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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Terdahulu 

Tinjauan pustaka berupa kajian penelitian terdahulu sebagai langkah 

untuk memperkaya khazanah pengetahuan dan pendalaman serta analisis content 

yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Hasil penelitian terdahulu dapat 

dijadikan langkah awal untuk menemukan sisi persamaan dan perbedaan dengan 

rencana penelitian ini.  

Hasil penelitian Achmad Habib (2009) menunjukkan bahwa munculnya 

konflik antar etnis tidak semata-mata terjadi di perkotaan, namun juga terjadi di 

pedesaan. Karena, konflik itu terjadi akibat kompleksitas dinamika masyarakat. 

Misalnya, petani ditekan oleh pihak mandor Tionghoa yang berdampak pada 

ketidakadilan sehingga muncul perlawanan (konflik). Padahal posisi petani Jawa 

dan Tionghoa sama-sama sebagai perantau. 

Walaupun demikian, terdapat perbedaan posisi dan status yang kontras 

antara etnis Tionghoa dan etnis Jawa. Kelompok etnis Tionghoa yang dating ke 

suatu tempat membawa uang, sehingga mereka memiliki lahan dan menjadi 

pemilik lahan pertanian. Sedangkan mayoritas etnis Jawa yang datang ke suatu 

wilayah hanya berprofesi buruh dalam sektor pertanian lantaran mereka tidak 

membawa modal sebagaimana etnis Tionghoa.. 
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Perspektif la in temuan penelitian ini adalah jika selama ini kajian lebih 

menekankan pada ketidakadilan pada etnis Tionghoa namun dalam buku ini 

menunjukkan bahwa ketidakadilan juga ditunjukkan oleh orang Jawa. Misalnya, 

bagaimana warga desa secara tidak adil menciptakan suasana agar etnis 

Tionghoa tidak betah di desa dan wilayah tersebut. 

Di satu sisi, etnis Jawa tidak suka dengan kehadiran etnis Tionghoa. 

Namun, di sisi yang lain, kehadiran etnis Tionghoa sangat dibutuhkan dalam hal 

strategi distribusi hasil cocok tanam dan pertanian. Bahkan dalam buku ini 

ditegaskan bahwa kesuksesan etnis Jawa dalam sektor ekonomi, diakui atau 

tidak, tidak lepas dari peran etnis Tionghoa. 

 Sayangnya, penelitian Habib ini cenderung hanya melihat sisi negatif 

relasi etnis Tionghoa dengan etnis Jawa, sehingga dalam uraiannya yang muncul 

hanyalah tentang konflik etnis Tionghoa dan Jawa. Padahal, bisa jadi ada sisi 

positif dalam interaksi sosial antara etnis Tionghoa dan Jawa. Berbeda dengan 

Habib, penelitian ini hendak melihat pola relasi dalam interaksi sosial antara 

etnis Tionghoa dan etnis Madura. Ruang kosong yang tidak dikaji Habib inilah 

yang menjadi fokus penelitian ini.  

Penelitian Raga & Mudana, (2014) banyak menguraikan tentang adanya 

modal sosial dalam mengintegrasikan keragaman etnis di suatu daerah, tepatnya 

di daerah Pakraman Bali. Adapun modal sosial dalam masyarakat ini dilihat dari 

pengelom pokan pemukiman warga, bentuk interaksi sosial sehari-hari, dan alat 
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kontrol yang selalu mengontrol interaksi sosial masyarakat Pakraman sehingga 

tetap terjalin hubungan yang harmonis. 

Dalam penelitiannya, Raga dan Mudana menggunakan teori-teori kritis 

dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Penelitian ini mengungkap beberapa 

hal. Pertama, dalam pengelom pokan letak pemukiman di daerah Pakraman 

cenderung melebur antar etnis yang ada di sana sehingga interaksi sosial di 

daerah Pakraman menciptakan keharmonisan antar etnis. Keberbauran antar 

etnis tersebut yang didasarkan pada kedekatan letak rumah antar etnis itulah 

yang menciptakan hubungan antar etnis yang harmonis dan damai.  

Dengan pendekatan teori-teori kritis tersebut, Raga dan Mudana 

mengungkapkan bahwa selain faktor pemukiman yang multi etnis dalam satu 

wilayah, juga disebabkan pemukiman tersebut dekat dengan pusat aktivitas 

perekonomian sehingga multi etnis ini cenderung berbaur satu sama dalam 

aktivitas jual beli. Adapun etnis yang mendiami di daerah Pakraman ini adalah 

etnis Tionghoa, etnis Bali, dan etnis Jawa. 

Selanjutnya, hubungan sosial yang kuat itu terjadi karena adanya 

kedekatan letak rumah dan sikap keterbukaan antar etnis yang berada di daerah 

Pakraman. Di samping itu, karena satu sama lain antar etnis tidak menganggap 

salah satu di antara mereka lebih tinggi dari lainnya. Selain itu juga, ada 

beberapa kegiatan yang sifatnya mempererat hubungan antar etnis tersebut, 

seperti kerja bakti bersama setiap hari Minggu dan saling bersilaturahmi satu 
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dengan lainnya tanpa melihat latar belakang etnis, agama, dan ras. Modal sosial 

lain yang mendukung keharmonisan antar etnis adalah peran bahasa. Dalam 

interaksi sosial sehari-hari, mereka menggunakan bahasa Indonesia sehingga 

satu sama lain saling memahami bahasa yang digunakan. 

Penelitian Raga dan Mudana ini hanya menunjukkan modal sosial yang 

dimiliki etnis Tionghoa yaitu menganggap satu sama lain memiliki posisi yang 

sama tanpa ada yang merasa lebih tinggi satu sama lainnya. Padahal, bisa saja  

munculnya anggapan adanya kesamaan posisi antar etnis Tionghoa dengan etnis 

lainnya didasarkan pada filosofi hidup atau pengaruh lainnya. Hal ini yang 

belum diungkap oleh Raga dan Mudana dalam penelitiannya. Dia hanya fokus 

pada media dan bentuk komunikasi etnis Tionghoa dengan etnis la innya.  

Penelitian tersebut, walaupun sudah mengurai panjang lebar tentang 

hubungan etnis Tionghoa, Bali dan Jawa di Bali, namun penelitian ini tidak 

menyinggung sama sekali tentang hubungan etnis Madura dengan Tionghoa. 

Berikutnya hasil adalah penelitian Revida, (2006) yang mengungkap 

model interaksi sosial antara etnis Tionghoa dan etnis pribumi di kota Medan. 

Menurut Revida, dalam interaksi sosial antara etnis Tionghoa dan etnis pribumi 

cenderung terhalang dalam ranah psikologis dan sosiologis di antara mereka.  

Sebagaimana kita ketahui bahwa letak geografis kota Medan berdekatan 

dengan Negara Singapura dan Negara Malaysia sehingga kota Medan menjadi 
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salah satu kota perdagangan di Indonesia dan menjadi daya tarik etnis lain untuk 

mendatanginya.  

Hubungan interaksi sosial yang kurang baik antara etnis Tionghoa dan 

etnis pribum i terlihat adanya konflik sosial yang pernah terjadi pada tahun 1966 

yaitu adanya pembubaran para oknum PKI yang berada di konsulat RRC di 

Medan. Salah seorang warga Aceh menjadi korban dalam konflik tersebut, 

sehingga hal tersebut memicu kemarahan etnis pribumi yang pada konflik 

berikutnya menelan korban 200 etnis Tionghoa.  

Peristiwa lain yang menjadi bukti ketidakharmonisan antara etnis 

Tionghoa dan etnis pribumi adalah peristiwa yang terjadi pada tahun 1980-an. 

Dalam peristiwa ini, mahasiswa Universitas Sumatera Utara melakukan 

demonstrasi yang cenderung berbau kecemburuan pada etnis Tionghoa sehingga 

slogan yang diusung para demonstran adalah sentimen anti etnis Tionghoa di 

Medan. 

Adanya dua peristiwa di atas disebabkan karena adanya kesenjangan 

ekonomi antara etnis Tionghoa dan etnis pribumi. Di Medan, secara ekonomi 

mayoritas etnis Tionghoa memiliki ekonomi yang kuat, sedangkan mayoritas 

etnis pribumi berekonomi rendah. Faktor ekonomi, tentu saja, bukan satu-

satunya pemicu konflik di sana. Ada faktor lain yang turut meningkatkan 

eskalasi konflik.  
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Faktor lain yang dimaksud adalah ‘eksklusivitas’ mayoritas etnis 

Tionghoa di Medan. Ini tampak dari penggunaan bahasa Tionghoa sebagai 

bahasa sehari-hari mereka. Hanya sebagian kecil dari mereka yang menjadikan 

bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasinya. Selain itu, oleh karena secara 

ekonomi etnis Tionghoa lebih berhasil dari etnis pribumi, mereka enggan 

berinteraksi secara terus-menerus dengan etnis pribumi.  

Walaupun secara sosial kurang baik karena dipengaruhi kemapanan 

secara ekonomi, namun kita juga perlu belajar kepada mereka dalam hal bisnis. 

Ketika etnis Tionghoa berdagang, mereka memberikan harga yang lebih murah 

dibandingkan dengan kios-kios milik pribumi. Begitu juga ketika barang 

dagangannya hanya ditawar dan tidak dibeli, mereka tidak langsung marah 

sebagaimana yang sering terjadi pada etnis pribumi. Prinsip etnis Tionghoa 

dalam berdagang adalah walaupun hanya mendapatkan keuntungan yang sedikit, 

namun perputaran keuangan terus berkelanjutan. 

Munculnya konflik di Medan juga dipengaruhi stereotip pada masing-

masing etnis yang hidup di Medan. Ada beberapa etnis yang hidup di Medan, 

yaitu etnis Batak, etnis Aceh, etnis Mandailing, etnis Padang, dan etnis 

Tionghoa. Dari beberapa etnis di atas, satu dengan lainnya memiliki julukan 

masing-masing. Etnis Batak terkenal dengan etnis yang suka ‘makan orang’ 

dalam arti menang sendiri. Etnis Aceh yang terkenal dengan etnis yang suka 

kawin sehingga menyebabkan etnis lain enggan untuk menikah dengannya. 
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Etnis Padang terkenal dengan pancilok yaitu orang yang suka mencuri. Etnis 

Madailing terkenal dengan sebutan manipol, yaitu orang yang pelit. Sedangkan 

etnis Tionghoa dikenal dengan etnis yang ulet te tapi eksklusif. 

Selain faktor-faktor di a tas, etnis Tionghoa cenderung bermukim dengan 

komunitas seetnisnya. Peletakan pemukiman juga mempengaruhi kerenggangan 

interaksi sosial antara etnis Tionghoa dengan etnis lainnya. 

Dalam penelitiannya, Revida cenderung hanya melihat pada sisi negatif 

hubungan etnis Tionghoa dengan etnis pribumi sehingga dalam uraiannya hanya 

tentang konflik etnis Tionghoa dan pribumi. Padahal bisa jadi ada sisi positifnya 

dalam interaksi sosial antara etnis Tionghoa dan pribumi, namun dalam 

penelitiannya tidak dimunculkan sedikitpun. Penelitiannya tersebut, meskipun 

menguraikan secara panjang lebar hubungan etnis Tionghoa dan pribumi, namun 

tidak menyinggung sama sekali tentang etnis Madura dengan Tionghoa. 

Varanida (2016) mengungkapkan bahwa masyarakat Tionghoa 

merupakan sekelom pok masyarakat yang mengambil bagian tidak sedikit dalam 

bidang sosial, ekonom i, serta politik di Kalimantan Barat. Perannya sangat 

berpengaruh pada kehidupan masyarakat di Kalimantan Barat, khususnya 

Singkawang.  

Pengaruh budaya Tionghoa yang tersebar ke seluruh masyarakat, baik 

melalui bahasa maupun makanan, menunjukkan bahwa Tionghoa telah menjadi 

bagian yang tidak terpisah dalam dinamika kehidupan masyarakat Kalimantan 
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Barat. Hubungan antara Tionghoa dengan etnis pribumi di Kalimanatan Barat 

Singkawang berjalan harmonis. Hal itu dibuktikan dengan adanya perayaan 

Tatung yang merupakan salah satu tradisi tradisional sebagai mometum  

bersatunya dua etnis pendatang dan pribumi. Perayaan Tatung menampilkan 

potensi-potensi yang ada di masyarakat dan banyak mengandung nilai-nilai 

leluhur.  

Keberadaan atraksi dalam pawai Tatung menunjukkan adanya akulturasi 

budaya antara etnis Tionghoa sebagai pendatang dan etnis Dayak sebagai pihak 

pribumi. Atraksi Tatung di sini sudah dikenal oleh masyarakat daerah 

Singkawang Provinsi Kalimantan Barat. Dalam atraksi Tatung, para atraktor 

menampilkan budaya-budaya asli daerah Singkawang itu sendiri. Atraksi Tatung 

ini merupakan hasil gagasan dari tokoh agama dan budaya. Awalnya, dalam 

atraksi Tatung ini hanya menampilkan budaya lokal dan budaya Tionghoa. 

Namun, seiring dengan perjalanan waktu, atraksi Tatung menjadi media 

integrasi berbagai kebudayaan yang ada di daerah Singkawang Kalimantan 

Barat. 

Dalam rangka meningkatkan citra sebagai kota pariwisata, Singkawang 

memberikan kewenangan pada setiap kelurahan yang ada di Kota Singkawang 

untuk ikut berpartisipasi menampilkan acara kebudayaan, baik berupa festival, 

kesenian, maupun hal lainnya dengan segala keunikan dan kekhasannya.  
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Hampir seluruh kelurahan yang ada di kota Singkawang turut 

berpartisipasi dalam menyukseskan perayaan Tatung. Perayaan Tatung 

merupakan salah satu tradisi tradisional sebagai momentum bersatunya dua etnis 

pendatang dan pribumi. Perayaan Tatung menampilkan potensi-potensi yang ada 

di masyarakat dan banyak mengandung nilai-nilai budaya leluhur.  

Di Singkawang, atraksi Tatung disebut dengan Cap Go Meh. Perayaan 

Cap Go Meh ini meruapakan tradisi etnis Tionghoa, baik di Tiongkok maupun 

di luar Tiongkok. Ketika masuk ke Singkawan, tradisi Cap Go Meh ini melebur 

dengan budaya-budaya lokal setempat dan kemudian berubah menjadi atraksi 

Tatung. Bukan hanya istilahnya yang berubah, atraksi-atraksi yang ditampilkan 

dalam Cap Go Meh juga berubah. Atraksi Tatung ini merupakan peleburan Cap 

Go Meh dengan budaya etnis pribumi di Singkawang. 

Keunikan perayaan atraksi Tatung ini terletak pada penamaan dan 

rangkaian acara di dalamnya. Dalam atraksi Tatung, bukan hanya penggabungan 

budaya yang ditemukan, melainkan juga adanya peleburan kepercayaan antara 

kepercayaan Taoisme kuno dengan kepercayaan animisme lokal daerah 

Singkawang.  

Ada tiga kelompok etnis utama, atau biasa disebut dengan “tiga pilar”, di 

Kota Singkawang, yaitu Tionghoa, Melayu, dan Dayak. Pengelompokan etnis 

berdasarkan budaya, bahasa, dan agama tidak menjadi persoalan besar bagi 

masyarakat Singkawang. Seiring berjalannya waktu, etnis Tionghoa melebur di 
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masyarakat etnis lainnya, khususnya etnis Dayak dan etnis Melayu sehingga 

tercipta integritas di Kota Singkawang. Terdapat aspek-aspek identitas yang 

mempengaruhi terbentuknya integritas di Singkawang, yaitu: identitas sosial, 

budaya, dan agama.  

Aspek yang pertama yang menjadikan Singkawang mempunyai ciri khas 

adalah kebudayaan Tionghoa. Diakui atau tidak, kebudayaan Tionghoa selama 

ini berhasil memajukan Singkawang di bidang pariwisata. Meskipun etnis 

Tionghoa cenderung mempertahankan etnisitasnya, namun tetap saja tujuan 

bersama masyarakat kota tersebut menjadi prioritasnya. Mereka bersama-sama 

membangun kota tersebut melampaui batas-batas teritorialnya hingga ke manca 

negara. 

Ketiga etnis utama di Singkawang itu saling melebur satu dengan 

lainnya. Pada mulanya, Singkawang merupakan bagian dari Kabupaten Sambas. 

Namun, dengan seiring waktu, Singkawang memisahkan diri dari Sambas. 

Istilah Sambas berasal dari dua kata, yaitu sam dan bas. Sam bermakna tiga, 

sedangkan bas bermakna etnis. Dengan demikian, sambas berarti tiga etnis yang 

hidup saling berdampingan, yaitu: etnis Tionghoa, etnis Dayak, dan etnis 

Melayu. Melalui pernikahan campuran (pernikahan lintas etnis), sehingga saat 

ini masyarakat di daerah Singkawang terdiri dari keturunan etnis Melayu-Dayak 

yang mayoritas beragama Islam, etnis Tionghoa-Dayak juga mayoritas 
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beragama Islam, dan selanjutnya Bugis Jawa yang juga mayoritas beragama 

Islam. 

Atraksi Tatung menjadi media pemersatu di Singkawang. Mereka 

berbondong-bondong untuk menyaksikan acara tersebut. Tidak sedikit 

masyarakat Singkawang yang mengikuti rangkaian acara tersebut dengan 

menjadikan etnis Tionghoa dan etnis pribumi dalam satu kepanitiaan. Misalnya, 

pada acara pembukaan Cap Go Meh, masing-masing masyarakat pribumi turut 

andil dalam kegiatan tersebut dengan menampilkan tarian yang mewakili 

masing-masing etnis.  

Unsur kreativitas menjadi ciri khas masyarakat Tionghoa. Realitas 

tersebut tidak datang dengan sendirinya, tetapi dengan kehendak hati dan 

diciptakan oleh manusia itu sendiri. Kreatif merupakan salah satu ajaran yang 

dipraktikkan oleh etnis Tionghoa perantauan. Mereka umumnya sangat rajin dan 

mau bekerja keras demi mencapai kesuksesan mereka. Etnis Tionghoa menganut 

agama Budha. Kehidupan agama Budha berlangsung sebagaimana biasanya dan 

berkembang secara alami pada etnis Tionghoa di Kota Singkawang sehingga 

agama Budha identik dengan etnis Tionghoa.  

Tionghoa di Singkawang kebanyakan adalah orang Hakka yang tidak 

lepas dari kepercayaan Taoisme dan Budhisme. Setelah sempat dipaksa untuk 

berada dalam keseragaman oleh pemerintahan Orde Baru, kepercayaan 

Konfusianisme mulai lagi berkembang di Singkawang dan sekitarnya. Tae Pe 
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Kong atau yang di kenal Vihara mulai m uncul dan beraktivitas secara terang-

terangan. Ajaran Taoisme berpengaruh kepada masyarakat Tionghoa.  

Di Singkawang, klenteng yang menjadi tempat ibadah etnis Tionghoa 

berdampingan dengan Mesjid Raya. Setiap kali acara Cap Go Meh diadakan, 

sudah pasti akan menutup akses perjalanan umat Muslim ke masjid tersebut. 

Situasi tersebut tidak pernah menimbulkan konflik di antara mereka, lantaran 

masing-masing etnis dan umat beragama bisa saling memahami. 

Komunikasi yang terjalin antar kedua etnis tersebut didukung oleh 

pertemuan dan interaksi antar kedua etnis sebelum acara budaya etnis Tionghoa. 

Begitu juga sebaliknya, jika ada acara dari etnis Melayu meramaikan jalan yang 

dilalui ke tempat ibadah etnis Tionghoa, mereka juga tidak merasa terganggu. 

Masing-masing etnis sudah memahami dan tidak mempermasalahkan hal-hal 

seperti itu terjadi dikarenakan komunikasi yang dibangun di Kota Singkawang 

berlangsung dengan baik. 

Dalam penelitiannya, Varanida hanya memfokuskan pada bentuk 

akulturasi antara budaya etnis Tionghoa dan budaya etnis pribumi. Penelitiannya 

belum menyentuh pada apa yang menyebabkan peleburan budaya antara etnis 

Tionghoa dan etnis pribumi yang terimplementasi dalam atraksi Tatung itu 

terjadi. Padahal ada suatu yang penting yang menjadi dasar sehingga mereka 

dapat menciptakan keharmonisan dalam berinteraksi sosial. Meskipun penelitian 

Varanida ini panjang lebar mengurai hubungan dan akulturasi budaya etnis 
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Tionghoa dan etnis pribumi, tidak sedikitpun menyinggung hubungan etnis 

Tionghoa dengan etnis Madura.  

Berkaitan dengan interaksi social, penelitian Satya (2016) menjelaskan 

bagaimana interaksi sosial dibangun antara etnis Tionghoa dan Melayu dalam 

rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Interaksi antara etnis Melayu 

Bangka dan Tionghoa terjadi pada berbagai bidang, seperti terjadinya interaksi 

sosial dalam ranah ekonom i, juga terjadi pada ranah politik, pendidikan, budaya, 

sosial, dan agama. Dalam penelitinya, Satya menggunakan metode etnografi 

dengan pendekatan kualitatif. Untuk mengungkap bentuk interaksi sosial antara 

etnis Tionghoa dengan Melayu Bangka, Satya dalam penelitiannya mendasarkan 

pada pada hasil wawancara dengan partisipan.  

Media interaksi sosial pertama antara etnis Tionghoa dan Melayu 

Bangka terjadi melalui perdagangan. Hal ini karena mayoritas etnis Tionghoa di 

Indonesia berprofesi sebagai pedagang, baik dalam skala besar maupun kecil. Di 

samping itu, ada sebagian kecil etnis Tionghoa yang berprofesi sebagai buruh, 

petani, nelayan dan peternak. Selain profesi-profesi yang sudah disebutkan di 

atas, etnis Tionghoa juga ada yang berprofesi sebagai PNS (Pegawai Negeri 

Sipil), walaupun sangat sedikit jumlahnya. Keberadaan etnis Tionghoa yang 

berprofesi sebagai PNS menunjukkan bahwa Indonesia tidak 

mendeskriminasikan etnis minoritas dalam hal akses pekerjaan. Mereka 
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memiliki kesempatan, hak, dan kewajiban yang sama dalam mengakses 

pekerjaan.  

Dalam bidang ekonomi, interaksi sosial antara etnis Tionghoa dan 

Melayu Bangka terjalin dalam beberapa bentuk. Pertama, melalui hubungan 

kemitraan dalam bisnis. Misalnya, etnis Tionghoa sebagai pemilik modal dan 

etnis Melayu sebagai pengelola modal. Kedua, melalui relasi bos-buruh. Dalam 

hal ini, karena mayoritas etnis Tionghoa memiliki usaha, biasanya etnis Melayu 

yang menjadi buruhnya. 

Terjalinnya interaksi sosial antara etnis Tionghoa dan Melayu selain 

dalam ranah perdagangan, juga terjadi pada ranah politik. Ada beberapa etnis 

Tionghoa yang menjadi anggota salah satu partai, bahkan ada yang menjadi 

anggota DPRD dan DPR RI. Walaupun sebelumnya etnis Tionghoa hanya 

berpartisipasi sebagai pemilih dalam Pilkada dan Pemilu, namun sekarang etnis 

Tionghoa juga ikut andil dalam pemilihan tersebut.  

Adapun beberapa orang yang pernah menjabat sebagai anggota dewan, 

yaitu Ir. Agung Setiawan dan Riniarti Sajuni sebagai DPRD Kabupaten Bangka 

Belitung masa khidmat 2008-2013. Pada periode berikutnya, peningkatan peran 

etnis Tionghoa dalam ranah politik sangat tampak. Pada periode berikutnya, ada 

4 orang yang menjadi anggota dewan, yaitu Junaidi Surya, Riniati Sajuni, SIP, 

dan Tjindriajana sebagai DPRD Kabupaten Bangka Belitung masa khidmat 

2013-2018. 
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Selain dua ranah tersebut di atas, interaksi sosial antara etnis Tionghoa 

dan Melayu Bangka juga terjadi pada ranah pendidikan. Dalam ranah 

pendidikan, tidak ada diskriminasi terhadap etnis Tionghoa untuk menuntut ilmu 

di Indonesia. Sebagai warga Negara Indonesia, mereka juga punya hak yang 

sama untuk belajar di sekolah-sekolah yang mereka harapkan. Etnis Tionghoa 

juga mempunyai kesempatan yang sama untuk belajar di sekolah-sekolah negeri. 

Sebaliknya, di sekolah yang didirikan etnis Tionghoa seperti sekolah yang ada di 

bawah naungan Yayasan Setia Budi, etnis Melayu juga diberi kesempatan yang 

sama untuk belajar di sekolah tersebut.  

Harmonisasi antar umat juga terlihat ketika pada hari-hari besar umat. 

Pada setiap Idul Fitri dan Idul Adha, umat Islam merayakannya dengan kegiatan 

open house, tidak saja untuk sesame umat Islam, tetapi juga bagi umat beragama 

lainnya. Begitu juga sebaliknya, ketika umat Kristen merayakan Natal dan tahun 

baru, mereka juga mengadakan open house bagi etnis dan umat beragama 

lainnya dengan menyediakan dan memberikan beragam masakan dan kue. 

Dengan adanya acara open house ini terjalin silaturrahmi satu dengan lainnya 

sehingga tercipta keakraban di antara mereka walaupun dengan latar belakang 

etnis, agama, dan suku yang berbeda. 

Terciptanya harmonisasi antara etnis dan agama di Bangka Belitung juga 

dipengaruhi peran dari pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah bekerja sama 

dengan FKUB menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menyatukan 
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beberapa etnis dalam satu kegiatan seperti bakti sosial dan kegiatan yang 

bermanfaat lainnya. Selain itu, komunikasi simbolik juga dilakukan dalam 

interaksi sosial antar etnis di Bangka. Hal ini seperti terlihat ketika etnis Melayu 

mengadakan acara pernikahan, tuan rumah juga mengundang tetangga-

tetangganya walaupun berlainan etnis. Hal serupa juga terjadi pada acara 

kematian salah satu warga, mereka semuanya tanpa membedakan latar belakang 

etnis melakukan iuran untuk membantu pemakaman salah satu warga yang baru 

saja meninggal. Selain itu, mereka juga melayat ke rumah orang yang baru saja 

meninggal. 

Media interaksi sosial lainnya yang juga tampak dalam interaksi etnis 

Tionghoa dengan Melayu terjadi pada kegiatan gotong royong, bakti sosial, dan 

acara-acara yang sifatnya umum. Hal ini dikarenakan dari sisi peletakan rumah 

antar etnis berdekatan sehingga satu sama lain tidak canggung untuk saling 

membantu, tegur sapa, dan komunikasi. 

Terjadinya harmonisasi antar etnis di Bangka Belitung didasarkan pada 

anggapan bahwa semua warga yang tinggal di Bangka Belitung memiliki posisi, 

hak, dan kewajiban yang sama. Di antara mereka tidak ada yang merasa etnisnya 

lebih tinggi dari etnis lain karena mereka menyadari bahwa mereka sama-sama 

membutuhkan satu dengan lainnya. 

Mengingat posisi, hak, dan kewajiban yang sama di antara mereka, 

warga di Bangka memiliki slogan, yaitu: fan ngin, to ngin jit jong yang artinya 
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antara etnis Tionghoa dan Melayu memiliki kedudukan yang sama. Semboyan 

yang menjadi filosofi hidup warga di Bangka Belitung ini pada akhirnya 

menjadikan hubungan antar etnis di Bangka Belitung berlangsung harmonis. 

Penelitian Varanida hanya fokus pada akulturasi budaya etnis Tionghoa 

dan etnis pribumi, sementara penelitian ini difokuskan pada relasi antara etnis 

Tionghoa dan etnis Madura.  

Penelitian lainnya yang relevan adalah karya Riyanti (2013). Dalam 

penelitiannya, Riyanti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian itu 

menggali sedalam-dalamnya relasi sosial antara etnis Tionghoa dan etnis Jawa 

di Jawa, khususnya di pasar Purwareja Klampok, Banjarnegara.  

Dalam penelitiannya, Riyanti mengungkap dua bentuk pola relasi sosial 

antara etnis Tionghoa dan etnis Jawa. Relasi pertama dalam bentuk ketika etnis 

pribumi membeli sesuatu ke toko etnis Tionghoa, begitu juga sebaliknya. 

Bentuk relasi selanjutnya adalah dalam pengurusan administrasi perizinan 

berdagang di pasar Purwareja Klampok. Dalam pengurusan perizinan ini, antara 

etnis Tionghoa dan Jawa sama-sama memiliki pelayanan yang sama, tidak ada 

diskriminasi dalam pengurusan perizinan berdagang di pasar Purwareja 

Klampok. Dari dua relasi sosial tersebut dapat diungkapkan model interaksi 

sosial antara etnis Tionghoa dan Jawa di pasar Purwareja Klampok. 

Dalam hal jual beli, etnis Tionghoa tidak pernah membeda-bedakan 

dalam pelayanan terhadap pembeli. Baik pembeli yang beretnis Tionghoa 
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maupun etnis Jawa tetap dilayani dengan baik. Dalam hal jual beli, toko etnis 

Tionghoa cenderung lebih murah dibandingkan harga yang diberikan di toko 

etnis Jawa. 

Bentuk selanjutnya, dalam pengurusan administrasi, tidak ada perbedaan 

hak yang didapat dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh pedagang di 

pasar Purwareja Klampok. Perbedaan etnis tidak menjadi penghambat dalam 

proses pengurusan administrasi. Siapa pun yang melanggar, baik etnis Tionghoa 

maupun etnis Jawa, tetap diberikan sanksi oleh pihak yang berwenang.  

Dalam interaksi sosial, etnis Tionghoa dan etnis Jawa di pasar Purwareja 

tampak harmonis. Namun harus diakui bahwa dalam berkerja, mereka lebih 

nyaman bermitra dengan sesama etnis. Misalnya, etnis Jawa merasa nyaman 

bekerja sama dengan etnis Jawa lainnya karena alasan lebih mudah menciptakan 

kekeluargaan di antara mereka. Begitu juga dengan etnis Tionghoa yang ada di 

Pasar Purwareja. Mereka lebih nyaman ketika bekerja sama dengan sesama etnis 

karena kesamaan tujuan dan etos kerjanya. 

Ketidakharmonisan antara etnis Tionghoa dan etnis Jawa juga terlihat di 

luar aktivitas perekonomian di pasar, seperti tidak terjalinnya silaturahmi antar 

etnis walaupun dalam satu daerah. Silaturahm i hanya dapat dilakukan pada 

acara-acara tertentu, seperti acara pernikahan, kematian, dan bakti sosial. Di luar 

acara-acara tersebut, terutama pada waktu libur, etnis Tionghoa lebih memilih 
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berkunjung ke tempat-tempat wisata atau tempat kerabat lainnya, baik di dalam 

kota maupun di luar kota. 

Berbeda dengan Riyanti, Jauhari dan Sugiri, (2012) meneliti eksistensi 

etnis Tionghoa di Surakarta. Dalam penilitiannya, Jauhari dan Sugiri 

mengungkap bentuk komunikasi etnis Tionghoa yang memiliki keterhubungan 

dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Surakarta. 

Dalam rangka mengungkap bentuk komunikasi etnis Tionghoa di 

Surakarta, penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif. Penelitian 

tersebut mengungkapkan bahwa etnis Tionghoa dalam komunikasinya masih 

sangat kental dengan penggunaan istilah-istilah ke-marga-an, seperti marga 

Hokkian dan lainnya. Penggunaan istilah ke-marga-an ini bukan hanya 

digunakan oleh kaum tua saja, tetapi juga digunakan oleh kaum muda. Dalam 

penggunaan istilah ke-marga-an mengindikasikan dua hal, pertama, 

menunjukkan posisi dalam keluarga. Kedua, sebagai tanda untuk 

mempersatukan marga. Temuan penelitian tersebut menegaskan bahwa 

perbedaan penggunakan istilah ke-marga-an oleh etnis Tionghoa di Surakarta 

didasarkan pada tiga elemen, yaitu: keturunan, usia, dan gender. 

Didasarkan pada usia, etnis Tionghoa di Surakarta dapat dibagi menjadi 

tiga lapisan yaitu penutur, satu generasi dari penutur, dan 2 generasi dari 

penutur. Dalam masalah usia ini juga dapat diklasifikasikan menjadi dua 

generasi, yaitu: generasi lebih tua dan generasi lebih muda. 



34 
 

Selanjutnya, penelitian ini juga lebih detail mengungkapkan siapa saja 

yang dikategorikan sebagai generasi yang lebih tua. Menurut penelitian ini, 

generasi yang lebih tua adalah golongan etnis Tionghoa yang lebih tua dari 

kedua orang tua dan golongan etnis Tionghoa yang lebih muda dari orang tua. 

Selanjutnya, pada satu generasi dan dua generasi di atas penutur adalah generasi 

yang lebih tua dari kakek nenek dan generasi yang lebih muda dari kakek nenek. 

Sedangkan perbedaan penggunaan istilah dalam kekerabatan yang 

didasarkan pada gender, menurut Jauhari, adalah istilah yang digunakan dalam 

komunikasi e tnis Tionghoa antara laki-laki dengan perempuan. Menurut Jauhari, 

ada perbedaan pola komunikasi antara etnis Tionghoa laki-laki dan perempuan. 

Selanjutnya, dalam istilah komunikasi yang didasarkan pada keturunan juga ada 

perbedaan. Penelitian in mengungkapkan bahwa istilah dalam komunikasi yang 

digunakan kepada kerabat dari bapak berbeda dengan istilah dalam komunikasi 

yang digunakan kepada kerabat dari ibu. Dari beberapa istilah yang digunakan 

dalam komunikasi yang didasarkan pada keturunan, usia, dan gender memang 

terlihat kompleks dan rumit. 

Walaupun penggunaan istilah-istilah dalam komunikasi antar etnis 

Tionghoa terkesan rumit dan kompleks, namun terdapat kelebihan dalam 

penggunaan istilah tersebut. Karena, penggunaan istilah-istilah yang beragam 

tersebut menunjukkan posisi dalam sebuah keluarga etnis Tionghoa di 

Surakarta. Ketika penutur berkomunikasi dengan salah satu anggota keluarga, 
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maka dia harus menggunakan istilah-istilah yang didasarkan pada tingkat usia, 

jenis kelamin, dan posisi dalam keturunan. Dalam hal usia, apakah lawan bicara 

lebih tua dari penutur atau lebih muda. Selanjutnya kalau didasarkan pada jenis 

kelamin, lawan bicara penutur apakah laki-laki atau perempuan. Terakhir, 

didasarkan pada keturunan apakah lawan bicara penutur garis keturunan dari 

ayah atau garis keturunan dari ibu. Contoh penggunaan istilah yang berbeda itu 

adalah penggunaan istilah encek. Istilah encek menujukkan bahwa orang 

tersebut adalah satu generasi lebih dari penutur, namun um urnya masih lebih 

muda dari orang tua penutur. Dari garis keturunan, dia merupakan garis 

keturunan dari ayah. Selanjutnya, dari segi gender, dia adalah seorang laki-laki. 

 

B. Etnis Tionghoa dan Etnis Madura 

a. Pengertian Tionghoa  

Dilihat dari asal-usul, etnis Tionghoa yang ada di Indonesia sekarang 

berasal dari Tiongkok, khususnya dari daerah Fujian dan Guangdong. Adapun 

mayoritas etnis dari dua etnis tersebut adalah etnis Hokkian, etnis Hainan, etnis 

Kanto, etnis Hakka, dan etnis Thiociu. Walaupun berasal dari berbagai etnis di 

dataran Tiongkok, namun di Indonesia tetap dikenal dengan etnis Tionghoa. 

Terdapat beberapa literatur yang membahas tentang siapa yang dimaksud 

etnis Tionghoa di Indonesia dan dari daerah mana mereka berasal. Copel dalam 

(Sopiah, 2017) menjelaskan bahwa yang dimaksud etnis Tionghoa di Indonesia  
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yaitu etnis Tionghoa keturunan, bukan salah satu etnis di dataran Tiongkok yang 

baru datang ke Indonesia. Etnis Tionghoa di Indonesia sudah menjadi warga 

Negara Indonesia. Oleh karena dalam banyak hal melekat karakter 

Tionghoanya, terkadang mereka mendapat perlakuan tertentu dari lainnya. 

Di Indonesia, banyak warga etnis Tionghoa yang konversi ke Islam. 

Mereka kemudian dikenal dengan Muslim Tionghoa. Menurut Afthonul Afif 

dalam (Sopiah, 2017), yang dimaksud Muslim Tionghoa adalah etnis Tionghoa 

keturunan yang merupakan hasil dari sebuah perkawinan, baik sesama etnis 

Tionghoa maupun melakukan perkawinan campuran dengan etnis pribumi dan 

karena sebab-sebab tertentu mereka masuk Islam. Bisa jadi, mereka beragama 

Islam sejak lahir, bisa jadi ketika sudah dewasa baru masuk Islam. 

Berbeda dengan Copel, Leo Suryadinata dalam (Sopiah, 2017) 

menjelaskan siapa yang dimaksud dengan etnis Tionghoa di Indonesia. 

Menurutnya, etnis Tionghoa di Indonesia dapat dibagi ke dalam dua golongan, 

yaitu etnis Tionghoa keturunan dan etnis Tionghoa totok. Secara lebih 

terperinci, Suryadinata menjelaskan siapa yang dimaksud dengan etnis 

peranakan. Menurutnya, etnis peranakan adalah etnis Tionghoa yang sudah lama 

tinggal di Indonesia dan sudah melakukan perkawinan campuran dengan etnis 

pribumi dan juga dalam kesehari-hariannya sudah menggunakan bahasa 

Indonesia atau bahasa daerah di mana dia tinggal. Adapun yang dimaksud etnis 

Tionghoa totok adalah etnis Tionghoa yang baru datang ke Indonesia tepatnya 
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setelah perang dunia ke-2 dan mereka rata-rata masih memegang teguh adat 

istiadat daerah asal. Di samping itu, mayoritas etnis Tionghoa totok masih 

menggunakan bahasa mereka ketika berkomunikasi dengan sesama etnis. Bila 

dilihat dari dari keturunannnya, pada etnis Tionghoa totok hingga saat ini baru 

sekitar dua generasi.  

Melihat beberapa pemaparan di a tas, dapat ditarik benang merah bahwa 

etnis Tionghoa dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu: Tionghoa peranakan 

dan Tionghoa totok. Yang dimaksud Tionghoa Peranakan adalah nenek moyang 

mereka sudah lama datang ke Indonesia dan menetap di Indonesia. Di samping 

itu, mereka sudah mampu berbaur dengan masyarakat Indonesia. Hal ini bisa 

terlihat sikap terbukanya mereka menerima budaya Indonesia, menikah dengan 

orang Indonesia, dan berbicara dengan bahasa Indonesia. Berbeda dengan 

Tionghoa totok yang masih mempertahankan tradisi Tionghoa dan menolak 

menerima tradisi dan budaya Indonesia sehingga mereka terlihat hanya bergaul 

dengan kalangan mereka sendiri.  

 

b. Sejarah Masuknya Etnis Tionghoa ke Indonesia 

Sejarah kedatangan etnis Tionghoa ke Indonesia memiliki beberapa 

versi. Menurut Abdullah Dahana, kedatangan etnis Tionghoa ke Indonesia  

berkisar 300 tahun sebelum masehi. Hal ini menurut Setiono, dapat ditunjukkan 

dengan adanya sejumlah genderang perunggu berukuran besar di Sumatra 
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Selatan yang termasuk dalam budaya Dongson. Selanjutnya, Setiono 

menambahkan bahwa berdasarkan data dan beberapa buku yang menceritakan 

Dinasti Han, Kaisar Wang Ming atau Wang Mang yang berkuasa sekitar abad 1-

6 SM telah mengenal Nusantara dengan sebutan Huang Tse (Setiono, 2002). 

Menurut Purcell, (1981), kedatangan etnis Tionghoa di Indonesia dapat 

dikategorikan dalam beberapa tahapan masa. Pertama, masa pemerintah 

Indonesia dipimpin oleh para raja. Pada masa ini, jumlah etnis Tionghoa yang 

datang ke Indonesia masih sedikit dan hanya menetap dalam waktu singkat di 

Indonesia. Pola seperti ini, meskipun berlangsung berabad-abad, tidak 

menunjukkan eksistensi yang berarti. Purcell menambahkan bahwa pada tahap 

ini juga dikenal istilah Chinese follow the trade (kedatangan etnis Tionghoa  

hanya untuk berdagang di Indonesia)  

Untuk tahap kedua dikenal dengan masa kedatangan beberapa bangsa 

Eropa, seperti Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda. Pada masa ini, situasi 

perekonomian di Indonesia semakin meningkat sehingga memberikan peluang 

bagi etnis Tionghoa mengembangkan sayapnya ke negara-negara Eropa dan 

mulai menetap dalam waktu lama di Indonesia. 

Tahap ketiga, ketika kekuasaan Nusantara berada di bawah pemerintahan 

Hindia Belanda. Pada masa ini, telah banyak ditemukan perkampungan 

Tionghoa di beberapa daerah di Indonesia (Purcell, 1981). Hal ini disebabkan 
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adanya aturan pemerintah Hindia Belanda tentang pengumpulan masyarakat 

bersadarkan etnisnya masing-masing.  

Menurut Onghokham (2005), kebijakan tersebut didasarkan pada 

kekhawatiran Belanda akan bersatunya etnis Tionghoa dengan bangsa lain untuk 

menentang Pemerintahan Belanda. Peraturan mengenai kampung Tionghoa juga 

dicantumkan dalam berbagai peraturan Hindia Belanda, yakni dalam peraturan 

tahun 1818, 1827 dan 1854. 

Selanjutnya, kedatangan etnis Tionghoa di Indonesia dilihat dari 

polanya. Pola pertama, the trade pattern atau Huashang yang merupakan pola 

tertua dalam sejarah migrasi bangsa Tionghoa. Pola pertama ini adalah 

perdagangan antar daerah di dalam negeri Tionghoa sendiri. Kemudian 

perdagangan ini meluas menjadi perdagangan antar Negara, di antaranya 

perdagangan ke wilayah Asia Tenggara sekitar abad V sampai XVIII. 

Adapun pola kedua dikenal dengan the coolie pattern atau huagong,  

yaitu pola buruh. Pola ini terkenal ketika Asia Tenggara dikuasai oleh kolonial 

Eropa. Bangsa Eropa pada masa itu membutuhkan tenaga kerja dalam 

mengembangkan pertambangan dan berkebunan di berbagai daerah di Asia 

Tenggara.  

Yang ketiga adalah pola Huaqiao, pola perantau. Pola ini hampir sama 

dengan pola huagong, hanya saja jenis individu perantaunya yang berbeda. Pada 

pola huagong, para perantau adalah mereka yang tidak mampu dan hanya 
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menjadi pekerja kasar seperti buruh dan kuli. Sementara pada pola huaqiao, para 

perantau cenderung lebih profesional. Para perantau ini kebanyakan bekerja  

sebagai guru, jurnalis, koki, akuntan, dan jenis profesi lainnya. Para perantau ini 

selain mencari kehidupan yang lebih baik di luar Tiongkok, mereka juga 

mempunyai ambisi yang harus dijalankan keluar dari wilayah Tiongkok. Ambisi 

ini untuk meningkatkan kesadaran akan kebesaran budaya Tionghoa dan 

berfungsi untuk menunjukkan tujuan nasionalisme itu sendiri. Mereka datang 

dengan kesadaran dan tekad untuk hidup jauh di luar tanah kelahiran, te tapi 

tidak ingin melepaskan keterkaitan dengan tanah leluhur. Mereka berusaha 

memelihara bahasa, adat-istiadat, dan mengaktifkan pengajaran tentang 

Tionghoa kepada anak-anak mereka. Mereka mendorong emansipasi dan 

kemajuan kepada warganya, mendukung pemerintahan negeri yang pernah 

mereka tempati. 

Dengan kehadiran migrasi Tionghoa yang lebih profesional, maka 

kedudukan orang Tionghoa pada masa pemerintahan kolonial Belanda sangatlah 

penting di sektor adm inistrasi. Tidak heran dalam strata sosial pada masa 

kolonial Belanda, orang Tionghoa menempati urutan kedua setelah orang 

Belanda atau orang kulit putih (Hidayat, 1993). 

Pola yang keempat adalah huayi, yaitu mereka terlahir untuk menjadi 

warga negara setempat. Huayi merupakan pola migrasi yang mempunyai visi 

yang sama, yaitu mencari kehidupan baru yang lebih baik di luar wilayah 
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Tiongkok, tanpa harus berusaha mempertahankan kebudayaan asli mereka. Bisa 

dikatakan bahwa para perantau Tionghoa tersebut akan berbaur menjadi satu 

dengan negara yang ditempati.  

Di Indonesia, mereka yang dikategorisasikan sebagai pola huayi adalah 

generasi yang kesekian dari peranakan Tionghoa. Mereka relatif tidak bisa 

berbahasa Tionghoa dan telah sepenuhnya menjadi modern dan menyatu dengan 

masyarakat di negara yang mereka tempati.  

Di Indonesia, pola ini tidak banyak terjadi. Karena hingga saat ini, masih 

banyak masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia yang mempertahankan 

kebudayaan dan keyakinan para leluhur. Pola ini bahkan lebih banyak terjadi di 

Amerika Serikat, Australia. dan Inggris. Di Negara-negara tersebut, masyarakat 

keturunan Tionghoa lebih mempunyai sisi pemikiran Barat yang modern dan 

telah meninggalkan adat-istiadat leluhur (Republika, 2017). 

 

c. Fenomena Konflik Tionghoa dengan beberapa Etnis di Indonesia 

Terdapat beberapa contoh konflik yang terjadi di Indonesia baik antara 

etnis Tionghoa dan pribumi, maupun etnis Tionghoa dengan etnis la in, di 

antaranya adalah (1) Konflik Etnis Tionghoa dan Bugis Makassar; (2) Konflik 

Sosial Tionghoa dan Jawa; dan (3) konflik VOC dengan Etnis Tionghoa. 
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1. Konflik Etnis Tionghoa dengan Bugis Makassar  

Etnis Tionghoa di Makasar merupakan salah satu etnis minoritas 

sehingga terkadang mendapatkan perlakukan yang diskrim inatif dari etnis 

pribumi yang disebabkan kecemburuan yang berlebihan. Kecemburuan yang 

berlebihan ini disebabkan karena dalam faktor ekonomi, etnis Tionghoa lebih 

tinggi dan lebih beruntuk daripada etnis pribumi. Adanya perbedaan faktor 

ekonomi ini sehingga menyebabkan kesenjangan antara dua etnis tersebut. 

Biasanya, kesenjangan ekonomi berdampak pada kesenjangan sosial, dan pada 

akhirnya konflik antar etnis tidak terbendung lagi.  

Adanya berbagai etnis yang hidup dalam suatu daerah akan sangat rentan 

terjadinya konflik antar etnis. Seperti beberapa tahun yang lalu, konflik etnis 

Madura yang pendatang dengan etnis Dayak yang pribumi di Sampit. Di Sampit, 

secara ekonomi etnis Madura lebih baik dan lebih beruntung daripada etnis 

Dayak. Karena kecemburuan yang berlebihan terhadap etnis Madura, seringkali 

apabila ada permasalahan sedikitpun yang melibatkan etnis Madura akan 

berujung dengan konflik etnis. 

Faktor dasar munculnya konflik antar etnis di Indonesia juga 

didengungkan oleh Juditha (2015). Menurutnya, faktor yang paling mendasar 

munculnya konflik di Indonesia karena kecemburuan sosial yang berlebihan 

yang disebabkan ketimpangan ekonomi antara satu etnis dengan etnis lainnya 

atau antara pribum i dengan non-pribum i. Dia melanjutkan, adanya konflik antar 
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etnis ini menunjukkan belum maksimalnya aktualisasi Bhineka Tunggal Ika 

yang menjadi semboyan negara dan masyarakat Indonesia pada seluah warga 

negara. 

Dalam konteks etnis Tionghoa di Indonesia, penyebab konflik antar etnis 

Tionghoa dengan etnis pribumi karena kesenjangan ekonomi antar etnis 

Tionghoa dengan etnis pribumi. Mayoritas etnis Tionghoa secara ekonomi lebih 

mapan dan baik dibandingkan etnis pribumi. Kesenjangan ekonomi inilah yang 

mengakibatkan munculnya beberapa konflik, seperti adanya kerusuhan pada 

bulan Mei 1998 di Jakarta. Dalam kerusuhan ini, barang milik etnis Tionghoa 

menjadi sasaran penjarahan oleh etnis pribumi. Toko-toko etnis Tionghoa 

dihancurkan dan barang-barangnya dijarah. Konflik-konflik serupa juga terjadi 

di daerah lainnya, seperti yang terjadi di Sulawesi. 

Adanya konflik antara etnis Tionghoa dan Bugis di Makasar seharusnya 

tidak terjadi karena sepanjang sejarahnya, hubungan etnis Tionghoa dan Bugis 

baik-baik saja. Sejak kedatangan etnis Tionghoa di Makasar disambut baik oleh 

pihak setempat. Mereka berharap bahwa kedatangan etnis Tionghoa di Makasar 

bisa memajukan perekonom ian di wilayahnya. Harapan tersebut pada akhirnya 

mewujud dalam kenyataan. Ini terlihat dengan berkembangnya perekonomian 

yang dikelola oleh etnis Tionghoa di Makasar. Mengingat mereka terlibat dalam 

pengembangan perekonom ian di Makasar sehingga etnis Tionghoa diberikan 

sebidang tempat untuk mereka bermukim.  
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Harmonisasi antara etnis Tionghoa dengan Bugis terwujud dengan 

adanya pernikahan campuran antara etnis Tionghoa dan Bugis. Ini misalnya 

terjadi pada n Amanna Gappa, salah seorang petinggi pada kerajaan setempat, 

yang pada waktu itu menikah dengan seorang putri dari keturunan Tionghoa.  

Etnis Tionghoa datang ke Makasar sekitar abad ke-15 M. pada masa 

pemerintahan Dinasti Tang. Etnis Tionghoa yang datang mayoritas berasal dari 

marga Hokkian di daerah daratan Tionghoa. Kedatangan mereka pertama kali ke 

Makasar pada masa pemerintahan Kerajaan Gowa. Pada mulanya, tujuan 

mereka ke Makasar hanya untuk berdagang dan berbisnis dengan pihak 

setempat, namun pada perkembangannya mereka tertarik untuk bermukim di 

sana karena tertarik dengan peluang ekonomi di Makasar. Namun, seiring 

perjalanan waktu, setelah kuat secara ekonomi, mereka mulai menampakkan 

sikap eksklusif terhadap masyarakat pribum i, tepatnya etnis Bugis. Sehingga hal 

ini menjadi salah satu faktor penyebab munculnya konflik antara etnis Tionghoa 

dan Bugis. Sikap eksklusif itu ditopang degnan kecemburuan sosial dan 

ekonomi yang kian memicu terjadinya konflik.  

Etnis Tionghoa di Makasar mulai menampakkan sifat eksklusif sejak 

pemerintah memberi sebuah kawasan yang bernama Pertionghoan di daerah 

Kota Makasar. Mayoritas etnis Tionghoa di Makasar menempati kawasan ini, 

sehingga dalam kehidupan sehari-hari mereka jarang berinteraksi secara 

langsung dengan etnis pribumi. Kawasan ini merupakan simbol kemapanan etnis 



45 
 

Tionghoa di Makasar, sehingga tempat tersebut menjadi objek wisata para turis. 

Kawasan ini baru diresmikan pada tahun 2003, walaupun kawasan ini sudah ada 

ratusan tahun sebelumnya. 

Tujuan kawasan ini untuk menarik wisatawan lokal maupun interlokal 

untuk datang ke Makasar. Namun, di balik keberhasilan memikat para 

wisatawan untuk berkunjung ke wilayah tersebut, ada dampak negatif yang 

dirasakan etnis pribumi. Salah satu dampak negatif tersebut adalah terbatasnya 

ruang interaksi dengan etnis pribumi dan memperlebar kesenjangan di antara 

keduanya (Sukatanya & Monoharto, 2000).  

Faktor itulah yang kemudian memicu munculnya konflik. Bahkan karena 

persoalan sepele sekalipun, konflik menjadi tidak bisa dihindari. Konflik yang 

terjadi pada 1970-an bisa dijadikan contoh. Menurut pengakuan warga setempat, 

pemicu konflik yang terjadi pada saat itu adalah persolan sepele. Namun, karena 

didukung oleh kecemburuan sosial yang tinggi, maka warga primuda dengan 

mudah terprovokasi oleh pihak-pihak tertentu. 

Munculnya sebuah konflik antar etnis, menurut Sanjatmiko, disebabkan 

beberapa hal. Dalam penelitiannya tentang hubungan etnis Tionghoa dan etnis 

pribumi di Tangerang, Sanjatmiko menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan 

konflik antar etnis Tionghoa dan pribumi di Tangerang, yaitu: pertama, 

ketidakmauan etnis Tionghoa berbaur dengan etnis pribumi karena mereka 

menganggap etnis pribumi lebih rendah status sosialnya dibandingkan etnis 
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Tionghoa. Pola pikir seperti ini menyebabkan mereka menguatkan group feeling  

bahwa etnis Tionghoa tidak mau melakukan akulturasi dengan etnis pribumi 

baik dalam ranah budaya maupun bahasa. Mereka tetap mempertahankan 

budaya mereka dan menggunakan bahasa mereka dalam komunikasi sehari-hari 

walaupun mereka sudah hidup lama di Indonesia. 

Kedua, faktor saling berprasangka negatif yang berlebihan. Etnis 

Tionghoa memandang etnis pribum i sebagai etnis yang bodoh, malas, dan tidak 

mau berusaha. Sebaliknya etnis pribumi menganggap etnis Tionghoa sebagai 

etnis yang sombong, tidak mau berbaur dengan etnis lain, dan mau menang dan 

untung sendiri. Di samping itu, etnis Tionghoa dianggap tidak memahami halal 

dan haram dalam berdagang. Mereka dianggap sebagai kelompok etnis yang 

hanya berburu keuntungan duniawi tanpa menghiraukan kehalalan dan 

keharaman cara berbisnis mereka. Prasangka yang berlebihan seperti ini tidak 

dapat diselesaikan kecuali dengan duduk bersama dan melakukan musyawarah 

tentang masalah bersama dengan sikap terbuka. 

Dalam konteks hubungan etnis Tionghoa dengan etnis Bugis di Makasar, 

konflik terjadi kerena beberapa hal. Pertama, etnis Tionghoa mayoritas kaya dan 

berhasil secara ekonomi sehingga mereka terkesan kebal hukum karena dapat 

membayar dengan uang. Kedua, terjadinya kesenjangan sosial lantaran etnis 

Tionghoa hanya mau bergaul dan bekerja sama dengan sesama etnis sehingga 

letak permukiman di Makasar cenderung berkelompok-kelompok sesuai dengan 
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kesamaan etnis masing-masing. Faktor selanjutnya adalah etnis Tionghoa tidak 

mau melakukan akulturasi dengan pihak pribumi. Hal ini ditunjukkan dengan 

masih kuatnya pemeliharaan budaya yang dibawa dari dataran Tiongkok 

sehingga mereka terkesan sangat tertutup dengan etnis lain, baik dalam bergaul 

maupun bekerjasama dan juga terkesan egois.  

Dalam konteks Indonesia, kehidupan multi etnis merupakan kenyataan 

sui generis. Keragaman etnis ini sejatinya menjadi penguat, bukan sebaliknya 

justru merapuhkan bangunan kebangsaan. Oleh karena itu, perlu dibangun 

kesadaran bersama bahwa perbedaan bukanlah penghambat untuk saling 

bekerjasama. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Eka, diharapkan agar 

keragaman itu bisa saling menguatkan, menjadi satu kekuatan bersama.  

Dengan kesadaran semacam ini diharapkan agar konflik antar etnis di 

Indonesia tidak akan pernah terjadi dan dapat diredam. Munculnya konflik-

konflik di Indonesia baik karena latar belakang perbedaan agama maupun etnis 

dan suku bisa jadi karena kurangnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan 

dari pesan yang dikandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika.  

Melihat masih banyaknya konflik di Indonesia yang disebabkan latar 

belakang perbedaan agama, etnis, dan suku sehingga perlu adanya sikap terbuka 

dari masing-masing kelompok untuk duduk bersama dan bermusyawarah untuk 

memecahkan sekat-sekat yang ada sebelumnya yang disebabkan latar belakang 
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perbedaan etnis, agama dan suku. Apabila sikap keterbukaan dari setiap 

kelompok ini tercipta, maka konflik di Indonesia bisa dihindari. 

 

2. Konflik Sosial Tionghoa dan Jawa 

Telah menjadi rahasia umum bahwa konflik yang melibatkan etnis Jawa 

dan Tionghoa sering terjadi. Konflik sosial ini seringkali berujung pada 

kerusuhan massal (penjarahan, pengrusakan, dan pembakaran) yang disertai aksi 

kekerasan. Tentu saja ini menimbulkan kerugian besar baik material maupun 

nonmaterial.  

Di satu sisi, e tnis Jawa merasa bahwa dominasi e tnis Tionghoa terhadap 

perekonomian sangat besar. Sementara masyarakat non etnis Tionghoa hanya 

menjadi kelas nomor dua tanpa mendapatkan akses kekuasaan dan ekonomi. Di 

sisi yang lain, adanya diskriminasi secara legal atau hukum dan sosial terhadap 

orang Tionghoa. Akibatnya, konflik antar etnis ini tidak dapat dihindari. 

Kerusuhan sosial antar etnis menurut Taufik Abdullah (Budiarti, 2010) 

sama dengan peristiwa sosial yang tidak terlepas dari masalah kekuasaan dan 

cenderung terkait dengan afinitas atau situasi yang saling bergesekan dari ketiga 

unsur. Pertama, kegelisahan ekonomi yang terkait dengan perbedaan penilaian 

terhadap keputusan politik. Kedua, kejengkelan politik bersumber pada 

perbedaan pendapat di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat tentang 

legalitas kekuasaan politik yang dimiliki penguasa dan perbedaan pandangan 
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atau preferensi terhadap pejabat atau lembaga politik tertentu. Ketiga, 

kegelisahan sosial yang tidak terkait secara langsung dengan politik, tetapi 

bersumber pada rasa kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap ketidakadilan di 

antara pihak-pihak yang terlibat, sebagai akibat ketim pangan manfaat yang 

diperoleh. 

Kerusuhan sosial yang terjadi pada bulan Mei 1998 mengakibatkan 

kerugian yang tidak terhitung baik material maupun non material. Penjarahan, 

kebakaran, pemerkosaan terhadap perempuan Tionghoa, pengrusakan, dan 

pelemparan bom oleh masyarakat yang membabi buta telah menghancurkan 

Kota Solo. Berbagai bangunan yang dianggap “berbau Tionghoa” dirusak, 

dibakar dan dijarah. Supermarket, plaza, gedung bioskop, dan hotel dihancurkan 

sehingga mematikan sendi perekonomian masyarakat. 

Biaya sosial dari Mei Kelabu ini harus dibayar oleh semua masyarakat, 

tidak hanya dari etnis Tionghoa. Ikatan solidaritas masyarakat Solo dan 

sekitarnya tercerai berai, dan sosialisasi nilai-nilai kekerasan antar generasi pun 

terjadi. Ingatan masyarakat akan kerusuhan Mei 1998 tidak begitu mudah untuk 

dilupakan. Trauma psikologis para korban selalu mengingatkan bagaimana 

kebrutalan massa pada waktu itu sangat tidak terkendali. Luapan emosi sesaat 

mampu menghancurkan bangunan-bangunan baik fisik dan sosial yang selama 

ini dibangun sehingga hancur hanya dalam waktu sekejap. 
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Akar persoalan dari kerusuhan anti Tionghoa ini sampai sekarang masih 

menjadi perdebatan baik di kalangan etnis Tionghoa maupun Jawa. Persoalan 

banyak berujung pada proses saling menyalahkan satu dengan lainnya dengan 

mencari pembenaran sendiri sehingga menambah runcingnya permasalahan 

sehingga solusi penyelesaian dari masalah ini belum dianggap cukup untuk tidak 

mengulangi lagi kerusuhan anti Tionghoa. 

Menurut Kinasih dalam (Budiarti, 2010), karakter yang dilekatkan pada 

masyarakat Tionghoa sebagai masyarakat eksklusif didasari pada semangat 

kekauman yang menjadi dasar bagi etnis Tionghoa. Ajaran Konghucu 

mengajarkan semangat persaudaraan yang kuat sekali rasa kekauman, dan 

kekeluargaan yang kuat.  

Filosofi ini menjadi pegangan bagi masyarakat Tionghoa yang 

menyatakan bahwa “kolong langit adalah satu rumah dan di empat penjuru 

lautan adalah saudara”. Pada saat rumah menjadi tempat berlindung pada saat 

bahagia maka kebahagiaan menjadi milik anggota keluarga lainnya. Kesadaran 

membagi kebahagiaan dengan sesamanya menjadi dasar interaksi masyarakat 

Tionghoa. Tidak ada kekuatan mengikat selain ikatan darah.  

Berbagai perubahan kebijakan politik yang menyangkut Etnis Tionghoa 

menyebabkan keberadaan mereka sebagai etnis minoritas semakin 

termarjinalkan khususnya di era Orde Baru. Misalnya, adanya pelarangan 

penggunaan segala macam bentuk simbol-simbol kebudayaan Tionghoa, 
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termasuk pelarangan perayaan Imlek. Pengakuan terhadap identitas kultural 

sebagai sebuah hak yang perlu dim iliki oleh setiap kelompok etnis diingkari 

oleh pemerintahan Orde Baru. Masyarakat etnis Tionghoa hanya diberi ruang 

untuk melakukan bisnis semata. 

 

3. Konflik VOC dengan Etnis Tionghoa 

Ketika VOC mengusai negara-negara di Nusantara sejak tahun 1606 

sampai tahun 1799, VOC memberlakukan kebijakan yang menguntungkan pihak 

VOC. Dikatakan bahwa hanya VOC yang boleh melakukan hubungan jual beli 

dengan pihak setempat. Sementara pihak etnis Tionghoa diberikan peluang 

melakukan hubungan bisnis dengan pribumi namun porsinya sangat sedikit. Hal 

ini yang menyebabkan bersatunya etnis Tionghoa dan pribumi untuk melakukan 

pemberontakan terhadap VOC. Namun, pemberontakan ini dapat dibatalkan 

oleh pihak VOC dengan membuat kebijakan baru berupa prakarsa pembantaian 

etnis Tionghoa oleh orang-orang pribum i dengan iming-iming hadiah. Artinya, 

siapa yang berhasil membunuh etnis Tioghoa, ia berhak mendapatkan hadiah 

atau bonus. 

Peristiwa ini dikenal dengan Chinese massacre (pembunuhan terhadap 

etnis Tionghoa). Peristiwa ini merupakan fase penting dalam sejarah etnis 

Tionghoa di Indonesia di mana aktivitas bisnis mereka di Indonesia diambil alih 
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oleh VOC. VOC memberikan sedikit ruang kepada etnis Tionghoa sebagai 

pedagang kecil dan pedagang keliling. 

Dari beberapa konflik antara etnis Tionghoa dengan beberapa etnis di 

Indonesia, menurut Sanjatmiko, disebabkan beberapa hal. Pertama, in group 

feeling. Dalam hal ini, pemerintah terkadang memberikan pelayanan lebih 

kepada etnis Tionghoa karena dianggap sudah memberikan sumbangsih dalam 

mengembangkan perekonomian daerah atau negara. Hal ini seperti yang terjadi 

di Makasar. Pemerintah Daerah memberikan lahan kepada etnis Tionghoa untuk 

didirikan perumahan khusus etnis Tionghoa yang dikenal dengan Tionghoa 

Town. Hal ini yang memicu timbulnya karakter eklusifisme di kalangan etnis 

Tionghoa di Makasar, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial terhadap etnis 

pribumi. 

Kedua, anggapan dari etnis Tionghoa bahwa budaya Tionghoa lebih 

tinggi dari budaya etnis setempat. Ditambah lagi bahwa etnis Tionghoa 

menganggap etnis pribumi sebagai pemalas, bodoh, dan terbelakang secara 

pendidikan. Anggapan seperti ini juga memicu munculnya karakter eklusivisme 

di kalangan etnis Tionghoa di Indonesia, sehingga terdapat beberapa kelompok 

etnis Tionghoa di Indonesia ada yang tidak mau menikahkan putra atau putrinya 

dengan etnis pribumi karena dianggap akan menurunkan derajat mereka.  

Menurut Leo Suryadinata (Sopiah, 2017), tipologi etnis Tionghoa 

termasuk pada etnis Tionghoa totok. Menurutnya, Tionghoa totok adalah 
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pendatang baru yang atas kemauannya sendiri berdatangan ke Indonesia untuk 

mencari kehidupan baru pada masa berlangsungnya Perang Dunia II. Keturunan 

orang-orang inilah yang sekarang disebut orang-orang Tionghoa totok, 

umumnya baru satu sampai dua generasi dan masih berbahasa Tionghoa. 

Meskipun mereka menganggap diri sebagai orang Indonesia, namun secara de 

facto, mereka tetap saja dianggap sebagai orang Tionghoa dan berbeda dengan  

orang Indonesia lainnya. 

Menurut Hidayat (1993), tipologi Tionghoa totok ini termasuk pada pola 

huaqiao, pola perantau yang hampir sama dengan pola huagong. Pola huagong  

adalah para perantau yang tidak memiliki skill dan hanya mampu sebagai 

pekerja kasar seperti buruh dan kuli. Sedangkan pola huaqiao adalah para 

perantau cenderung lebih profesional. Para perantau ini kebanyakan bekerja  

sebagai guru, jurnalis, koki, akuntan dan jenis profesi lainnya. Para perantau ini 

selain mencari kehidupan yang lebih baik di luar Tiongkok, mereka juga 

mempunyai ambisi yang harus dijalankan keluar dari wilayah Tiongkok.  

Ambisi ini untuk meningkatkan kesadaran akan kebesaran budaya 

Tionghoa dan berfungsi untuk menunjukkan tujuan nasionalisme itu sendiri. 

Mereka datang dengan kesadaran dan tekad untuk hidup jauh di luar tanah 

kelahiran, tapi tidak ingin melepaskan keterkaitan dengan tanah leluhur. Mereka 

berusaha memelihara bahasa, adat-istiadat, dan mengaktifkan pengajaran 

tentang Tionghoa kepada anak-anak mereka. Mereka mendorong emansipasi 
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dan kemajuan kepada warganya, mendukung pemerintahan negeri yang pernah 

mereka tempati.  

Dengan kehadiran migrasi Tionghoa yang lebih profesional, maka 

kedudukan orang Tionghoa pada masa pemerintahan kolonial Belanda sangatlah 

penting di sektor adm inistrasi. Tidak heran dalam strata sosial pada masa 

kolonial Belanda, orang Tionghoa menempati urutan kedua setelah orang 

Belanda atau orang kulit putih. 

Selanjutnya, munculnya konflik antar etnis Tionghoa dengan etnis 

pribumi dikarenakan kebijakan politik yang cenderung mengistimewakan etnis 

Tionghoa. Hal ini sebagaimana disampaikan Habib Muhammad, pelaku usaha di 

daerah Pamekasan, bahwa pada zaman era orde baru, pemerintah memberikan 

kebijakan dengan memperbolehkan kepada etnis Tionghoa meminjam ke bank 

lebih dari seratus juta.  

Sebaliknya, melarang etnis pribumi meminjam dari bank lebih dari 

seratus juta. Kebijakan ini juga memicu terjadinya konflik antara etnis Tionghoa 

dengan pribumi. Peristiwa 1998 bisa dijadikan contoh konflik sosial berbasis 

etnik yang terjadi akibat kesenjangan ekonomi. Pada peristiwa tersebut, 

penjarahan dan pengrusakan aset milik etnis Tionghoa oleh etnis pribum i terjadi 

di sejumlah kota besar, seperti Jakarta, Solo, Banyuwangi, dan beberapa tempat 

lainnya. 
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4. Profesi Etnis Tionghoa di Indonesia 

Berdasarkan klasifikasi pola kedatangan etnis Tionghoa di Indonesia  

yang diungkapkan oleh Wang Gungwu, maka profesi etnis Tionghoa di awal 

kedatangannya mayoritas sebagai seorang pedagang. Namun, seiring perjalanan 

waktu, ketika Nusantara dikuasai oleh VOC, maka etnis Tionghoa banyak yang 

menjadi buruh dari kegiatan bisnis yang dibangun oleh VOC.  

Selanjutnya, setelah perang dunia II, mayoritas etnis Tionghoa yang 

datang ke Indonesia dengan berbagai profesi seperti guru, jurnalis, arsitek, dan 

lain sebagainya (Hidayat, 1993). Sebagaimana dalam paparan Wang Gungwu di 

atas, munculnya beragam profesi pada etnis Tionghoa di Indonesia sudah 

berlangsung sejak setelah perang dunia II. 

 

5. Etnis Madura 

Dalam cerita rakyat yang berkembang di Madura disebutkan bahwa etnis 

Madura berasal dari keturunan Raden Sagara (Latief, 2006). Raden Sagara 

merupakan putra dari seorang putri kerajaan di Jawa yaitu Medangkamulan. Ada 

yang berpendapat bahwa asal nama Madura dan suku Madura berasal dari India. 

Tepatnya dari daerah Madurai di Tamil Nadu, India Selatan.  



56 
 

Budayawan Madura (Rifai, 2007) meyebutkan bahwa sebelum kerajaan 

Medang berdiri, jauh sbelumnya pulau Madura sudah dihuni oleh penduduk. Hal 

senada juga disampaikan oleh (Fattah, 1951) bahwa orang pertama yang 

mendiami pulau Madura sekaligus awal ditemukannya pulau Madura sekitar 

tahun 929 Masehi. 

Menurut Rifa’i, Pulau Madura sudah didatangi oleh pendatang dari utara, 

yaitu Birma, Thai, dan Vietnam yang menyingkir dari negaranya karena desakan 

Tionghoa. Mereka berlayar ke selatan berkelompok dan bergelombang. Salah 

satu kelompok terdampar ke sebuah pulau kecil di pojok timur laut pulau Jawa 

dan menetap di sana. Itulah yang menjadi cikal bakal Pulau Madura (Rifai, 

2007). 

Menurut Sadik, dalam falsafah klasik Hindu, dikenal adanya beberapa 

rasa dengan istilah yang berbeda, yakni: 1). Madura berarti manis, 2) Tikta yang 

berarti pahit, 3). Amla yang berarti masam, 4). Katuka yang berarti pedas, 5). 

Lawana yang berarti asin, dan 6). Kasaya yang berarti sepak (Sadik, 2006: 20). 

Bahwa etnis Madura berasal dari India juga dapat ditunjukkan dari beberapa 

kosakata yang sering digunakan oleh etnis Madura, seperti kata cokka, konci, 

rote, judhu, dan kodhi’ (Rifai, 2007).  

Adapun profesi yang digeluti oleh mayoritas etnis Madura sebagai 

berikut: pertama, petani. Menurut Rifa’i, mayoritas mata pencaharian etnis 
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Madura adalah bertani. Pada musin hujan, lahan pertanian rata-rata ditanami 

padi. Sebaliknya, pada musim kemarau beberapa daerah ditanami tembakau.  

Kedua, peternak. Menurut Rifa’i, beternak menjadi profesi yang juga 

digeluti etnis Madura. Mayoritas orang Madura berternak sapi. Sapi Madura 

adalah sapi lokal asli Indonesia yang terbentuk dari persilangan sapi Bali, sapi 

Zebu, sapi Rahman, dan sapi Jawa (Rifai, 2007). 

Ketiga, profesi orang Madura lainnya adalah nelayan. Suku Madura 

terkenal dengan peribahasa abhanthal omba’ aspo angen. Artinya suku Madura 

mampu menjalani kehidupan yang keras, seperti kehidupan nelayan, ombak 

sebagai bantalnya dan angin sebagai selimutnya. Menjadi nelayan merupakan 

mata pencaharian terpenting orang Madura yang hidup di daerah pesisir pantai 

(Jonge, 1989). 

Keempat, profesi etnis Madura lainnya adalah pedagang. Mayoritas 

orang Madura melakukan aktivitas perdagangannya di perantauan. Dalam 

berdagang orang Madura terkenal ulet (Ma’arif, 2015). 

Selanjutnya terdapat beberapa pandangan hidup etnis Madura antara lain, 

sebagai berikut: Mon etobi’ sake’ ajjha’ nobi’an oreng laen (Jika dicubit sakit, 

maka janganlah engkau mencubit orang lain). Mencubit di sini tidak selalu 

dipahami sebagai menyakiti fisik, tetapi juga menyakiti psikis melalui ucapan. 

Jika ada orang yang menyakiti mereka, orang Madura biasanya tidak bisa 

mengontrol dirinya (Rumah Literasi Sumenep, 2019). Filosofi ini menyarankan 
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agar setiap masyarakat Madura diharapkan mengerti perasaan orang lain, 

sehingga kita harus memperlakukan orang lain dengan baik dan menghormati 

yang lain agar kita juga diperlakukan sama dan dihormati.  

Bhango’an apoteyah tolang etembhang apoteyah mata. Secara harfiah, 

ungkapan ini berarti lebih baik putih tulang ketimbang putih mata. Artinya, lebih 

baik mati berkalang tanah daripada hidup harus menanggung malu. Bila 

demikian, secara tersirat orang Madura pada dasarnya tidak akan 

mempermalukan orang lain selama mereka juga diperlakukan dengan baik 

(Mufrodi et al., 2019). 

Abanthal ombe’ asapo kangen. Ungkapan ini secara harfiah berarti 

berbantal ombak dan berselimut angina. Artinya, orang Madura mampu dan 

bertahan hidup walaupun dalam kehidupan yang keras sekalipun. Hal ini 

menunjukkan orang Madura pantang menyerah dalam kondisi apapun dan di 

manapun (Mufrodi et al., 2019). 

Selain itu, ada falsafah “bhuppa’-bhabhu’-ghuru-rato” (bapak-ibu-guru-

pemerintah) menjadi tatanan sosial kehidupan masyarakat Madura secara umum. 

Hal ini dipengaruhi kondisi psiko sosial budaya yang membuat orang Madura 

harus selalu patuh dan patuh pada empat hierarki kepatuhan tersebut. Dibalik 

kepatuhan yang harus dipegang erat, ada sebuah kerinduan untuk “dipatuhi”. 

Satu-satunya jalan untuk bisa “dipatuhi” tentu saja harus masuk dalam lingkaran 

hierarki kepatuhan itu.  
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Hierarki pertama adalah patuh kepada orang tua. Maka agar bisa menjadi 

sosok yang “dipatuhi”, jalannya adalah menikah, memiliki anak, dan menjadi 

orang tua. Maraknya perkawinan usia dini dan poligami di Madura barangkali 

adalah salah satu bentuk penjelasan yang mungkin simplistis, di samping faktor 

sosial budaya dan religi yang mendorong maraknya fenomena tersebut di 

Madura. Sebuah kerinduan untuk “dipatuhi” oleh anak, cucu, keluarga besar 

yang dalam konteks sosiologis tertentu bisa dijelaskan sebagai bentuk kerajaan 

terkecil di Madura.  

Hierarki kedua adalah patuh kepada ulama/guru. Ini bukan hanya soal 

adab sebagaimana lazim diajarkan dalam berbagai tarekat sufi. Kewajiban patuh 

pada ulama/kiai pada masyarakat Madura pada saat bersamaan juga melahirkan 

harapan untuk menjelma menjadi ulama atau kiai yang memiliki legitimasi 

untuk dipatuhi. Maka, sulit sekali (untuk mengatakan tidak ada) menemukan 

orang Madura yang tidak bisa mengaji (membaca Al-Qur’an), salat atau 

kewajiban-kewajiban syariat agama Islam lainnya.  

Orang-orang tua di Madura punya harapan besar pada anak-anaknya 

untuk menjadi ulama dalam tingkat sekecil apapun, sehingga tradisi mengirim  

anaknya belajar di berbagai pesantren, adalah sesuatu yang lazim kita temui. 

Diakui sebagai muslim yang taat adalah sebuah nilai yang penting dalam 

masyarakat Madura. Ini tercermin dalam berbagai bentuk, termasuk arsitektur 

tradisional Madura, yang selalu menempatkan surau (tempat salat) di tempat 
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paling depan dari seluruh bagian rumah. Tanpa mengesampingkan penjelasan 

sosial-religi, fenomena tersebut sesungguhnya juga bisa dimaknai sebagai 

bentuk kerinduan orang Madura untuk “dipatuhi”, dengan menjadi ulama.  

Hierarki ketiga adalah patuh pada pemerintah atau birokrasi. Ini bukan 

hanya soal tujuan kepastian dan kemapanan hidup. Dalam darah pelaut dan 

pedagang Madura pelan tetapi pasti kita jumpai fenomena masyarakat Madura 

yang semakin hari semakin tertarik untuk masuk dalam dunia birokrasi. 

Semakin tahun jum lah masyarakat Madura yang berbondong-bondong ikut tes 

menjadi pegawai negeri semakin meningkat.  

Dalam pemilihan kepala daerah di empat kabupaten di Pulau Madura 

(sejak reformasi), kita mulai jum pai calon-calon kepala daerah yang 

memberanikan diri ikut berkompetisi sekalipun kompetitor-nya adalah sosok 

kiai. Tanpa mengesampingkan penjelasan ekonomi-politik ini bisa juga kita  

maknai sebagai bentuk penjelasan kerinduan orang Madura, untuk dipatuhi, 

dengan menjadi penguasa atau birokrat (Dartiningsih, 2017). 

Syaf Anton membagi Madura menjadi dua wilayah, yaitu wilayah barat 

dan wilayah timur. Wilayah barat meliputi Bangkalan dan Sampang dan wilayah 

timur meliputi Pamekasan dan Sumenep. Masing-masing wilayah memiliki 

karakternya yang hampir sama. Hanya sedikit perbedaan kecil yang terjadi pada 

setiap wilayah, salah satunya perihal perbedaan dialek. Sumenep dan 

Pamekasan, meskipun sama-sama dikategorikan wilayah timur Madura, 
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memiliki sedikit dialek yang berbeda. Begitu juga dengan Sampang dan 

Bangkalan.  

 

C. Kajian Teori 

1.  Interaksi Sosial  

Sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu memahami tentang makna dan 

emosi dalam interaksi sosial. Menurut Snow dan Mac Kinnon (dalam Ritzer, 

2012), tradisi interaksionis simbolik dalam sosiologi berpijak pada tiga prinsip: 

pertama, manusia bertindak atau menyikapi benda-benda, termasuk kepada 

sesamanya, berdasarkan makna yang dialamatkan oleh manusia kepada benda-

benda tersebut. Kedua, sumber utama bagi makna-makna ini adalah interaksi 

sosial. Ketiga, makna dikelola dan ditransformasikan melalui sebuah proses 

interpretatif.  

Konsepsi fundamental tentang aktor berupa konsep tentang seorang 

pencipta makna (artinya, aktor adalah pencipta makna) yang secara aktif 

berusaha menginterpretasikan peristiwa yang berlangsung di sekitarnya 

berdasarkan makna-makna yang terhimpun dari interaksi-interaksi masa lalu, 

dan menciptakan jalur-jalur aksi baru untuk mempertahankan pandangan yang 

padu dan bermakna tentang diri dan yang lain. Karena secara historis aktif 

dikenal sebagai sebuah perspektif kognitif, interaksi simbolik pun telah 

mengalihkan pandangannya kepada makna afektif dan emosi. 
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Secara historis, muncul ketegangan di antara dua jenis kaum  

interaksionis simbolik ini, yaitu orang-orang yang memusatkan perhatian pada 

proses kreatif yang dirundingkan secara aktif yang menjadi sarana manusia 

dibentuk oleh struktur sosial tempat mereka hidup. Pada tahun-tahun terakhir, 

pemikiran teoretis di kubu terakhir seringkali disebut interaksionisme simbolik  

struktural, didominasi oleh sebuah model sistem kontrol yang menjadikannya 

jauh lebih dinamis, kreatif, dan berproses. Kemajuan teoretis ini telah 

menyebabkan konvergensi tertentu di dalam dua kerangka interaksionis 

simbolik. Saat ini sebagian besar penelitian dalam domain ini berpijak pada dua 

model yang berkaitan erat: teori kontrol afeksi dan teori identitas. 

Dalam bidang Sosiologi, dikenal beberapa istilah yang berkaitan dengan 

masyarakat, di antaranya hubungan sosial, kontak sosial, interaksi sosial, dan 

lain semacamnya yang memiliki kaitan erat dengan proses sosial. Sehingga, 

sosiologi dipandang memiliki peran untuk menelusuri, mempelajari, dan 

memahami kemudian memberikan solusi atas berbagai gejala sosial dengan 

sudut pandang ilmu pengetahuan yang bersifat empiris. Namun dalam 

masyarakat, interaksi sosial menjadi kunci utama atas aktivitas kehidupan sosial. 

Salah satu ciri dari interaksi sosial, yaitu manusia menafsirkan atau 

mendefinisikan tindakan satu sama lain dengan tujuan untuk memberikan 

sebuah reaksi (Schaefer, 2008). Dengan kata lain, respons tersebut terhadap 

kebiasaan orang lain menyesuaikan dengan maksud dari sebuah tindakan yang 
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dilakukan. Interaksi sosial memberikan tujuan tertentu seperti untuk 

membangun hubungan realitas kehidupan sosial antar sesama manusia. Secara 

realitas interaksi sosial dibentuk oleh beberapa persepsi, evaluasi, dan definisi. 

Masyarakat memandang suatu realitas sosial ditentukan oleh pola pikir 

(persepsi), evaluasi (penilaian), dan definisi (pemahaman). Dari tiga komponen 

ini, pembentukan interaksi sosial menjadi acuan dalam membangun sudut 

pandang masyarakat saat menjalin hubungan dengan masyarakat yang lainnya. 

Sehingga, masing-masing individu dalam lingkungan sosial memiliki cara 

pandang tersendiri ketika melakukan sebuah interaksi dengan maksud atau 

tujuan yang terbangun untuk melihat realitas sosial yang dihadapinya. 

Dalam pandangan yang lain, Schaefer dan Lamm (1998) memberikan 

penjelasan bahwa interaksi sosial membentuk cara manusia dalam memandang 

dunia di sekitarnya (realitas). Sedangkan interaksi itu sendiri melibatkan 

negosiasi dalam lingkup status sosial, peran sosial, kelompok, dan institusi. 

Interaksi sosial terjadi bisa dalam skala individu atau pun dalam bentuk 

berkelompok. Sehingga, dengan keberadaan interaksi sosial, terbentuklah 

institusi seperti keluarga, agama, dan pemerintahan. Segala institusi sosial, tentu 

pada mulanya dibentuk oleh interaksi sosial dengan hubungan yang cenderung 

aktif.  

Interaksi sosial dalam sosiologi memiliki peran yang sangat vital bagi 

keberlangsungan kehidupan masyarakat untuk membangun suatu hubungan 
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dengan masyarakat di sekitarnya. Tidak mengherankan jika interaksi sosial 

menjadi kajian yang begitu menarik dalam sosiologi. Ketika masyarakat berada 

dalam suatu lingkungan sosial tertentu hendaknya ia bisa komunikasi dan kerja  

sama sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Norma-norma itu adalah: 

fondasi kehidupan sosial, interaksi sosial dan hubungan sosial, dan pola interaksi 

sosial.  

 

a. Fondasi Kehidupan Sosial 

Interaksi sosial merupakan poin utama sebagai fondasi kehidupan sosial.  

Interaksi sosial juga dapat dikatakan sebagai awal proses sosial sehingga tidak 

heran bila interaksi sosial merupakan titik awal terjadinya aktivitas-aktivitas 

sosial. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh (Gillin & Gillin, 1954) bahwa 

bentuk proses sosial secara umum adalah adanya interaksi sosial antara satu 

individu dengan individu lainnya. Dalam sebuah aktivitas apapun, interaksi 

sosial menjadi syarat utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Gillin 

menambahkan bahwa bentuk interaksi sosial bisa individu dengan individu, 

individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. 

Hal tersebut bisa digambarkan sebagai berikut. Suatu ketika Andi 

bertemu dengan Anna di depan rumah sakit. Pertemuan dua orang tersebut 

menjadi titik awal akan terjadinya interaksi sosial. Apalagi apabila pertemuan 

itu dilanjutkan dengan aktivitas berjabatan tangan, memulai sebuah 
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pembicaraan, dan sejenisnya. Bahkan, apabila dua orang tersebut melakukan 

aktivitas yang bernuansa negatif seperti berkelahi, itu juga bisa dikategorikan 

sebagai interaksi sosial.  

Meskipun pertemuan tersebut tidak berlanjut dengan komunikasi, hal 

tersebut juga bisa disebut te lah terjadi interaksi sosial. Karena, bisa jadi, 

meskipun tidak ada komunikasi satu dengan lainnya, mereka sama-sama 

menyadari ada hal-hal yang bisa dirasakan oleh mereka. Misalnya, adanya 

aroma parfum, aroma kurang sedang, dan lain sebagainya. Dengan adanya 

beberapa perubahan tersebut sehingga individu yang bersangkutan melakukan 

sebuah tindakan sebagai respons dari keadaan sekitarnya. 

Dengan mengacu pada pandangan Gillin, dapat dikatakan bahwa 

interaksi sosial bersifat dinamis. Sebagaimana juga dikatakan oleh Schaefer 

bahwa realitas kehidupan masyarakat ketika melakukan interaksi dibangun oleh 

persepsi, evaluasi, dan definisi, sehingga akan mengalami perubahan dalam 

sudut pandang ketika manusia menghadapi realitas sosial. 

Persepsi yang dibangun saat memandang realitas sosial dengan interaksi,  

kemudian dievaluasi sedemikian rupa, sehingga menghasilkan pola atau cara 

pandang tersendiri dalam diri masing-masing individu atau kelompok. Hal ini 

yang akan menentukan hubungan-hubungan sosial untuk fase sosial berikutnya. 

Tanpa kesadaran dalam melakukan evaluasi, mustahil sebuah interaksi sosial 
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akan berjalan dengan dinamis, yaitu mengalami pembaruan pola dan cara 

pandang terhadap realitas sosial. 

Fondasi kehidupan sosial diawali dengan adanya interaksi sosial, maka 

interaksi dalam sebuah komunitas masyarakat bisa didasarkan pada nilai dan 

norma sosial yang berlaku. Dengan didasarkan pada norma dan nilai sosial yang 

ada sehingga harapannya terjadinya interaksi sosial yang baik dan berkelanjutan. 

Sebaliknya apabila dalam berinteraksi melanggar norma dan nilai sosial yang 

ada, maka interaksi sosial tersebut dapat dikatakan kurang baik bahkan sebagai 

penghambat keberlangsungan interaksi sosial tersebut. 

Di dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dari hubungan 

antara satu dengan yang lainnya. Manusia akan selalu membutuhkan atau untuk 

mencari individu atau pun kelompok lain agar dapat berinteraksi atau pun 

bertukar pikiran. Dengan kata la in, interaksi sosial merupakan fondasi dari rotasi 

semua kehidupan sosial. Tanpa komunikasi atau interaksi antara individu satu 

dengan yang lain tentu tidak mungkin ada kehidupan di dunia ini. Jika hanya 

fisik yang saling berhadapan antara satu sama lain tanpa ada interaksi dan 

hubungan sosial, maka tidak mungkin menghasilkan suatu bentuk kelompok 

sosial yang dapat saling berinteraksi dan menjadi media untuk memenuhi tujuan 

atau keinginan kelompok atau individu masyarakat. 

Menurut Albion W. Small (1921), kelompok adalah jumlah besar dan 

penuh warna yang digunakan sosiologi untuk penggabungan manusia 
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(masyarakat sosial). Penggabungan ini dim ulai dengan proses yang sangat 

mendasar, yaitu sebuah jalinan interaksi yang memunculkan sebuah hubungan 

yang selanjutnya menjadi proses sosial seperti kontak sosial, sehingga 

masyarakat memiliki pola-pola tersendiri dalam menghadapi realitas sosial.  

Melalui kelompok sosial yang dibangun dari fondasi awal, yang dalam 

istilah sosiologi disebut dengan interaksi sosial, maka pada fase selanjutnya 

terjadi kontak sosial dalam lingkungan masyarakat. Kontak sosial sangat 

dimungkinkan terjadi dalam sebuah kelompok sosial, baik secara individu 

maupun kolektif. Hal tersebut menyesuaikan pada proses yang dilalui oleh 

masing-masing individu dalam proses sosial (sosialisasi). 

Menurut Robert E. Park (1921) kelompok sosial lebih mengacu pada 

pertumbuhan sebuah komunitas. Dengan demikian, dapat disebutkan bahwa 

interaksi sosial merupakan dasar dari suatu bentuk proses sosial. Tanpa adanya 

interaksi sosial, maka kegiatan-kegiatan antar satu individu dengan yang lain 

termasuk dalam suatu kelompok sosial tidak dapat disebut sebagai sebuah 

interaksi.  

Interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat secara lumrah sering 

dilakukan oleh masing-masing individu demi mencapai tujuan dan keinginannya 

masing-masing. Dengan interaksi tersebut terjalin hubungan sosial (relasi sosial) 

yang menjadi sebuah jaringan dalam suatu tatanan masyarakat. Sebagaimana 
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ditegaskan sebelumnya, relasi sosial ini mustahil terjadi jika tidak melalui proses 

interaksi sosial dalam kehidupan manusia. 

Dalam kehidupan manusia, segala bentuk hubungan sosial (social 

relationship) menjadi hal mutlak. Hal tersebut sesuai dengan teori dasar dalam 

sosiologi bahwa manusia adalah makhluk sosial, satu dengan lainnya saling 

membutuhkan. Dengan demikian, relasi sosial terbentuk oleh sifat dasar 

manusia itu sendiri sebagaimana disebutkan oleh Aristoteles zoon politicon, 

yang dalam bahasa Indonesia berarti makhluk sosial. 

Menurut Davis, (1960) interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi 

apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu adanya kontak sosial (social-contact) 

dan komunikasi. Secara harfiah, kata kontak berasal dari bahasa Latin con atau 

cum yang berarti bersama-sama, dan tango yang berarti menyentuh. Dengan 

demikian, kontak secara harfiah berarti bersama-sama menyentuh. 

Kontak sosial yang disyaratkan oleh Davis di atas dalam interaksi sosial 

tidak mengharuskan terjadinya kontak fisik secara badaniah. Menurut Davis, 

kontak sosial tidak mengharuskan terjadinya kontak fisik antara satu individu 

dengan individu lainnya. Karena seiring perkembangan teknologi, interaksi 

sosial berlangsung tanpa adanya kontak fisik, misalnya kontak sosial melalui 

WhatsApp. Meskipun tidak terjadi kontak fisik, komunikasi via WhatsApp 

memungkinkan terjadinya interaksi sosial dan komunikasi, baik individu dengan 

individu, individu dengan kelom pok, maupun kelompok dengan kelompok. 
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Davis kemudian memberikan uraian tentang keberlangsungan sebuah 

kontak sosial. Menurutnya, kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga bentuk, 

yaitu: 

Pertama, kontak sosial antara satu individu dengan individu lainnya. 

Contohnya, apabila ada seorang anak kecil yang sudah mulai bisa berbicara di 

dalam sebuah keluarga, maka secara perlahan pihak keluarga akan memberikan 

pembelajaran ajaran atau norma-norma yang berlaku dalam komunitas 

masyarakatnya. Hal ini dilakukan agar anak kecil tadi bisa berinteraksi sosial 

dengan lingkungan baik di keluarga maupun di masyarakat sesuai dengan 

norma-norma yang telah berlaku pada masyarakat tersebut sehingga tercipta  

interaksi sosial yang baik dan berkelanjutan. Sebaliknya, apabila seorang anak 

kecil tadi tidak mengikuti norma-norma yang berlaku pada masyarakat tersebut, 

bisa jadi akan menjadi sebuah penghambat terjadinya interaksi sosial yang 

berkelanjutan. 

Kedua, persyaratan selanjutnya yang diisyaratkan oleh Davis dalam 

interaksi sosial adalah kontak sosial antara satu individu dengan kelompok atau 

kontak sosial satu komunitas sosial dengan komunitas sosial lainnya. Agar 

terjadinya kontak sosial yang baik, maka satu sama lainnya memiliki 

pemahaman atas norma-norma masing-masing sehingga interaksi sosial mereka 

akan menghasilkan sesuatu sesuai dengan harapan bersama.  
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Ketiga, sebuah kontak sosial akan terjadi apabila ada tindakan atau tanpa 

ada tindakan sosial setelahnya. Misalnya, ketika seseorang berjabat tangan 

dengan sebuah patung, meskipun benda mati, maka ia bisa dianggap telah terjadi 

kontak sosial. Selain itu, kontak sosial bisa menghasilkan sebuah kerja sama, 

tapi terkadang melahirkan pertentangan atau perkelahian. 

Dalam istilah sosiologi, kontak sosial akan terjadi jika seseorang atau 

sekelompok orang mengadakan hubungan dengan pihak lain tidak harus dalam 

bentuk sentuhan fisik. Kontak sosial dapat terjadi melalui gejala-gejala sosial 

seperti berbicara dengan orang lain, baik secara berhadap-hadapan atau pun 

melalui pesawat telepon, membaca surat, saling mengirim informasi melalui 

email, bertanding seni bela diri, dan lain sebagainya. Dengan demikian, kontak 

sosial adalah aksi individu atau kelom pok dalam bentuk isyarat yang memiliki 

arti (makna) bagi pelaku, sementara penerima (mitra) membalas aksi tersebut 

dengan reaksi (Setiadi & Kolip, 2011). 

 

b. Interaksi Sosial dan Hubungan Sosial 

Sebenarnya, dalam tiga ranah antara interaksi sosial, kontak sosial, dan 

hubungan sosial memiliki keterkaitan yang sangat dekat. Sebagaimana telah 

dijabarkan sebelumnya, interaksi sosial menjadi landasan utama dalam 

kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya proses interaksi sosial sehingga bisa 

lahir sebuah hubungan sosial dan juga kontak sosial serta proses-proses sosial 
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lainnya yang berhubungan dengan kehidupan suatu masyarakat. Sebuah relasi 

sosial tidak akan terjalin tanpa ada interaksi antar sesama, begitu juga dengan 

kontak sosial. 

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa hubungan sosial merupakan 

bentuk interaksi sosial baik dalam skala individu dengan individu, maupun 

individu dengan kelompok. Karena masyarakat merupakan sekumpulan individu 

yang saling melakukan hubungan sosial sesuai dengan norma-norma yang 

berlaku pada sebuah komunitas masyarakat tersebut. Adanya hubungan sosial 

ini karena diawali dengan adanya interaksi sosial antar individu sebelumnya, 

sehingga ketika adanya komunikasi timbal balik dari interaksi sosial antar 

individu tersebut, maka hubungan sosial secara tidak langsung sudah terjadi. 

Menurut Weber (1947), sebuah hubungan sosial akan dikatakan kom unal 

jika setidaknya berorientasi pada tindakan sosial, baik dalam kasus individu atau 

dalam tipe murni yaitu didasarkan pada perasaan subjektif dari beberapa 

kelompok, baik afektif atau tradisional, bahwa kelompok tersebut milik 

bersama. Sedangkan sebuah hubungan sosial akan disebut asosiatif jika 

berorientasi pada tindakan sosial yang di dalamnya ada penyesuaian 

kepentingan yang termotivasi secara rasional dari beberapa kepentingan atau 

kesepakatan yang termotivasi sama, yang mana dasar-dasar penentuan 

keputusan tersebut harus menjadi nilai-nilai yang absolut atau alasan-alasan 

yang layak (bijaksana) bagi masing-masing individu atau kelompok. 
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Pandangan Weber tentang kelompok dalam masyarakat kiranya perlu 

disadari bahwa suatu kelompok merupakan wadah penyalur aspirasi untuk 

membentuk kerja sama di antara anggotanya. Tujuannya, agar masing-masing 

keinginan tersebut bisa direalisasikan melalui kelompok tersebut. Proses 

pembentukan kelompok sosial ini yang menjadi landasan dalam teori sosiologi, 

yaitu interaksi sosial. 

 

c. Bentuk Interaksi Sosial 

Sebagai dasar dari proses sosial, interaksi sosial memiliki pola-pola 

tersendiri. Sebagaimana disebutkan dalam uraian sebelumnya, interaksi sosial 

merupakan hasil hubungan timbal balik antar individu dalam kehidupan 

masyarakat yang didukung oleh tujuan-tujuan secara internal. Artinya, dalam 

hubungan sosial biasanya ada tujuan dan kepentingan.  

Ada beberapa bentuk interaksi sosial, yaitu: pertama, pola-pola interaksi 

sosial yang membentuk hubungan sosial yang menciptakan adanya pertentangan 

atau perlawanan baik antar individu maupun antar kelompok. Adanya 

pertentangan atau perlawanan tersebut dilatarbelangi adanya perbedaan motif 

interaksi sosial antar individu atau kelompok yang mengadakan hubungan 

sosial. Setiap individu memilki kepentingan dan tujuan masing-masing dalam 

berinteraksi sosial dengan individu lainnya. Dari beberapa kepentingan tersebut 

sehingga terjadi benturan dengan kepentingan individu lainnya, sehingga tidak 
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dapat dipungkiri dalam sebuah interaksi sosial terkadang terjadi perdebatan, 

pertengkaran, dan perkelahian. Tindakan tersebut dalam teori sosiologi disebut 

juga dengan konflik. Menurut Davis, tindakan pertengkaran dan tindakan negatif 

lainnya merupakan bagian dari interaksi sosial disasosiatif. 

Kedua, interaksi sosial yang asosiatif. Interaksi sosial asosiatif 

merupakan pola interaksi sosial yang mengarah pada adanya kerja sama antar 

individu atau kelompok. Terjadinya kerja sama antar individu atau kelompok 

tersebut didasarkan pada sifat dasar manusia sebagai manusia sosial yang satu 

dengan lainnya saling membutuhkan. Meskipun dalam hubungan tersebut ada 

kepentingan pribadi, namun dia lebih mengutamakan kepentingan bersama. 

Munculnya sikap saling membutuhkan ini terjadi karena setiap individu pasti 

memiliki kelebihan dan kekurangan. Dengan hubungan sosial asosiatif ini 

kekurangan dan kelebihan dipadukan sehingga terjalin kerja sama antar individu 

atau kelompok. 

Bentuk interaksi sosial asosiatif mengakomodasi semua kepentingan, 

kekurangan, dan kelebihan masing-masing individu sehingga satu dengan 

lainnya saling mengisi kekurangan masing-masing demi tujuan bersama. Hal 

demikian sebenarnya bisa ditentukan oleh masing-masing individu untuk 

membentuk interaksi atau hubungan sosial dengan pola-pola yang tidak 

bertentangan.  
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Agar tercipta interaksi sosial yang asosiatif dalam kehidupan masyarakat 

dan terhindari terjadinya bentuk interaksi sosial yang disasosiatif, maka dalam 

kehidupan masyarakat diperlukan adanya alat yang mengatur interaksi sosial 

dan memberikan sosialisasi aturan-aturan dalam berinteraksi sosial. Alat yang 

dimaksud bisa berupa lembaga kemasyarakatan atau unit yang berada di bawah 

kewenangan pemerintah. Dengan adanya lembaga tersebut, terjadinya interaksi 

sosial yang asosiatif akan lebih mudah diwujudkan. Lembaga ini juga dapat 

disebut dengan institusi sosial. 

Aturan-aturan yang diterapkan dalam interaksi sosial dalam teori 

sosiologi disebut norma-norma sosial, sedangkan tujuan yang hendak dicapai 

dalam interaksi sosial disebut nilai-nilai sosial. Adapun lembaga yang mengatur 

berjalannya sebuah norma-norma sosial dengan tujuan tercapainya nilai-nilai 

sosial disebut dengan lembaga sosial atau institusi sosial. Maka dari norma-

norma sosial, nilai-nilai sosial, dan lembaga sosial memiliki keterkaitan dalam 

satu kesatuan yang memiliki peran penting dalam mewujudkan interaksi sosial 

yang asosiatif.  

Nilai-nilai sosial tersebut merupakan hasil dari sebuah aktivitas aksi dan 

reaksi antar pihak yang terlibat dalam aktivitas tersebut dan tumbuh subur 

melalui relasi dan kontak sosial. Ini misalnya terlihat dalam kehidupan sosial 

pada masyarakat desa Najun (Soepono & dkk, 1995), bahwa sebagian 

masyarakat desan Najun berprofesi sebagai pengusaha dalam bidang industri 
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keramik. Sebagai masyarakat agraris, profesi tersebut berbeda dengan 

kebanyakan masyarakatnya yang secara umum mengolah sawah. Di desa 

tersebut, kerja sama antar individu pada masyarakat tersebut berlangsung guyub. 

Ketika ada satu warga membangun rumah, maka warga lain juga ikut membantu 

walaupun hanya dengan tenaga. Apabila ada warga yang meninggal dunia, 

masyarakat bahu membahu untuk membantunya dengan cara terlibat dalam 

memandikan jenazah, menggali kuburan, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang 

perlu dipersiapkan untuk penguburan jenazah.  

Interaksi dan kerja sama yang baik di Desa Najun itu terjadi karena 

masyarakatnya menyadari bahwa masing-masing mereka saling membutuhkan 

dan oleh karena itu bekerja sama merupakan cara yang tepat untuk mengatasi 

keterbatasan masing-masing. Menurut ketua RW setempat, apabila ada warga 

yang meninggal dunia, RW turut membantu pembiayaan yang diambil dari hasil 

sumbangan warga. Dengan cara demikian, bisa jadi segala perlengkapan prosesi 

penguburan tidak perlu membebani keluarga yang ditinggalkan.  

Pada dasarnya, sistem sosial yang ada di masyarakat merupakan pola 

yang dihasilkan dari sebuah tindakan. Sistem sosial bukan hasil dari suatu 

aktivitas yang terjadi secara kebetulan, namun dengan kesadaran yang muncul 

dan berkembang di masyarakat yang didasarkan pada norma-norma yang telah 

disepakati bersama oleh anggota masyarakat. Dengan adanya norma-norma 

tersebut terbentuklah pola interaksi sosial yang sifatnya asosiatif.  
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Talcott Parsons (dalam Ranjabar, 2013) memberikan definisi tentang 

sistem sosial. Menurutnya, sistem sosial adalah suatu proses interaksi di antara 

para pelaku sosial (actor) atau sinergi beragam sub sistem sosial yang saling 

tergantung dan saling terkait. Nilai dan norma sosial menjadi pedoman dalam 

sebuah relasi sosial, sehingga tiap-tiap individu tidak saling membenturkan cara 

pandangnya yang bersifat subjektif. Nilai dan norma sosial diperlukan dengan 

tujuan untuk mencapai kepentingan bersama dalam lingkungan sosial 

Aspek-aspek dalam sosiologi merupakan rentetan dari interaksi sosial 

yang membentuk pola pikir masyarakat untuk menentukan pilihannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Menurut Sedyawati (2010), sejak tahapan tertentu dalam 

masa prasejarah, manusia telah hidup dalam kelompok, yang kemudian lambat 

laun semakin mengalami perkembangan. Syarat interaksi sosial semakin rumit 

penataannya hingga membentuk masyarakat yang terdiri dari sejum lah golongan 

dan bahkan strata. Diferensiasi sosial berdasarkan status bahkan telah terlihat 

pada peninggalan prasejarah dari masa perunggu atau besi atau yang disebut 

juga sebagai masa perundingan. 

Perkembangan kelompok sosial –yang pada hakikatnya dibentuk oleh 

interaksi sosial– pada kenyataannya bukan menjadikan kehidupan sosial 

semakin mudah. Malah sebaliknya, kompleksitas (kerumitan) kehidupan sosial 

semakin terlihat jelas. Hal itu bisa diperhatikan dari pola-pola masyarakat 

modern yang secara umum hidup di perkotaan lebih memilih pola kehidupan 
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yang sifatnya individual. Interaksi sosial memang tetap terjadi demi membangun 

hubungan sosial oleh masyarakat perkotaan, namun interaksi yang dibangun 

hanya bersifat formalitas agar ia tidak dipandang sebagai pribadi yang anti-

sosial. 

Masyarakat tidak bisa mengelak dengan realitas yang dibangun dalam 

kehidupan sosial perkotaan. Semakin maju suatu kehidupan masyarakat, 

semakin kompleks pula tatanan kehidupan kemasyarakatannya. Pernyataan 

Sedyawati kiranya menjadi suatu pandangan tersendiri untuk melihat kondisi 

masyarakat modern yang dikategorikan sebagai masyarakat anti-sosial. Apa lagi 

didukung oleh perkembangan teknologi yang semakin hari semakin pesat. 

Bisa dicontohkan, misalnya, masyarakat perkotaan lebih cenderung 

menggunakan fasilitas online untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. 

Aplikasi belanja online dan sejenisnya merupakan salah satu contoh 

perkembangan teknologi yang kian menjadikan satu individu berjarak dengan 

individu lainnya.  Bisa jadi, hal tersebut menjadi sebab individu mengalami 

introver atau anti-sosial (asosial). Dalam konteks ini, bisa dikatakan bahwa 

manusia sudah tidak membutuhkan manusia lain, meskipun pada hakikatnya 

dalam konteks sosiologi mereka tetap diperlukan. 

Namun secara substansi, kecenderungan anti-sosial tersebut diakibatkan 

oleh interaksi sosial itu sendiri. Rahardjo & Herliswanny (1998) juga 

menegaskan bahwa adanya interaksi sosial dari berbagai suku bangsa 
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memunculkan pola-pola pemukiman di daerah tertentu. Ada pola pemukiman 

yang memperlancar proses integrasi nasional tanpa mengesampingkan hidup dan 

kebudayaan setempat.  

Sebaliknya tidak sedikit pembangunan pemukiman atau pola pemukiman 

yang telah ada memperlebar jarak menuju integrasi nasional. Hal ini bisa terjadi 

misalnya adanya sikap eksklusivisme di kalangan masyarakat bahkan ada yang 

mengarah kepada rasialisme dan keagamaan. Dengan kata lain, interaksi sosial 

bukan semata melahirkan hubungan sosial yang positif dalam kehidupan 

bermasyarakat, namun juga bisa menimbulkan persoalan sosial. 

Tidak mengherankan lagi jika dikatakan bahwa interaksi sosial pada 

dasarnya juga membentuk perilaku anti-sosial selain memang menjadi awal 

mula sebuah hubungan sosial dalam masyarakat. Sebagai masyarakat dengan 

kedinamisan pola pikirnya, hal ini sudah menjadi fakta sosial yang sulit 

dihindari. Namun, setidaknya bisa dikendalikan agar hubungan sosial 

kemasyarakatan tetap terjalin sebagai substansi dari kehidupan bermasyarakat. 

 

d. Masyarakat atau Individu tanpa Hubungan Sosial 

Pembahasan interaksi sosial juga mengacu pada kondisi yang sebaliknya, 

yaitu suatu masyarakat atau individu yang tidak melakukan interaksi secara 

intens sehingga tidak memiliki hubungan sosial yang baik dengan masyarakat di 

sekitarnya. Tentu saja ini berdampat negatif bagi pelakunya. Perilaku 
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masyarakat atau individu yang demikian dikategorikan sebagai anti-sosial, 

bagian dari ketidakadaan relasi sosial (asosial). 

Menurut (Setiadi & Kolip, 2011), seseorang yang dissosial juga dapat 

disebut individu yang individualis. Kecenderungan semacam ini biasanya terjadi 

pada masyarakat perkotaan yang secara ekonomi menengah ke atas, sehingga 

seakan-akan tidak membutuhkan bantuan dari pihak manapun. Kemapanan 

dalam bidang ekonomi terkadang membuat seseorang merasa lebih tinggi dari 

orang lainnya, sehingga orang tersebut tidak perlu bantuan orang lain. Akhirnya, 

orang-orang yang individualis tersebut cenderung eksklusif dan berjarak dengan 

masyarakat sekitar. Hal tersebut tentu saja akan menimbulkan persepsi negatif 

dari orang sekitarnya (Setiadi & Kolip, 2011). 

Ada jenis lain dari kelompok masyarakat atau individu yang tidak 

menjalin hubungan sosial akibat kealpaan interaksi. Mereka itu biasa disebut 

dengan introver. Istilah ini kebalikan dari pribadi ekstrover. Kepribadian 

introver bisa dialami oleh siapa pun. Tiap-tiap individu memiliki potensi pribadi 

introver. 

Introver merupakan sifat bawaan beberapa orang yang secara sadar 

menutup diri dari bergaul dengan masyarakat sekitar. Biasanya orang yang 

berkarakter introver ini suka menyendiri dari keramaian dengan cara membaca 

buku di tempat-tempat tertutup atau sepi atau membuat lukisan yang 

membutuhkan konsentrasi tinggi. Biasanya orang yang introver merasa senang 
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dengan aktivitas yang mereka kerjakan. Walaupun terkadang berkumpul dengan 

orang lain, namun sifatnya sangat terbatas. Jarang sekali atau bahkan mustahil 

orang orang yang introver berbaur dengan orang banyak.  

 

2. Modal Sosial (Social Capital) 

Interaksi sosial dalam masyarakat tidak akan tercipta tanpa adanya 

modal sosial yang dimiliki oleh masing-masing elemen masyarakat dalam 

komunitas tertentu. Modal sosial merupakan senjata dasar sehingga hubungan 

sosial dapat terlaksana dengan baik. Mengingat pentingnya modal sosial dalam 

interaksi sosial ini sehingga ada seorang pemikir awal abad ke-20 memberikan 

gagasannya tentang apa yang dimaksud modal sosial tersebut.  

Dalam hal ini yang menjadi tokoh utama dalam pengertian modal sosial 

adalah Lyda Judson Hanifan (Hanifan, 1916). Dalam penelitiannya yang 

berjudul The Rural School Community Centre, Hanifan menyebutkan bahwa 

modal sosial dalam interaksi sosial bukan hanya modal sebagaimana yang 

tampak seperti harta dan uang, melainkan juga juga modal sosial lainnya yang 

tidak tampak seperti perasaan empati, rasa bersahabat, adanya kerja sama dalam 

satu kelompok, dan kemauan baik untuk berinteraksi sosial dengan elemen 

masyarakat lainnya walaupun berbeda latar belakang etnis, agama, maupun 

suku.  
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Walaupun Hanifan sudah memberikan gagasannya tentang modal sosial 

pada awal abad ke-20, namun gagasan tentang modal sosial baru populer pada 

tahun 80-an setelah Pierre Bourdieu memperkenalkan ulang dalam penelitiannya 

yang berjudul The Form of Capital (Bourdieu, 1986). Menurut Bordieu, dalam 

dunia ilmu sosial, khususnya dalam membangun struktur dan cara fungsi sosial, 

maka pembahasan tentang modal sosial memiliki peran penting. 

Bordieu melanjutkan bahwa modal sosial tidak hanya sebagaimana yang 

dikenal dalam teori ekonomi yaitu yang bersifat material, namun juga modal 

sosial merupakan semua modal yang non material seperti modal budaya dan 

modal sosial lainnya. Pemikiran Bordieu ini memiliki kesamaan dengan gagasan 

modal sosial yang dipahami Hanifan di atas. Namun, Bordieu lebih rinci 

membahas modal sosial dan apa perbedaan modal sosial, modal ekonomi, dan 

modal budaya. Semua elemen ini, menurut Bordieu merupakan sebuah modal 

berinteraksi sosial.  

Lebih lanjut, Bordieu menjelaskan bahwa modal sosial bisa berbentuk 

kerja sama antara individu dengan suatu kelompok. Maka dengan adanya kerja  

sama ini sehingga modal sosial yang dimiliki oleh kelompok tersebut dapat 

dijadikan modal dalam berinteraksi oleh individu tersebut. Contoh, Toni 

merupakan bagian dari kelompok seniman, sehingga seluruh modal sosial yang 

dimiliki oleh kelompok seniman tersebut juga dapat dijadikan modal oleh Toni 

(Bourdieu, 1986). 
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Selain Bordieu ada tokoh lain yang ikut memopulerkan gagasan dan 

pentingnya modal sosial dalam ilmu sosial yaitu Putnam. Dalam hal ini, Putnam 

memberikan pandangan lain tentang modal sosial. Menurutnya, modal sosial 

memiliki kesamaan dengan organisasi sosial. Dalam organisasi sosial terdapat 

beberapa terma, seperti jaringan organisasi sosial, aturan-aturan dalam 

organisasi sosial, dan kepercayaan dari anggota organisasi tersebut. Dalam 

konteks masyarakat, modal sosial berupa norma-norma yang berlaku pada suatu 

masyarakat, jaringan sosial yang dimiliki oleh masyarakat tersebut dan suatu 

kepercayaan yang sama-sama diakui dan diyakini oleh masyarakat tersebut 

(Putnam, 1995). 

Selain Boedieu dan Putnam, tokoh lainnya yang satu generasi adalah 

Coleman. Coleman ikut menyuarakan pentingnya modal sosial dalam interaksi 

sosial. Pandangan Coleman sedikit berbeda dengan pandangan dari tiga tokoh di 

atas. Coleman melihat modal sosial dalam perspektif fungsinya. Menurutnya, 

fungsi modal sosial memiliki penekanan terhadap struktur sosial. Dia 

menambahkan bahwa modal sosial dalam struktur sosial bisa berupa aspek-

aspek atau nilai-nilai dalam struktur sosial. Nilai-nilai struktur dalam konteks ini 

bisa terlihat dengan adanya harapan dan kewajiban dalam suatu masyarakat, 

norma-norma yang berlalu pada suatu masyarakat, dan segala jaringan informasi 

yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Aspek-aspek tersebut bagi Coleman 
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merupakan modal sosial yang dapat digunakan dalam interaksi sosial di 

masyarakat (Coleman, 1988). 

Coleman dalam karyanya, Social Capital in The Creation of Human 

Capital, memaparkan modal sosial dalam ranah konseptual menjadikan teori 

ekonomi sebagai dasar pijakan dalam modal sosial secara sosiologis dan 

ekonomis. Ketika menjelaskan modal sosial, Coleman menggunakan komponen-

komponen yang berlaku pada teori ekonomi. Seperti prinsip-prinsip yang 

berlaku pada teori ekonomi dijadikan analisis pada proses sosial. Sehingga 

ketika menjelaskan modal sosial, Coleman membaginya pada tiga bentuk 

sebagaimana dijelaskan di a tas. Untuk menjelaskan modal sosial, Coleman 

melakukan penelitian pada siswa-siswa Sekolah Menengah. Dalam 

penelitiannya, dia mengambarkan modal sosial yang dimiliki oleh seorang siswa 

dan seberapa jauh peran modal sosial dalam interaksi sosial siswa di sekolah. 

Adapun modal sosial yang dimiliki oleh siswa dalam berinteraksi sosial bisa dari 

peran orang tua atau dari lingkungan di mana seorang siswa tersebut hidup.  

Dalam penelitiannya, Coleman melihat modal sosial bukan hanya 

berbentuk modal yang hanya dikenal dalam teori ekonom i, namun juga terdapat 

modal sosial la innya seperti adanya kekerabatan, aturan-aturan yang berlaku 

dalam sebuah komunitas, dan harapan yang diharapkan oleh anggota dalam 

sebuah komunitas masyarakat. 
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Coleman melanjutkan bahwa modal sosial dalam perspektif fungsinya 

sebenarnya banyak, namun secara garis besar dapat perkecil menjadi dua unsur, 

yaitu: keberadaan modal sosial mencakup berbagai aspek dalam struktur sosial. 

Selain itu, terdapat unsur yang lain yaitu keberadaan modal sosial akan 

memberikan kemudahan bagi pelaku yang dalam berinteraksi sosial. Dengan 

dua unsur tersebut maka akan tercipta sebuah interaksi yang positif. 

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, unsur pertama berfungsi sebagai 

menggabung jaringan-jaringan yang dimiliki oleh setiap individu yang 

didasarkan pada aspek-aspek dalam struktur sosial. Selanjutnya, dengan adanya 

hubungan jaringan tersebut sehingga tercipta ketersinambungan antar individu 

dan akhirnya menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan harapan adanya 

hubungan sosial tersebut. 

Di tempat lain, Coleman menambahkan bahwa modal sosial terbangun 

melalui tiga pilar utama sehingga tercipta hubungan sosial yang baik. Pertama, 

kepercayaan muncul dari adanya kewajiban dan harapan yang diinginkan oleh 

setiap individu. Contoh dalam konteks arisan. Dalam arisan terdapat kewajiban 

yang dilakukan oleh anggota dalam waktu tertentu, yaitu membayar uang tepat 

waktu. Selain itu, ada aturan-aturan yang wajib dilaksanakan oleh anggota. 

Dengan kewajiban yang disepakati anggota bisa menjadi media untuk 

memunculkan trust pada masing-masing anggota dan akhirnya akan tercapainya 

semua harapan bersama. 
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Selanjutnya, unsur kedua menurut Coleman, adalah adanya transparansi 

antar anggota dalam sebuah komunitas. Dengan adanya transparansi antar 

anggota dalam sebuah komunita arus informasi yang berhubungan dengan 

anggota dalam komunitas tersebut berjalan dengan lancar dan lurus. Dengan 

transparansi ini juga akan memperkuat rasa trust pada masing-masing anggota 

terhadap komunitas masyarakat tersebut.  

Pilar terakhir yang juga merupakan poin penting sebagai bagian dari 

modal sosial adalah adanya norma-norma yang disepakati dan dilaksanakan oleh 

individu-individu dalam sebuah komunitas tertentu. Dengan adanya norma-

norma ini sehingga oknum individu tertentu tidak semena-mena menyalahi 

aturan hanya untuk kepentingannya sendiri. Adanya norma-norma tersebut akan 

menjadi benteng untuk mempertahankan dan meningkatkan trust setiap individu 

dalam sebuah komunitas. Apabila dalam waktu tertentu terdapat oknum individu 

yang melanggar maka terdapat sanksi yang bakal ditimpakan kepada oknum  

tersebut. 

Dalam bukunya yang lain yang berjudul Foundation of Social Theory 

(Coleman, 1990), Colemen mengemukakan adanya keterkaitan modal sosial 

dengan modal ekonomi. Menurutnya, modal sosial memiliki kesamaan dengan 

modal ekonomi yaitu sama-sama produktif. Dengan modal sosial yang maksimal 

maka sesorang juga akan mendapatkan keuntungan berupa materi. Misalnya, 

Firman mengikuti lelang tender proyek yang diadakan oleh salah satu instansi 
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pemerintah di daerah tertentu. Oleh karena memiliki hubungan kekerabatan 

dengan salah satu pemangku kebijakan di pemerintahan tersebut sehingga 

Firman menggunakan jaringan kekerabatan tersebut sebagai modal sosial dalam 

memenangkan lelang tender tersebut. Contoh kasus Firman di atas menunjukkan 

peran penting modal sosial dalam rangka meningkatkan keuntungan secara 

material. 

Dari dua karyanya ini, Coleman ingin menunjukkan bahwa modal sosial 

memiliki peran penting dalam segala aspek. Dengan modal sosial akan 

berdampak pada keuntungan baik yang berbentuk materi maupun non materi.  

Dari sekian teori modal sosial yang dilontarkan oleh beberapa tokoh di 

atas, teori modal sosial yang didengungkan oleh Putnam yang paling populer di 

kalangan akademisi sosial. Karena teori yang ditawarkan Putnam lebih mudah 

dicerna dan lebih bernilai secara akademis. Dalam karyanya, Putnam 

mendefinisikan modal sosial sebagai “features of social organization, such as 

networks, norms, and trust, the facilitate coordination and co-oporation for 

mutual benefit” (fitur organisasi sosial seperti jaringa, norma, kepercayaan yang 

memudahkan koordinasi dan kerja sama untuk kepentingan bersama). (Putnam, 

1995). Singkatnya, ada tiga bentuk modal sosial, yaitu: jaringan, norma, dan 

kepercayaan. Menurutnya, jika ketiga bentuk modal sosial tersebut sudah 

dimiliki maka akan tercipta interaksi sosial yang positif dan sesuai dengan 

harapan setiap individu dalam sebuah komunitas masyarakat. Selanjutnya modal 
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sosial yang dibangun dari tiga unsur tersebut bukan hanya menghasilkan 

keuntungan yang non material, tetapi juga keuntungan yang sifatnya material. 
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