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BAB II 

KOMUNITAS ETNIS TIONGHOA DI INDONESIA DAN KASULTANAN 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

A. Latar Belakang masuknya Tionghoa ke Indonesia 

Orang-orang Tionghoa yang berada di Indonesia, sebenarnya asli 

keturunan dari orang-orang Tionghoa yang datang ke Indonesia, mereka pada 

umunya berasal dari Propinsi Fujian dan Guangdong di bagian Cina selatan. 

Mereka pada dasarnya terdiri dari beberapa suku bangsa seperti Hokkian dan 

Kanton. Pada masa Dinasti Tang
1
, daerah selatan Cina tersebut merupakan tempat 

yang sangat strategis untuk perdagangan, dari tempat tersebut timbul lah 

keinginan untuk memperluas kolega perdagangan mereka dengan melakukan 

pelayaran. Dalam perjalanan perdangan, orang Tionghoa sering bersinggah lalu 

mereka menetap di wilayah Laut Cina Selatan. Salah satunya adalah kepulauan 

Nusantara (kini Republik Indonesia)
2
 

Informasi yang diperoleh tentang kedatangan orang Tionghoa Indonesia 

selama ini hanya lah berdasarkan temuan benda-benda kuno yang diyakini berasal 

dari Tiongkok zaman dahulu.
3
 Temuan-temuan itu dapat kita jumpai di berbagai 

daerah di Indonesia, misalnya di Jawa Barat, Lampung, Kalimantan Barat, dan 

                                                           
1
  Dinasti Tang, (618M-907M) adalah salah satu dinasti yang paling 

berpengaruh di Cina. Hj. Ibrahim T.Y, muslims in China atau Perkembangan 

Islam di Tionghoa, terj: Joesoef  Souy’b, Jakarta, 1979, hlm 139 
 
2
  Victor Purcell, The Chinese in Southeast Asia, Oxford University Press, 

Kuala Lumpur, 1981, hlm 465. 
 

3
 Temuan-temuan tersebut dapat berupa tembikar, piring besar yang 

terbuat dari keramik dll. Lihat., M. Ikhsan dkk, Menghidupakan kembali Jalur 

Sutera Baru, Jakarta: Gramedia Pustaka, (2010), hlm. 11. 
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daerah Batanghari. Tidak hanya itu saja, adanya kuburan-kuburan tua yang 

terdapat di lingkungan masjid dan klenteng di berbagai daerah di Indonesia 

menunjukan kehadiran orang Tionghoa sudah sejak lama. 

Menurut Kong Yuanzhi, kontak antara penduduk Cina dan Kepulaun 

Nusantara (Indonesia) sudah terjadi sejak zaman dinasti Tang, dinasti Ming, dan 

dinasti Qing.
4
 Pada masa dinasti Tang, daerah Cina bagian selatan ini merupakan 

daerah yang ramai dalam bidang perdagangan. Sehingga mendorong mereka 

untuk melakukan pelayaran dagang dan mencari kehidupan yang baru. Pada 

Dinasti Tang ini orang-orang Tionghoa mulai berdatangan ke Indonesia, 

puncaknya pada abad XIX dan permulaan abad XX merupakan migrasi besar-

besaran bagi orang-orang Tionghoa ke seluruh dunia.
5
 

Menurut Benny G. Setiono, sekitar pada abad 14 di Jakarta ( dulu Sunda 

Kelapa) telah ditemukan penduduk dengan bermata rata-rata sipit dan berkulit 

putih. Dan pada abad XVI terjadi migrasi besar-besaran ke daerah Jawa. Rata-rata 

alasan meninggalkan negeri mereka karena ekonomi dan perang yang terus 

terjadi.
6
 

Pada masa Kolonial Belanda, orang-orang Tionghoa mendapatkan fasilitas 

yang baik, hal ini dijadikan oleh pemerintah kolonial untuk sebagai alasan mereka 

                                                           
4
  Lihat., Kong Yuangzi dalam I Wibowo dan Syamsul Hadi, 

Merangkul Cina : Hubungan Cina Indonesia Pasca Soeharto, Jakarta: Gramedia 

Pustaka, (2009), hlm. 24. 

 
5
  Victor Purcell, The Chinese in Southeast Asia, Second Edition Oxford 

University Press, Kuala Lumpur, 1981, hlm. 465. 
 
6
  Benny G. Setiono, Tionghoa Dalam Pusaran Politik, Elkasa: Jakarta, 

2002, hlm. 31. 
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perantara dagang dengan penduduk pribumi. Orang-orang Tionghoa sendiri juga 

dianggap sebagai penghambat pribumi dalam bidang perdagangan. Dari sikap 

kurang bersahabat ini, muncul  kekerasan yang tertuju kepada etnis Tionghoa. 

Sebagai contoh yaitu kejadian Perang Jawa 1825-1830 dan pembantaian orang-

orang Tionghoa di Batavia tahun 1740.
7
 Kasus-kasus yang terjadi diatas 

merupakan sebagian contoh kejadian yang menimpa etnis Tionghoa khususnya 

pada zaman Kolonial Belanda. 

Terlepas dari itu semua, peran etnis Tionghoa juga tidak bisa dianggap 

enteng, mereka juga berperan dalam berbagai bidang. Contohnya, Tionghoa Hwee 

Koan yang didirikan tahun 1900 yaitu mendirikan sekolah-sekolah untuk 

memajukan dalam bidang pendidikan. Pada tahun 1934 sudah mencapai 450 

sekolah. Selain di bidang pendidikan, etnis Tionghoa juga mengambil peran 

dalam bidang ekonomi di Indonesia, yaitu dengan mendirikan Siang Hwee (kamar 

dagang orang Tionghoa) tahun 1906 di Batavia. Peran Siang Hwee sendiri yaitu 

lebih menyerupai konsulat China saat konsul kerajaan tidak ada. Dalam hal ini, 

kekayaan merupakan hal sangat penting dalam pemilihan pemimpin Siang Hwee.
8
 

Siapakah orang Tionghoa itu? Banyak jawaban yang dapat 

menjelaskannya, menurut penulis sendiri adalah orang Tionghoa yang mampu 

berbicara dengan bahasa Mandarin dan mempunyai darah keturunan dari 

Tionghoa. Masyarakat Tionghoa sendiri dibagi menjadi dua yaitu peranakan dan 

                                                           
7
  Peter Carey, Orang Jawa dan Masyarakat Cina 1755-1825, Jakarta: 

Pustaka Azet, 1986, hlm. 74. 

 
8
  Justian Suhandinata, SE, WNI Keturunan Tionghoa dalam Stabilitas 

Ekonomi dan Politik di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, 2009, hlm. 36. 
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totok. Peranakan sendiri maksudnya yaitu orang Tionghoa yang datang ke Jawa 

biasanya laki-laki kemudian mereka menikah dengan wanita setempat, baik yang 

beragama Islam maupun Islam nominal. Untuk tempat tinggal kaum peranakan 

dari generasi sebelum perang (perang dunia 2) itu terpusat di Jawa dan berbagai 

daerah di luar Jawa.
9
  

Dapat ditambahkan pula, bahwa banyak Tionghoa peranakan memiliki 

ciri-ciri yang sulit dibedakan dengan penduduk pribumi. Dengan demikian, 

apabila kita mendifinisikan ras dalam bahasa umum mereka dapat dikatakan orang 

Indonesia. Jadi dalam kenyataannya Tionghoa peranakan disini pada umumnya 

sama halnya dengan warga negara lainnya, karena perwakilan dari mereka sama 

seperti bahasanya, adatnya, banyak ciri yang serupa.
10

 

Kaum totok merupakan pendatang baru yang tiba di Indonesia menjelang 

akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Hal itu terjadi pada saat terjadinya 

pergolakan politik di negeri Cina, bersamaan dengan itu adanya kenaikan 

permintaan tenaga manusia di negara-negara jajahan di Asia Tenggara. Kaum 

peranakan menyebut mereka dengan singkeh artinya tamu baru. Karena mereka 

lahir di luar negeri Indonesia (yaitu Negara Cina), orang Indonesia menyebutnya 

dengan totok, artinya orang berdarah murni asing. Logikanya kaum totok itu yang 

lahir di Negara asal mereaka (Cina) dan kemudian datang ke Indonesia dan 

                                                           
9
  Leo Suryadinata, Dilema Minoritas Tionghoa, Grafiti Pers, 1984, hlm. 

86. 

 
10

  Leo Suryadinata, Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia, Pustaka 

LP3ES Indonesia, 2005, hlm. 261. 
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menetap. Rata-rata kaum totok berprofesi sebagai pedagang. Di luar Jawa banyak 

dari mereka yang bekerja di pertambangan dan perkebunan.
11

  

Dalam sebuah karya William G. Skiner, orang Tionghoa didefinisikan 

berdasarkan konsep identifikasi sosial yakni bertindak sebagai anggota dari dan 

mengidentifikasikan dirinya dengan masyarakat Tionghoa. Selain itu juga 

disebutkan pula satu-satunya ciri budaya yang dapat digunakan untuk menentukan 

ke-Tionghoan seseorang ialah dengan menggunakan nama Tionghoa.
12

 Definisi 

Skinner tersebut merupakan sebuah tolak ukur yang digunakan saat itu untuk 

mendefinisikan ke-Tionghoan seseorang, seperti tolak ukur yang menyatakan 

bahwa “orang Tionghoa adalah imigran yang lahir di Tiongkok atau keturunan 

imigran yang datang terlebih dahulu melalui pihak laki-laki”. Bagi Skinner, tolak 

ukur semacam ini tidaklah tepat karena kenyataannya tidak sesuai dengan yang 

ada di sosial masyarakat. 

Pengertian pribumi adalah asli dan non pribumi adalah pendatang. Apabila 

pribumi dimengerti sebagai keaslian, susah sekali untuk mendeteksi ukuran 

keaslian. Apakah seorang yang lahir di Yogyakarta (Jawa) baik rakyat, priyayi 

atau keturunan raja adalah sungguh-sungguh asli tanpa ada darah campuran sejak 

awal mula. Padahal setiap orang akan datang dari suatu tempat dan berpindah dari 

tempat yang lain.
 13

 Oleh sebab itu, mengenai keberadaan komunitas Tionghoa di 

                                                           
11

  Ibid, hlm. 91. 

 
12

  William G. Skiner, The Chinese Minority, dalam Ruth T. McVey (ed), 

Indonesia (New Haven: Southeast  Asia Study, Yale University, 1963) hlm 97. 

 

 
13

 Ons Untoro. (2000). Cina, Jawa dan Pribumi, Tembi, Vol. 1 No, 2, hlm. 

3. 
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Indonesia ini sebenarnya tidak lepas dari dampak runtuhnya Dinasti Sung
14

 dan 

Dinasti Ming (1368-1644). Pada masa tersebut merupakan perkembangan pesat 

kaitannya dengan perdagangan antara Tiongkok dengan luar negeri termasuk juga 

Nusantara. Sebagai salah satu bukti mengenai kehidupan awal Tionghoa di 

Indonesia antara periode sebelum masehi hingga awal masehi dapat di jumpai 

melalui peninggalan-peninggalan di Situs Serpong, Rawa Kidang, Sugri, dan 

Kramat Tangerang.  

Latar belakang keberadaan etnis Tionghoa di Nusantara dan bagaimana 

mereka berinteraksi dengan masyarakat pribumi penting untuk di bahas. Karena 

untuk dapat mengetahui bagaimana mereka menjalani di kehidupan selanjutnya di 

Indonesia, karena etnis Tionghoa menjadi salah satu sejarah perjalanan panjang 

yang menjadi polemik di Nusantara. Pada umunya orang Cina di Indonesia kini 

hidup di kota-kota yang merupakan keturunan dari perantuan yang datang pada 

abad ke-19. Kebanyakan dari mereka telah berhasil di bidang ekonomi. Salah satu 

yang terkenal di awal abad 20 adalah Oei Tiong Ham yang merupakan eksportir 

produk-produk seperti gula dan juga bergerak dalam perdagangan antar pulau. 

Penduduk Cina di Indonesia hanya berkisar 3,5 persen dari penduduk Indonesia. 

Perkiraan yang dapat di percaya sampai tahun 2006 sekitar empat persen-lima 

                                                                                                                                                               
 

14
  Dinasti Sung adalah salah satu dinasti yang memerintah di Cina antara 

tahun 960 sampai dengan tahun 1279 sebelum Cina diinvasi oleh bangsa Mongol.  
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persen saja, namun pada sensus penduduk tahun 2000, hanya satu persen yang 

mengaku sebagai keturunan Tionghoa.
15

 

B. Latar belakang masuknya orang Tionghoa ke Yogyakarta 

Sejak berdirinya Kasultanan Yogyakarta tahun 1755 akibat perjanjian 

Giyanti, mulai banyak orang yang berdatangan termasuk Tionghoa, tujuannya 

yakni untuk berdagang. Dari jumlahnya yang awalnya sedikit, namun semakin 

hari semakin banyak yang berdatangan.
16

 Sebagian besar mulai menetap di 

Kotapraja, oleh karena itu pemerintah Belanda mengangkat kapiten Tionghoa 

bernama To In untuk penanda komunitas tersebut.
17

 Kebanyakan yang 

berdatangan diantara mereka adalah kaum lelaki dan mulai menikah dengan 

perempuan pribumi. 

Lokasi awal mengenai pemukiman Tionghoa mulanya menetap di 

kampung Kranggan dan menyebar ke tempat-tempaat lain. Atas seijin kasultanan 

Yogyakarta mereka diperbolehkan tinggal di selatan Kranggan hingga utara rel 

kereta api. Seiring dengan berjalan nya waktu, mereka diperbolehkan tinggal 

diantara selatan rel kereta api hingga Pasar Gede. Secara tidak langsung, mereka 

telah meramaikan pasar di Malioboro dan perekonomian di Yogyakarta waktu itu, 

                                                           
15

  Lily Wibisono, “Etnik Tionghoa di Indonesia”, Jakarta: Intisari 

Mediatama, 2006, hlm. 24. 

 
16

  Darmasugito, “200 tahun Kota Yogyakarta (7-10-1756 – 1-10-1956)” , 

Yogyakarta: Kanisius, 1956, hlm. 7. 

 
17

  Andreas Susanto, “Orang Cina di Yogyakarta: Antara Penerimaan dan 

Penolakan” dalam Harga yang Harus Dibayar: Sketsa Pergulatan Etnis Cina di 

Indonesia, (Editor), I. Wibowo, Jakarta: Gramedia, 2000, hlm. 63. 
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karena mereka rata-rata berprofesi sebagai pedagang.
18

 Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi pesatnya perkembangan Tionghoa di Yogyakarta yaitu adanya 

pasar, klenteng, serta letak yang strategis yaitu di pinggir jalan besar dan 

berdekatan dengan bandara atau terminal. Oleh karena itu banyak dijumpai orang 

Tionghoa yang bermukim di wilayah kota Yogyakarta. 

Pada saat Raffles menjadi Gubernur Jenderal di Jawa (1811-1816), jumlah 

orang Tionghoa di Yogyakarta mencapai 2.202, perinciannya laki-laki sebesar 

1.201 dan perempuan 1.001. mereka tersebar di sekitar pasar, diantara benteng 

Vredebrug dan Kepatihan Danurejan. Kemudian berdasarkan sensus penduduk 

pada tahun 2000 yang dihitung sepuluh tahun sekali, orang Tionghoa di 

Yogyakarta sebesar 9.942 jiwa, dan yang berstatus sebagai Warga Negara Asing 

dalam hal ini RRC sebesar 488 jiwa.
19

 Menurut data monograf BPS tidak mendata 

penduduk berdasarkan agamanya, baik Tionghoa yang beraga muslim maupun 

non muslim. 

Menurut Junus Jahja, dari penduduk seluruh Tionghoa di Indonesia hanya 

0,5 persen yang beragama muslim dari sejumlah penduduk Indonesia, itu terjadi 

sekitar tahun 1970an. Sedangkan menurut H. Budi Setya Nugraha, diperkirakan 

terdapat 200 orang lebih muslim Tionghoa di Yogyakarta yang berorganisasi di 

PITI Yogyakarta.
20

 Tidak dapat dipungkiri dengan seiring berjalannya waktu, 

                                                           
18

  Darmasugito, op cit, hlm. 23. 
 
19

  BPS Pusat, Penduduk DIY: Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000, 

Jakarta: BPS Pusat, 2000. hlm. 75. 

 
20

  Budi Setya Nugraha, “Berislam Sebagai wujud syukur”, dalam 

Republika 22 Maret 2005. 
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keragaman realitas kelompok Tionghoa di Yogyakarta menunjukan berbagai 

intensitas yang sedemikan rupa. Dari hal tersebut dapat dilihat dengan adanya 

perkembangan tumbuhnya organisasi ataupun paguyuban atau tempat 

ngumpulnya orang-orang Tionghoa di Yogyakarta yang berdasarkan suku, agama 

atau yang lainnya. Dari sekian banyak perkumpulan orang Tionghoa di 

Yogyakarta, bagi yang beragama muslim Tionghoa dapat kita temukan dalam 

wadah PITI Yogyakarta. 

Banyak diantara pedagang Tionghoa yang menikah dengan orang Jawa. 

Anak dari pedagang Tionghoa yang menikah dengan orang Jawa disebut 

Tionghoa Peranakan. Perkawinan ini semakin berkurang sejak semakin 

banyaknya Wanita Cina yang datang ke Indonesia pada awal abad ke dua puluh 

seiring dengan semakin banyaknya warga Cina di Yogyakarta yang masih 

menyebar, belum terkumpul menjadi satu,
21

 sehingga mereka dikenakan sanksi.  

 

C. Islamisasi orang Tionghoa di Indonesia 

Sebenarnya tidak ada catatan pasti mengenai masuknya Tionghoa muslim 

ke Nusantara seperti juga kedatangan Tionghoa ke Nusantara, kecuali mengenai 

ditemukannya peninggalan-peninggalan benda kuno arkeologis yang berkaitan 

dengan kebudayaan Tionghoa. Dari hal itu membuktikan secara tidak langsung 

hubungan dagang antara Cina dengan Nusantara sudah terjadi cukup lama. 
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Abdurrachman Surjomihardjo, Sejarah Perkembangan Kota Yogyakarta 

1880-1930, Yogyakarta: Yayasan untuk Indoonesia, 2000, hlm.48. 
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Begitu juga dengan  agama Islam masuk ke Tionghoa atau lebih tepatnya 

masuk ke negeri Cina yakni dengan jalur perdagangan. Begitu juga agama Islam 

masuk ke Nusantara juga melalui jalur perdagangan. Beberapa orang berpendapat 

bahwa Islam masuk ke Cina pada abad VII. Pada waktu itu kekhalifaan Islam 

yang dibawah kepimpinan Utsman bin Affan telah mengirim utusannya ke negeri 

Cina pada tahun 651 M. Ketika itu menghadap kaisar Yong Hui dari dinasti Tang. 

Utusan tersebut menjelaskan tentang keadaan negerinya serta mengenalkan ajaran 

Islam. Semenjak itulah mulai muncul penyebaran agama Islam di Cina.
22

 

Melalui jalur darat dan lautan lah agama Islam masuk ke negeri Cina. 

Mereka melewati Persia dan Afghanistan. Kemudian jalur ini terkenal dengan 

jalur sutra. Sedangkan untuk daru jalur laut mereka melewati Teluk Persia dan 

Laut Arab sampai pelabuhan-pelabuhan Cina, seperti Guangzhou, Yangshou serta 

Quanzhou. 

Di Nusantara sendiri ada muslim Tionghoa yang imigran asal dari negeri 

Cina lalu menetap di Nusantara, ada pula yang secara tidak langsung memeluk 

agama Islam karena saling berinteraksi dengan penduduk setempat dengan 

penduduk yang beragama Islam. Sebenarnya kedatangan imigran Tionghoa 

muslim ke Nusantara jauh sebelum dan pada zaman kerajaan-kerajaan di 

Nusantara, baik secara rombongan maupun individu. Kebanyakan dari mereka 

adalah non muslim. Mereka rata-rata menetap di Pecinan yang terutama pada 

masa pemerintahan kolonial. 
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 Muslim Tionghoa di Indonesia I.htm. diakses 6 Maret 2013. 
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Masuknya etnis Tionghoa dan muslim Tionghoa ke Nusantara bertujuan 

untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi mereka sekaligus untuk menyebarkan 

agama Islam. Proses asimilasi atau dengan perkawinan penduduk setempat yang 

kemudian memeluk agama Islam. Mereka ini lah mampu mempengaruhi 

perkembangan ekonomi dan dakwah di negeri ini. Pada umumnya mereka berasal 

dari daerah Zhangzhou, Quanzhou serta Guangdong. 

Selain itu ada pula muhibah perjalanan pelayaran Laksamana Ceng Ho
23

 

ke Nusantara pada abad 15. Dengan bertujuan berdagang dan mempererat 

hubungan di negara-negara Asia-Afrika. Tidak dapat disangkal bahwa kedatangan 

Laksamana Ceng Ho tiba di pulau Jawa yaitu untuk menyebarkan agama Islam, 

mereka mendarat di pantai Simongan, Semarang. Selain menjadi utusan kaisar 

Yunglo untuk mengunjungi Raja Majapahit, Ceng Ho juga mempunyai tujuan 

untuk menyebarkan agama Islam. Selain dari Laksamana Ceng Ho, sebagian besar 

dari Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di pulau Jawa dan mendirikan 

kerajaan Islam pertama di Demak juga berasal dari etnis Tionghoa.
24

 

Bila kita hubungkan dengan penyebaran agama Islam yang dilakukan 

Ceng Ho maka akan dapat kita simpulkan beberapa kesan-kesan, yang pertama 

tempat-tempat yang dikunjungi oleh armada Ceng Ho baik yang di Sumatera dan 

di Jawa adalah Bandar atau pusat perdagangan yang sekaligus untuk menjadi 

daerah dakwah Ceng Ho. Pada tahun 1405, 1408, dan 1412 M musafir dari Cina 

                                                           
23

  Cheng Ho merupakan seorang muslim yang menjadi kepercayaan 

kaisar Yongle dari Tiongkok, kaisar ketiga dari Dinasti Ming  
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 Dennis Lombard, “Nusa Jawa: Silang Budaya” Yogyakarta: LkiS, 

1999, hlm.201. 
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pernah berkunjung ke daerah Kerajaan Samudera Pasai. Selain itu juga Ceng Ho 

pernah berkunjung ke Palembang, Aceh, Batak, Aru, Lambri, Lide dan tempat 

lainnya di Sumatera. Sedangkan tempat-tempat yang didatangi Ceng Ho di Pulau 

Jawa antara lain Tuban, Gresik, Surabaya, dan Mojokerto yang terkenal Bandar 

dagang pada awal abad ke-15. Seperti yang terteta di Ensiklopedia Indonesia 

bahwa Gresik dan Surabaya merupakan tempat penyebaran agama Islam di Jawa 

waktu itu. 

Yang kedua, dari tujuh kali pelayaran Ceng Ho yang berlangsung pada 

masa 1405-1433, masa itu merupakan bertepatan dengan mulai menyebarnya 

agama Islam di Pulau Jawa. Dan yang ketiga, penyebaran agama Islam di 

Indonesia mula-mula berhubungan erat dengan kegiatan-kegiatan perdagangan. 

Dengan sendirinya usaha penyebaran agama Islam pada masa itu telah mendorong 

maju usaha perdagangan dan perekonomian Indonesia. Sedangkan usaha armada 

Ceng Ho tidak terpisahkan dengan perdagangan dan penyebaran agama Islam 

dalam rangka pelayaran-pelayarannya ke Indonesia dan negara-negara lain di 

Asia-Afrika.
25

 

Nama Ceng Ho pun tak luput untuk dijadikan nama sebuah Masjid di 

Surabaya, Jawa Timur. Masjid Cheng Hoo, yang dibangun pada Oktober 2002, 

menjadi sentra kegiatannya. Di kota pahlawan saja, populasi komunitas muslim 
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  Prof. Kong Yuanzhi, “Cheng Ho, Misteri Perjalanan Muhibah di 

Nusantara”, Yayasan Obor Indonesia, 2000,  hlm 210. 
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Tionghoa mencapai 700-an orang. Namun jumlah ini masih belum sepadan 

dengan populasi Cina di Surabaya yang mencapai 6.000 lebih.
26

 

 Setelah menetap lawa di pulau Jawa dan memeluk agama Islam, orang-

orang Tionghoa secara aktif dan penuh kesadaran membantu Sultan 

Hamengkubuwono III untuk merebut kembali tahtanya. Dari golongan etnis 

Tionghoa yang juga seorang kapitien Tionghoa bernama Tan Djin Sing dilantik 

menjadi bupati Yogyakarta pada tanggal 18 September 1813 dan kemudian diberi 

gelar Raden Tumenggung Secodiningrat. Tidak sampai disitu saja, pada masa 

Pangeran Diponegoro banyak dari keturunan Tionghoa yang membantu berjuang 

bersama sama melawan penjajah. Mereka terutama membantu menyediakan 

kebutuhan alat-alat perang seperti senjata, candu dan lain-lain. Sebagai contoh 

pada saat pertempuran yang dipimpin oleh Raden Tumenggung Sasradilaga di 

daerah Lasem, pantai utara Jawa Tengah tahun 1827-1828. Ia merupakan ipar dari 

Pangeran Diponegoro. Bahakan mereka rela membantu ikut bertempur langsung 

melawan pasukan Belanda. Nah, ketika pasukan Tumenggung bisa dikalahkan, 

akibatnya mereka menjadi korban pembalasan oleh pasukan Belanda.
27

 

Dari riwayat tersebut, Tionghoa muslim di Nusantara mulai berkembang 

dan berbaur dengan masyarakat setempat. Akan tetapi ketika pemerintah colonial 

Belanda menginjakkan kakinya di Nusantara dan menerapkan politik pecah belah 

(devide et impera) mereka membagi penduduk menjadi tiga golongan: Eropa, 
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Timur asing seperti Cina, India, dan Arab, dan Pribumi. Di antara ketiga golongan 

ini, pribumilah yang paling jauh ketinggalan, baik secara ekonomi maupun 

sosial.
28

 Etnis Tionghoa termasuk golongan Timur Asing diberi fasilitas tertentu 

dan sistem politiknya pun dibedakan dengan golongan pribumi. Dan hal ini 

menimbulkan etnis Tionghoa menjadi terpisah dengan penduduk setempat. 

Perbedaan tersebut digunakan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk 

mengadu domba dengan menggambarkan seolah-olah pribumi itu, tidak jujur, 

bodoh, selalu memusuhi orang Cina. Sebaliknya orang Cina digambarkan sebagai 

suatu komunitas yang licik, kikir, dan serigala ekonomi. Politik ini membuat 

timbulnya kebencian yang mendalam dari golongan pribumi terhadap komunitas 

Cina.
29

 

Orang pribumi awalnya memberikan kesempatan kepada orang Tionghoa 

untuk lebih bergerak dan memegang peranan penting dalam kehidupan ekonomi. 

Akibatnya orang Tionghoa memegang status sosial ekonomi lebih tinggi dari pada 

penduduk pribumi. Kebanyakan kehidupan orang pribumi masih dalam tingkat 

hidup prihatin, jauh seperti yang dirasakan oleh orang keturunan Tionghoa. Orang 

pribumi merasa tidak senang terhadap orang Tionghoa yang hidup mewah, 

bersikap angkuh, dan kurang merasa simpati terhadap orang pribumi. Orang 
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Tionghoa menganggap orang pribumi remeh dan rendah.
30

 Berdasarkan peraturan 

kolonial Belanda, mereka yang mengikuti tradisi, adat istiadat suatu golongan. 

Islam mengantar etnis Tionghoa melebur dari bagian pribumi. Dan hal ini sangat 

berbeda dengan etnis Tionghoa non muslim yang kian terpisah dengan pribumi 

bagaikan jurang yang sangat dalam.  

Di masa gerakan kemerdekaan, Tionghoa muslim ikut berperan serta, 

salah satunya yaitu dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Seiring berjalannya waktu, 

jarak yang terjadi antara pribumi dengan etnis Tionghoa mengajak  beberapa 

Tionghoa muslim untuk membenahi kerenggangan tersebut agar tidak ada sekat 

yang memisahkan. Pelopornya adalah Haji Yap Siong yang berasal dari kota 

Moyen, Cina. Setelah menyelesaikan studi tentang Islam pada tahun 1931 dan 

kemudian mendirikan organisasi dakwah yang diberi nama Persatuan Islam 

Tionghoa di kota Deli Serdang, Sumatera Utara. Beliau mulai berdakwah dari 

Sumatera Utara menuju ke Sumatera Selatan dan kemudian menyeberang ke Jawa 

Barat sampai ke Jawa Timur. Dalam dakwahnya, beliau menggunakan bahasa 

Mandarin dan memperoleh izin dakwah pada waktu itu dari para pejabat-pejabat 

kolonial Belanda.
31

 

 Pada tahun 1950 Haji Yap Siong bersama Haji Abdul Karim Oei Tjing 

Hien bertemu di Jakarta untuk mengembangkan PITI. Dan di tahun 1953, Kho 
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Guan Tjin mendirikan organisasi dakwah dengan nama Persatuan Muslim 

Tionghoa (PMT) di Jakarta. Kedua organisasi ini fungsinya sama, namun dalam 

perjalanannya organisasi ini bubar karena adanya perbedaan pandangan 

menjelang pemilihan umum tahun 1955.
32

 Kemudian pada tanggal 14 April 1961 

yang bertempat di Jakarta lahirlah PITI, atas prakarsa H. Isa Idris. Tujuan PITI 

adalah mempersatukan antara muslim Tionghoa dengan muslim Indonesia. 

Namun pada awal tahun 1972, Kejaksaan Agung RI berpendapat bahwa 

agama Islam adalah agama universal, jadi menganggap PITI selayaknya tidak 

didirikan. Tidak ada Tionghoa Islam atau Islam-Islam lainnya. Maka pada tanggal 

15 Desember 1972, Dewan Pimpinan Pusat PITI memutuskan untuk melakukan 

perubahan organisasi menjadi Pembina Iman Tauhid Islam. 

Setelah reformasi 1998, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia kembali 

berdiri. Untuk etnis Tionghoa yang non muslim, PITI merupakan jembatan antara 

mereka dengan umat Islam. Sedangkan pemerintah berpandangan PITI sebagai 

komponen bangsa yang berperan penting sebagai penghubung antara suku dan 

etnis, sebagai perekat hubungan tali persaudaraan serta mempererat tali 

silaturahmi dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

D. Islamisasi orang Tionghoa di Yogyakarta 

Sekitar abad XVII banyak etnis Tionghoa yang memeluk agama Islam. 

Hal ini terbukti dari kata “peranakan” yang pada awalnya ditujukan pada 

Tionghoa muslim. Karena pemerintah Belanda membedakan antara Tionghoa 

dengan Peranakan (Tionghoa Muslim). Misalnya di Batavia, karena jumlah 
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penduduk Tionghoa muslim yang cukup banyak, maka diangkatlah seorang 

pemimpin untuk komunitas ini.
33

 Sedangkan di Yogyakarta sendiri ada beberapa 

yang masuk Islam yaitu Bupati Kota Yogyakarta pada zaman Sultan 

Hamengkubuwono II alias Tan Jin Sing. Beliau dikenal dengan aristokrasi lokal 

dan lekat dengan budaya Jawa, sehingga memutuskan masuk Islam dan berganti 

nama. 

Seiring berjalan nya waktu, keluarga muslim sudah banyak bermunculan 

di Yogyakarta pada saat perang Diponegoro. Dari beberapa Tionghoa yang 

berjasa mendapatkan gelar serta sebidang tanah dan kemudian masuk Islam. 

Misalnya saja keluarga Tjan dari Surakarta, dari keluarga ini lah muncul beberapa 

nama dan kemudian menjadi guru besar ketika Indonesia telah merdeka. Salah 

satunya Prof Tjan Tjoe Siem yang di tahun 1960an pernah mengajar di IAIN 

Sunan Kalijaga.
34

 Tidak sampai disitu saja, pada masa Pangeran Diponegoro 

banyak dari keturunan Tionghoa yang membantu berjuang bersama sama 

melawan penjajah. Mereka terutama membantu menyediakan kebutuhan alat-alat 

perang seperti senjata, candu dan lain-lain. Sebagai contoh pada saat pertempuran 

yang dipimpin oleh Raden Tumenggung Sasradilaga di daerah Lasem, pantai 

utara Jawa Tengah tahun 1827-1828. Ia merupakan ipar dari Pangeran 

Diponegoro. Bahakan mereka rela membantu ikut bertempur langsung melawan 
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pasukan Belanda. Nah, ketika pasukan Tumenggung bisa dikalahkan, akibatnya 

mereka menjadi korban pembalasan oleh pasukan Belanda.
35

 

Namun sekitar abad XVIII Belanda mengeluarkan peraturan yang 

melarang Tionghoa masuk Islam. Alasannya, pemerintah Belanda akan 

kehilangan salah satu sumber pendapatannya. Kebijakan yang diterapkan oleh 

Belanda yaitu apabila seorang Tionghoa masuk agama Islam, apapun alasannya, 

maka ia akan memotong kuncir itu. Di waktu itu juga, Belanda melarang 

perkawinan campur antara muslim pribumi dengan Tionghoa. Maka, dengan 

berbagai cara dilakukan oleh Belanda untuk memisahkan antara pribumi dengan 

Tionghoa. 

Dengan keinginan yang kuat, serta niat agar mereka para etnis Tionghoa 

tidak terpisah dengan pribumi, maka dengan cara asimilasi mereka dapat 

bercampur dengan pribumi. Selain itu, sejarah akulturasi budaya Tionghoa dengan 

Yogyakarta selama ini tampaknya berlangsung damai. Dan hal ini dapat 

dibuktikan dengan tidak pernah terjadinya konflik di Yogyakarta antara kedua 

kebudayaan tersebut. Dapat disimpulkan beberapa alasan mengapa etnis Tionghoa 

mau masuk agama Islam, pertama karena dalam memeluk agama Islam tidak ada 

paksaan. Kedua, dengan perkawinan campur antara etnis Tionghoa dengan 

pribumi yang beragama Islam bukanlah hal yang aneh, karena tidak adanya 

perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Ketiga, adanya persamaan bahasa 

yang mereka gunakan di kehidupan sehari-hari, hal ini memudahkan mereka 

untuk saling berkomunikasi. Keempat, yaitu sama-sama berjuang mengusir 
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penjajah. Penguasa kolonial Belanda berusaha mencegah terjadinya sinergi antara 

berbagai suku bangsa yang bisa menggoyahkan kekuasannya. Taktik memecah 

belah ini sebagian berhasil, namun menariknya banyak pula contoh terjalinnya 

kerjasama antara berbagai golongan etnis melawan Belanda.
36

 

Dalam konteks “perkawinan-perkawinan” dalam bidang sosial, ekonomi 

dan politik, pembauran adalah kelanjutan dan konsolidasi proses integrasi. 

Sedangkan pembauran yang bersifat biologis semata, tidak akan menghasilkan 

integrasi nasional. Perkawinan campuran antara orang Tionghoa dengan orang 

Minang misalnya, adalah hak pribadi yang tidak bisa dan tidak boleh dicampuri 

oleh organisasi maupun pemerintah. Dengan demikian, keinginan membaur bisa 

dimanifestasikan dalam kehidupan yang tidak eksklusif, bersatu dengan berbagai 

golongan etnis lainnya, menganggap dirinya bagian dari tubuh bangsa Indonesia, 

menjadikan aspirasi golongan mayoritas juga sebagai aspirasinya yang dilakukan 

tanpa harus melepaskan ke Tionghoa-annya.
37
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