
BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Diskriminasi yang terjadi di Indonesia tidak dapat dilepaskan oleh akar 

pennasalahan yang telah ada pada masa penjajahan kolonial. Indonesia 350 tahun 

dijajah oleh pemerintahan Hindia-Belanda secara tak sadar telah menerapkan dan 

menimbulkan stereotip dan prasangka terhadap golongan etnis Tionghoa oleh 

masyarakat pribumi di Nusantara. Politik pecah-belah yang mcmbagi masyarakat 

dalam tiga golongan berdasarkan ras yang ada saat itu pada masa pemerintah 

Hindia Belanda. Temyata dalam kegiatan ekonomi stereotip yang telah ada 

menjadi lebih buruk dalam hubungan antara masyarakat pribumi dan masyarakat 

etnis Tionghoa. Kesenjangan sosial antara kaum pribumi dengan kawn etnis 

Tionghoa semakin jelas terlihat. Prasangka negatifterus berkembang dan menjadi 

stereotype terhadap kalangan golongan etnis Tionghoa di Indonesia. 

Diskriminasi yang terjadi terhadap golongan etnis Tionghoa juga tidak 

lepas dari prasangka dan stereotip yang telah terbentuk dalam masyarakat. 

Tindakan diskriminasi yang dilakukan pemerintah pada masa lalu melalui 

kebijakan-kebijakan ekonomi dan politik juga membuat para golongan etnis 

Tionghoa bangkit dari keterpurukan keadaan yang telah di kondisikan oleh 

golongan mayoritas, dan puncaknya ketika reformasi dan setelah kerusuhan Mei 

98. Puncak kegagalan pemerintah Orde Baru berupa benturan sosial kultural 
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yaitu kerusuhan Mei '98. Kerusuhan Mei 98 merupakan sebualh benturan yang 

terjadi akibat kegagalan kebijakan asimilasi yang dilakukan pemerintah baik 

secara tidak langsung maupun langsung yang mendiskriminasi orang-orang etnis 

Tionghoa, serta prasangka dan stereotip dari masyarakat pribumi terhadap 

masyarakat etnis Tionghoa yang sudah berkembang jauh sebelum terbentuknya 

negara Republik Indonesia. Selain itu faktor ekonomi, sosial dan politik dari 

dalam negara juga ikut mempengaruhi keadaan kejadian tersebut. Kerusuhan 

rasialis ini ternyata tidak menemukan titik terang dan para golongan yang 

berkuasa tidak terlalu memperhatikan akibat dari kerusuhan tersebut. 

Pemerintahan yang sekarang mencoba melanjutkan usaha-usaha perbaikan 

terhadap diskriminasi yang terjadi sebelumnya. Pemerintah menjamin persamaan 

hak dan kewajiban bagi golongan etnis Tionghoa seperti Perayaan Tahun Baru 

lmlek yang Presiden SBY hadiri tahun 2008 lalu merupakan lambang integrasi 

yang dijalankan pemerintah dengan mendukung keberagaman kebudayaan, multi 

kultural dan masyarakat yang majemuk. Namun masih terdapat bentuk 

diskriminasi yang tejadi di lapangan seperti pengurusan KTP, VISA dan lainya. 

Di Indonesia diskriminasi yang terjadi dan benturan sosial kultural yang 

menyebabkan golongan etnis Tionghoa menjadi "kambing hitam" dalam sejarah 

bangsa Indonesia. Hal ini terjadi karena kecenderungan pada suatu individu atau 

kelompok yang frustasi atau tidak bahagia terhadap suatu situasi, dan 

memindahkan agresi atau bentuk ketidaksenangan mereka terhadap kelompok 

yang tidak disukai, terlihat/ menyolok, dan relatif tak berdaya (Social Psychology, 
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2007). Dalam kasus ini yaitu golongan minoritas (masyarakat etnis Tionghoa) 

menjadi korban dalam kehidupan masyarakat yang kompleks. 

4.2 Saran 

Pemerintah harus berusaha membuat negara ini terbebas dari diskriminasi 

terhadap orang-orang etnis Tionghoa, dengan mempelajari sejarah dan 

pengalaman dari pemerintahan Orde Baru. Kebijakan baru harus segera dibuat 

dan dilaksanakan agar lebih bijaksana dan lebih sesuai dengan negara Indonesia 

yang masyaraktnya majemuk. Kedua kubu yang muncul pada masa pemerintah 

Orde Baru yaitu kubu mayoritas dan minoritas harus menghilangkan stereotip 

masing-masing, seperti ''tipikal orang pribumi" dan "tipikal orang Cina". Kedua 

stereotype inilah yang akhirnya membuat konflik antar masyarakat di Indonesia 

yang membuahkan bentuk-bentuk diskriminasi terhadap golongan etnis Tionghoa 

yang minoritasjumlahnya. 

Masyarakat etnis Tionghoa harus mendapat kesempatan yang lebih banyak 

tempat dibeberapa bidang, seperti badan pemerintahan, di bidang politik yang. 

Hal ini harus agar terjadi persamaan di segala bidang dan menghilangkan 

prasangka dan stereotip tentang golongan etnis Tionghoa menguasai 

perekonomian saja. Pemerintah harus dapat menjamin persamaan bagi seluruh 

rakyatnya di segala bidang yang ada dan menghilangkan pransangka golongan 

etnis Tionghoa mendapatkan privilege dalam berbisnis dengan menghilangkan 

"praktek cukongisme" yang telah ada pada zaman Orde Baru. Pemerintahan harus 

menjunjung tinggi persamaan hak bagi rakyatnya serta menghilangkan 
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diskriminasi serta perbedaan dan perlakuan yang selama ini ada seperti 

diskriminasi di kantor pemetintah terhadap golongan etnis Tionghoa dengan cara 

memberikan pengawasan, peraturan, dan kode etik kepada petugas birokrasi 

dalam menjalankan tugas mereka sebagai pelayan rnasyarakat. 

Tingkat pendidikan juga mempengaruhi masalah diskriminasi ini, semakin 

tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka semak.in dapat mengurangi 

diskriminasi yang terjadi di masyarak.at. Rasa persatuan dan kesatuan serta cinta 

tanah air harus lebih ditancapkan dalam masyarakat, bahwa kita adalah satu tanah 

air, satu bangsa dan satu negara. Hal ini harus dilakukan agar dapat meredam 

konflik antar golongan. Ada baiknya penulis menyarankan perubahan dimulai dari 

diri sendiri sebelum menunjuk orang Iain untuk berubah. 
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Angke 

Asimilasi 

Apartheid 

Ceylon 

Cukong 

Ethnic 

Eovikos 

Hakka 

Hokkian 

GLOSSARY 

: nama sungai di Batavia. 

: pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan 
hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk 
kebudayaan baru. 

: Politik yang didasarkan pada warna kulit 

: nama yang dipakai dahulu sebelum Srilangka. 

menunjuk kepada pengusaha-pengusaha pemilik 
perusahaan besar di Indonesia. Kata ini sendiri berasal dari 
bahasa Hokkian yang lazim dilafalkan di Indonesia oleh 

suku Tionghoa-Indonesia. Cukong (Hanzi: El, hanyu 
pinyin: zhugong) dalam bahasa Hokkian atau bahasa 
Mandarin berarti pemimpin, ketua, pemilik, bos. 

: suku-bangsa 

: penyembah berhala atau orang yang tidak ber-Tuhan 

: kelompok tuturan etnis Tionghoa 

: kelompok tuturan etnis Tionghoa 

Holands Chineessche School 

Hong 

Ius sanguinis hak kewarganegaraan 
seseorang (individu) 

yang diperoleh 
berdasarkan 

sekolah yang dibangun Belanda untuk 
menyaingi THHK 

: merupakan bahasa mandarin dari kata merah 

Jakarta Convention Centre 

KakkieHan 

kewarganegaraan ayah atau ibu biologisnya. 

: nama gedung di Jakarta 

: organisasi yang dibentuk oleh Jepang untuk 
mengawasi kelompok etnis Tionghoa 
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Koelies 

Kolonia! 

Kolonialisme 

Kong Koan 

Nederlandsch onderdaan 

Passenstelsel 

Petak Sembilan 

Pinangsia 

Privilege 

Realistic Conflict Theory 

Stateless 

Stereotype 

Tenglang 

Tiong Hoa Hwee Koan 

: orang-orang yang bekerja sebagai buruh di 

suatu tempat dan berasal dari luar tempat 

tersebut 

: daerah kolonialisme 

: pengembangan kekuasaan sebuah negara atas 

wilayah dan manusia di luar batas negaranya 

: dewan perwakilan Tionghoa yang mengurus 

masalah administrasi di Batavia 

status yang diberikan Belanda ketika 

seseorang etnis Tionghoa lahir di daerah 

kolonial Belanda 

: sistem surat pas yang mengatur perjalanan 

orang 

: salah satu nama lokasi pecinan di Jakarta 

: salah satu nama lokasi pecinan di Jakarta 

: hak keistimewaan terhadap sesuatu 

: teori yang menyatakan bahwa somber daya 

yang terbatas akan mendorong konflik antar 

kelompok dan menyebabkan meningkatnya 

prasangka dan diskriminasi 

: tidak berkewarganegaraan 

: generalisasi tentang sekelompok orang 

di mana karakteristik tertentu 

diidentikkan dengan karakteristik 

semua anggota kelompok, tanpa 

menghiraukan variasi yang ada di antara 

anggotanya 

: merupakan pengucapan bahasa dialek 

dari tang ren 

: sebuah kelompok yang beranggotakan 

orang-orang etnis Tinghoa 
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