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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara dengan budaya yang beraneka ragam. Hal 

ini menyebabkan munculnya berbagai suku atau etnis yang berkembang dan 

tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dalam kehidupan sosial, maka diperlukan 

adanya komunikasi sebagai syarat terjadinya sebuah interaksi sosial, yaitu 

hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antar individu, individu dengan 

kelompok, maupun antar kelompok. Dalam hal ini, komunikasi berfugsi sebagai 

penafsir perilaku seperti pembicaraan, gerakan fisik atau sikap, serta perasaan 

yang disampaikan. Kehidupan dengan beranekaragam budaya tersebut disebut 

juga multikultural, dimana dalam kehidupan tersebut terdapat berbagai macam 

etnis dan keragaman itu menjadi sumber keragaman kebudayaan sehingga 

melahirkan suatu masyarakat yang disebut multikultural (Liliweri, 2005:62).  

Informasi yang diperoleh dari data internet yang ditulis oleh Ayu Sutarto, 

menunjukkan bahwa kota Probolinggo termasuk dalam daerah tapal kuda, yaitu 

daerah yang berbentuk seperti tapal kuda, dimana daerah lainnya yang termasuk 

dalam daerah tapal kuda adalah Pasuruan (bagian timur), Lumajang, Jember, 

Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi. Etnis yang ada di kota Probolinggo 

meliputi etnis Jawa, Madura, Tionghoa, dan Arab. Maka kehidupan masyarakat di 

kota Probolinggo dapat dikategorikan sebagai kehidupan multikultural. 

Dan dalam jurnal sejarah dan budaya dijelaskan bahwa masyarakat Jawa 

di Probolinggo memiliki keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh masyarakat 
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Jawa di kota lain di Jawa Timur, yaitu mereka memiliki sebutan sendiri yaitu 

masyarakat Pendhalungan, yang diartikan sebagai tempat bertemunya berbagai 

masyarakat dan kebudayaan yang berbeda-beda Selain itu, orang Jawa di 

Probolinggo, memiliki dialek tersendiri yang disebut dialek Probolinggo yaitu, 

cara berbicara dengan menggunakan bahasa Jawa, namun menggunakan logat 

Madura. Keunikan lain terjadi pada dua etnis lainnya yang seringkali dalam 

berkomunikasi, mereka juga menggunakan bahasa Jawa maupun Madura, namun 

tetap dengan logatnya masing-masing. Hal ini terjadi sebab etnis Tionghoa dan 

Arab merupakan etnis minoritas, sehingga kedua etnis tersebut ikut berpartisipasi 

dalam proses sosial yang terjadi. 

Dilihat dari jumlahnya, etnis Cina merupakan masyarakat minoritas di 

Indonesia, ditaksir jumlahnya sekitar 3-5%. Secara tempat tinggal, lebih dari 70% 

bertempat tinggal di perkotaan. Oleh sebab itu, dapat digambarkan bahwa 

sebagian besar etnis Cina di Jawa dan Madura bekerja di sektor perdagangan dan 

industri perkotaan (Habib, 2004:1). Di kota Probolinggo sendiri, tampak bahwa 

ada perbedaan dalam bidang pekerjaan yang dilakoni, dimana orang etnis 

Tionghoa lebih berperan dalam bidang perdagangan, yaitu sebagai pedagang, 

seperti pemilik butik baju di daerah pusat perbelanjaan, dan pedagang sayur, buah 

di pasar. Sedangkan orang etnis Jawa lebih berperan dalam bidang pendidikan dan 

birokrasi, seperti guru, pegawai kelurahan, dan lain-lainnya. Maka dalam hal ini 

terjadi kesenjangan sosial pada faktor ekonomi, dimana orang Jawa mendapatkan 

penghasilan dalam sistem gajian, sedangkan orang Tionghoa mendapatkan 

penghasilan dari laba/untung yang didapat. 
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Dari sistem kemasyarakatan yang dimilki orang Jawa pada umumnya, 

mereka melakukan pembedaan antara orang-orang dari pegawai negeri, dan kaum 

terpelajar dengan orang-orang yang berstatus petani, tukang, dan pekerja kasar 

lainnya, sehingga terjadi lapisan-lapisan sosial yang didasarkan pada aspek-aspek 

tersebut (Koentjaraningrat, 2002:344). Sedangkan sistem kemasyarakatan yang 

dimiliki orang Tionghoa terjadi pembedaan antara buruh dan majikan, namun 

akibat adanya sistem kekerabatan dalam membangun suatu usaha, maka 

pembedaan tersebut tidak terlalu mencolok, sehingga orang yang berada di 

golongan buruh pun tidak menyadari adanya pembedaan kedudukan tersebut 

(Koentjaraningrat, 2002:365).  

Pada jurnal psikologi yang membahas tentang suku Jawa, dijelaskan 

bahwa berbagai konflik yang terjadi di Indonesia tidak sedikit yang melibatkan 

etnis Tionghoa dan Jawa, maka hal tersebut dapat dikurangi dengan adanya suatu 

kerjasama, dimana orang Tionghoa yang secara ekonomi lebih kuat dapat 

memberikan kesempatan dan akses pada orang Jawa dalam dunia bisnis, begitu 

pun sebaliknya orang Jawa harus mau bekerja keras untuk mengembangkan 

kekuatan ekonominya, sehingga tidak ada lagi prinsip bahwa hidup telah diatur 

oleh Yang Maha Kuasa, sehingga tidak perlu kerja keras untuk mendapatkan 

sesuatu.  

Dari perbedaan-perbedaan yang ada, pada kenyataannya tidak menjadi 

penghalang bagi etnis Tionghoa dengan Jawa untuk hidup bersama. Dalam jurnal 

sejarah dan budaya dijelaskan bahwa kehidupan multikultural di Probolinggo 

telah membentuk karakter masyarakat yang bertoleransi tinggi. Hal ini dapat 

dilihat pada perayaan hari jadi Probolinggo atau yang biasa disebut Semipro 
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(Seminggu di Kota Probolinggo), Dimana acara Semipro tersebut merupakan 

ajang untuk saling unjuk budaya. Dalam acara tersebut akan terlihat masyarakat 

Probolinggo saling menunjukkan budaya masing-masing yang berasal dari etnis 

yang berbeda-beda dengan aksi kesenian khas-nya. Dan dalam pertunjukan 

barongsai tersebut, penari dan pemain musik diperankan oleh beberapa pemain 

yang berasal dari etnis Madura dan Jawa.  

Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa pernah terjadi konflik sosial di 

kota ini, seperti pembakaran perahu nelayan yang melibatkan nelayan dari 

Kraksaan yang membakar perahu nelayan Gili Ketapang pada 20 April 1998, 

namun tidak melibatkan kedua etnis tersebut. Dari sisi politik, beberapa 

kecamatan di Probolinggo juga dinilai rawan konflik, seperti yang dilansir pada 

Koran Madura edisi 23 Oktober 2013. Ketua RW 7, Bapak Ongko mengatakan 

bahwa sempat terjadi konflik atau selisih pendapat pada saat suasana Pemilihan 

Walikota (Pilwali), namun tidak sampai berujung perpecahan antarwarga.  

 Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Drs. Muslimin M, Msi 

bersama Sugeng Winarno, S. Sos dengan judul Pola Komunikasi Antarbudaya 

Dalam Bauran Masyarakat Etnis Cina-Jiwa (Studi di Kampung Pacinan Kota 

Malang) pada November tahun 2006, diperoleh hasil bahwa pola komunikasi 

dalam bauran masyarakat tersebut berjalan dengan baik, hal ini didasari oleh 

adanya kesadaran dan persepsi yang sama dari masing-masing anggota etnis yang 

ada. Oleh sebab itu, mereka sangat bebas berkomunikasi dengan siapa saja, dari 

etnis manapun. Hal ini didukung oleh adanya unsur kedekatan. Selain itu, 

diperoleh juga bahwa faktor yang mempengaruhi keharmonisan dalam masyarakat 
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bauran etnis Cina dan Jawa di kampung Pecinan adalah didasari adanya kesamaan 

dalam mata pencaharian, yaitu pedagang.  

Dari fenomena yang diungkapkan dan melihat penelitian yang pernah 

dilakukan sebelumnya, Peneliti tertarik untuk mengetahui tentang komunikasi 

yang terjadi antara etnis Tionghoa dengan Jawa dalam menciptakan kerukunan 

bermasyarakat. Penyebutan istilah Cina maupun Tionghoa tidak dipermasalahkan 

dalam penelitian ini, sebab pada dasarnya budaya yang dianut adalah sama, 

sebagian besar warga Probolinggo menyebut orang etnis Tionghoa adalah orang 

Cina. Pada dasarnya penyebutan Tionghoa digunakan sebagai identitas orang 

keturunan Cina yang tinggal di luar Cina, disebut juga sebagai ‘Tionghoa 

perantauan’ (Suryadinata, 1999:35). 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dari ulasan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian 

ini adalah bagaimana komunikasi diantara warga RW 7, kelurahan Jati, kota 

Probolinggo yang beretnis Tionghoa dan Jawa dalam menciptakan kerukunan 

bermasyarakat? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah yang ditemukan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah mengetahui komunikasi diantara warga RW 7, kelurahan Jati, 

kota Probolinggo yang beretnis Tionghoa dan Jawa dalam menciptakan 

kerukunan bermasyarakat. 



6 
 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

   Penelitian ini bermanfaat bagi dunia akademis khususnya yang 

mempelajari ilmu sosial, sebagai acuan dalam mempelajari konteks komunikasi 

antarbudaya yang terjadi dalam masyarakat multietnis, serta sebagai referensi dalam 

mengetahui komunikasi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat berbeda etnis, 

dalam menciptakan kehidupan yang harmonis, saling menghargai, dan toleransi. 

Melihat Indonesia yang penuh keragaman budaya, sehingga sangat rentan terjadi 

konflik antarbudaya, maka dengan adanya penelitian ini dapat memberikan 

gambaran tentang komunikasi dan hubungan yang terjadi pada masyarakat kota 

Probolinggo dalam menjaga harmonisasi dan kerukunan hidup berdampingan 

dengan etnis yang berbeda 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini juga memiliki kegunaan sosial, yaitu dengan adanya 

penelitian ini, maka masyarakat dapat lebih peka dalam menciptakan kerukunan 

bermasyarakat di tengah perbedaan budaya. Sehingga tidak memunculkan konflik, 

permusuhan, dan diskriminasi.  

 

 

 

 

 


