandangan Ong Hok Ham 

selama ini terhadap kedudukan, baik masa lalu, kini, dan masa depan orang 

Tionghoa peranakan dalam masyarakat Indonesia. 

12 Leo Suryadinata, Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia, Jakarta: LP3ES, 2005. 
13 Ong Hok Ham, Riwayat Peranakan Di Jawa, Depok: Komunitas Bambu, 2009. 
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Buku keenam berjudul Perubahan Sosial di Yogyakarta yang ditulis oleh 

Selo Soemardjan dan diterbitkan oleh Komunitas Bambu pada tahun 2009 

merangkup tentang perubahan sosial di Yogyakarta pada akhir zaman kolonialisme 

Belanda, zaman pendudukan Jepang, revolusi kemerdekaan dan pasca 

kemerdekaan sampai dengan tahun 195814. Perubahan ideologi kenegaraan dari 

sistem kerajaan dan kolonialisme Belanda dilanjutkan ke kolonialisme Jepang dan 

ke era Revolusi telah membawa dampak perubahan bagi berbagai bidang kehidupan 

masyarakat, seperti di bidang sistem pemerintahan, tumbuh berkembangnya partai 

politik, pertanian rakyat, tumbuhnya perusahaan asing, pendidikan masyarakat dan 

lain-lain.  

Sesuai langkah heuristik yang mencari sumber berdasarkan bentuk 

penyajiannya, penulis juga menggunakan sumber lain selain buku. Penulis juga 

menggunakan tulisan karya ilmiah semacam jurnal, artikel, maupun penelitian-

penelitian terdahulu. Jurnal berjudul Pola Hubungan Etnik Cina dengan 

Masyarakat Pribumi di Bengkalis: Toleransi. Vol 5 No 1, Januari-Juni 2013 oleh 

Hasbullah sangat membantu penulis dalam menerka bagaimana hubungan antara 

etnis Tionghoa dengan Jawa15. Jurnal ini juga mempelajari hal-hal seperti konsep 

etnik, dimensi-dimensi hubungan antar etnik, pola-pola hubungan antar etnik 

hingga hubungan etnik Cina dengan Jawa. 

Jurnal yang berikutnya adalah jurnal yang ditulis oleh Siti Heidi Karmela 

yang berjudul Kehidupan Sosial Ekonomi Orang-Orang Tionghoa di Kota Jambi, 

14 Selo Soemardjan, Perubahan Sosial di Yogyakarta, Depok: Komunitas Bambu, 2009. 
15 Hasbullah, ”Pola Hubungan Etnik Cina dengan Masyarakat Pribumi di Bengkalis”,

dalam Jurnal Toleransi, Vol. 5 No.1, Januari-Juni 2013. 
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jurnal Ilmiah Digdaya16. Jurnal ini menjabarkan tentang bagaimana kehidupan 

sosial ekonomi orang-orang Tionghoa di kota Jambi, dan bagi penulis jurnal ini 

berguna sebagai pandangan hubungan sosial dan ekonomi etnis Tionghoa dengan 

masyarakat pribumi. 

Selain jurnal dan buku yang telah disebutkan diatas, penulis juga 

menggunakan sumber skripsi dan tesis. Skripsi yang pertama sebagai acuan penulis 

yaitu berjudul Interaksi Sosial Etnis Tionghoa dengan Masyarakat Pribumi di Kota 

Yogyakarta, penulis Farid Muzakky mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang terbit 

tahun 2016 dalam skripsinya ini menceritakan bagaimana awal kedatangan etnis 

Tionghoa di Kota Yogyakarta hingga hubungan antara etnis Tionghoa dengan elite 

pemerintahan di Kota Yogyakarta17. Skripsi ini secara garis besar berbicara 

hubungan antara etnis Tionghoa dengan pihak keraton Yogyakarta. 

Kemudian tesis yang berjudul Perubahan Identitas Budaya Etnis Tionghoa 

di Desa Pupuan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan oleh I Putu Putra Kusuma 

Yudha, Universitas Udayana berisi bentuk budaya Tionghoa yang ada di Desa 

Pupuan Kabupaten Tabanan18. Pertama perubahan identitas budaya etnis Tionghoa 

sangat terlihat, pada perubahan agama dan kepercayaan, perubahan bahasa dan 

perubahan nama. Kedua faktor-faktor yang mempengaruhi kesamaan/kemiripan-

kemiripan nilai budaya antara etnis Bali dengan etnis Tionghoa, adanya faktor 

sosial ekonomi, adanya tekanan politik dan pemerintah dan hubungan antara 

16 Lihat Siti Heidi Karmela, ”Kehidupan Sosial Ekonomi Orang-Orang Tionghoa di 

Jambi”, Jurnal Ilmiah Digdaya. 
17 Farid Muzakky, Skripsi: Interaksi Sosial EtnisTionghoa dengan Masyarakat Pribumi di 

Kota Yogyakarta, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016. 
18 Putu Putra Kusuma Yudha, Tesis: Perubahan Identitas Budaya Etnis Tionghoa di Desa 

Pupuan Kecamatan Pupunan Kabupaten Tabanan, Denpasar: Universitas Udayana, 2015.  
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Indonesia dengan Cina, Ketiga, adanya perubahan identitas budaya ini tentunya 

membawa implikasi bagi etnis Tionghoa di Desa Pupuan, implikasi yang timbul 

pada individual, kedua dampak ini ditanggapi secara berbeda karena muncul secara 

kolektif dan sosial. Perubahan identitas budaya etnis Tionghoa ini juga 

mengandung makna harmonisasi dan asimilasi, serta ekonomi. Dalam tesis ini 

sangat membantu penulis, terutama penulis mendapat gambaran bagaimana proses 

kebudayaan etnis Tionghoa di Desa Pupuan, tesis ini juga membahas bidang 

ekonomi di Desa Pupuan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. 

G. METODE PENELITIAN 

Metode peneltian  yang digunakan sama dengan metode peneltian penulisan 

sejarah, yaitu : 

a. Heuristik 

Heuristik adalah proses kegiatan mencari dan menemukan sumber yang 

diperlukan. Berdasarkan bentuk penyajianya, sumber-sumber sejarah terdiri dari 

sumber primer dan sekunder. Sumber primer yang diperoleh penulis dalam 

penelitian ini adalah sumber primer tertulis dan lisan. Sumber primer tertulis dalam 

penelitian ini berasal dari arsip dan surat kabar. Sumber tertulis penulis dapatkan 

dari Arsip Kompas, Depo Arsip Suara Merdeka, dan Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Jepara. Selain sumber primer tertulis, penulis juga menggunakan 

sumber lisan dengan melakukan wawancara terhadap orang-orang yang paham dan 

mengerti tentang etnis Tionghoa yang berada di Welahan. Wawancara ini dilakukan 

dengan tokoh-tokoh etnis Tionghoa yang hidup sezaman dengan lingkup temporal 

penulis, yaitu Sugandhi (70), Suwoto (62) selaku kepala dan pengurus klenteng 
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Hian Thian Siang Tee. Adapun Taslim (58) dan Whi An (62) sebagai masyarakat 

keturunan Tionghoa dan Sumarno (56) sebagai mantan kepala pasar Welahan. 

Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku 

dan karya lain berupa jurnal/skripsi yang berkaitan dengan topik yang dibahas. 

Sumber-sumber ini diperoleh dari Perpustakaan Jurusan Sejarah Unnes, 

Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Semarang, serta perpustakaan Kalamkopi. 

b. Kritik Sumber 

Guna mendapatkan fakta-fakta sejarah saat melakukan penelitian, maka dibagi 

menjadi : 

1. Kritik Ekstern 

Kritik ekstern dapat digunakan untuk menentukan keaslian dan 

keautentikan sumber sejarah. Kritik ekstern ini dipakai untuk menjawab tiga hal 

pokok : Keaslian sumber yang kita kehendaki; apakah sumber itu sesuai dengan 

aslinya atau tidak, dan atau sumber itu utuh atau diubah-ubah. Dalam kritik sumber 

ini penulis melakukanya terhadap dokumen arsip terkait yang semula didapat. 

Dengan demikian data-data tersebut akan diseleksi, ditelaah, dan dipilah-pilah. 

Berdasarkan sumber yang didapat, penulis menyimpukan bahwa arsip-arsip 

tersebut asli karena berdasarkan kertas yang digunakan dan penggunaan font dalam 

tulisan tersebut walaupun ada salah satu sumber yang menggunakan font zaman 

sekarang, namun tetap memiliki isi yang sama dengan aslinya. Dalam mengkritik 

sumber lisan, penulis memperhatikan siapa yang diwawancarai, umurnya, serta 

pengetahuan narasumber terkait topik yang menjadi fokus penelitian penulis. 
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2. Kritik Intern 

Dilakukan setelah peneliti melakukan kritik ekstern, setelah diketahui 

otentisitas sumber, maka dilakukan kritik intern untuk melakukan pembuktian 

apakah sumber tersebut benar-benar merupakan fakta historis. Untuk itu peneliti 

melakukannya dengan cara membandingkan antara data yang satu dengan data 

yang lainnya yang merupakan hasil studi kepustakaan dan wawancara. Dalam tahap 

ini, peneliti membandingkan sumber-sumber yang didapatkan berupa arsip dan 

hasil wawancara.  

c. Interpretasi 

Interpretasi merupakan cara untuk menentukan maksud untuk saling 

berhubungan fakta-fakta yang diperoleh setelah terkumpul sejumlah informasi 

mengenai peristiwa sejarah yang sedang diteliti. Suatu peristiwa agar menjadi kisah 

sejarah yang baik maka perlu di interpretasikan berbagai fakta yang lepas satu 

dengan yang lain harus dirangkaikan dan dihubungkan sehingga membentuk satu 

kesatuan yang bermakna. Dalam intepretasi tidak semua fakta dapat dimasukkan 

tetapi harus dipilih mana yang relevan dengan gambaran cerita yang akan disusun. 

d. Historiografi 

Historiografi adalah penyajian yang serupa sebuah cerita sejarah dari fakta-

fakta hasil proses intepretasi, tahap ini merupakan tahap akhir penelitian sejarah. 

Disinilah peneliti menyajikan hasil penelitian dalam bentuk cerita sejarah dengan 

penggambaran yang jelas dari hasil-hasil yang diperoleh selama melakukan 

penelitian. Tahap ini merupakan tahap terakhir bagi peneliti untuk menyajikan 

semua fakta dalam bentuk tulisan skripsi dengan judul Dinamika Sosial Ekonomi 
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antara Etnis Tionghoa dengan Etnis Jawa di Kecamatan Welahan pada Masa Orde 

Baru sampai dengan Reformasi.. 

H. SISTEMATIKA PENULISAN 

Dalam penulisan ini memiliki sistematika sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan 

 Pendahuluan yang isinya memuat uraian mengenai Latar Belakang 

Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang 

Lingkup, Kajian Pustaka, Metode Peneltian,  dan Sistematika Penulisan. 

BAB II Gambaran Umum Welahan  

Berisi tentang datangnya etnis Tionghoa untuk pertama kalinya di Welahan. 

Kemudian  penjelasan secara umum mengenai kondisi masyarakat Welahan pada 

masa Orde Baru hingga Reformasi. 

BAB III Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Terhadap Etnis Tionghoa 

di Welahan. 

Berisi tentang pelaksanaan kebijakan pemerintah terhadap etnis Tionghoa 

di Welahan. 

BAB IV Dinamika Sosial Ekonomi Etnis Tionghoa dengan Masyarakat 

Jawa di Kecamatan Welahan Pada Masa Reformasi. 

Berisi tentang dampak kebijakan terhadap etnis Tionghoa dan dinamika 

sosial ekonomi antara etnis Tionghoa dengan Jawa di Welahan. 
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BAB V Penutup 

 Berisi kesimpulan yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan 

dengan melihat realita dan sumber-sumber sejarah yang diperoleh 

dilapangan.  
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BAB II 

GAMBARAN UMUM  ORANG-ORANG TIONGHOA DAN JAWA DI 

WELAHAN 

A. Orang Tionghoa di Indonesia 

Orang Tionghoa yang merantau ke Indonesia, demikian pula yang merantau 

dibeberapa negara Asia Tenggara, lazim disebut sebagai Cina Nanyang.19 Sampai 

hari ini belum dapat dipastikan siapakah orang Cina pertama yang menginjakan 

kakinya di Nusantara. Fa Hien seorang pendeta Budha, adalah orang Cina pertama 

yang meninggalkan catatan tentang Nusantara. Dalam perjalanan pulang dari India 

ke Cina, ia singgah di pulau Jawa selama lima bulan. Fa Hien melaporkan saat itu 

belum ada orang Cina yang tinggal di Jawa.20 

Sampai abad VIII masehi hubungan antara orang Cina dengan suatu daerah 

di Nusantara hanya berupa kunjungan dari pendeta Budha. Di masa pemerintahan 

Dinasti Tang (618-907), ditemukan deskripsi yang mengatakan bahwa seorang raja 

China menerima kiriman upeti dari seorang raja di Sumatra. Pemberian upeti itu 

tidak selalu membuktikan adanya hubungan politik, melainkan tanda terjalinnya 

hubungan perdagangan. Upeti itu tidak pula menunjukan adanya hubungan antara 

penakluk dengan yang ditaklukan.21 

Peneliti lain, Chang (1954:17-18) menyatakan bahwa pengetahuan awal 

orang Cina mengenai pulau-pulau di Nusantara, didasarkan atas tiga sumber utama 

19 Nanyang atau Nan Yang berarti lautan selatan. Biasanya, istilah ini sering dipakai untuk 

menyebut daerah atau negara yang terlatak di semenanjung Indo-Cina. 
20 Hari Poerwanto, ”Orang Cina Khek dari Singkawang”, Depok: Komunitas Bambu, 

2005, hal 39. 
21 Lihat Hari Poerwanto, Ibid,. hal 40 

21 
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dan terbagi menjadi dua periode. Periode pertama berlangsung pada abad III M 

sampai XI M. Pada periode ini pengetahuan tentang Nusantara amat terbatas. 

Periode kedua berlangsung antara abad XII-XIX masehi. Saat itu pengetahuan 

mereka semakin lengkap dan sistematik. Sumber pertama dari pengetahuan itu 

dihimpun dari karya tulis perorangan, yang kebanyakan mengisahkan perjalanan 

orang-orang Cina pada periode tersebut. Sumber kedua adalah pengetahuan yang 

berdasarkan cerita dari orang-orang Cina yang pulang ke negerinya, setelah mereka 

melakukan perjalanan ke kawasan Nusantara.22 

Pada pemerintahan Dinasti Song (960-1279), tepatnya pada 992 M, muncul 

hubungan komersial dengan kepulauan Nusantara. Namun ada yang berpendapat, 

hubungan perdagangan dengan kepulauan Nusantara telah berlangsung sejak abad 

III M, sedangkan hubungan dengan Kalimantan berlangsung sejak abad IX M. 

Pernah diberitakan ada kapal orang Cina meninggalkan pantai Semarang pada 

tahun 924 Masehi. Dan mulai saat itu setelah mengalami berbagai perkembangan, 

orang-orang Cina mulai berdatangan ke Indonesia dengan salah satu misinya untuk 

perdagangan.23 

B. Cina Totok dan Cina Peranakan 

Para pengamat minoritas Tionghoa di Indonesia mengetahui bahwa ada dua 

kelompok Tionghoa, yaitu Cina Peranakan dan Cina Totok, pengelompokan itu 

22 Chang (1954) menjelaskan secara rinci berbagai sumber pengetahuan orang China 

mengenai Nusantara dengan berbagai catatan perjalanan yang pernah dilakukan sebelumnya, 

dalam Leo Suryadinata. Negara dan Etnis Tionghoa. hal 54. 
23 Lihat Hari Poerwanto, op.cit hal 40. 
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kurang lebih merupakan akibat dari perbedaan tingkat asimilasi mereka kedalam 

masyarakat pribumi.24 

Tionghoa Totok adalah orang asli Tionghoa yang berdarah murni Cina 

Totok, terutama untuk membedakannya dengan Babah atau peranakan. Tionghoa 

peranakan dimaksudkan adalah orang Tionghoa yang lahir di Indonesia dan hasil 

perkawinan campuran antara orang Tionghoa dengan orang Indonesia. Orang 

Tionghoa Peranakan dalam banyak unsur kehidupanya telah banyak menyerupai 

orang Jawa, yang telah lupa akan bahasa asalnya dan bahkan ciri-ciri fisiknya telah 

menyerupai fisik orang Indonesia. Sedangkan Tionghoa Totok adalah orang 

Tionghoa yang lahir di negara China dan belum bisa berbahasa Indonesia, tetapi 

bisa berbicara bahasa Hokkien asli. Orang Tionghoa Totok juga masih erat dalam 

menjalankan hidupnya dengan budaya-budaya orang asli Tionghoa.25 

Orang Tionghoa Peranakan pada umumnya berorientasi pada Indonesia. 

Biasanya mereka mempersatukan dirinya dengan tempat kelahiran mereka di 

Indonesia, tidak dengan provinsi Cina Selatan yang merupakan asal daerah nenek 

moyang mereka. Orang Tionghoa Totok, khususnya dari generasi tua, kurang 

berorientasi ke Indonesia dibandingkan dengan orang peranakan. Malah 

kebanyakan masih berorientasi  ke tempat kelahiran mereka di negara Cina atau 

lebih sering lagi di tempat kelahiran orang tua mereka. Mereka terbagi dalam 

kelompok-kelompok sesuai dengan bahasa yang mereka gunakan. Orang Totok 

lebih erat berhubungan dengan yang lain, daripada dengan kaum peranakan.26 

24 Leo Suryadinata, Dilema Minoritas Tionghoa, (Jakarta: PT Grafiti Pers), 1984, hal 76. 
25 Ibid 
26 Lihat Leo Suryadinata, Ibid., hal 94. 
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Perbedaan antara Cina Peranakan dan Cina Totok sepintas sulit untuk 

dibedakan. Perbedaan pokok antara Cina Peranakan dengan Cina Totok terletak 

pada bahasa yang digunakan di lingkungannya. Terdapat juga perbedaan-perbedaan 

dalam lafal dan ucapan dalam kehidupan sosial budaya dan dalam corak pendidikan 

serta dalam adat istiadat lainnya. Perbedaan ini disebabkan oleh karena pengaruh 

dari lingkungan kehidupan masyarakatnya.27 Kegiatan dalam hal sosial ekonomi, 

orang-orang Totok nampaknya lebih rajin dan lebih hemat dibandingkan dengan 

orang Cina Peranakan. Orang Cina Totok sedapat mungkin dalam segala macam 

pekerjaan dilakukan sendiri atau dikerjakan bersama-sama diantara keluarga 

sendiri. 

Banyak nasionalis di Cina di Indonesia yang berusaha mempersatukan 

orang Tionghoa Totok dengan Peranakan, tetapi usaha mereka gagal, antara lain 

akibat mendalamnya perbedaan budaya yang ada antara kedua kelompok itu. 

Pertikaian antara kaum Peranakan dan Totok sering terjadi, terbukti dengan 

semakin menyurutnya gerakan anti-Cina dan timbulnya berbagai organisasi 

sosiopolitis dengan berbagai tujuannya. Orang Tionghoa Peranakan sering 

mengeluh bahwa Tionghoa Totok mendominasi sektor-sektor perekonomian dan 

yang menjadi korban adalah Tionghoa Peranakan.28Sebaliknya Tionghoa Totok 

juga mengatakan bahwa Tionghoa Peranakan “tidak Patriotik” serta bertingkah laku

“tidak seperti Cina”, Tionghoa Peranakan bersikap kritis terhadap Totok, dan

ketidaksenangan itu nampaknya juga dari pihak Totok.29 

27 Hidayat Z.M, Masyarakat dan Kebudayaan Cina di Indonesia, hal 87. 
28 Willmott, The Chinese of Semarang, hal 108-109, Dalam buku Leo Suryadinata, 

Dilema Minoritas Tionghoa, hal 94. 
29 Lihat Leo Suryadinata, op.cit,. hal 94, lihat juga Somers, Peranakan Politics, hal 46. 
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C. Masuknya Etnis Tionghoa di Jawa 

Sebelum berdirinya Negara yang diberi nama Indonesia ditanah Jawa, etnis 

Tionghoa sudah menginjakan kaki ditanah Jawa ini. Dari berbagai catatan sejarah 

para pedagang Tionghoa telah datang ke daerah pesisir laut Cina selatan sejak 300 

tahun sebelum masehi, namun catatan sejarah tertulis menunjukan mereka datang 

ke Asia Tenggara lama setelah itu.30 Beberapa catatan tertua ditulis oleh para 

agamawan, seperti Fa Hien pada abad ke-4 dan Ching pada abad ke 7. Fa Hien 

melaporkan salah satu kerajaan di Jawa (To lo mo) dan Ching ingin datang ke India 

untuk mempelajari agama Budha dan singgah di Jawa untuk mempelajari bahasa 

Sansekerta. Dalam catatan kuno Cina menyebutkan bahwa kerajaan-kerajaan kuno 

Jawa sudah menjalin hubungan erat dengan dinasti-dinasti yang berkuasa di Cina.31 

Pada awalnya mereka hanya tinggal beberapa waktu yang pendek selama 

masa kunjungan perdagangan yang dilakukan di beberapa kota pesisir. Namun 

melihat kekayaan dan potensi tanah Jawa pada tahun-tahun berikutnya banyak etnis 

Tionghoa berdatangan dan menetap di Jawa untuk memperoleh penghidupan yang 

lebih baik dengan tujuan utamanya adalah berdagang. Kedatangan mereka diterima 

dengan baik oleh masyarakat Jawa, akulturasi yang berjalan antara kedua 

kebudayaan tersebut berjalan dengan baik. 

Bahkan karena perantau Tionghoa yang datang ke Jawa di dominasi oleh 

kaum laki-laki orang-orang Tionghoa ini kemudian menikahi wanita-wanita 

pribumi. Banyak diantara anak-anak mereka ini memeluk agama Islam dan banyak 

30 Abdullah Dahana, ”Kegiatan Awal Masyarakat Tionghoa di Indonesia”, Jurnal

Wacana, Vol 2 No 1,    Jakarta:2001, hlm 54. 
31 Farid Muzakky, Skripsi: Interaksi Sosial Etnis Tionghoa dengan Masyarakat Pribumi 

di Kota Yogyakarta” Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, hal 34. 
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diantara mereka ini yang menikah dengan anak-anak wanita keluarga kerajaan. Hal 

inilah yang menjadi salah satu jalan penyebaran agama Islam di nusantara oleh 

orang-orang Tionghoa. Kedekatan orang-orang Tionghoa dengan kerajaan yang 

berkuasa saat itu diantaranya kerajaan Majapahit yang memberi banyak 

keuntungan, diantaranya muncul berbagai perlakuan  istimewa terhadap orang 

asing dengan memberikan kedudukan setara dengan pejabat dan memberikan 

wewenang kepada orang-orang asing diantaranya orang-orang Tionghoa.32 

Tak heran jika berbagai perlakuan istimewa didapatkan oleh orang-orang 

Tionghoa karena keberadaan mereka bisa dikatakan sangat berperan besar dalam 

perkembangan perekonomian di tanah Jawa, khususnya kemakmuran Majapahit. 

Orang-orang Tionghoa yang menetap di Jawa mengembangkan kota-kota 

pelabuhan penting di pantai utara seperti Gresik, Tuban dan Surabaya. Mereka 

adalah pelopor pertama dari imigran-imigran Tionghoa ke Nan-Yang. Hal ini 

tentunya mengantarkan kerajaan Majapahit pada perdagangan internasional, dan 

menjadikanya sebagai pasar komoditif.33 

Namun dibalik keadaan Majapahit yang mencapai puncak kejayaannya 

pada saat itu terdapat sebuah kondisi stratifikasi sosial dalam catatan Ma Huan 

ketika ia mengunjungi ibukota kerajaan Majapahit, Trowulan dalam armada 

pelayaran Cheng Ho. Dalam catatanya terdapat tiga kelompok sosial disana yaitu. 

1. Masyarakat muslim Huihui yang berasal dari barat dan menetap disana. 

Di sebutkan bahwa pakaian dan makanan mereka bersih dan layak. 

32 Adrian Perkasa, Orang-orang Tionghoa dan Islam di Majapahit, Yogyakarta: Penerbit 

Ombak, 2012,hlm 47. 
33 Lihat Adrian perkasa, Ibid. 
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2. Masyarakat Tionghoa yang berasal dari Guangdong, Zhangzou, dan 

Quazhou. Mereka adalah pelarian dari daerah asalnya dan menetap di 

ibukota Majapahit. Pakaian dan makanan mereka sangat layak dan 

bagus. Mayoritas dari kelompok ini adalah beragama Islam dan 

mengajarkan ajaranya. 

3. Penduduk pribumi. Menurut Ma Huan, kelompok ini sangat kotor dan 

jelek. Tidak memakai alas kaki dan makanan mereka tidak layak, namun 

banyak dari mereka yang kaya dan menyukai barang mewah seperti 

barang-barang yang berasal dari Cina. Perbedaan antara raja dan rakyat 

sangat kentara.34 

Dalam catatan tersebut menunjukan bahwa kejayaan yang diperoleh oleh 

kerajaan Majapahit tidak sepenuhnya dinikmati oleh rakyat Majapahit yang masih 

hidup dalam tingkatan sosial paling bawah dibawah bangsa asing yang mendiami 

tanah Jawa pada saat itu. Kedudukan orang Tionghoa yang beragama Islam dengan 

kemapananya juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan ajaran agama 

Islam di Majapahit. Karena dengan kedudukan tersebut akan dengan mudah bagi 

orang Tionghoa yang beragama Islam untuk memberikan pengaruhnya terhadap 

orang pribumi keluarga kerajaan untuk mempelajari agama Islam. Bahkan banyak 

dianggota keluarga yang menikah dengan orang-orang Tionghoa yang beragama 

Islam yang akhirnya memeluk Islam dan hal ini sangat berpengaruh terhadap rakyat 

Majapahit untuk memeluk agama Islam.35 

34  W.P Groeneveldt, Nusantara dalam catatan Tionghoa, Jakarta: Komunitas Bambu, 

2009, hlm 63-69 
35 Lihat Adrian Perkasa, Op.Cit 
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Setelah ratusan tahun berlalu, kebudayaan Tionghoa semakin berbaur 

dengan tatacara kehidupan komunitas yang lebih dulu menapakan kaki di 

Nusantara. Bahkan dalam hal tertentu, kebiasaan atau istilah tertentu yang 

sepertinya khas Tionghoa, ternyata hanya ditemukan di Nusantara, tidak ditemukan 

didaerah lain. Hal ini dikarenakan pertalian antara budaya etnis yang kuat sehingga 

menimbulkan ciri khas tersendiri. Hal ini juga diperkuat dengan beberapa buku 

sejarah, diantaranya beberapa motif relief di Candi Sewu yang berada di wilayah 

Yogyakarta diduga juga mendapat pengaruh motif-motif dari kain sutera Cina.36  

Lama sebelum VOC muncul, orang Tionghoa sudah berdagang di Jayakarta, 

beberapa bahkan sudah menetap di tempat tersebut cukup lama untuk menanam 

tebu dan menyuling arak yang terkenal di kalangan pelaut yang datang. Ketika 

VOC mulai menjejakan kakinya di wilayah ini, perusahaan tersebut menjalin 

hubungan baik dengan orang Tionghoa.37 Pada sensus penduduk Batavia tahun 

1673 yang dilakukan oleh VOC, orang Tionghoa justru lebih banyak daripada orang 

Belanda dengan kisaran 2.747 jiwa. Sedangkan orang Belanda hanya berkisar 2.204 

jiwa. Orang Belanda di Batavia sangat bergantung pada tenaga kerja Tionghoa dan 

barang-barang dari Asia Timur, barang-barang ini dibawa oleh kapal Jung 

Tiongkok.38 

Pada awal kedatangan ke Semarang, masyarakat Tionghoa banyak tinggal 

di daerah Gedung Tua, Simongan. Tempat yang terletak di tepi sungai Semarang 

itu merupakan lokasi strategis karena berada di teluk yang menjadi bandar besar 

36 Rustopo, Jawa Sejati. Yogyakarta. Penerbit Ombak, 2008, hlm 56. 
37 Susan Blackburn, Jakarta : Sejarah 400 Tahun, Jakarta: Masup Jakarta, 2011, hlm 28. 
38 Lihat Susan Blackburn, ibid., hlm 33. 
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dengan nama Pragota. Masyarakat Tionghoa yang datang ke Jawa adalah para 

pedagang dan secara bertahap menjadi pemukim mapan di sepanjang pantai Utara 

Jawa. Mereka menjadikan Jawa sebagai batu lompatan menuju Timur Tengah. 

Ketika Belanda datang ke Pulau Jawa, interaksi masyarakat Tionghoa dan pribumi 

telah berjalan dengan baik. Masyarakat Tionghoa tidak hanya terkonsentrasi di 

kota-kota pelabuhan, tapi juga di desa-desa dan menjalin hubungan timbal balik 

tanpa konflik.  

D. Gambaran Umum Etnis Tionghoa di Welahan 

Kecamatan Welahan secara geografis merupakan tanah datar dan berombak 

dengan suhu rata-rata 23-35 derajat celcius serta curah hujan terbanyak 

155mm/tahun. Desa Welahan adalah salah satu dari 15 desa yang terletak di 

Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara. Desa Welahan adalah daerah dataran 

rendah dengan ketinggian 500 meter di atas permukaan laut, dan dengan suhu udara 

rata-rata 22-24 derajat celcius. Sedangkan luas wilayahnya secara administratif 

adalah 292.800 Ha. Adapun batas-batas wilayahnya sebagai berikut : 

Sebelah utara : Desa Gidangelo dan Kalipucangwetan 

Sebelah selatan : Kecamatan Mijen, Demak 

Sebelah barat : Desa Bugo dan Desa Kedungsarimulya 

Sebelah Timur : Desa Gedangan.39 

39 http:/desawelahan,wordpress.com/profil-desa/ 
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Tabel I 

Jumlah penduduk di Kecamatan Welahan 

No.    Tahun Jumlah penduduk Jumlah WNI 

keturunan China 

Jumlah WNA (China) 

1 1978 41.353 543 103 

2 1983 47.660 420 113 

3 1988 51.529 323 54 

4 1993 54.350 321 52 

5 1998 55.823 114 8 

6 2002 66.133 96 _ 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara 

Setelah tragedi yang terjadi di Jakarta tahun 1740, banyak orang Tionghoa 

di Jakarta yang kemudian pindah bermukim di daerah seperti Tangerang, Surabaya 

dan pesisir pantai Utara Jawa yang mayoritas berada di Semarang, Lasem dan 

Welahan. Bagi masyarakat keturunan Tionghoa yang tinggal di daerah Welahan, 

mereka kemudian membaur dengan masyarakat setempat, mereka banyak yang 

masuk menjadi Islam dan menikah dengan orang pribumi serta memungut seluruh 

adat istiadat dari penduduk asli. Banyak dari mereka yang memeluk agama Islam 

sebagai akibat peristiwa pembantaian tahun 1740 dan juga untuk menghindari pajak 

kepala yang khusus dikenakan kepada orang-orang Tionghoa.40 

Masyarakat Tionghoa Welahan yang keberadaanya di Indonesia sudah 

merupakan generasi keenam atau ketujuh di Indonesia, mereka justru merupakan 

anti-stereotype dari etnis Cina di Indonesia, taraf ekonomi masyarakatnya belum 

berada pada standar ekonomi. Mata pencaharian umum yang digeluti etnis 

40 Suwoto, Pengurus Klenteng Hian Thian Siang Tee, Wawancara, Welahan, 27 Juli 2018 



31 

Tionghoa tersebut juga sama dengan penduduk lokal. Meski sudah ada beberapa 

yang berhasil sebagai pedagang, namun sebagian besar masih hidup sederhana, 

bahkan tidak sedikit yang hidup dibawah garis kemiskinan. Masyarakat Tionghoa 

Welahan dikenal teguh memegang adat istiadat nenek moyang mereka yang sudah 

ratusan tahun. Hal ini terwujud dalam pelaksanaan upacara seperti tahun baru 

Imlek, Cap Go Meh, Sha Gwe, Cheng Beng dan lain sebagainya.41 

Pada mulanya orang Tionghoa Welahan hanya menempati pemukiman-

pemukiman khusus orang Tionghoa sehingga intensitas yang terjalin dengan warga 

pribumi hanya terbatas pada interaksi perdagangan. Namun seiring perkembangan, 

orang-orang Tionghoa Welahan mulai tersebar diberbagai wilayah. Orang-orang 

Tionghoa mulai tersebar tidak hanya di kompleks-kompleks pecinan namun juga 

diberbagai wilayah lainnya. Kegiatan perdagangan membuat mobilitas mereka 

sangat tinggi sehingga membuat pergaulan mereka dengan lingkungan sekitar 

tempat tinggal sangat jarang terjadi. Orang-orang Tionghoa di Welahan cenderung 

lebih ekslusif dan tertutup terhadap warga pribumi. Mereka (orang Tionghoa) yang 

pada umumnya lebih unggul dalam perekonomian cenderung lebih sibuk dengan 

pergaulannya dengan sesama orang Tionghoa dengan urusan bisnisnya. Anak- anak 

mereka juga dimasukan dalam sekolah-sekolah unggulan dari murid-murid yang 

kebanyakan berasal dari golongan mereka. Hal ini secara tidak langsung menutup 

pergaulan mereka dengan anak-anak keturunan pribumi yang pada umumnya hanya 

bersekolah di sekolah umum.42 

41 Lihat Suwoto, Ibid 
42 Sugandhi, Kepala Klenteng Hian Thian Siang Tee, Wawancara, Welahan, 11 

November 2018 
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Berbeda dengan orang-orang Tionghoa Welahan yang tinggal dikompleks 

Pecinan, orang-orang Tionghoa yang tinggal diluar wilayah itu cenderung lebih 

terbuka dan tidak lagi ekslusif. Dalam kehidupan sehari-hari interaksi yang terjalin 

dengan warga pribumi juga lebih baik. Ini dapat dilihat dengan yang terjadi antara 

orang-orang Tionghoa Welahan yang bermukim satu tempat dengan orang pribumi 

dibeberapa pemukiman yang mayoritas dihuni oleh orang-orang pribumi. Orang-

orang Tionghoa yang tinggal dipemukiman tersebut dapat menyesuaikan diri 

dengan kebudayaan yang ada dan berbaur tanpa adanya sekat yang menghalangi 

hubungan yang terjalin. Dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang orang-orang 

Tionghoa yang berada di Welahan juga menggunakan Bahasa Jawa untuk 

menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya.43 
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Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara. 

E. Peran Klenteng Hian Thian Siang Tee pada masa Orde Baru di Welahan 

Klenteng Hian Thian Siang Tee merupakan simbol keberadaan etnis 

Tionghoa di Welahan. Klenteng Hian Thian Siang Tee memiliki peran yang cukup 

besar dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat etnis Tionghoa maupun 

masyarakat Jawa yang berada di Welahan. Dalam menjalankan perannya, klenteng 

Hian Thian Siang Tee membentuk sebuah yayasan yang dinamakan Paguyuban 

Pusaka. Paguyuban Pusaka merupakan perkumpulan sosial etnis Tionghoa 

Welahan yang memiliki badan hukum. Dari awal dibentuknya, Paguyuban Pusaka 

dibentuk berdasarkan atas rasa kecintaan terhadap tradisi sosial dan adat istiadat 

Tionghoa.44 

Paguyuban pusaka sebagai sebuah sistem sosial memiliki unsur-unsur atau 

bagian-bagian seperti : struktur organisasi Paguyuban Pusaka, kegiatan Paguyuban 

Pusaka, dan pengelolaan Paguyuban Pusaka. Kegiatan-kegiatan Paguyuban Pusaka 

meliputi bidang budaya, bidang agama, dan bidang sosial kemasyarakatan. Pada 

masa Orde Baru, Klenteng Hian Thian Siang Tee juga memberikan kontribusi yang 

cukup besar bagi kesejahtaraan sosial masyarakat dalam hal ini Etnis Tionghoa 

yang berada di Welahan. Klenteng Hian Thian Siang Tee dalam sumbanganya ikut 

melestarikan tradisi Sha Gwe sebagai tradisi selain tahun baru Imlek. Klenteng Hian 

Thian Siang Tee juga memiliki kegiatan dalam perkumpulan Barong sai45 dan

Liong samsi dengan mengenalkan dan mendidik anak-anak keturunan Tionghoa 

44 Ali Arwani, Skripsi, Peranan Paguyuban Pusaka Dalam Pelestarian Tradisi Sha Gwee 

di Klenteng Hian Thian Siang Tee Desa Welahan  Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara,

Semarang, Universitas Negeri Semarang, 2010, hal 81 
45 Barongan China yang biasa dipertunjukan pada tahun baru Imlek. 
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yang berada di Welahan untuk lebih mengenal kebudayaan Tiongkok melalui 

atraksi Barong sai dan Liong Samsi walaupun semua kegiatan itu dilakukan secara 

tertutup.46 

Klenteng Hian Thian Siang Tee melalui Paguyuban Pusaka juga 

memberikan kontribusi bagi kesejahteraan sosial masyarakat Jawa yang berada di 

Welahan. Kontribusi tersebut tampak dalam kegiatannya di bidang sosial 

kemasyarakatan. Kegiatan dalam bidang sosial meliputi : melakukan bakti sosial 

dengan memberikan bantuan, klenteng Hian Thian Siang Tee tidak hanya 

memberikan bantuan kepada Etnis Tionghoa Welahan yang kurang mampu atau 

yang terkena bencana saja, tetapi juga membantu masyarakat Jawa yang kurang 

mampu. Klenteng Hian Thian Siang Tee juga mengenalkan kebudayaan Tiongkok 

kepada masyarakat Jawa melalui atraksi Barong Sai dan Liong Samsi, selain itu 

juga mengenalkan kesenian atraksi Barong Sai dan Liong Samsi kepada masyarakat 

Jawa yang berminat. 

Selain dalam hal sosial masyarakat, klenteng Hian Thian Siang Tee juga 

mengadakan berbagai acara keagamaan yang diantaranya sebagai berikut : 

1) Tahun Baru Imlek 

Tahun Baru Imlek merupakan perayaan terpenting orang Tionghoa. 

Perayaan tahun baru Imlek di mulai di hari pertama bulan pertama di penanggalan 

Tionghoa dan berakhir dengan Cap Go Meh di tanggal ke lima belas (pada saat 

bulan purnama). Malam tahun baru Imlek di kenal sebagai malam pergantian tahun. 

46Ali Arwani, Op.cit.,hal 83 
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2) Sha Gwe 

Sha Gwe dilaksanakan guna memperingati ulang tahunnya Klenteng Hian 

Thian Siang Tee. Sha Gwe di peringati setiap bulan ketiga pada tanggal 15 tahun 

Cina. 

3) Thong Gup Nya 

Thong Gup Nya ini sering disebut sebagai lebaran ketupatnya masyarakat 

etnis Tionghoa yang diperingati setelah dua minggu setelah hari Imlek 

4) Cheng Beng 

Istilah Cheng Beng di Welahan Kabupaten Jepara dilafalkan dengan 

”Chembeng” yang artinya bersih-bersih kubur yang dilaksanakan sebulan 

memperingati hari Imlek.47 

47 Ali Arwani, Ibid 
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Klenteng Hian Thian Siang Tee merupakan bagian dari etnis Tionghoa yang 

berada di Welahan yang juga dapat memelihara keberadaan etnis Tionghoa dan 

memenuhi kebutuhan sosial etnis Tionghoa di Welahan. dalam menjaga kelestarian 

kebudayaan Tiongkok. Klenteng Hian Thian Siang Tee sebagai wujud kebudayaan 

dan keberadaan etnis Tionghoa Welahan, sehingga dapat dikatakan keberadaan 

klenteng Hian Thian Siang Tee memiliki kontribusi dalam menjaga eksistensi etnis 

Tionghoa yang berada di Welahan. Klenteng Hian Thian Siang Tee juga 

memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan sosial etnis 

Tionghoa Welahan dan masyarakat Jawa sebagai wujud keberadaan klenteng 

tersebut. 
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BAB V

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Welahan merupakan salah satu tempat yang memiliki masyarakat multi 

etnis. Salah satunya adalah etnis Tionghoa yang memiliki latar belakang sejarah 

yang panjang di Welahan. Keberadaan etnis Tionghoa di Welahan menjadi 

persoalan yang penting bagi pemerintah daerah maupun pusat, mengingat secara 

kultural mereka memiliki budaya, agama, dan adat istiadat yang berbeda dengan 

masyarakat Jawa. Dalam rangka menyikapi persoalan tersebut, maka pemerintah 

mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka melebur masyarakat Tionghoa ke 

dalam lingkup masyarakat Jawa yang dikenal sebagai program asimilasi. Persoalan 

asimilasi sesungguhnya merupakan persoalan sosial budaya yang sama sekali lepas 

dari persoalan hukum. Akan tetapi pada rezim Orde Baru asimilasi menjadi 

kebijakan yang resmi. Kebijakan asimilasi diterapkan pada masa Orde Baru untuk 

menjawab dan menyelesaikan mengenai masalah Tionghoa. Sementara tujuan dari 

asimilasi sendiri adalah untuk melebur dan menghilangkan ciri-ciri ke-

Tionghoannya dalam lingkup masyarakat Indonesia, sehingga berbagai kebijakan 

pemerintah Orde Baru di berlakukan dalam rangka untuk mewujudkan ide asimilasi 

menjadi kenyataan. Oleh karenanya bagaimana penerapan kebijakan pemerintah 

Orde Baru dan dampaknya terhadap masyarakat etnis Tionghoa di Welahan 

menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 

 Berbagai kebijakan yang diterapkan tentu membutuhkan sebuah 

implementasi. Kebijakan asimilasi yang diterapkan pemerintah terhadap 
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keberadaan etnis Tionghoa di Welahan dapat dilihat dalam dua kajian penting, yaitu 

mengenai kebijakan sosial dan ekonomi. Dalam kehidupan sosial penerapan 

kebijakan Orde Baru yang paling mendasar adalah mengenai persoalan sosial 

budaya, yang menyangkut masalah agama,  budaya, adat istiadat, dan pendidikan. 

Dalam rangka kelancaran program asimilasi pemerintah Orde Baru mengontrol 

penuh kebijakan dengan cara yang otoriter. Berbeda dengan bidang sosial, bidang 

ekonomi nampaknya merupakan bidang yang paling digeluti oleh masyarakat 

Tionghoa di Welahan, hal ini terbilang wajar mengingat kebijakan asimilasi yang 

diterapakan pemerintah Orde Baru sangat membatasi etnis Tionghoa dalam 

berbagai bidang, terutama dalam bidang politik. 

 Beberapa kebijakan yang diterapkan pemerintahan Orde Baru rupanya 

membawa dampak bagi etnis Tionghoa Welahan, beberapa perubahan terjadi, 

terutama dalam bidang sosial dan ekonomi. Di bidang sosial, kebijakan pemerintah 

secara tidak langsung membuat etnis Tionghoa lebih tertutup dan membatasi 

bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, hal ini tentunya sangat bertentangan 

dengan syarat hidup bermasyarakat. Dalam ranah pelayanan pemerintahan pun juga 

begitu, etnis Tionghoa banyak yang diperlakukan secara tidak semestinya 

dibanding dengan masyarakat non-Tionghoa. Di bidang ekonomi lebih kompleks 

lagi, walaupun pemerintahan Orde Baru cenderung memberi tempat kepada etnis 

Tionghoa,  tapi hal ini justru menjadi masalah lagi bagi etnis Tionghoa, karena pada 

kenyataanya justru banyak etnis non-Tionghoa terutama Jawa menjadi tidak suka 

pada etnis Tionghoa karena etnis tersebut menguasai dalam bidang ekonomi.  
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Sejak berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru menjadi gerbang 

terbukanya pemerintahan Reformasi yang lebih demokratis di Indonesia. Berbagai 

kebijakan yang berupa Undang-Undang maupun Inpres yang dikeluarkan 

pemerintah malah tidak lagi terbit satupun tentang asimilasi maupun pembaruan. 

Ketika memasuki pemerintahan Reformasi, keberadaan etnis Tionghoa di Welahan 

mendapat kebebasan dari pemerintah. Kebijakan pemerintah pada masa Reformasi 

memberikan respon positif terhadap hilangnya penggunaan kata pribumi dan non-

pribumi. Bahkan posisi kedudukan etnis Tionghoa sebagai warga negara Indonesia 

mendapat pengakuan yang kuat. Menariknya implementasi kebijakan pemerintahan 

Reformasi telah memberikan terbukanya gerbang toleransi terhadap sesama etnis 

di Welahan. 

 Era Reformasi tampaknya membuat etnis Tionghoa yang ada di Welahan 

menjadi lebih terbuka. Sejak dicabutnya Inpres No 14 Tahun 1967 oleh presiden 

Abdurrahman Wahid membuat etnis Tionghoa merasa bebas dan tidak lagi ada rasa 

belenggu kekuasaan Orde Baru. Perubahan-perubahan yang paling mencolok 

adalah dalam bidang sosial budaya, pertunjukan Barongsai dan kebudayaan-

kebudayaan asli China lebih bebas di pentaskan di Welahan tanpa harus meminta 

izin terlebih dahulu. Masyarakat non-Tionghoa juga banyak yang menerima 

kebudayaan tersebut karena bisa dijadikan sebagai media hiburan dan 

pembelajaran. Etnis Tionghoa Welahan setelah kebijakan Orde Baru ditiadakan 

menjadi lebih giat lagi, melalui Paguyuban Pusaka, etnis Tionghoa banyak yang 

membantu masyarakat sekitar yang sekira membutuhkan bantuan seperti memberi 

sembako, menyediakan layanan kesehatan dan lainnya. Era Reformasi juga 
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membuat etnis Tionghoa di Welahan menjadi lebih hidup bermasyarakat dan dalam 

bidang ekonomi rasa iri, dengki, dan tidak terima nampaknya sudah mulai hilang 

dari pemikiran masyarakat non-Tionghoa, sehingga persaingan dalam bidang 

ekonomi menjadi lebih sehat.  
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