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Latar belakang penelitian ini mengkaji tentang Interaksi Sosial antara 

Etnis Cina dan Jawa di Kudus pada masa Demokrasi Terpimpin. Permasalahan 
yang diungkap dari penelitian ini adalah : (1) Bagaimana gambaran umum 
perkembangan Etnis Cina di Kudus (2) Interaksi sosial antara Etnis Cina dan Jawa 
di Kudus pada masa Demokrasi Terpimpin (3) Faktor yang menyebabkan tidak 
terjadinya konflik antara Etnis Cina dan Jawa di Kudus. 

 Untuk mengkaji permasalahan tersebut metode yang dipakai dalam 
penelitian ini adalah metode sejarah yang meliputi empat tahap, yaitu heuristik, 
kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Lingkup spasial di dalam penelitian 
ini adalah di kabupaten Kudus karena kabupaten Kudus  merupakan kota yang 
memiliki nilai-nilai historis yang tinggi khususnya bagi Etnis Cina dan Jawa, 
sedangkan lingkup temporal penulis mengambil tahun 1959-1969 karena pada 
masa itu Indonesia dikuasai oleh rezim Demokrasi Terpimpin yang melahirkan 
peraturan-peraturan yang bersifat diskriminatif bagi Etnis Cina. Walaupun 
keadaan politik sangat memberatkan Etnis Cina namun hubungan interaksi sosial 
antara Etnis Jawa dan Etnis Cina di Kudus tetap terjalin harmonis. 

Ada tiga kesimpulan dari penelitian ini pertama, Perkembangan Etnis Cina 
di Kudus di mulai sejak kedatangan Etnis Cina pada tahun 1740 sejak terjadinya 
tragedi pembantaian di Batavia banyak Etnis Cina yang melarikan diri ke daerah 
Pesisir Jawa Tengah salah satunya adalah di Kudus. Kebanyakan Etnis Cina di 
Kudus bekerja di bidang perekonomian khususnya sebagai pedagang dan 
berwirausaha , kedua, Interaksi Sosial yang dilakukan antara Etnis Cina dan Jawa 
di Kudus menghasilkan kerjasama antara Etnis Cina dan Jawa dalam bidang 
Ekonomi. Interaksi Sosial antara Etnis Cina dan Jawa berlangsung secara alamiah, 
misalnya melalui akulturasi budaya seperti kesenian, olahraga, dan bahasa. Ketiga 
di Kudus tidak pernah terjadi konflik antara Etnis Cina dan Jawa. Tidak 
berkembangnya konflik karena dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya (1) 
Tingkat ekonomi sosial hampir sama (menengah kebawah), (2) Terjadinya 
perkawinan campur antara Etnis Cina dan Jawa, (3) Asimilasi total yang 
dilakukan oleh masyarakat Etnis Cina dan Jawa.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, hal ini ditandai 

oleh keanekaragaman Etnis dan masing-masing kebudayannya. Hadirnya warga 

asing  seperti, Etnis Cina, Etnis Arab, Etnis India menjadikan masyarakat 

Indonesia lebih kompleks dalam berinteraksi sosial. Walaupun kehadiran mereka 

hanya sebagai golongan minoritas tetapi mereka mempunyai peranan yang cukup 

penting di dalam perekonomian Indonesia.  

Secara historis, orang Cina mempunyai kedudukan sosial-ekonomi yang 

lebih tinggi daripada orang pribumi atau orang Jawa. Hal ini disebabkan 

perlakuan pemerintah kolonial Belanda yang lebih mengutamakan Etnis Cina 

pada waktu itu. Semasa pemerintah kolonial Belanda, lapisan masyarakat 

Indonesia dibagi dalam tiga golongan. Golongan yang pertama, ditempati oleh 

orang-orang Eropa sebagai kelas atas, Golongan kedua ditempati oleh warga asing 

Asia yaitu Cina, Arab dan India mereka disebut sebagai kelas menengah 

(Middlemen), sedangkan orang pribumi sebagai penduduk asli ditempatkan di 

golongan paling rendah (Inlander). Saat itu orang Cina sebagai salah satu 

golongan Timur Asing memiliki kedudukan ekonomi, status hukum, dan 

hubungan antar Etnis yang lebih menguntungkan daripada pribumi (Markamah 

2000 : 25). 
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Pada waktu itu orang Belanda sengaja memisahkan tempat tinggal orang 

Cina dengan Pribumi. Mereka ditempatkan ditempat-tempat tertentu di kota-kota 

besar, mereka tidak boleh tinggal di pedesaan. Tujuannya agar orang Cina 

memihak Belanda dan membantu perdagangan Belanda. Disamping itu, orang 

Cina dapat mengatur kehidupannya sendiri dibawah seorang opsir yang diangkat 

oleh Belanda. 

Tugas opsir yang diangkat oleh Belanda adalah memungut pajak dan 

mengatur orang Cina, menerangkan undang-undang dan peraturan dari pemerintah 

Belanda. Anak-anak mereka mendapatkan pendidikan sekelas dengan orang Eropa 

di sekolah Belanda dan bagi mereka yang mendapatkan pendidikan dan keturunan 

opsir akan menjadi pemimpin orang-orang Cina. 

Pemerintah Belanda bukan tanpa alasan memperlakukan orang Cina 

dengan sangat istimewa, alasan mereka tak lebih karena mereka membutuhkan 

aliansi dagang permanen. Sekaligus “Sapi Perahan” untuk diperas sebesar-

besarnya bagi sumber keuangannya demi kelangsungan kolonisasi di Indonesia. 

Karena tingginya kedudukan yang diberikan oleh Belanda terhadap etnis Cina dan 

pemisahan tempat tinggal menyebabkan mereka sulit berasimilasi dengan 

penduduk pribumi (Markamah, 2000 : 26). Perbedaan kelas tersebut merupakan 

salah satu sumber konflik antara pribumi dan Etnis Cina. Dimasa-masa berikutnya 

adalah masalah kesenjangan ekonomi antara kelas menengah dan kelas bawah 

atau disebut pribumi. 

Keterpihakan orang Cina terhadap Belanda dalam masa kemerdekaan 

Indonesia, menimbulkan kecurigaan masyarakat pribumi terhadap orang-orang 
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Cina. Masyarakat Cina terkadang dipersepsikan sebagai secara negatif oleh 

masyarakat Etnis Jawa. Mula-mula mereka dianggap sebagai pro-Belanda anti 

nasionalisme Indonesia. Kemudian dianggap eksklusif dan hanya bekerja mencari 

keuntungan dari kalangan pribumi yang menderita. Setelah itu mereka dianggap 

sebagai komunis atau simpatisan komunis (Chio Ming, wawancara 2 februari 

2008). 

Pasca kermerdekaan friksi antara Etnis Cina dengan pribumi kembali 

memuncak ketika pemerintahan Presiden Soekarno (yang didukung oleh PKI) 

yang dalam kebijakan luar negerinya berporos ke Peking yang tentunya 

menguntungkan mereka dan ini adalah sikap yang wajar mengingat Cina adalah 

tanah leluhur mereka. Kondisi ini pada akhirnya membawa kerugian bagi Etnis 

Cina, ketika peristiwa yang menjadi puncak atau anti klimak dari hubungan antara 

orang-orang Cina dengan Pribumi, yaitu meletusnya peristiwa G 30 / S PKI yang 

dilanjutkan dengan turunnya Presiden Soekarno. Sejak saat itu orang-orang Cina 

yang berada di Indonesia diisolasikan dari kegiatan politik (Zein, 2000 : 4, 

Skinner dalam Tan, 1981 : 22). 

Kebijakan pemerintah Indonesia masa Soekarno pada mulanya undang-

undang kewarganegaraan dilandaskan pada asas Ius solid dan “sistem pasif”, 

undang-undang itu menyebutkan bahwa warga negara Indonesia terdiri dari orang 

asli yang bertempat tinggal di Indonesia sehingga mayoritas Cina yang di Jawa 

secara otomatis menjadi warga Negara Indonesia. Adanya undang-undang ini 

ternyata tidak disambut baik oleh kalangan Cina, ini terbukti berdasarkan data dari 
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departemen kehakiman pada tahun 1950, kurang lebih 50 % Cina masyarakat 

Kudus masih berkewarganegaraan Asing (Suryadinata, 1985 : 117). 

Pada tahun 1955 terjadi Perjanjian Dwi Kewarganegaraan  yang diadakan 

oleh RRC dan Indonesia. Perjanjian tersebut berisi tentang : (1) memberikan bukti 

bahwa orang Cina di Indonesia dan telah berdiam di Indonesia sedikit-dikitnya 

selama 10 tahun, (2) menyatakan secara resmi menolak kewarganegaraan Cina, 

(3) mereka harus menaati peraturan undang-undang di Indonesia agar menjadi 

warga Negara Indonesia, (4) orang Cina kelahiran Indonesia yang orang tuanya 

berdiam di Indonesia boleh mengajukan diri untuk menjadi warga Negara 

Indonesia apabila telah berumur 18 tahun, (5) seseorang yang berumur lebih dari 

18 tahun, orang tuanya tidak lahir di Indonesia orang tersebut harus mengajukan 

permohonan naturalisasi (Suryadinata, 1986 : 115-117). 

Kebijakan ekonomi masa Soekarno yaitu dengan memperkecil kekuatan 

ekonomi kaum Cina lokal dalam rangka membentuk perekonomian nasional yang 

kuat. Pada masa Demokrasi Liberal (1949-1958) pemerintah mengeluarkan 

kebijakan yang menyudutkan etnis Cina, yaitu dengan membuat peraturan 

dibidang import dan sedikit demi sedikit meluas dibidang perekonomian lainnya, 

sampai akhirnya orang pribumi dapat memegang sepenuhnya kendali 

perekonomian Indonesia. 

Pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965) pemerintah Indonesia 

memaksa berlakunya peraturan dengan menggunakan jalan kekerasan, sehingga 

panglima militer setempat mengeluarkan peraturan bahwa orang Cina tidak boleh 
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tinggal di pedesaan. Peraturan ini kemudian dikenal sebagai PP no. 10 dari sistem 

Benteng (Suryadinata, 2002 : 90). 

Pada masyarakat Kudus proses asimilasi budaya yang sudah terjalin 

ratusan tahun rupanya masih tidak berhasil menghilangkan berbagai macam 

kecurigaan diantara kaum Pribumi dan etnis Cina. Begitupun sebaliknya etnis 

Cina kepada etnis Jawa (pribumi). Jumlah etnis suku dan agama yang heterogen 

disadari akan menjadi ancaman keutuhan suatu bangsa, oleh karena itu menjadi 

dasar pemikiran penguasa bahwa sesuatu yang berbau suku, agama, ras, dan antar 

golongan (SARA) sebaiknya dihilangkan dari pikiran masyarakat Indonesia. 

Perhatian yang berlebihan terhadap SARA yang diberikan Negara yang dalam hal 

ini penguasa, pada akhirnya justru membahayakan bangsa Indonesia. 

Adanya anggapan etnis Cina yang kurang tepat dari sebagian masyarakat 

pribumi (khususnya Kudus) masih terjadi sampai sekarang ini. Etnis Cina 

digambarkan sebagai sosok yang tidak memiliki jiwa nasionalisme, mereka 

kadang melupakan ketika mereka melihat saudara kita yang beretnis Cina itu 

berjuang membela nama bangsa pada suatu event olah raga maupun pendidikan 

dan teknologi, lewat sejarah penulis dapat mengetahui tokoh-tokoh etnis Cina 

yang membela bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan, masa lahirnya 

Orde Baru dan lain-lain. 

Sebagian masyarakat Kudus menganggap etnis Cina adalah kumpulan 

orang-orang kaya yang tidak mau bermasyarakat, tukang kolusi, korupsi, dan 

berbagai atribut negatif lainnya. Kaum komunis menganggap sebagian etnis Cina 

lokal berorientasi pada negara Cina, mereka mengecam sikap kebanyakan Cina 
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yang “melarikan diri” waktu terjadi konflik rasial (Vita Vinia Ardisari, Politik 

Pemerintah Indonesia Terhadap Etnis Cina di Kudus Pasca G-30 S/PKI Tahun 

1965-1998,  2005 : 9). 

Masyarakat Kudus banyak didominasi oleh dua golongan, yaitu etnis Cina 

sebagai golongan minoritas dan etnis Jawa sebagai golongan mayoritas. Dengan 

demikian analisa tentang interaksi antar etnis Cina dan etnis Jawa di Kudus sangat 

perlu diwujudkan, supaya tercipta suasana persatuan dan kesatuan agar tidak 

menimbulkan konflik antara Etnis Cina dan Etnis Jawa di Indonesia, kita harus 

selektif terhadap informasi, antara lainnya dengan meneliti Interaksi Sosial antara 

Etnis Cina dan Etnis Jawa di Kudus pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-

1965).                 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dimaksudkan untuk mengungkapkan pokok pikiran 

secara jelas dan sistematis, sehingga akan mudah dipakai dengan jelas dari 

permasalahan sebenarnya. Adapun pokok permasalahan yang akan diteliti dalam 

pemikiran ini dapat dirinci sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran umum yang melatarbelakangi Etnis Cina di 

Kudus? 

2. Bagaimana perkembangan sosial budaya etnis Cina di Kudus pada masa 

Demokrasi Terpimpin (1959-1965)? 

3. Bagaimana interaksi sosial antara etnis Cina dan etnis Jawa di Kudus 

pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)? 
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C.   Tujuan Penelitian 

Dalam suatu penelitian tidak akan berarti jika di dalam pelaksanaanya 

tidak mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas, maka dalam penelitian ini 

bertujuan untuk : 

1. Ingin mendiskripsikan gambaran umum yang melatarbelakangi Etnis 

Cina di Kudus. 

2. Untuk mengetahui Interaksi Sosial antara Etnis Cina dan Etnis Jawa di 

Kudus pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965) 

3. Untuk mengetahui faktor apa sajakah yang tidak menyebabkan konflik 

antara Etnis Cina dan Etnis Jawa.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian tentang  Interaksi Sosial antara Etnis Cina dan Etnis Jawa di 

Kudus pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965) ini, diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Diharapkan dapat memberikan wawasan kepada kita untuk mengetahui 

lebih jauh tentang gambaran umum yang melatarbelakangi Etnis Cina di 

Kudus.  

2. Hasil penelitian dapat diperoleh Interaksi Sosial Antara Etnis Cina dan 

Etnis Jawa di Kudus pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965). 

3. Diperoleh beberapa faktor yang tidak menyebabkan konflik antara Etnis 

Cina dan Etnis Jawa di Kudus. 
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E.  Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang 

menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi 

area atau wilayah penelitian yang dilakukan peneliti.  

Dalam penelitian sejarah mencakup dua lingkup wilayah yaitu Ruang 

(Spatial) dan Waktu (temporal). ini dilakukan untuk membatasi suatu 

permasalahan dalam penelitian. Lingkup spatial adalah batasan tempat atau ruang 

terjadinya peristiwa sejarah, yang diteliti oleh peneliti, lingkup spatialnya yaitu 

hubungan Etnis Cina dan Etnis Jawa pada masyarakat di Kudus. 

 Sedangkan pembatasan tema yang dimaksud adalah pembatasan yang 

didasarkan pada periode tertentu, adapun dalam penelitian ini peneliti mengambil 

lingkup temporal yaitu pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Karena 

pada masa tersebut Etnis Cina mendapat perlakukan yang bersifat diskriminatif 

dari pemerintah.  

 

F. Tinjauan Pustaka 

Dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa pustaka yang berkaitan 

dengan tema yang penulis ambil. Buku pertama yang penulis jadikan acuan yaitu” 

Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah“ ditulis oleh Sartono 

Kartodirjo terbitan PT Gramedia Tahun 1993 

Buku yang kedua mengenai Sosiologi perkotaan (Urbanisasi dan sengketa 

antara tanah Indonesia dan Malaysia) ditulis oleh Diever Evers dan diterbitkan 

oleh LP3S di Jakarta pada tahun 1986 ketebalan buku 232. Dalam buku ini 
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mengembangkan teori perkotaan, yang kiranya cukup memadai kerumitan empiris 

pembangunan sosial kota yang ada di Indonesia dan Malaysia dikembangkan 

dalam buku ini yang merupakan pendekatan terhadap masalah-masalah pokok 

pembangunan yang saling berhubungan antar etnik dan kelas sosial di sini juga 

disinggung tentang interaksi walaupun sedikit. Konsepsi-konsepsi budaya 

mengenai ruang lingkup kota , pengendalian pemilikan harta yang paling berharga 

di perkotaan yaitu tanah yang biasanya dikuasai oleh golongan tertentu yaitu 

golongan minoritas Cina. Buku ini sangat cocok dijadikan sebagai panduan 

karena dapat membantu penulis dalam mengetahui asal-usul orang Cina mendiami 

suatu wilayah perkotaan dalam penulisan skripsi ini. 

Buku ketiga yang penulis jadikan panduan yaitu “penggantar Sosiologi 

dan perubahan sosial “ ditulis oleh Phiil Astrit S Susanto diterbitkan oleh Bina 

Cipta tahun 1983 dengan ketebalan buku 312 halaman. Buku ini berisi tentang 

sosiologi dan pokok-pokok permasalahannya dimulai dari proses sosial. 

Sosialisasidan pembentukan kelompok serta penjelasan tentang interaksi yang 

mengakibatkan perubahan sosial. 

Kelebihan buku ini penulisannya menggunakan bahasa yang mudah 

dimengerti sehingga memudahkan penulis dalam memahami isi dari buku 

tersebut. Kelemahan dari buku ini bahasa tentang interaksi antar etnik khususnya 

etnik Cina dan etnik Jawa tidak disingung secara langsung.  

Buku keempat berjudul ‘konflik antar etnik Di pedesaan’ diterbitkan oleh 

LkiS Yogyakarta, tebal buku 172 halaman. Buku ini membahas tentang awal mula 
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terjadinya konflik antar etnik di pedesaan. Dimulai pada zaman kolonial sampai 

pada masa orde lama dan oerde baru bahkan sampai era reformasi. 

Kelebihan buku ini dapat memberi informasi tentang awal mula terjadinya 

konflik, faktor apa saja yang menyebabkan konflik antar etnik dipedesaan. 

Kemudian dampak dan pengaruh masyarakat sekitar terhadap golongan etnik 

Cina. Kelemahan buku ini ruang lingkupnya sedikit karena hanya menulis satu 

daerah di Indonesia sehingga tidak dapat dijadikan pembanding.  

Etnis Cina di Indonesia merupakan keturunan dari leluhur mereka yang 

berimigrasi secara periodik dan bergelombang sejak ribuan tahun lalu. Catatan-

catatan literatur Tiongkok menyatakan bahwa kerajaan-kerajaan kuno di 

Nusantara telah berhubungan erat dengan dinasti-dinasti yang berkuasa di 

Tiongkok. Faktor inilah yang kemudian menyuburkan perdagangan dan lalu lintas 

barang maupun manusia dari Tiongkok ke Nusantara dan sebaliknya. 

Orang Cina di Indonesia terbiasa menyebut diri mereka sebagai Tenglang 

(Hokkien), Tengnang (Tiochiu), atau Thongnyin (Hakka). Sedangkan dalam 

dialek Mandarin disebut Tangren (Hanzi: bahasa Indonesia: Orang Tang). Ini 

sesuai dengan kenyataan bahwa orang Cina Indonesia mayoritas berasal dari 

Tiongkok Selatan yang menyebut diri mereka sebagai orang Tang, sedangkan 

Tiongkok Utara menyebut diri mereka sebagai orang Han (Hanzi: hanyu pinyin: 

hanren, bahasa Indonesia: Orang Han). 

Bangsa Cina telah ribuan tahun mengunjungi kepulauan Nusantara. Salah 

satu catatan-catatan tertua ditulis oleh para agamawan Fa Hsien pada abad ke-4 

dan terutama I Ching pada abad ke-7. I Ching ingin datang ke India untuk 
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mempelajari agama Buddha dan singgah dulu di Nusantara untuk belajar bahasa 

Sansekerta dahulu. Di Jawa ia berguru pada seseorang bernama Jñânabhadra. 

Kemudian dengan berkembangnya negara-negara kerajaan di tanah Jawa 

mulai abad ke-8, para imigran Cinapun mulai berdatangan. Pada prasasti-prasasti 

dari Jawa orang Cina disebut-sebut sebagai warga asing yang menetap di samping 

nama-nama sukubangsa dari Nusantara, daratan Asia Tenggara dan anak benua 

India. Dalam prasasti-prasasti ini orang-orang Cina disebut sebagai Cina dan 

seringkali jika disebut dihubungkan dengan sebuah jabatan bernama Juru Cina 

atau kepala orang-orang Cina. 

Istilah Cina dan Tiongkok lahir dari lafal Melayu (Indonesia) dan Hokian, 

jadi secara linguistik Cina dan Tiongkok memang tidak dikenal (diucapkan dan 

terdengar) diluar masyarakat Indonesia. Cina adalah khas Indonesia, oleh sebab 

itu di Malaysia dan Thailand tidak dikenal istilah ini. 

Wacana Cung Hwa setidaknya sudah dimulai sejak tahun 1880, yaitu 

adanya keinginan dari orang-orang di Tiongkok untuk terbebas dari kekuasaan 

dinasti dan membentuk suatu negara yang lebih demokratis dan kuat. Wacana ini 

sampai terdengar oleh orang asal Tiongkok yang bermukim di Hindia Belanda 

yang ketika itu dinamakan "Orang Cina", diduga panggilan ini berasal dari kosa 

kata "Ching" yaitu nama dari Dinasti Ching yang berkuasa. Orang asal Tiongkok 

ini yang anak-anaknya lahir di Hindia Belanda merasa perlu mempelajari 

kebudayaannya termasuk bahasanya, maka oleh sekelompok orang Cina di Hindia 

Belanda pada 1900 mendirikan sekolah dibawah naungan suatu badan yang 

dinamakan "Tjung Hwa Hwei Kwan", yang kalau di lafal Indonesiakan menjadi 



12 
 

 

Tiong Hoa Hwe Kwan (THHK). THHK dalam perjalanannya bukan saja 

memberikan pendidikan bahasa dan kebudayaan Tiongkok tapi juga 

menumbuhkan rasa persatuan orang-orang Cina di Hindia Belanda, seiring dengan 

perubahan istilah Cina menjadi Cina di Hindia Belanda. (Wikipedia, 2007) 

Kebudayaan dan kehidupan suatu masyarakat banyak dipengaruhi oleh 

sistem kepercayaannya. Kepercayaan yang biasa dikenal oleh masyarakat Cina 

adalah agama Budha, Taoisme dan Konfusianisme. Namun demikian diantara 

ketiga kepercayaan itu, ajaran Konfusianisme lebih berpengaruh dan mendarah 

daging dalam kehidupan orang Cina sehari-hari. Hal ini dapat dipahami oleh 

karena di negeri asalnya (Tiongkok) ajaran ini telah dianut selama lebih dari dua 

abad atau dua ribu tahun yang lalu, dan telah menjadi tradisi yang sengaja dicipta 

dan dicita-citakan  oleh Konfusius untuk membangun negerinya. Selama dinasti 

Han (205 SM – 220 SM) ajaran konfusius praktis telah menjadi ajaran agama 

negara. (Hariyono, 1993 : 19) 

Masyarakat Cina di pulau Jawa secara garis besar dapat dibedakan antara 

Cina Totok dan Cina Peranakan. Orang Cina totok dimaksudkan sebagai orang 

Cina yang baru menetap di Indonesia selama satu atau dua generasi. Sedangkan 

Cina peranakan dimaksudkan sebagai orang Cina yang telah lama menetap di 

Indonesia, selama tiga generasi atau lebih. Perbedaan lama menetap ini 

berpengaruh pada nilai-nilai yang dianut. Orang Cina totok lebih kuat memegang 

tradisi Cina yang berasal dari nenek moyangnya, sehingga segala perbuatannya 

juga memiliki kekhasan dibandingkan dengan Cina peranakan. Sedangkan pada 

orang Cina peranakan nilai tradisi Cina yang berasal dari nenek moyangnya telah 
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meluntur, sehingga dalam hal tertentu segala sepak terjangnya kurang menonjol 

kekhasannya sebagai orang Cina (Hariyono, 2003 : 33). 

Proses sosial merupakan aspek dari kehidupan masyarakat, dimana 

didalamnya terdapat suatu proses hubungan antara manusia yang satu dengan 

manusia yang lainnya. Proses hubungan itu berupa antar aksi (interaksi) sosial 

yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari secara terus menerus. Antara aksi sosial 

yang dimaksudkan sebagai pengaruh timbal balik antara dua belah pihak, yaitu 

antara individu yang satu dengan individu yang lainnya dalam rangka mencapai 

tujuan tertentu. Proses sosial merupakan siklus perkembangan dari struktur sosial 

yang merupakan aspek dinamis dalam kehidupan bermasyarakat (Abdulsyani, 

1992 : 151). 

Menurut Abraham Nasution, dalam proses sosial adalah adanya 

kelompok-kelompok individu yang saling berhubungan dan merupakan bentuk 

aksi atau interaksi sosial, ialah bentuk-bentuk yang nampak apabila kelompok-

kelompok manusia atau orang-perorang mengadakan hubungan satu sama yang 

lainnya. Jadi dalam bentuk khusus dari proses interaksi ialah interaksi sosial 

(Abdulsyani 1992 : 152). 

Interaksi sosial merupakan kontak atau hubungan antara dua wujud atau 

lebih, yang dapat menimbulkan gejala atau masalah baru. Salah satu gejala yang 

terbentuk adalah pembauran dalam masyarakat atau lingkungan sosial (Bintarto, 

1984 : 63). 

Diever Evers (1986) dalam penelitiannya mengembangkan suatu teori 

perkotaan, yang kiranya cukup memadai kerumitan empiris pembangunan sosial 
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kota yang ada di Indonesia dan Malaysia. Dikembangkan dalam bukunya yang 

merupakan pendekatan terhadap masalah-masalah pokok pembangunan yang 

saling berhubungan antar etnis dan kelas sosial. Dijelaskan pula tentang interaksi 

walaupun sedikit, yaitu konsepsi-konsepsi budaya mengenai ruang lingkup kota, 

pengendalian pemilikan harta yang paling berharga, yang biasanya dikuasai oleh 

golongan tertentu, yaitu golongan minoritas Cina. 

Phiil Astrit S. Susanto (1983) mengungkapkan tentang sosiologi dan 

pokok-pokok permasalahannya, yang dimulai dari proses sosial. Sosialisasi dan 

pembentukan kelompok serta penjelasan tentang interaksi yang mengakibatkan 

perubahan sosial. Kelebihan dari buku ini menggunakan bahasa yang mudah 

dimengerti, sehingga memudahkan penulis dalam memahami isi dari penelitian 

Phiil Astrit S. Susanto. Tetapi hal mengenai hubungan langsung antara etnis Cina 

dan etnis Jawa kurang banyak disinggung. 

   

G. Metode Penelitian 

Pada prinsipnya penelitian atau research adalah suatu proses yang 

berbentuk siklus bersusun yang berkesinambungan. Penelitian dimulai dari hasrat 

keingintahuan atau permasalahan, kemudian diteruskan dengan penelaahan 

landasan teoritis dalam kepustakaan untuk mendapatkan jawaban sementara 

(hipotesis), kemudian dirancang dan dilakukan pengumpulan data (fakta) untuk 

menguji hipotesis melalui analisis data, sehingga diperoleh kesimpulan untuk 

menjawab permasalahannya (Dwikusworo, 2003 : 12).  
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Studi pustaka merupakan kegiatan untuk memperoleh data, dalam mencari 

sebuah kebenaran atau fakta sejarah hendaknya harus sesuai dengan metode–

metode yang telah ditetapkan. Seperti yang telah diungkapkan Louis Gottschalk 

tentang pengertian metode sejarah. Metode sejarah merupakan suatu proses 

mengkaji dan menganalisa secara kritis dan historis berbagai macam rekaman dan 

peninggalan masa lampau untuk merekonstruksi kembali masa lampau tersebut 

dengan difokuskan pada kegiatan dan urutan peristiwanya (Gottschalk, 1975 : 32) 

Langkah-langkah dalam metode historis ini terbagi dalam empat tahap, yaitu : 

a. Heuristik 

Heuristik adalah kegiatan menghimpun data dan mengumpulkan 

sumber-sumber sejarah atau bukti sejarah, berupa kejadian, benda 

peninggalan masa lampau maupun tulisan. Dengan demikian studi ini 

sangat menggantungkan diri dengan apa yang disebut jejak sejarah 

(traces/relics). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  

a. Studi Pustaka  

Studi Pustaka merupakan kegiatan untuk memperoleh data dengan 

cara mencari dan membaca buku-buku yang relevan dengan tema 

penelitian. Literatur-literatur tersebut diperoleh dari perpustakaan-

perpustakaan diantaranya adalah perpustakaan jurusan sejarah 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG, perpustakaan pusat 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG, perpustakaan wilayah propinsi 

Jawa Tengah. Studi pustaka ini berupa yang akan menunjang dalam 

penyusunan skripsi ini yang ada kaitannya dengan tema yang dibahas. 
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Sumber dokumen dari penelitian ini diambil dari klenteng Hok Tik Bio, 

berupa riwayat klenteng Hok Tik Bio, struktur organisasi pertama 

Pengurus Klenteng Hok Hien Bio, dan susunan pengurus Tjabang 

Tjarang. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah usaha mengumpulkan keterangan dan informasi 

tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat. Wawanacara 

dilakukan terhadap informan agar yang akan diwawancarai bias 

menjawab dengan lancar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh 

peneliti maka harus dikembangkan suasana yang harmonis 

kekeluargaan. Adapun pelaksanaan dari wawancara ini menggunakan 

teknik wawancara bebas terpimpin yang dimaksud disini adalah bentuk 

pertanyaan yang diajukan kepada informan bersifat terbuka dan terarah. 

Sebelum wawancara dilakukan terlebih dahulu menentukan informan 

yang akan diwawancarai. Hal ini dilakukan dengan maksud supaya 

penulis dapat menggali dan memperoleh informasi yang disajikan 

informan serta mampu membedakan informasi yang sesungguhnya dan 

informasi yang semu. Dalam penelitian ini yang dijadikan informan 

adalah tokoh-tokoh Etnis Cina yang hidup pada masa Demokrasi 

Terpimpin. 

Setelah langkah-langkah tersebut dilakukan maka perlu 

mempersiapkan beberapa hal teknis, antara lain : 

1) Membuat pedoman wawancara 
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2) Menghubungi informan yang akan diwawancarai 

3) Pengaturan waktu, hari, dan tempat wawancara 

4) Persiapan-persiapan lain yang diperlukan 

b. Kritik Sumber 

Merupakan tahap penilaian atau pengujian terhadap bahan-bahan 

sumber yang diperoleh dari sudut pandang nilai kebenarannya. Dalam 

hal ini, apakah dokumen atau bahan itu dapat dipertanggung jawabkan 

keasliannya atau keautentikannya atau tidak, maka untuk pengujiannya 

dilakukan melalui : 

1. Kritik Ekstern  

Terdapat tiga hal pokok yang harus dijawab, yaitu: (1) 

keaslian dari sumber yang penulis kehendaki tersebut; (2) adakah 

sumber itu sesuai dengan aslinya atau tiruannya, yang mana ini 

menyangkut sumber kuno; (3) apakah sumber itu utuh atau telah 

diubah-ubah. Pada intinya Kritik ini bertujuan untuk menguji 

otensitas, asli atau tidaknya sumber yang dipakai. Caranya dengan 

membandingkan antara buku dengan dokumen yang diperoleh dan 

sumber yang dipakai dari buku yang bersangkutan saling 

diperbandingkan juga. Hanya jawaban yang lulus seleksi saja yang 

harus ditulis. Hal ini dikarenakan tiap pribadi mempunyai sudut 

pandang yang berbeda. Dalam penelitian ini penulis telah melakukan 

penilaian terhadap buku-buku referensi dan pemilihan informan 

untuk melakukan wawancara tentang keberadaan dan interaksi Etnis 
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Cina dan Jawa di Kudus. Dalam melakukan Kritik ekstern terhadap 

sumber-sumber tertulis dengan cara menilai apakah sumber-sumber 

yang penulis peroleh sesuai dengan permasalahan yang di kaji atau 

tidak. 

a) Pada tahap pemilihan informan penulis melakukan kritik ekstern 

dengan cara mendatangi calon informan kemudian menafsirkan 

apakah calon informan tersebut dapat memberikan keterangan 

tentang pertanyaan yang penulis ajukan atau tidak. Informan yang 

dijadikan sumber lisan adalah tokoh Etnis Cina dan beberapa orang 

yang mengetahui tentang keberadaan Etnis Cina di Kudus.  

2. Kritik Intern  

Pada dasarnya penilaian kepada sumber-sumber yang 

berhasil dikumpulkan. Sumber-sumber itu berupa buku-buku 

kepustakaan untuk melihat isinya relevan dengan permasalahan yang 

dikaji serta bisa dipercaya kebenarannya. 

Pada tahap ini guna mengkritisi hasil wawancara, adalah 

dengan membandingkan data-data yang penulis peroleh di lapangan 

berupa hasil wawancara dari para informan yang satu dengan yang 

lain. Pembandingan data tersebut bertujuan untuk mempermudah 

penulis dalam mengambil kesimpulan keterangan yang diberikan 

oleh para informan tersebut atas kebenaran jawaban dari pertanyaan 

yang diajukan. Hal ini dilakukan agar mendapatkan jawaban dengan 

nilai pembuktian dari data sumber tersebut masih sesuai atau tidak. 
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Hasil dari kritik intern, penulis menemukan bahwa buku-buku 

referensi yang penulis gunakan lebih menekankan bahwa pemerintah 

Indonesia kebanyakan merugikan dan cenderung bersikap anti Cina. 

Isi-isi dalam buku-buku tersebut dapat dipercaya karena di dalam 

penulisannya sesuai dengan keadaan situasi dan kondisi pada saat 

itu, tidak terlalu mengada-ada. Jadi informasi yang terdapat pada 

buku-buku tersebut masih relevan dan dapat dipercaya isinya. 

c. Interpretasi  

Menetapkan makna dan saling hubungan dari fakta-fakta yang 

diperoleh (Notosusanto, 1971:17). Interpretasi merupakan usaha 

menghubungkan dan mengait-kaitkan antar fakta sehingga 

menghasilkan satu kesatuan yang bermakna. Pada tahap ini data yang 

diperoleh di seleksi, dimana penulis menentukan data mana yang harus 

ditinggalkan dalam penulisan sejarah dan dipilih mana yang relevan. 

Fakta-fakta sejarah yang telah melalui tahap kritik sumber 

dihubungkan atau saling dikaitkan sehingga pada akhirnya akan 

menjadi suatu rangkaian yang bermakna. 

4.   Historiografi 

Historiografi adalah penyajian yang berupa cerita sejarah. 

Penulisan ini didasarkan atas kaidah-kaidah penulisan sejarah, dan 

penyajiannya dilakukan dengan melalui pendekatan diskriptif analitis, 

artinya bentuk cerita sejarah dengan penggambaran secara jelas dengan 

memasukkan analisa peneliti pada tahap akhir memerlukan 
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kemampuan menyusun fakta yang frahmentaris ke dalam suatu uraian 

yang sistematis,utuh dan komunikatif (Abdullah, 1985:14). Penulisan 

itu merupakan suatu hasil interpretasi penulis dari data-data yang telah 

dikritik, dan ditampilkan dalam suatu bentuk cerita sejarah yang 

didasarkan atas fakta-fakta sejarah yang ada, sehingga keberadaan 

hasilnya dapat dipertanggung jawabkan. 

  

H. Sistematika Penulisan 

 Hasil akhir penulisan yang terstruktur secara sistematis dan mengarah 

pada permasalahan memerlukan suatu sistematika. Untuk itu sistematika skripsi 

ini dibagi kedalam lima bab: 

Bab pertama Pendahuluan, mencakup latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, tinjauan 

pustaka, metode penelitian, dan sistematika skripsi. 

Bab kedua, Bab ini berisi sebaran Etnis Cina di Kudus tahun 1959-1965. 

Bab ketiga, Perkembangan Etnis Cina di Kudus pada masa Demokrasi 

Terpimpin (1959-1965). Pada bab ini akan diceritakan perkembangan dari etnis 

Cina yang ada di Kudus pada masa Demokrasi Terpimpin, yaitu antara tahun 

1959-1965. 

Bab keempat, berisikan mengenai Interaksi sosial antara etnis Cina dan 

etnis Jawa di Kudus pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965) dan Faktor 

yang mendorong tidak terjadinya konflik antara etnis Cina dan etnis Jawa di 

Kudus. Pada bab ini akan dijelaskan tentang kebijakan pemerintah yang memberi 
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hak istimewa kepada etnis Cina dan hubungan sosial antara etnis Cina dan etnis 

Jawa di Kudus pada masa Demokrasi Terpimpin serta faktor yang mendorong 

tidak terjadinya konflik antara Etnis Cina dan Etnis Jawa di Kudus. 

Bab kelima berisi tentang penjabaran reaksi Etnis Cina Terhadap 

Peraturan Pemerintah Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-1966. 

Pada bab ini berisi tentang tanggapan Etnis Cina terhadap kebijakan pemerintah 

yang bersifat diskriminatif di bidang Ekonomi dan di bidang Sosial-budaya. 

BAB VI Berisi penutup. Berupa kesimpulan dari apa yang telah dibahas 

dalam bagian-bagian sebelumnya.  
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BAB II 

PERSEBARAN ETNIS CINA DI KUDUS  

TAHUN 1959-1965 
 

A. Etnis Cina di Kudus 

1. Sejarah Kedatangan Etnis Cina di Kudus 

Awal kedatangan Etnis Cina di Kudus belum banyak yang bisa 

memastikan secara pasti. Bahkan kalangan sejarawan Kudus masih 

memperdebatkan perihal kedatangan tentara Kubilai Khan dan peranan kyai 

Telingsing di Kudus. Jika kita melihat sejarah akan kedatangan pasukan 

Kubilai Khan (1292) yang akan menyerang kerajaan di Jawa, sekilas kita 

ketahui bahwa mungkin inilah pertama kalinya Etnis Cina menginjakkan kaki 

di Kudus yang tercatat oleh sejarah. Akan tetapi karena kedatangannya 

bertujuan untuk berperang dan tidak untuk menetap, maka peristiwa ini bisa 

dikategorikan gugur sebagai rujukan mengenai kedatangan Etnis Cina di 

Kudus untuk pertama kalinya. Di pihak lain Lance Castles (1982) berpendapat 

bahwa Kyai Telisinglah orang pertama dari Etnis Cina yang bisa disebut 

sebagai sesepuh orang Cina yang menetap sampai akhir hayatnya di Kudus. 

Kyai telingsih adalah murid dari Sunan Kudus dan pada masanya beliau 

merupakan pemeluk agama Islam yang termasyur, dan sampai sekarang 

makamnya berada di dekat makam Sunan Kudus (Menara), (Hasil wawancara 

dengan Bapak King Ahn tanggal 21 September 2008) 
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Sumber lain yang ditulis oleh sesepuh “Klenteng Hok Tik Bio”, 

mengisahkan bahwa kedatangan Etnis Cina untuk pertama kalinya terjadi pada 

tahun 1741, dimana saat itu terjadi pembunuhan masal yang dilakukan oleh 

Vereniggde Oost-Indische Compagnie (VOC) Belanda terhadap Etnis Cina di 

Jakarta. Kemudian beberapa Etnis Cina yang lain berhasil meloloskan diri dan 

melarikan diri menggunakan jalur laut menuju ke sungai-sungai besar 

pedalaman. Daerah-daerah yang menjadi tujuan adalah Cirebon, Tegal, 

Semarang, Kudus, Juwana, Rembang, Lasem bahkan juga di Jawa Timur. Di 

Kudus mereka melalui kanal Semarang (kali yang ada di tepi jalan Semarang-

Tanggulangin) dari cabang sungai Tanggulangin mereka meneruskan ke utara 

dan sampailah ditepi sungai Dusun Bogo yang sekarang bernama Tanjung 

Karang, dari sinilah bisa dikatakan sejarah awal kedatangan Etnis Cina di 

Kudus bermula (Baqir Abdul, 2000:53). 

2. Kepercayaan Etnis Cina di Kudus 

Data mengenai aliran kepercayaan masyarakat Cina di Kudus sangat sulit 

diketahui karena belum banyak buku yang menulis tentang Etnis Cina di 

Kudus. Berangkat dari hal ini penulis berinisiatif mewawancarai beberapa 

orang Etnis Cina di Kudus. Alhasil menurut penuturan Kuo Tjun (Tokoh Cina 

Peranakan), pada umumnya golongan Etnis Cina di Kudus sangat beragam 

dalam memeluk agama dan kepercayaan mereka. Ada yang beragama 

Katholik, Islam, Kristen maupun sebagian besar mereka memeluk agama 

Khong Hu Chu, Tao dan Budhis. 
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Tiga agama yang mayoritas dipeluk oleh Etnis Cina di Kudus tidak 

menimbulkan “perbedaan” yang berarti, tetapi malah semakin mengukuhkan 

mereka di tengah-tengah keberadaan masyarakat di Kudus. Selain itu terdapat 

tiga buah rumah peribadatan (klenteng) yang menjadi ciri khas keberadaan 

Etnis Cina di Kudus. Ketiga klenteng yang ada di Kudus  semuanya tertuju 

kepada pengikut “Hok Tek Cheng Sin”  atau lebih dikenal sebagai Dewa 

Bumi dalam kepercayaan masyarakat Etnis Cina tempat peribadatan yang 

terbagi dalam bermacam-macam aliran, sebagai contoh untuk pengikut San Po 

Tha Jin di Klenteng Sam Po Khong Semarang dianggap sebagai pengikut 

Dewa Pengobatan, Thay Sang Lauw Cin sebagai Mahadewa, dan Khong Hu 

Chu sebagai tuan rumah atau Gurunya (diolah dari hasil wawancara tgl 24 

September 2008). 

Di Kudus ketiga tempat peribadatan (klenteng) dapat dijumpai di Tanjung 

Karang sebagai Klenteng Hok Sik Bio, di jalan A. Yani depan Mal Matahari 

Plasa Kudus, dan di dekat Menara Kudus. Tempat-tempat peribadatan Etnis 

Tonghoa tertata dengan menarik dan dapat dilihat dari segi arsitekturnya yang 

tinggi maupun perpaduan warna yang mencolok dan berada dijalur-jalur 

strategis sehingga keberadaan mereka mudah dijumpai dimanapun. 

3. Pemukiman Etnis Cina 

Kebanyakan Etnis Cina di Kudus bermukim di kota-kota dan sangat jarang 

atau bahkan tidak kita jumpai Etnis Cina tinggal di desa-desa apalagi daerah 

sekitar pegunungan. Dimungkinkan adanya pemukiman Etnis Cina yang 
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seperti ini adalah reaksi terhadap peraturan pemerintah pada masa Orde Lama 

yang melarang WNA berusaha di wilayah pedesaan  (Suryadinata 1978:31). 

Seperti halnya orang perantauan yang lainnya, sudah barang tentu Etnis 

Cina mempunyai etos kerja dan mentalitas yang kuat dalam menjalani 

kehidupan. Kebanyakan Enis Cina berhasil dalam dunia usaha terutama dalam 

bidang perdagangan (Zein 2000:67-87). 

Menurut Lance Castles (1982:71) rumah-rumah masyarakat Etnis Cina 

terletak tidak jauh dari sekitar alun-alun, mayoritas bermukim di Kudus 

sebelah barat atau lebih dikenal dengan sebutan Kudus Kulon dalam bahasa 

Jawa. Sedangkan sebagian besar pedagang Etnis Cina bertempat tinggal di 

Kudus sebelah timur atau lebih dikenal dengan nama Kudus Wetan dalam 

bahasa Jawanya. Orang-orang Etnis Cina lebih banyak menyukai desain 

arsitektur rumah bergaya Belanda. 

Di Kudus kantong-kantong Etnis Cina dapat dijumpai di sekitar Simpang 

Tujuh, daerah sekitar Menara, Rendeng, sekitar GOR Wergu Kudus, Tanjung 

Karang yang semuanya biasa disebut sebagai kawasan Pecinan. 

4. Mata Pencaharian 

Golongan Etnis Cina di Kudus bekerja dan mencari uang untuk 

menghidupi keluarganya bersumber pada berbagai hal, ada yang sebagai 

pengusaha, pedagang, ataupun yang lainnya. Umumnya mereka membaur 

dengan masyarakat pribumi walaupun dengan melihat warna kulitnya kita 

sudah bisa membedakan mana yang Etnis Cina dan mana yang bukan. Berikut 
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akan dijelaskan bagaimana Etnis Cina di Kudus menjalankan aktivitasnya, 

antara lain : 

a. Golongan Pedagang 

Etnis Cina yang tinggal di Kudus sebagian besar bergerak dalam bidang 

perdagangan. Hal ini dapat dilihat dari seluruh kawasan Pecinan yang ada 

di wilayah Kudus merupakan komplek pertokoan. Menurut Bha Le Gi, 

kenapa banyak Etnis Cina bergerak dalam bidang perdagangan, karena 

faktor kekeluargaan yang sangat tinggi yang ditunjukkan oleh sesama 

Etnis Cina membuat pedagang-pedagang di luar Etnis Cina sulit bersaing 

(hasil wawancara tanggal 28 September 2007). 

b. Golongan Pengusaha 

Lahirnya industri rokok di Kudus bahkan di Indonesia tidak lepas dari 

peran Haji Djamahri orang muslim Kudus. Pada awalnya seluruh 

perusahaan rokok di Kudus dipegang oleh penduduk pribumi. Pengusaha-

pengusaha pribumi tersebut melipatgandakan hasil produksi secara 

signifikan, hal ini menyebabkan kalangan Etnis Cina berlomba-lomba 

untuk menyamai pengusaha-pengusaha pribumi yang pada akhirnya 

menjadikan persaingan antara kedua kelompok tersebut menjadi panas. 

Pasca perang kemerdekaan atau masa Orde Baru pengusaha-pengusaha 

Cina meninggalkan kaum pribumi dengan sangat cepat dalam hal 

memajukan usahanya, hal ini karena pengusaha-pengusaha Etnis Cina 

mendapat dukungan dari pemerintahan Orde Baru dalam program 

cukongisasi (Coppel 1994:66). 
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Tidak jelas memang sejak kapan golongan Etnis Cina memulai terjun 

dalam industri rokok. Terjadinya huru-hara pada tahun 1918 dimana 

banyak pengusaha rokok pribumi yang dipenjara dan ditangkap oleh 

pemerintah membuat para pengusaha Etnis Cina memanfaatkan dengan 

mengawali kebangkitan rokok kretek di Kudus. Persaingan tampaknya 

tidak hanya berlaku dengan usaha se-kota, namun justru tantangan datang 

dari lembah Brantas seperti Blitar, Tulung Agung, dan Kediri yang 

mengalami kemajuan cukup pesat (Castes 1982:141). 

Nojorono sebagai perusahaan rokok milik Etnis Cina yang besar 

mengalami peningkatan industri yang cukup tajam. Pabrik ini semakin 

kuat dan pusat-pusat industri sebelum perang yang tidak penting sekarang 

malah merajai di Kudus. Etnis Cina sedikitnya memiliki 25 firma yang 

terbesar dibandingkan dengan yang lainnya. Dengan demikian kita bisa 

melihat bahwa sendi-sendi perekonomian di Kudus mulai dipegang oleh 

Etnis Cina (Castles 1982:142). 

Sedangkan dalam golongan pengusaha batik, Etnis Cina menjadi 

penguasa di Kudus, jauh meninggalkan lawan-lawannya yang mencoba 

tetap eksis. Para pengusaha-pengusaha Etnis Cina melakukan politik 

jaringan yang teratur, hal ini membuat kota seperti Lasem, Kudus, dan 

Banyumas banyak yang dikuasai oleh golongan Etnis Cina. Industri batik 

di Kudus berkembang pesat walaupun harus bersaing dengan kota-kota 

yang lebih dahulu menyandang trade mark Indonesia misalnya, 

Pekalongan, Yogya, Solo, dan Cirebon (Coppel 1985:15). 
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Belakangan indistri batik yang dipegang oleh masyarakat Etnis Cina 

mengalami kemunduran. Hal ini banyak disebabkan oleh beberapa hal 

seperti: beralihnya buruh batik ke pabrik lain karena gaji yang tidak 

mencukupi, persaingan dengan pengusaha pribumi, dan tajamnya 

persaingan dengan industri batik di daerah lain (Korver 1986:14). 

B. Perbedaan Antara Etnis Cina Totok Dengan Etnis Cina Peranakan di Kudus 

Golongan Etnis Cina di Kudus diketahui mempunyai ciri tersendiri antara yang 

satu dengan yang lain. Menurut Hidayat (1977:101) golongan Etnis Cina di Kudus 

dibagi menjadi dua bagian yaitu Cina Peranakan dan Cina Totok, dimana 

keduanya terdapat perbedaan baik dalam lafal ucapan, kehidupan sosial budaya, 

corak pendidikan, adat istiadat, maupun  dari sistem kekerabatannya. Perbedaan 

ini disebabkan oleh karena pengaruh dari sistem pemerintahan dan ketatanegaran 

bngsa Indonesia begitu juga yang berlaku pada masyarakat Kudus. 

1. Perbedaan dalam Bidang Ekonomi 

Pada masa pemerintahan Soekarno Etnis Cina Peranakan banyak yang 

mengalami perubahan dalam bidang ekonomi. Di Kudus kehidupan Etnis Cina 

Peranakan pada masa Demokrasi Terpimpin mengalami puncak kejayaan 

ekonomi, karena hampir seluruh kegiatan ekonomi dikuasai oleh Etnis Cina 

Peranakan. Pada era perang kemerdekaan banyak Etnis Cina Peranakan Kudus 

yang membantu dalam penyediaan obat-obatan sebagai bantuan mereka 

terhadap perjuangan penduduk pribumi dalam melawan penjajah. (Yanto, 

wawancara 26 oktober 2008). 
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Etnis Cina peranakan di Kudus pada masa Demokrasi Terpimpin banyak 

melakukan kagiatan baik itu yang biasa saja maupun yang besar dengan 

mendirikan pabrik maupun usaha batik. Untuk melihat kegiatan usaha yang 

lebih jelas mengenai Etnis Cina dari kalangan menengah dapat dilihat dari 

tempat usaha mereka yang terdapat di kawasan pecinan (tempat orang-orang 

tinggal) yang terletak di daerah Gribig Kudus dan sepanjang jalan sunan 

Kudus. 

Bagi Etnis Cina dari golongan kaya mereka banyak membuka pabrik 

seperti pabrik rokok Djarum yang dipunyai oleh Bambang Hartono maupun 

Pabrik Rokok Nojorono (pembuat rokok Minak Djinggo dan Class Mild). 

Dilihat dari usahanya Etnis Cina peranakan pada masa ini ikut menikmati 

kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah Demokrasi Terpimpin walaupun 

sebenarnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah digunakan untuk 

mempermudah bisnis (usaha) yang dilakukan oleh Etnis Cina. Pada tahun 

1963 perusahaan rokok Djarum belum begitu berkembang pesat kemudian 

dimasa pemerintahan Soekarno perusahaan ini mengalami kemajuan pesat. 

Terlebih ketika perusahaan ini mengalami alih generasi kepada putranya yaitu 

Michael Bambang Hariono. Di bawah kendali anaknya Perusahaan Djarum 

Kudus mengalami pertumbuhan yang menakjubkan yang menyumbang 

pendapatan besar bagi pemerintah pusat maupun kepada pemerintah daerah 

melalui cukai. 

Etnis Cina dari golongan Totok hampir sama kegiatannya dengan Etnis 

Cina dari golongan peranakan yaitu membantu perjuangan penduduk pribumi 



30 
 

 

dalam penyediaan obat-obatan dan suplai makanan. Dibidang perdagangan 

mereka umumnya melakukan usaha Mindring (memberikan uang kepada 

penduduk pribumi untuk kemudian pengembaliannya dengan cara diangsur 

(kredit). (Shing Shui wawancara tanggal 18 maret 2008). Kedatangan mereka 

dari negeri Cina diakibatkan oleh adanya perang saudara yang menyebabkan 

banyak diantara mereka yang melarikan diri ke daerah-daerah Asia Tenggara. 

Setibanya di Kudus mereka mencoba bertahan hidup dengan melakukan usaha 

apa saja. Ada yang melakukan usaha dengan mendirikan toko kecil-kecilan 

maupun berdagang segala kebutuhan pokok dengan cara berkeliling dari 

kampung ke kampung. Bagi Etnis Cina yang mempunyai saudara di Kudus, 

mereka umumnya meneruskan usaha saudaranya ataupun melakukan usaha 

sesuai dengan modal yang diberikan oleh saudaranya. Mereka datang tidak 

membawa modal (kapital) sehingga menuntut mereka untuk bekerja keras 

agar bertahan hidup diderah perantauan. 

2. Perbedaan Dalam Kehidupan Keluarga (Sistem Kekerabatan) 

Etnis Cina Peranakan pada masa Demokrasi Terpimpin memiliki sistem 

kekerabatan yang kuat diantara Etnis Cina sendiri. Seperti halnya Etnis Cina 

Totok yang menyuplai saudara-saudaranya yang kurang mampu Etnis Cina 

Peranakan juga melakukan hal yang sama. Nama marga pada masa 

pemerintahan Soekarno masih banyak dipakai oleh Etnis Cina Peranakan 

tetapi ketika pada masa Demokrasi Terpimpin nama marga ini sudah banyak 

yang tidak memakainya. Hal ini disebabkan karena pemerintah melarang 

segala bentuk penggunaan bahasa Tionghoa. Sistem kekerabatan Etnis Cina 
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Totok dimasa Orde Lama sangat kuat perasaan senasib sepenanggungan 

antara mereka menjadi besar karena sama-sama hidup di perantauan dan 

saling bekerjasama dalam bidang keuangan maupun yang lainnya. Sebagian 

kecil dari mereka menikmati adanya bantuan dari keluarga mereka dalam 

pemberian modal. (Mulyana wawancara tanggal 18 maret 2008) 

3. Perbedaan Dalam Bidang Pendidikan 

Pada masa Demokrasi Terpimpin banyak terjadi diskriminasi bagi Etnis 

Cina baik itu yang dari Totok maupun yang dari Peranakan. Untuk itulah dari 

kelompok mereka banyak yang mendirikan sekolah-sekolah sendiri yang 

menggunakan Bahasa Pengantar Tionghoa. Keberadaan sekolah-sekolah ini 

pada awalnya banyak mendapatkan perhatian serius dari golongan Etnis Cina 

karena dapat melestarikan kebudayaan nenek moyang mereka. Pada 

perkembangan selanjutnya sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa 

pengantar Tionghoa mulai dilarang. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah 

ini beralasan agar lebih membaur antara Etnis Cina dengan pribumi. Adanya 

sekolah-sekolah berbahasa Tionghoa menimbulkan eksklusifitas yang tinggi 

bagi kalangan Etnis Cina karenanya oleh pemerintah sekolah semacam ini 

ditutup. Golongan Etnis Cina Totok tidak mengalami perbedaan yang 

mencolok dengan pendidikan yang diterima oleh Golongan Etnis Cina 

Peranakan. Kebanyakan dari Etnis Cina Totok lebih memilih sistem 

pendidikan yang ortodoks, artinya mereka mendidik keluarga dan anak-anak 

mereka dirumah dan dilakukan oleh keluarga mereka sendiri. Pada era 

pemerintahan Soekarno mereka yang menjadi perantauan di Indonesia tidak 

bisa mengikuti pendidikan yang ada di Indonesia karena umumnya Etnis Cina 
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Totok belum mahir berbahasa Indonesia. Sebelum dihapusnya sekolah-

sekolah berbahasa Indonesia Etnis Cina Totok menyekolahkan anaknya di 

sekolah tersebut.(Khudori wawancara tanggal 18 april 2008) 

 

 

4. Perbedaan Dalam Agama dan Kepercayaan 

Kecenderungan Etnis Cina dalam memeluk agamanya kurang begitu aktif. 

Golongan peranakan umumnya lebih mengutamakan aspek ekonomi untuk 

menunjang kehidupan mereka. Kebijakan pemerintah yang melarang dan 

menghimbau kepada Etnis Cina untuk tidak mengadakan perayaan secara 

berlebihan mengingat mereka sebagai golongan minoritas. Dikhawatirkan 

akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan jika perayaan tersebut. 

Kebanyakan dari Etnis Cina dari golongan Peranakan di Kudus memeluk 

agama Budha sedangkan mereka berkumpul di Klenteng (tempat peribadatan) 

Etnis Cina sekedar untuk melestarikan budaya nenek moyang mereka dan 

menganggapnya sebagai aliran kepercayaan saja. Sedangkan bagi Etnis Cina 

Totok kehidupan agamanya dilakukan sesuai dengan bawaan dari adat istiadat 

yang mereka terima semasa masih di negara Tiongkok. Mereka sangat taat 

dalam beribadah dengan datang ke klenteng-klenteng yang ada. Mereka 

menyadari sebagai minoritas untuk tidak melaksanakan hari besar 

keagamaannya dengan glamor seperti yang dilaksanakan oleh Etnis Cina 

Peranakan. Pemerintah Indonesia secara langsung melarang segala bentuk 

perayaan hari besar Agama Tionghoa (Khong Hu Chu) karena dikhawatirkan 
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akan menimbulkan gesekan di masyarakat namun sebagian Etnis Cina 

beranggapan bahwa pemerintah terlalu berlebihan dalam mengatur kehidupan 

beragama mereka (mulyana wawancara 14 mei 2008). 

 

C. Perilaku Etnis Cina Peranakan di Kudus 

Sikap Etnis Cina di Kudus cenderung lebih patuh dan lebih setia pada kehidupan 

keluarga sehingga mencerminkan suatu sikap yang justru menolak keras adanya 

poligami. Menurut Hidayat 1993 : 24, dalam bidang pendidikan terdapat juga 

perbedaan banyak diantara orang-orang Cina Peranakan menyesuaikan diri 

dengan setiap situasi baru. Mereka banyak yang masuk dalam agama Kristen, 

Khatolik dan Protestan disamping sekolah-sekolah umum mereka jiga sering 

terpengaruh oleh pendidikan dan pola kehidupan sosio-budaya asli masyarakat 

pribumi terlihat dari usahanya untuk mencapai suatu status sosial yang terhormat 

dalam masyarakat dengan berusaha untuk mencapai perguruan tinggi dengan hasil 

sebaik mungkin mereka lebih menghargai orang-orang terpelajar. 

 

D. Kehidupan Etnis Cina peranakan di Kudus 

Pada tahun 1957 semua warga negara Indonesia di Kudus oleh hukum 

diwajibkan menyekolahkan anak mereka kesekolah-sekolah Indonesia. Dengan 

sendirinya anak-anak atau keturunan kaum peranakan dari generasi sebelum 

perang yang lahir dalam masa atau setelah masa perang mmiliki pengalaman 

pendidikan dan kehidupan yang berlainan serta sifatnya yang agak berbeda dari 

orang tua mereka. Adapun sebagian besar peranakan dari generasi sesudah perang 
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adalah warga negara Indonesia umur mereka sekitar tiga puluhan. 

Kewarganegaraan mereka pertama kali ditetapkan sebelum 1966 mereka diberi 

kesempatan untuk memilih antara kewarganegaraan Indonesia dan RRC setelah 

berumur 18 tahun. Mayoritas memilih kewarganegaraan Indonesia dari peranakan 

gaya baru itu sekarang dibesarkan dalam tata cara Indonesia dan tentu lebih 

berbaur. 

Sejak terjadinya kudeta tahun 1965, kaum peranakan melakukan kegiatan 

keagamaan sehingga terjadilah kebangkitan kembali Konfusianisme dan 

Budhisme diantara kaum peranakan bahkan mereka menganut kepercayaan yang 

tentu saja sama dengan penduduk pribumi yaiu Kristen atau Katolik dan menjadi 

muslim. Kebanyakan Etnis Cina Peranakan banyak terserap dalam kerja kantor 

tetapi sebagian besar juga masih berkecimpung di bidang kegiatan dagang dan 

perusahaan. 
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BAB III 

PERKEMBANGAN ETNIS CINA DI KUDUS  

PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1965) 

 

Kedudukan Etnis Cina pada masa Demokrasi Terpimpin lebih sering ditentukan 

oleh keberadaan Presiden Soekarno yang menekankan pada ideologi politik dalam 

menstransformasi masyarakat Indonesia secara radikal. Berdasarkan Undang-

undang 1945 kekuasaan mutlak berada di tangan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat (MPR), dengan kata lain kedudukan Presiden tidak tergantung pada 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Seorang Presiden diangkat dan dipecat hanya 

oleh MPR (Djin 1999 ; 300-301). 

Seorang Presiden harus bekerja sama dengan DPR, setiap Undang-Undang (UU) 

harus disetujui oleh DPR dan anggaran negara harus juga disetujui oleh DPR 

sebelum digunakan. Presiden tidak memiliki kekuasaan dalam membubarkan 

DPR, sebaliknya pengaruh DPR terhadap kekuasaan Presiden hanya bisa 

disalurkan melalui MPR, karena anggota DPR otomatis menjadi anggota MPR.  

Pada awal tahun 1960 Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilihan 

umum dan menggantikannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 

(DPR-GR). Alasan dibubarkannya DPR hasil pemilu karena DPR tidak mau 

menyetujui anggaran yang diajukan oleh kabinet Presidensial baru. Buntut dari 

perkara tersebut adalah Soekarno mengeluarkan manifesto politik, pada saat 
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pidato peringatan 17 Agustus 1959 yang dijadikan sebagai dasar ideologi 

Demokrasi Terpimpin. 

Satu konsep lain yang dikembangkan pada masa Demokrasi Terpimpin adalah 

rumusan tentang Nasionalis, Agama, dan Komunis (Nasakom). Soekarno 

mendorong adanya persatuan antara kelompok-kelompok nasionalis, agama dan 

komunis. Melalui konsep ini, Soekarno memaksakan kerjasama antara kelompok 

nasionalis yang diwakili oleh PNI, Partindo dan Murba, kelompok agama yang 

diwakili oleh NU, PSII, Parkindo dan Partai Katholik, kelompok komunis yang 

diwakili oleh PKI dan para organisasi masanya. Demokrasi Terpimpin, setiap 

organisasi massa dan instansi pemerintah diharuskan untuk mewakili dewan 

pimpinan yang terdiri dari elemen-elemen nasionalis, agama dan komunis. 

Zaman ini juga merupakan zaman yang penuh dengan slogan politik, Soekarno 

mengeluarkan berbagai singkatan-singkatan dijadikan semacam rumus-rumus 

gerakan politik. Diantaranya; berdikari, maju terus pantang mundur, Tavip (Tahun 

Vivere Peri Cosolo) tahun serempet-serempet bahaya dan Trisakti (tiga panji 

sakti), (Djin 1999 : 305). 

A. Keberadaan Etnis Cina di Kudus 

Pada masa Demokrasi Terpimpin kedudukan Etnis Cina di Kudus kurang 

mendapatkan perhatian dari pemerintah, tetapi keberadaannya sempat 

merepotkan, karena memegang peranan penting dalam hal perekonomian. 

Berdirinya toko-toko yang hampir menguasai seluruh roda perekonomian di 

Kudus dipandang mengkhawatirkan bagi pemerintah. Diberlakukannya Peraturan 

Pemerintah (PP) No. 10 mengindikasikan bahwa perlunya pembatasan usaha yang 
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dilakukan kepada Etnis Cina di wilayah-wilayah atau kota-kota besar di 

Indonesia. 

Praktek dari pelaksanaan PP No. 10 di Kudus berlangsung dengan damai, berbeda 

sekali dengan yang terjadi di kota-kota lain seperti Tangerang, Jakarta, maupun 

Bekasi. Di kota-kota lain seperti Kudus penerapan PP No. 10 diwarnai dengan 

aksi kekerasan, baik itu dilaksanakan oleh masyarakat maupun oleh pejabat 

pemerintahan di tingkat daerah. Aksi kekerasan yang dilakukan bermacam-macam 

ada yang melakukannya dengan membakar rumah dan segala perabotannya, 

bahkan sampai membunuh Etnis Cina yang tidak bersedia meninggalkan 

tempatnya (Setiono 2003:768-772). 

Kudus sebagai kabupaten yang turut melaksanakan kebijakan tersebut dalam 

pelaksanaanya tidak dilakukan pada dua daerah utama yaitu wilayah Jati dan 

Kota. Wilayah tersebut tidak termasuk dalam larangan, karena tepat berada 

dijantung kota Kudus. Sedangkan wilayah-wilayah yang menjadi larangan untuk 

berusaha bagi warga asing adalah Dawe, Jekulo, dan Undaan. Larangan yang 

diterapkan ini cukup beralasan karena wilayah-wilayah tersebut dikenal sebagai 

sentra argo industri (pertanian), dimana jika Etnis Cina diperkenankan masuk ke 

wilayah ini seluruh aset agro industri akan dikuasai oleh Etnis Cina. 

Etnis Cina dikenal sebagai tipe masyarakat yang selalu bekerja keras dalam 

berusaha, sehingga tidak mengherankan bila pemerintahan Soekarno pada masa 

Demokrasi Terpimpin selalu over protektif untuk melindungi penduduk pribumi. 

Sebagian Etnis Cina menganggap wajar dengan diberlakukannya kebijakan ini, 
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sebagian lainnya hanya berdiam diri walaupun menganggap ada ketidakadilan 

dalam PP No. 10 ini, (Yanto, dalam wawancara tgl. 01 Desember 2008). 

Wawancara yang dilakukan dengan beberapa orang Etnis Cina menunjukkan 

bahwa mereka umumnya bersikap skeptis terhadap segala kebijakan yang diambil 

oleh pemerintah. Ketika ditanya mengenai pendapat mereka tentang kebijakan 

pemerintah pada waktu itu mereka menjawab : 

  ............. pemerintahan Soekarno dan Soeharto sama saja tidak ada 

bedanya, mereka tidak akan pernah menganggap kami, pada hal kami lahir 

dan besarnya di Indonesia ..... (Mulyana dalam wawancara tgl. 27 September 

2008). 

Terlihat dengan jelas bahwa ada suatu keputusan yang dialami oleh Etnis Cina di 

Kudus, khususnya dalam menanggapi segala pembuatan kebijakan yang 

berhubungan dengan keberadaan mereka sebagai Etnis Cina. Munculnya sikap 

skeptis ini merubah pola dan tingkah laku mereka dalam hubungannya dengan 

masyarakat pribumi. Etnis Cina mulai merasa perlu untuk berhubungan dengan 

masyarakat pribumi, mereka kemudian mengaktifkan diri hanya dalam bidang 

keagamaan, itupun hanya sekedar pelarian dari akibat kurang diterimanya Etnis 

Cina dalam berpolitik. 

Terdapat sebuah badan sebagai tempat orang-orang Etnis Cina di Kudus yang 

bernama BAPERKI merupakan wadah bagi Etnis Cina untuk menyalurkan 

berbagai aspirasinya. Adapun kegiatan BAPERKI di Kudus tidak begitu aktif. 

Kepengurusannya yang pernah ada hanya berada dalam secarik kertas saja, 
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langkah-langkah dan kerja nyata serta program kerjanya boleh dibilang tidak ada 

(lihat lampiran 5). Tujuan dibentuknya BAPERKI adalah sebagai pelindung bagi 

Etnis Cina di Kudus bila mana mendapatkan perlakukan yang tidak adil oleh 

pemerintah. Dalam prakteknya keberadaan BAPERKI di Kudus tidak aktif, 

sehingga permasalahan-permasalahan yang timbul dikalangan Etnis Cina tidak 

pernah diperhatikan. Sebagai contoh adalah ketika muncul berbagai kebijakan 

untuk mendata dan memberikan Surat Keterangan Kewarganegaraan Khusus bagi 

Etnis Cina di Kudus kurang mendapat perhatian dari pengurus cabang BAPERKI. 

Pengurus pusat BAPERKI yang diketuai oleh Siaw Giok Tjan mempunyai 

berbagai program kerja dan kebijakan organisasi yang menarik perhatian kalangan 

Etnis Cina. Lahirnya BAPERKI tidak lepas dari adanya Lembaga Pembinaan 

Kesatuan Bangsa (LPKB) yang dinilai terlalu dipaksakan keberadaannya. LPKB 

dilahirkan atas inisiatif pemerintah yang betujuan untuk mempercepat proses 

asimilasi antara penduduk pribumi dengan Etnis Cina. Dalam pelaksanaannya 

LPKB yang dibina oleh TNI Angkatan Darat lebih banyak dimanfaatkan untuk 

kepentingan bisnis, terutama untuk menjadi pelindung (backing) dari kepentingan 

bisnis Etnis Cina. 

Munculnya BAPERKI menambah sikap Etnis Cina yang eklusif menjadi lebih 

terpelihara. Adanya suatu lembaga yang berfungsi sebagai tempat perlindungan 

bagi Etnis Cina membuat kedudukan sebagai minoritas semakin diperhitungkan. 

Adanya beberapa alasan mengenai sikap sebagian Etnis Cina eklusif (tidak 

berbaur) diantaranya : 
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1. Adanya  pengebirian  terhadap  peran  minoritas  bidang  birokrasi  di 

pemerintahan. 

 Proses pengebirian yang dimaksud disini adalah tidak masuknya Etnis 

Cina dalam birokrasi pemerintahan. Etnis Cina dilarang memegang jabatan 

untuk segala bidang, baik itu sebagai pegawai negeri di tingkat desa maupun 

tingkat kabupaten. 

2. Adanya ketakutan tentang kawin campur 

 Menurut kepercayaan mereka menjalin kehidupan berumah tangga dengan 

orang selain dari Etnis Cina adalah tabu. Karenanya perkawinan yang 

dilakukan oleh mereka lebih banyak dilakukan dengan golongan mereka 

sendiri, bahkan pandangan mereka disertai alasan bahwa ada perbedaan yang 

mendasar tentang sikap dan tingkah laku antara penduduk pribumi dengan 

Etnis Cina. Sehingga jika mereka akan berumah tangga dengan etnis lain 

akan selalu timbul gejolak atau masalah, yang nantinya permasalahan ini 

akan berimbas pada hancurnya sebuah rumah tangga (perceraian). Perceraian 

bagi kepercayaan Etnis Cina dianggap memalukan, apalagi mereka yang 

beragama Katolik, dalam agama Katolik perceraian adalah suatu hal yang 

yang dilarang Tuhan. Jadi berdasarkan aturan mereka, yang boleh 

menyatukan dan memisahkan mereka adalah hanya kehendak Tuhan semata, 

bukan karena manusia. 

3. Diciptakannya Etnis Cina sebagai Etnis Pedagang 

 Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia bukannya tanpa 

alasan, jika dipandang dari sudut perekonomian Etnis Cina merupakan tipe 
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pekerja keras dan tak kenal kompromi. Sejarah kedatangan Etnis Cina di 

Kudus dipandang profesi mereka yaitu sebagai pedagang maupun sebagai 

petugas Mindring. Istilah mindring diartikan sebagai orang yang 

meminjamkan uang untuk kemudian pengembaliannya dilakukan secara 

kredit dengan disertai bunga atas peminjaman tersebut. 

 Kebijakan pemerintah Soekarno pada tahun 1961 yang mengharuskan 

seluruh Etnis Cina menggunakan Bahasa Indonesia mulai dirasakan di daerah 

Kudus. Salah satunya adalah kebijakan mengenai penutupan sekolah-sekolah 

Etnis Cina. Di Kudus terdapat suatu jalan yang benama A. Yani (sekarang), 

ditahun 1960 penah berdiri sebuah SD Cina I, akibat dari adanya kebijakan 

pemerintah mengenai penghapusan sekolah-sekolah berbahasa Cina, SD 

tersebut pun menjadi korban penutupan atas kebijakan yang dikeluarkan 

pemerintah Soekarno. Sekarang bangunan dan tanah tersebut telah menjadi 

sebuah pusat pertokoan di pusat kota Kudus. 

B. Kehidupan Politik Etnis Cina di Kudus 

Di dalam bidang politik, Etnis Cina memberikan partisipasi yang positif bagi 

kehidupan politik pada masa Demokrasi Terpimpin di Kudus. Partisipasi politik 

yang dilakukan oleh Etnis Cina di Kudus lebih banyak dikerahkan dalam rangka 

memperjuangkan hak-hak mereka sebagai Warga Negara Indonesia. Sebagian dari 

mereka ada yang aktif di organisasi sosial kemasyarakatan. 

Peraturan-peraturan yang dibuat selama Demokrasi Terpimpin tidak selalu 

membuat Etnis Cina merasa dikucilkan, bahkan sebagian Etnis Cina lain menaruh 
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harapan besar pada kepemimpinan Soekarno dalam menjalankan roda 

pemerintahan. Beberapa alasan yang menyertai ini antara lain : 

a. Soekarno dianggap sebagai orang yang sosialis, anggapan ini lebih 

mendukung pernyataan bahwa lebih baik memiliki pemimpin yang 

program politiknya sesuai dengan komitmen dirinya sendiri yang 

terinspirasi oleh pidato Presiden Soekarno dalam peringatan 17 Agustus 

1960 yang menyatakan bahwa tujuan revolusi adalah mewujudkan 

sosialisme Indonesia. 

b. Soekarno sebagai satu-satunya kekuatan yang mampu berhadapan dan 

mengontrol pimpinan Angkatan Darat yang dianggap mempunyai 

kemampuan menghancurkan struktur pemerintahan yang memiliki niat 

mencapai sosialisme. 

c. Etnis Cina tidak mau mendukung golongan yang menetang Soekarno, 

yaitu golongan yang didominasi oleh Masyumi dan PSI, karena golongan 

ini selalu mendukung aliran yang ingin menindas golongan Cina 

(wawancara Yanto 29 september 2008). 

Kebijakan politik Soekarno yang dianggap menguntungkan adalah sikapnya 

kepada BAPERKI dan golongan Etnis Cina yang kooperatif, ditambah dengan 

kedekatan hubungan pemerintah Indonesia dengan pemerintah RRC pada tahun 

1963. Kebijakan Luar Negeri Soekarno memberi peluang yang baik untuk 

mengkonsolidasikan posisi golongan Tionghoa dan mempercepat penyelesaian 

masalah kewarganegaraan yang sampai tahun 1963 masih belum tuntas 

dilaksanakan. Presiden Soekarno yang sudah tidak menyukai liberalisme barat, 
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mulai mengalihkan perhatian kepada komunisme (marxis) yang mengajarkan 

mengenai sosialisme. 

Presiden Soekarno menyampaikan pidato tentang persatuan Indonesia dalam 

peringatan 17 Agustus 1964, adapun isinya : 

“..... penting sekali kita hapuskan semua elemen rasialisme. Saudara-

saudara ketahui bahwa yang saya impikan adalah adanya keharmonisan 

antar semua suku bangsa di Indonesia, termasuk suku-suku keturunan Cina, 

Arab, India, Eropa, Pakistan, Yahudi.... tidak mungkin kita menghilangkan 

rahang Batak, kesipitan mata Tionghoa, atau kebesaran hidung Arab. Ini 

bukan masalahnya, yang paling penting adalah mewujudkan keharmonisan, 

persatuan untuk membangun bangsa Indonesia....”(Mulyana,27 Desember 

2008). 

Pidato Soekarno ditanggapi dengan sangat positif oleh kalangan pribumi maupun 

golongan Etnis Tionghoa. Bahkan banyak diantara mereka mulai sadar akan 

pentingnya persatuan di seluruh Indonesia seperti semboyan Bhinneka Tunggal 

Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. 

C. Kehidupan Ekonomi Etnis Cina di Kudus 

Sejak zaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda sampai dengan pemerintahan 

Soekarno, Etnis Cina memegang peranan penting dalam bidang perekonomian 

(Suryadinata 1997:25-54). Berbagai kebijakan dilakukan oleh pemerintah yang 

kesemuanya bersifat diskriminatif untuk melindungi penduduk pribumi. Pada 

masa demokrasi liberal dikenal dengan sistem Benteng yaitu pada tahun 1950-an, 
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kemudian muncul PP No. 10 yang mengebiri Etnis Cina agar tidak melakukan 

berbagai kegiatan ekonomi di daerah pedesan. 

Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak mengetasi masalah 

perekonomian yang melanda bangsa ini, namun malah menjadikan kondisi yang 

terbalik. Resesi ekonomi dan kemerosotan serta berbagai kekacauan bidang 

ekonomi menyebabkan pemerintah mulai merangkul kembali Etnis Cina untuk 

memperbaiki kondisi perekonomian yang semakin parah. Pemerintah 

berpandangan bahwa Etnis Cina dianggap memegang peranan penting dalam 

kondisi ini. 

Di Kudus pernah hadir seorang pengusaha Etnis Cina yang dimasa Orde Baru 

menjadi orang terkaya se-Indonesia, dia adalah Liem Sioe Liong (Sudono Salim). 

Beliau merupakan seorang putera keluarga petani kecil, pada umur 16 tahun di 

negaranya terjadi perang saudara, kemudian Liem eksodus ke Jawa tepatnya di 

Kudus 1945-1949. Di Kudus dia menjalankan usaha berdagang, pada tahun 1952 

ia meninggalkan Kudus ke Jakarta dan kemudian kembali lagi ke Kudus untuk 

mendirikan pabrik tekstil  Muliatek (Suryadinata 2002:134-136). 

D. Kehidupan Sosial Budaya Etnis Cina Peranakan di Kudus  

  Masyarakat Cina di Kudus pada masa demokrasi terpimpin pada umumnya 

merupakan Etnis Cina peranakan. Seorang tokoh senior Etnis Cina peranakan di 

Kudus, Bha Le Gi mengatakan : 

“..... kami dilahirkan disini dan merupakan generasi  ketiga dari kakek buyut 

kami, disini hampir bseluruh keluarga tidak pandai berbahasa Tionghoa, 
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kami tetap menjalankan tradisi adat orang tua kami yaitu dengan datang ke 

klenteng walaupun saat ini kebanyakan Etnis Cina telah memeluk agama 

Katolik, maupun agama lainnya .....”.  

Etnis Cina yang tidak aktif dalam kegiatan politik, menggiatkan dirinya dalam 

suatu organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan. Banyak dari mereka yang 

masuk dalam organisasi kemasyarakatan yang didominasi oleh penduduk pribumi 

(mayoritas), maupun mereka mendirikan sebuah organisasi minoritas yang 

didasarkan atas Etnis Cina saja. 

Pada masa demokrasi terpimpin muncul tiga kekuatan penting yang menguasai 

Indonesia, yaitu PKI-Soekarno-Militer (Gaffar 2004:67). PKI sebagai kekuatan 

yang mendominasi wilayah Jawa mempunyai banyak pengikut dan simpatisan, 

termasuk adalah Etnis Cina. Sebuah wadah bentukan PKI yang bergerak dibidang 

kesenian dan kebudayaan lembaga kesenian rakyat (Lekra) tumbuh dan 

berkembang pesat. Di Kudus Lekra tidak berkembang dengan pesat seperti di 

kota-kota lainnya. Seorang tokoh Lekra Indonesia yang berasal dari Etnis Cina 

adalah Pramudya Ananta Toer. Etnis Cina di Kudus kebanyakan lebih memilih 

aktif di lembaga-lembaga kebudayaan maupun keagamaan. Klenteng-klenteng 

biasanya dijadikan sebagai pusat berbagai kegiatan kebudayaan mupun 

keagamaan tersebut, jadi banyak dipadati oleh orang-orang Etnis Cina pada hari-

hari tertentu untuk melakukan kegiatan tersebut. 
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1. Khonghucuisme 

  Sebagai  sebuah  agama  baru  pada  awalnya  ajaran  Khomghucu  tidak 
memenuhi syarat‐syarat sebagai sebuah agama anatara lain : 

 
a. Kehidupan setelah kematian (dewa, roh, dan jiwa) 

b. Doa atau komunikasi antara yang hidup dan yang mati 

c. Sarana untuk mempertahankan hubungan itu sepenuhnya walaupun 

seseorang telah meninggal 
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BAB IV 

INTERAKSI SOSIAL ANTARA ETNIS CINA DAN 

ETNIS JAWA DI KUDUS PADA MASA DEMOKRASI 

TERPIMPIN  (1959-1965) 
 

Interaksi sosial merupakan kunci dari kehidupan sosial. Interaksi mengacu 

pada hubungan antara individu dengan individu lain, individu dengan kelompok, 

atau antara kelompok dengan kelompok. Interaksi dapat dilihat sebagai tindakan-

tindakan yang saling ditujukan oleh dan diantara dua orang pelaku atau lebih. 

Dalam kaitannya dengan interaksi sosial antar etnik, maka tindakan-tindakan itu 

dapat dipandang terkait dengan identitas etnik (Gilin dan Gilin 1954:489). 

Usman Pelly, (1989:1-9) mengemukakan bahwa ada tiga faktor yang 

menentukan corak hubungan antar kelompok etnik masyarakat majemuk, yaitu: 

kekuasaan (power), persepsi (perception), dan tujuan (purpose). Kekuasaan 

merupakan faktor utama dalam menentukan situasi hubungan antar etnis itu. 

Faktor lainnya ditentukan oleh faktor kelompok dominan (dominan group) yang 

banyak menentukan aturan permainan dalam masyarakat majemuk tersebut. 

Asal mula kekuasaan dari kelompok dominan ini dari kombinasi antara: 

(1) kekuatan material, (2) ideologi, dan (3) hak historis. Kekuatan material 

meliputi kekuatan ekonomis dan demografis, yaitu penguasaan sumber hidup dan 

jumlah manusia (man power). Sementara itu faktor ideologi berkaitan dengan 

tingkat budaya (civilisasi) yang dimiliki oleh kelompok etnis itu apakah ia 
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dianggap sebagai tuan rumah (host pop) yang disebut pula sebagai penduduk asli 

atau pendatang (migran) dalam wilayah pemukiman tertentu. 

Faktor-Faktor Pendorong Interaksi Sosial Antara Etnis Cina Dan Jawa 

Masa Demokrasi Terpimpin 

1. Faktor Perekonomian 

Perilaku ekonomi etnis Cina di Indonesia dipengaruhi oleh persepsi 

mereka tentang situasi dan kondisi politik, pertahanan keamanan dan sosial 

masyarakat.  

Sejak zaman penjajahan kolonial Belanda sampai dengan masa 

pemerintahan Soekarno Etnis Cina memegang peranan penting dalam 

perekonomian. Berbagai kebijakan diberlakukan oleh pemerintah yang 

sebagian besar bersifat diskriminasi untuk melindungi kaum pribumi. Pada 

masa Demokrasi Liberal yang dikenal dengan Sistem Benteng pada tahun 50-

an, kemudian muncul PP No. 10 yang melarang Etnis Cina untuk tidak 

melakukan berbagai kegiatan ekonomi di pedesaan. Kebijakan-kebijakan 

tersebut yang di buat oleh pemerintah tidak bisa mengatasi masalah 

perekonomian yang melanda bangsa Indonesia. Resesi ekonomi dan 

kemerosotan di bidang ekonomi memaksa pemerintah untuk mulai merangkul 

kembali Etnis Cina untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang sangat parah. 

Pemerintah menganggap Etnis Cina memegang peranan penting dalam situasi 

dan kondisi ini. Pada tahun 1945-1949 di Kudus pernah hadir seorang tokoh 

Etnis Cina yang dimasa Demokrasi Terpimpin menjadi orang terkaya se-

Indonesia, dia adalah Liem Sioe Liong (Sudono Salim). Liem Sioe Liong 
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lahir di Fuqing (Fujian, dan oleh karena itu dia orang Hokchia). Dia lahir dari 

keluarga yang kurang mampu. Saat dia berumur 16 tahun di negerinya terjadi 

perang saudara. Di kudus dia berwirausaha yaitu berdagang. Pada tahun 1952 

Liem pergi ke Jakarta kemudian kembali lagi ke Kudus untuk mendirikan 

Pabrik Tekstil Muliyatek (Suryadinata 2002:134-136). 

Perilaku ekonomi etnis Cina pada masa Demokrasi Terpimpin lebih 

banyak di bidang agraria, etnis Cina masih dibatasi kepemilikannya. Akibat 

kondisi jaman Malaise, ada pergeseran peran ekonomi tertentu terutama dari 

kuli perkebunan menjadi tengkulak, pedagang ikan, atau pemilik penggilingan 

beras. Demikian juga munculnya dominasi dalam per-dagangan eceran oleh 

etnis Cina, pada tingkat yang lebih rendah daripada Belanda. Profesi ini 

diikuti pula oleh peran sebagai tengkulak dan penjaja keliling kecil-kecilan. 

Bisnis di bidang keuangan hanya bersifat tengkulak pegadaian tingkat bawah 

dan tidak berbentuk perbankan. Industri pabrik rokok, batik dan tekstil kecil 

juga dimiliki oleh etnis Cina ini, sedangkan pribumi sebagian besar masih 

berkutat di bidang agraria dan dinas-dinas pemerintah Hindia Belanda. 

Dominasi pengusaha pribumi dalam sektor industri kerajinan yang 

biasanya berskala kecil dan bersifat tradisional tersebut terpusat pada bidang 

batik, kain tenun, dan juga rokok kretek. Industri rokok kretek di Kudus yang 

sebelumnya dikuasai dan didominasi oleh pengusaha tradisional sebagaimana 

tersebut di atas sejak beberapa tahun yang lalu terlepas dari tangan pengusaha 

pribumi dan kemudian dikuasai oleh pengusaha non pribumi.. Etnis Cina yang 

telah berpendidikan mulai menekuni bidang-bidang yang terspesialisasi, 



50 
 

 

misalnya dokter, akuntan dan pengajar. Yang bekerja sebagai kuli, atau buruh 

kasar baik yang terampil ataupun tidak, mulai menyusut jumlahnya. Selain 

itu, banyak yang bekerja di perusahaan-perusahaan Cina (Mackie, 1991:322-

323). Jadi, pada periode tahun 1940-an, sebagian besar etnis Cina bekas kuli 

berganti peran menjadi pedagang dan usahawan dalam perdagangan kecil-

kecilan atau industri berskala kecil yang menyisihkan para pedagang dan 

usahawan kecil pribumi, tetapi tidak usahawan-usahawan Belanda. 

Perilaku Ekonomi Etnis Cina Tahun 1941 sampai Tahun 1958 di Kudus 

secara umum perusahaan Belanda dan pihak swasta asing dominan dalam 

sektor ekonomi utama, seperti manufacture, perkebunan, industri tekstil dan 

lain-lainnya. Muncul perubahan peran ekonomi etnis Cina, yang saat itu 

sedikit demi sedikit memasuki usaha grosir yang waktu itu masih didominasi 

Belanda. Kemudian diikuti oleh tumbuhnya bank-bank swasta kecil yang 

dimiliki oleh etnis Cina, dan muncul juga dalam industri pertekstilan dan 

industri rokok. Pada bidang jasa dan profesipun secara kuantitatif meningkat, 

tetapi untuk dinas pemerintahan dan aparat keamanan , secara kuantitas 

hampir tidak ada. Sehingga, pada jaman perjuangan kemerdekaan Republik 

Indonesia dan Demokrasi Terpimpin, peran ekonomi etnis Cina di Kudus 

meluas, lebih-lebih dengan adanya kebijakan Sistem Benteng yang membuat 

usaha pribumi tidak berjalan efektif dan memacu hubungan “Ali-Baba”, serta 

terjadi persaingan dari perusahaan negara dan swasta pribumi lainnya. 

Perilaku ekonomi etnis Cina Tahun 1959 sampai Tahun 1966. 

Perilaku ekonomi etnis Cina semakin menonjol pada periode ini, lebih-lebih 
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tahun 1957 sampai tahun 1958. Keberhasilan usaha mereka mengambil alih 

perusahaan-perusahaan besar Belanda serta pribumi yang dinasionalisasi, 

walaupun kondisi politik dan ekonomi Indonesia tidak menguntungkan 

mereka, lebih-lebih setelah peristiwa G 30 S/PKI tahun 1965. Pada masa itu, 

etnis Cina kelas menengah melakukan human capital besar-besaran dibidang 

pendidikan terutama yang bersifat teknis dan manajerial, sehingga pada saat 

terjadi inflasi tinggi dan perasaan anti etnis Cina menyebar luas hingga tahun 

1966, etnis Cina dapat beradaptasi dengan fleksibel. Hal tersebut dilakukan 

melalui penyediaan modal dan valuta asing yang didapat dari modal sendiri 

atau keluarga dan atau jaringan dengan pihak luar. Kunci utama keberhasilan 

pelaku ekonomi baru etnis Cina, adalah merintis kedekatan dengan pejabat 

pemerintah pada awal Demokrasi Terpimpin  sebagai pembinaan hubungan 

secara ekonomi dan politis. Walaupun demikian, orang Cina tidak banyak 

yang terjun secara terbuka dalam politik praktis saat itu, mereka 

melakukannya lewat dukungan material dan non material. 

Pada masa ini di Kudus sempat terjadi ketegangan antara Etnis Cina dan 

kaum pribumi dikarenakan kaum pribumi merasa iri kepada Etnis Cina 

memegang peranan yang sangat vital di bidang perekonomian. Oleh karena 

itu keberadaan Etnis Cina ini sebagai pemilik modal menjadi dilematis. Etnis 

Cina di satu sisi mempunyai modal (kapital) yang banyak maka keberadaanya 

terusik atau diganggu yang mengakibatkan pada eksodus bisa menimbulkan 

gejolak perekonomian di daerah yang ditempati. Di sisi lainnya keberadaan 

Etnis Cina dinggap bisa menghambat perkembangan pengusaha pribumi 
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karena penguasa Etnis Cina berkedudukan di sektor-sektor ekonomi yang 

strategis dan penting. 

2. Faktor Politik 

   Pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)   perlu dicatat peranan 

Baperki (berdiri tahun 1954) sebagai ormas terbesar yang mewakili etnis 

Tionghoa dalam memperjuangkan hak-hak dan kepentingan etnis Tionghoa, 

dan melawan setiap bentuk diskriminasi. Baperki di Kudus sendiri secara aktif 

membantu orang-orang Tionghoa yang ingin memilih warga negara 

Indonesia. Demikian juga Baperki mendirikan sekolah-sekolah dan 

universitas untuk menampung anak-anak Tionghoa yang membutuhkan 

pendidikan terutama anak-anak Tionghoa warga negara Indonesia yang harus 

meninggalkan sekolah-sekolah berbahasa pengantar Tionghoa sesuai 

peraturan yang berlaku. Dalam menyelesaikan "masalah minoritas Tionghoa", 

Baperki di bawah pimpinan Siauw Giok Tjhan, Go Gien Tjwan, Oei Tjoe Tat 

dllnya mengembangkan doktrin nation building dan integrasi, yaitu sebuah 

doktrin yang ingin membangun sebuah nation atau bangsa yang bersih dari 

diskriminasi rasial serta adanya kesamaan hak dan kewajiban warga 

negaranya tanpa mempermasalahkan asal-usulnya dan mengintegrasikan etnis 

Tionghoa secara utuh ke dalam haribaan bangsa Indonesia. Doktrin integrasi 

meyakini kebenaran konsep kemajemukan atau pluralisme bangsa Indonesia 

seperti yang dinyatakan para founding fathers bangsa Indonesia dalam 

semboyan Bhinneka Tunggal Ika.  
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Pada faktor ini Etnis Cina berpartisipasi positif untuk perkembangan 

kehidupan politik pada masa Demokrasi Terpimpin di Kudus. Partisipasi yang 

dilakukan oleh Etnis Cina di Kudus lebih banyak dilakukan untuk 

memperjuangkan hak-hak mereka sebagai Warga Negara Indonesia. Mereka 

sebagian besar aktif di organisasi sosial kemasyarakatan. Peraturan-peraturan 

yang berlaku selama Demokrasi Terpimpin tidak selalu membuat Etnis Cina 

merasa dirugikan bahkan sebagian besar Etnis Cina menaruh harapan besar 

pada presiden Soekarno dalam menggerakkan roda pemerintahan. Ada 

beberapa alasan yang menyertai harapan Etnis Cina kepada kepemimpinan 

Soekarno antara lain : 

2. Soekarno dianggap sebagai seorang yang sosialis. Anggapan ini lebih 

mendukung pernyataan bahwa lebih baik memiliki pemimpin yang 

program politiknya sesuai dengan komitmen dirinya sendiri yang 

terinspirasi oleh pidato Presiden Soekarno dalam peringatan 17 Agustus 

1960 yang menyatakan bahwa tujuan revolusi adalah mewujudkan 

sosialisme a’la Indonesia. 

3.  Soekarno sebagai satu-satunya kekuatan yang mampu berhadapan dan 

mengontrol pimpinan Angkatan Darat yang dinggap mempunyai 

kemampuan menghancurkan struktur pemerintahan yang memiliki niat 

mencapai sosialisme. 

4. Etnis Cina tidak mau mendukung golongan yang didominasi oleh 

Masyumi dan PSI karena golongan ini selalu mendukung aliran yang 

ingin menindas Etnis Cina. 
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Kebijakan pemerintahan Soekarno yang dinggap menguntungkan Etnis 

Cina adalah sikapnya kepada Baperki yang kooperatif ditambah 

kedekatan hubungan RI dan RRC pada tahun 1963. Kebijakan Luar 

Negeri Soekarno memudahkan Etnis Cina untuk mengkonsolidasikan 

posisi mereka dan mempercepat penyelesaian masalah kewarganegaraan 

yang sampai tahun 1963 belum bisa diselesaikan. Presiden Soekarno yang 

tidak menyukai Liberalisme Barat mulai memperhatikan kepada 

komunisme (marxis) yang mengajarkan sosialisme. PP No. 10 adalah 

peraturan yang berisi tentang larangan bagi orang-orang asing terutama 

Etnis Cina untuk tinggal di daerah pedesaan selain peraturan tersebut ada 

juga peraturan yang berdasarkan Undang-Undang kewarganegaraan tahun 

1946 yang. mencantumkan peraturan orang-orang Cina untuk menjadi 

Warga Negara Indonesia. Etnis Cina di Kudus menanggapi peraturan ini 

dengan berbagai macam pendapat ada yang menerimanya dengan senang 

hati tapi ada juga yang memprotes tentang kebijakan tersebut. RI 

menganggap Etnis Cina sebagai kaum yang pekerja keras dalam bidang 

ekonomi. Jika Etnis Cina masuk ke daerah pedalaman (swantara) seluruh 

aset yang ada di daerah pedalaman dikuasai oleh Etnis Cina. Pada masa 

Demokrasi Terpimpin Baperki berkembang menjadi organisasi massa. Ia 

menitik beratkan integrasi (integrasi politik) bukan asimilasi dikalangan 

Etnis Cina. Organisasi itu makin condong ke kiri dan mendekati Soekarno 

untuk mendapatkan perlindungan Politik kiri inilah yang akhirnya 

membawa Baperki musnah setelah terjadinya G-30-S pada tahun 1965. 
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Pada tahun 1965 di Bandungan (Ambarawa) diselenggarakan 

Seminar Kesadaran Nasional yang menghasilkan "Piagam Asimilasi". 

Untuk melaksanakan doktrin asimilasi total  dan menandingi serta 

menghambat pengaruh Baperki, maka oleh para pendukungnya pada 

tahun 1963 dibentuk sebuah organisasi bernama Lembaga Pembina 

Kesatuan Bangsa (LPKB), Salah satu program LPKB adalah pelaksanaan 

asimilasi di segala bidang kehidupan secara serentak dengan titik berat 

pada asimilasi sosial. Asimilasi setidak-tidaknya dilaksanakan dalam lima 

bidang kehidupan sebagai berikut : asimilasi politik, asimilasi kulturil, 

asimilasi ekonomi, asimilasi sosial/campur gaul dan asimilasi 

kekeluargaan (pernikahan). Kelima-limanya harus dilaksanakan dengan 

serentak (sinkron) dengan mempertimbangkan timing dan irama yang 

sebaik-baiknya. LPKB memainkan peranan penting dalam mengeliminasi 

budaya, tradisi, agama  dan bahasa Tionghoa seperti yang dituangkan 

dalam berbagai kebijaksanaan dan peraturan rezim Demokrasi Terpimpin. 

3. Faktor Sosial dan Kebudayaan  

Masyarakat Etnis cina di Kudus pada masa Demokrasi Terpimpin 

sebagian besar merupakan Etnis Cina peranakan. Etnis Cina di kudus pada 

masa Demokrasi Terpimpin kebanyakan tidak aktif dalam kegiatan politik, 

mereka lebih banyak ikut serta dalam suatu organisasi-organisasi 

kemasyarakatan. Kebanyakan Etnis Cina di Kudus masuk dalam organisasi 

kemasyarakatan yang didalamnya sebagian besar didominasi oleh orang-

orang pribumi. Pada masa pemerintahan Soekarno muncul suatu organisasi 
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yang sangat berpengaruh di Indonesia, organisasi itu ialah PKI. Pada masa itu 

PKI merupakan kekuatan yang menguasai terutama wilayah Jawa dimana 

organisasi ini mempunyai banyak pengikut dan simpatisan termasuk 

diantaranya Etnis Cina. Organisasi ini dalam pergerakannya dalam bidang 

kesenian dan kebudayaan membentuk sebuah wadah yaitu Lembaga Kesenian 

Rakyat (Lekra) tumbuh dan berkembang pesat tapi di Kudus Lekra tidak 

berkembang pesat seperti di kota-kota lainnya hal ini dikarenakan Etnis Cina 

di Kudus bersikap acuh tak acuh kepada lembaga bentukan PKI ini. Etnis 

Cina di Kudus sebagian besar lebih memilih ikut di lembaga-lembaga 

keagamaan dan kebudayaan. Klenteng-klenteng (tempat ibadah Etnis Cina) 

hanya dipadati oleh Etnis Cina. Sejak kedatangan Etnis Cina di Jawa (Kudus) 

mereka sekaligus menyebarkan agama atau kepercayaan baru yaitu 

Khonghucuisme. Perkembangan agama atau kepercayaan ini mengalami 

pasang-surut sejalan mengikuti perkembangan zaman, Sebagai sebuah agama 

atau kepercayaan baru awal-awalnya ajaran Khonghucu tidak memenuhi 

syarat sebagai sebuah agama atau kepercayaan antara lain : 

a. Kehidupan setelah kematian (dewata, roh, dan jiwa) 

b. Doa atau komunikasi antara yang hidup dan yang mati. 

c. Sarana untuk mempertahankan hubungan yang sepenuhnya walaupun 

seseorang telah meninggal. 

Di Kudus perkembangan agama atau kepercayaan ini mengalami stagnasi 

banyaknya campur tangan Pemerintah. Pada masa Demokrasi Terpimpin 

Pemerintah Indonesia mengakui agama Khonghucu sebagai agama resmi ke 6 
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setelah Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu. Dengan 

adanya pengakuan resmi dari pemerintah tentang status agama Khonghucu 

membuat Etnis Cina di Kudus lebih leluasa dalam merayakan hari-hari besar. 

Tetapi tetap saja banyak pembatasan-pembatasan peraturan dari pemerintah 

untuk tidak merayakannya secara berlebihan. 

Kenyataan keragaman dan pluralitas pernah ditunjukkan para bijak 

pendahulu kita. Inilah yang dimaksudkan dengan sifat indikatif yang perlu 

disadari. Karena itu, pluralitas hidup bersama dalam damai sebenarnya bukan 

utopia karena nenek moyang kita pernah mewujudkannya. Kenyataan perbedaan 

dalam damai masih dikibarkan lambang negara Garuda Pancasila yang membawa 

terbang di kakinya spanduk Bhinneka Tunggal Ika Empu Tantular, yang 

mengabadikan pesan perenial Bhinneka Tunggal Ika, perlu digali pemikiran dan 

spirit dasarnya. Melupakan aspek sejarah yang bersifat indikatif sama dengan 

menceburkan diri dan membiarkan generasi masa depan melompat ke jurang. 

Karena itu, kesadaran bahwa masyarakat kita multietnik dan multikultur harus 

ditanamkan dalam proses pendidikan sejak dini Apa yang ditunjukkan oleh 

pengalaman dan sejarah ternyata tidak berhenti. Karena itu, harus ada sifat 

imperatif yang terus disuarakan. Keragaman dalam kedamaian merupakan usaha 

yang tak pernah boleh berhenti. Mengupayakan keragaman dalam damai 

merupakan panggilan alamiah hidup bersama jika toleransi dan damai mau 

dikembangkan. Aspek imperatif ini menjadi jalan kultural bagi pembentukan 

watak dan kehendak anak-anak bangsa. Landasan filosofi dan kultural dari sifat 

imperatif ini amat diperlukan. Misalnya, konsep manusia sedulur papat lima 
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pancer (budaya Jawa), yaitu hakikatnya manusia disertai saudara empat: amarah, 

aluamah (nafsu makan), mutmainah (ketenangan), dan sufiah (keinginan). Pribadi 

manusia menjadi pusat dan kendali keempat energi dasar yang menyertainya. 

Konsep monopluralisme manusia seperti ini dapat menjadi landasan imperatif 

usaha-usaha menciptakan keragaman dalam damai dan koeksistensi aneka 

keyakinan dalam jiwa toleransi dan saling penghormatan.  
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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Simpulan 

Sejarah kedatangan Etnis Cina di Kudus pada khususnya bermula dari Ibu 

kota(Jakarta). Hal ini sesuai dengan apa yang tertulis di dalam riwayat Klenteng 

Hok Tik Bio. Kebanyakan Etnis Cina yang bertempat tinggal di kota-kota besar 

di Indonesia berasal dari propinsi Yunan dan Fujjian, Oleh Karena itu, Sejarah 

kedatangan Etnis Cina di Kudus mempunyai keunikan tersendiri. Ciri khas Etnis 

Cina di Kudus juga memiliki pola pembauran tersendiri, mereka lebih respek 

kepada sesama Etnis mereka daripada kepada penduduk pribumi. Sejarah kelam 

yang terjadi pada 1918 dimana terjadi ketegangan antara Etnis Cina dengan 

penduduk pribumi dijadikan pedoman bagi Etnis Cina di Kudus untuk menjalin 

hubungan baik dengan penduduk pribumi. Hal-hal yang menjadi pertentangan 

antara Etnis Cina dengan penduduk pribumi ternyata sudah terkubur dalam-

dalam. 

Pada masa pemerintahan Soekarno kebijakan yang diambil oleh penguasa 

terhadap Etnis Cina di Indonesia selalu menimbulkan isu diskriminatif. 

Kebijakan-kebijakan tersebut menyangkut kebijakan dibidang sosial, ekonomi, 

dan budaya. Diantara kebijakan-kebijakan tersebut yang paling menonjol adalah 

kebijakan dibidang ekonomi. Masa pemerintahan Soekarno menggunakan Sistem 

Ekonomi Benteng Ali-Baba, Sistem Ekonomi ini memang menyudutkan Etnis 

Cina karena Etnis Cina dianggap sebagai pemegang sentral Ekonomi Nasional 
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yang sewaku-waktu dapat menggunakan kekuasaannya untuk mengambil alih 

pemerintahan di Indonesia. Dikeluarkannya PP no 10 tentang larangan bertempat 

tinggal di pedesaan dan larangan berdagang eceran di pedesaan menjelaskan 

bahwa pemerinah Soekarno menginginkan minoritas peranan Ekonomi Etnis 

Cina, Walaupun PP tersebut diperuntukkan kepada seluruh orang-orang tidak 

terkecuali keturunan India, Arab, dan lain-lain. Dalam bidang Sosial-Budaya 

pemerintah Soekarno mengeluarkan kebijakan mengenai pendidikan bagi orang-

orang Etnis Cina. Pendidikan tersebut hanya untuk keturunan Etnis Cina saja 

karena menggunakan bahasa pengantar Bahasa Tionghoa dan dari banyaknya 

kebijakan pemerintah Soekarno kepada Etnis Cina inilah yang dinilai sangat tidak 

diskriminatif meskipun banyak suara-suara yang menyangkut akan keeksklufian 

Etnis Cina, keeksklusifan Enis Cina bukan tanpa alasan banyak faktor yang 

mempengaruhinya. Agama Khonghucu merupakan agama mayoritas Etnis Cina 

yang diresmikan dan diakui oleh pemerintah sebagai suatu agama yang sejajar 

dengan agama lain yang sudah ada lebih dulu di Indonesia (Islam, Kristen, 

Khatolik, Budha, dan Hindu). Pada masa pemerintahan Soekarno muncul suatu 

kebijakan penting yaitu dengan dikeluarkannya peraturan tenang perubahan nama. 

Dahulu banyak Etnis Cina yang masih memakai nama dengan menggunakan 

bahasa Tionghoa maka penggunaan nama Enis Tionghoa dilarang. Pemerintah 

kemudian menetapkan peraturan baru untuk seluruh Etnis Cina yang masih 

menggunakan nama dengan bahasa Tionghoa agar menggantinya dengan nama 

dan Bahasa Indonesia. 
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Pada masa Demokrasi Terpimpin muncul tiga kekuatan penting yang 

menguasai Indonesia, yaitu PKI-Soekarno-Milier. PKI sebagai kekuatan yang 

mendominasi wilayah Jawa mempunyai banyak pengikut dan simpatisan termasuk 

Etnis Cina. Etnis Cina di Kudus kebanyakan lebih memilih aktif di lembaga-

lembaga kebudayaan maupun keagamaan. Klenteng-klenteng biasanya dijadikan 

sebagai pusat berbagai kegiatan keagamaan dan kebudayaan, Jadi hanya dipadati 

oleh orang-orang Etnis Cina di Kudus kebanyakan menolak jika istilah ”CINA” 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari tanpa ada prasangka untuk menghina. 

Namun lebih pening dari sebutan atau istilah tadi adalah untuk mencegah agar 

jangan sampai ada diskriminasi sistematis kepada Etnis Cina terulang karena hal 

itu merupakan salah satu lembaran hitam sejarah Indonesia. Bangsa Indonesia 

harus berjiwa besar dan menerima perbedaan serta pluralisme sebagai hikmah 

karena Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda untuk hidup rukun dan 

bersaudara bukan untuk saling membenci dan membedakan. Perbedaan alami 

adalah takdir yang tidak bisa dihindari. Karena itu, Dibutuhkan etika kolektif 

untuk menjadi bangsa yang menghargai perbedaan pluralisme dan perbedaan 

alami. Jangan digunakan unuk saling menjatuhkan dan dijadikan alasan untuk 

melanggar hak asasi manusia. Bangsa Indonesia sudah cukup didera politik 

”Devide et Impera” selama 350 tahun dalam penjajahan Belanda. Ini saatna 

bersatu sebagai bangsa Indonesia yang merdeka menuju masyarakat yang adil, 

makmur, dan sejahtera. 
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B. Saran 

Saran dari penulis seharusnya Etnis Cina dijadikan aset bangsa Indonesia 

untuk menambah keanekaragaman adat istiadat, kemakmuran, dan kesejahteraan. 

Budaya Tionghoa telah mengisi khasanah budaya Indonesia baik dalam bahasa, 

kesenian, makanan, maupun bentuk akulturasi budaya Tionghoa di Indonesia 

seperti : pencak silat, wushu, barongsai, tari naga atau liong.  
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SUMBER INFORMAN 
 
 

1. Nama  :  King Ahn 
 
    Umur  :  55 th 
 
    Pekerjaan             :  Wiraswasta 
 
    Alamat  :  Purwosari Rt 05/2 Kudus 

  
 

2. Nama :  Mulyana 
 
Umur  :  54 th 
 
Pekerjaan :  Bio Kong/jaga klenteng 
 
Alamat  :  Tanjung Karang Rt 2/5 kec Jati Kudus 

 
 
 3. Nama  :  Hadi Soekotjo 
 
  Umur  :  53 th 
 
  Pekerjaan :  Wiraswasta/Pengurus Vihara 
 
  Alamat  :  Tanjungrejo Rt5/2 Jekulo-Kudus 
 
 4. Nama  :  Suan Han 
 
  Umur  :  55 th 
 
  Pekerjaan :  Wiraswasta 
 
  Alamat  :  Dalangan Rt 5/5 Kudus 
 
 5. Nama  :  Bhalegi 
 
  Umur  :  70 th 
 
  Pekerjaan :  Wiraswasta 
 
  Alamat  :  Panjunan no. 75 Kudus 
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 6. Nama  :  Tugiran 
 
  Umur  :  53 th 
 
  Pekerjaan :  Wiraswasta 
 
  Alamat  :  Sunggingan no. 32 Kudus. 
 

7. Nama  :  Yanto 
 

Umur  :  58 th 
 

Pekerjaan :  Wiraswasta 
 

Alamat :  Getas pejaten no. 40 Kudus. 
 

 8. Nama  : Khudori 
   
  Umur  : 55 th 
 
  Pekerjaan : Bio Kong/jaga klenteng 
 
  Alamat  : Jl Ahmad Yani No. 15 Kudus.
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Gambar1. Klenteng Hok Tik Bio. Klenteng tertua di Kudus sebelum di pugar pada tahun 1984 

 
 
 
 
 

 
Gambar2. Klenteng Hok Tik Bio setelah mengelami pemugaran pada tahun 1990an 

 
(Sumber: Koleksi arsip Klenteng Hok Tik Bio Tanjung Jati) 
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Gambar3. Warga Tiong Hoa saat melakukan upacara Imlek pada tahun 1990an  

 
 

 
Gambar4. Para penanggung jawab ritual Klenteng Hok Tik Bio  

 
 

(Sumber: Koleksi arsip Klenteng Hok Tik Bio Tanjung Jati) 
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Gambar5. Bukti toleransi masyarakat Tionghoa saat perayaan Imlek keliling kawasan kota 

kabupaten Kudus 
 
 
 

 
Gambar6. Interaksi  masyarakat Tionghoa dan masyarakat pribumi di Kudus saat perayaan Imlek 

yang terus-menerus dilestarikan. 
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(Sumber: Koleksi arsip Klenteng Hok Tik Bio Tanjung Jati) 
 

 
Gambar7. Berbagai koleksi foto yang ada di perpustakaan Klenteng Hok Tik Bio Jati Kudus 

 
 

 
Gambar8. Mbah Mulyono (sebelah kiri penjaga Klenteng Hok Tio Bio Jati Kudus 

 
 

(Sumber: Koleksi arsip Klenteng Hok Tik Bio Tanjung Jati) 
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Gambar9. Klenteng Hok Hien Bio, depan Mall Matahari Kudus 

 
 
 

 
Gambar10. Klenteng Hok Ling Bio, depan Menara Kudus 
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Gambar11. Perayaan Imlek pada tahun 1990an di Klenteng Hok Tik Bio 

 
 
 

 
Gambar12. Upacara Ritual yang dilakukan di Klenteng Hok Tik Bio 

 
 
 

          (Sumber: Koleksi arsip Klenteng Hok Ling Bio Kudus) 
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Gambar13. Bukti sejarah yang masih eksis sampai sekarang Toko Obat 39. Toko Obat modern 

pertama milik Etnis Cina di Kudus. 
 
 
 

 
Gambar14. Bukti sejarah yang masih eksis sampai sekarang Toko Obat Nyah Ban Can. Toko Obat 

tradisional pertama milik Etnis Cina di Kudus. 
 
 

 


