
Etnis tionghoa mempunyai banyak
suku di dalamnya, salah satunya adalah
suku Han.Suku Han pun memiliki sub
etnis di dalamnya yaitu sub etnis Hokkian,
Hakka, Kanton dan Teochiu. Keempat sub
etnis Tionghoa tersebut menyebar luas di
wilayah Indonesia, khususnya di
Surabaya. Dari keempat sub – etnis
tersebut penyebaran orang Hakka tidak
merata padahal orang hakka tergolong
terbesar kedua yang tinggal di Indonesia
setelah sub-etnis Hokkian. Mereka
terpusat di wilayah pertambangan.Dari
garis besar ketiga bagian dari suku Han
terbesar yang ada di Indonesia yang akan
dibahas adalah orang-orang Hakka yang
bermukim di wilayah Surabaya. Orang

Hakka ini dikenal dengan suku yang
tergolong ekonomi rendah pada saat
mendarat di daratan Surabaya bukan
seperti suku Hokkian yang tergolong
ekonomi tinggi yang memiliki predikat
pedagang.

Secara garis besar ruang lingkup
penelitian ini adalah aktivitas ekonomi,
namun periodesasi diperlukan untuk
menentukan waktu yang terus bergerak
tanpa henti menjadi dapat dipahami
dengan membaginya dalam unit-unit
waktu, dalam sekat-sekat, dalam babak-
babak, maupun dalam periode-periode
.Ruang Lingkup Temporal yang dipilih
adalah Pada tahun 1946 karena pada
tanggal 10–13 Januari 1946, selama 4 hari
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Abstract
This article explained the economic activities of Hakka people in Surabaya
1946-1959 year. In daily routines, Hakka people also interacted with other
Chinese people and with the natives.The economic activities of Hakka people in
Surabaya consisted of warehousing business or paper storaged, firewood ,
charcoal , drug stores , carpentry and houseware, jewelry , vehicle repaired
service, and food and beverages. Hakka people have made economic progress in
1950s but have lost its economic ground due to issued Law number 2 in 1958 and
Law number 10 in 1959. Both regulations gave significant impact on the
economic activities of Hakka people in Surabaya.
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Abstrak
Artikel ini membahas tentang aktivitas ekonomi orang Hakka di Surabaya tahun
1946-1959. orang Hakka dengan orangDalam keseharian juga berinteraksi
Tionghoa lainnya maupun dengan orang pribumi. Aktivitas ekonomi orang
Hakka di Surabaya terdiri dariusaha pergudangan atau penyimpanan kertas,
kayu bakar, arang, membuka toko obat, membuka usaha pertukanganperkakas
rumah, perhiasan, jasa perbaikan kendaraan sepeda , motor dan mobil dan juga
membuka usaha makanan dan minuman. Orang Hakka mengalami kemajuan
dalam bidang ekonomi pada tahun 1950-an dan mengalami kemunduran akibat
dikeluarkannya peraturan perundang – undang No.2 tahun 1958 dan No.10
Tahun 1959. Kedua peraturan tersebut memberikan dampak yang signifikan
kepada aktivitas ekonomi orang Hakka di Surabaya.

Kata Kunci : ktivitas ekonomi, rang HakkaSurabaya, a o .
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berturut-turut, terjadi pemogokan total
oleh pedagang dan pengusaha Tionghoa di
Surabaya. Mereka memprotes tingkah-
l a k u s e w e n a n g - w e n a n g d a n
pengkambinghitaman dalam kaitan
dengan penyediaan barang keperluan
sehari-hari tentara dan personel
pemerintahan pendudukan Sekutu yang
didasarkan pada diskriminasi rasial dan
pada saat itu konomi Surabaya lumpuh.
Keperluan tentara dan personel Sekutu
maupun komunitas Eropa, juga ekonomi
distribusi umumnya, tak terlayani(
Anjarwati Noordjanah, 2010:109) . Orang
Hakka dalam periodisasi tersebut turut
serta ikut melakukan pemogokan.Akhir
dari lingkup penilitian adalah dipilih tahun
1959.Pada tahun 1959 Pemerintah
mengeluarkan perundang – undangan
mengenai pedagang Tionghoa yang
berada di Indonesia. Peraturan tersebut
dimuat dalam perundang – undangan No.
10 tahun 1959 yang berisi tentang
pembatasan-pembatasan usaha pada etnis
Tionghoa yang berstatus WNA. Menurut
peraturan tersebut orang-orang Tionghoa
dilarang berdagang di pedesaan, akibatnya
modal-modal etnis Tionghoa terpusatkan
di kota dan hal itu berdampak pada para
pengusaha-pengusaha.

Hakka atau ) memilikiKhek ( ke jia
arti keluarga pendatang. Dimana Hak (ke)
berarti tamu, dan berarti keluarga.ka (jia)
Wilayah-wilayah yang didatangi oleh
orang-orang Hakka, umumnya sudah
cukup ramai karena ada penduduk asli
yang menetap.Dari sinilah, kemungkinan
istilah “tamu” untuk orang – orang Hakka
berasal.Karena orang – orang Hakka
kebanyakan adalah orang – orang
perantauan yang berhijrah dan berpindah –
pindah tempat dari satu tempat ke tempat
lainnya.Orang Hakka sesungguhnya
berasal dari Cina Utara dan kemudian
berpindah tempat ke Cina Selatan, oleh
sebab itulah dipanggil dengan sebutan
orang Khek. Orang Hakka, diantara sub
etnis Tionghoa Han selain dikenali dari
bahasa mereka, namun juga dari
ketangguhan mereka dan kebiasaan
mereka untuk bergaul dalam kelompok
sendiri ( menurut pengamatan dari orang

luar kelompok mereka ), serta dari
kesediaan mereka melakukan kerja keras
di pertambangan dan pertanian. Baik di
Tiongkok maupun diAsia Tenggara, orang
hakka dicap sebagai “orang kampung dan
miskin”. Di luar Tiongkok, orang Hakka
biasanya menetap di daerah-daerah
pertanian dan pertambangan, lebih jarang
berada di kota-kota, sehingga mereka
mendapat julukan “perintis” ( Mary
Somers, 2008 : 24). Karena itu banyak dari
orang – orang Hakka yang memilih
menetap di daerah Kalimantan barat
k a r e n a t e r k e n a l d e n g a n a r e a
pertambangan.Orang-orang Hakka pada
tahun 1930 menempati posisi paling
banyak di daerah Kalimantan Barat.Orang
Hakka cenderung bekerja dibidang
pertanian dan pertambangan dan
kemudian mereka menjadi pedagang kecil
di daerah pedalaman.Seperti contoh orang
Tionghoa yang bertempat di kawasan
Landak, Kalimantan Barat adalah hampir
semuanya orang Hakka. Mereka pekerja
keras di bidang pertanian (Mary Shoemers
: 2008 : 156). Hal ini akan menjadi
menarik apabila dibandingkan dengan
orang-orang Hakka di Surabaya. Karena
seperti diketahui Surabaya bukanlah area
pertambangan dan pertanian melainkan
area perkotaan.Mereka merupakan bagian
dari etnis Tionghoa yang banyak merantau
ke daerah sebrang lautan dengan sifat
geografis berupa pegunungan kapur yang
tandus dan sulit untuk pertanian.Alasan
inilah yang mendorong mereka untuk
keluar mencari penghidupan. Selama
berlangsungnya gelombang imigran dari
tahun 1850 hingga 1930, etnis Hakka
adalah paling miskin di antara para
perantau etnis Tionghoa ( Tanti restatih,
2006 : 3).

Metode Penelitian

Dalam artikel ini menggunakan
m , yaituetode sejarah seperangkat azas
dan kaidah-kaidah yang sistematis yang
digubah untuk membantu secara efektif
mengumpulkan sumber-sumber sejarah,
menilainya secara kritis, dan menyajikan
suatu sintesis hasil yang dicapai, pada
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umumnya dalam bentuk tertulis (Gilbert
J., 1984 :33). Sumber-sumber yang
digunakan dalam penulisan ini adalah
buku, majalah, arsip, dan jugasurat kabar,
sumber wawancara.

Pembahasan
Klasifikasi sub-etnis Hakka

Kelompok sub-etnis Tionghoa tidak
dapat dibedakan melalui bentuk fisik.
Mayoritas orang Tionghoa memiliki ciri-
ciri fisik yang sama yaitu mempunyai
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Tabel 1
Nama Marga Orang Hakka di Indonesia

Sumber : Diolah berdasarkan sumber buku Parisadha Buddha Dharma Syasyu Indonesia,2002,
Simbol Kwamia, Pertanyaan Tentang Budaya Tionghoa, Markus, T Suryanto. Pelayanan
Literatur Kristen Indonesia, 2001, Penerjemahan Bahasa Cina <> Bahasa Melayu ,
Hasuria Che Omar. Institut Terjamahan Negara Malaysia Berhad, 2009, Kuala Lumpur,
Malaysia. Tokoh – Tokoh Etnis Tionghoa di Indonesia, 2008, Sam Setyautama, Suma
Mihardja, Jakarta dan Wawancara dengan Surikin Sebagai Pengurus Museum Hakka di
Jakarta.
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wajah yang oriental, berambut lurus,
berkulit putih dan mempunyai mata yang
sipit. Salah satu cara membedakannya
dengan menggunakan bahasa. Bahasa
yang digunakan oleh tiap sub etnis
Tionghoa tidak sama, ada yang
menggunakan bahasa Hakka, Hokkian,
Teacio, dan Kanton. Perbedaan lainnya
yaitu dalam penggunaan nama. Penulisan
nama orang Hakka dalam bahasa
mandarin sebenarnya sama dengan sub-
etnis suku lainnya, tetapi cara membaca
tulisan tersebut berbeda-beda tiap sub-
etnis sehingga penulisan dalam huruf
abjad pun menjadi berbeda-beda. Ada
beberapa marga yang penulisan huruf
a b j a d n y a d a n p e n u l i s a n h u r u f
mandarinnya sama namun, dibaca secara
sangat berbeda (baik karena dialek, sub-
dialek maupun unit lebih kecil lagi seperti
antar tempat). Cara membedakannya
dengan menggunakan huruf mandarin
yang digunakan sebagai penanda utama
setelah itu menerjemahkannya dan ditulis
dalam bentuk huruf abjad. Sebagai contoh
adalah marga Zhang, dalam penulisan
huruf mandarin disebut dengan marga�

Zhang, namun dalam dialek Hakka marga
Zhang dibaca dengan Tjong/Cong , dalam
Tiociu dibaca dengan Tio, dalam dialek
Hokkien dibaca Theo , dan dalam dialek
Kanton dibaca dengan Cheung (Sam dan
Suma, 2008 : xxv) . Selain itu cara
membedakan sub-etnis lainnya dapat
dilihat dari pemberian nama usaha,
khususnya pada toko obat. Orang Hakka
memberi nama toko obatnya dengan
menggunakan kata Tong , Fah, Pin dan
Foh. Keempat nama tersebut biasanya
menjadi bagian dari nama toko obat yang
dimiliki oleh Orang Hakka (Hasuria,
2000, 38).

Usaha Dagang Orang Hakka

Mayoritas aktivitas ekonomi etnis
Tionghoa adalah melakukan kegiatan
dagang. Kegiatan tersebut diantaranya
pedagang sembako meliputi beras, kopi,
gula jawa, kedelai, jagung, tembakau,
kopra,asam dan gambir. Kegiatan
ekonomi etnis Tionghoa tidak hanya

sebagai penjual sembako, melainkan juga
sebagai pemilik industri pabrik (sabun,
minyak, kecap), penyedia jasa ( guru silat,
pangkas rambut , tukang pukul ,
memperbaiki jam) (Siauw,1984,56).
Namun, menurut hasil penelitian mata
pencaharian orang Hakka yang tinggal di
Surabaya mayoritas membuka usaha
d a g a n g m a u p u n j a s a . Te r j a d i
p e n g e l o m p o k k a n u s a h a d a g a n g
dikalangan orang Hakka, hal tersebut
terjadi karena berdagang bukan hal yang
biasa dilakukan oleh orang Hakka
sehingga ketika ada salah satu diantara
orang Hakka tersebut menekuni satu
bidang usaha dan berhasil sehingga orang
Hakka lainnya ikut pula dalam bidang
yang sama. Pengelompokan tersebut
diantaranya adalah kelompok orang
Hakka yang memiliki usaha pergudangan
atau penyimpanan , warung , toko obat,
pertukangan, jasa perbaikan kendaraan
dan juga membuka usaha makanan dan
minuman. Tempat penyimpanan atau
gudang terdiri dari penyimpanan kertas,
strrobod, kayu bakar, arang, maupun
minuman keras.Warung tersebut terdiri
dari warung menjual makanan serta
minuman.penjual terdiri dari toko toko
obat tradisional dan juga penjual obat
keliling. Pertukangan terdiri dari
pertukangan mas, dan juga pertukangan
perabotan rumah tangga.Jasa perbaikan
kendaraan terdiri dari bengkel yang
menerima jasa perbaikan sepeda, motor
dan mobil.Membuka usaha makanan dan
minuman teridiri industri kecil yang
membuat kue – kue kering dan makanan
lainnya dan juga minuman kemasan.
Dalam hal tersebut diketahui bahwa orang
Hakka tidak sembarangan berdagang jenis
barang , mereka memilih berkelompok
dalam suatu bidang khusus untuk
ditekuni.diketahui bahwa pada tahun
1950-an peran suku Hakka cukup
mengambil andil dalam perkembangan
ekonomi Surabaya ( Han Hwie.2010 : 65).
Hal tersebut dikuatkan dengana danya
arsip-arsip yang memuat tentang usaha
yang dimiliki oleh orang Hakka yang
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berkembang di Surabaya.Orang Hakka
mendirikan usaha kecil – kecilan dengan
membuat usaha di dalam rumah.Rumah
tersebut ada yang dimiliki langsung oleh
orang Hakka. Namun, juga ada pula yang
dimiliki leh orang lain dengan kata lain
Orang hakka menyewa maupun
menumpang di rumah tersebut sebagai
tempat tinggal maupun sebagai tempat
usaha.

Setiap usaha yang dimiliki oleh
orang Hakka sebagian besar harus
memiliki surat izin. Surat izin tersebut
dibuat agar usaha yang dimiliki oleh orang
Hakka dapat didirikan sebagaimana
mestinya.Surat izin yang dibuat ke
Pemerintah Kota Surabaya, harus disertai
persetujuan dari lembaga-lembaga
pemerintah yang berkaitan dengan usaha
tersebut. Setelah mendapat persetujuan
dari lembaga-lembaga pemerintah , maka
Dewan Pemerintah Daerah Surabaya
dapat memutuskan izin usaha orang
Hakka tersebut. Dalam proses pembuatan
suratizin usaha terkadang tidak berjalan
dengan lancar. Ada beberapa usaha yang
akhirnya dicabut surat permohonannya
oleh orang Hakka itu sendiri. Surat izin
usaha yang didirikan oleh orang Hakka
yang diserahkan kepada Dewan
Pemerintah agar proses izin usaha yang
akan didirikan dihentikan. Alasan untuk
mencabut izin usaha adalah karena adanya
perpindahan tempat usaha , sehingga
tempat sebelumnya dicabut izinnya agar
tempat yang baru mendapatkan surat izin.
Alasan lain pencabutan izin dagang yang
dilakukan oleh orang Hakka adalah karena
keberatan dari lingkungan sekitar.
Pencabutan tidak hanya karena keinginan
pemohon atau hal-hal yang bersifat
pribadi berkenaan dengan usaha yang
akan didirikan. Pencabutan juga dapat
dikarenakan persyaratan yang belum
dipenuhi.Persyaratan tersebut merupaka
persyaratan yang telah ditetapkan oleh
Badan Pemerintah. Badan Pemerintah
mengatur segala persyaratan mengenai
usaha yang akan didirikan. Persyaratan
tersebut berasal dari Badan Pemerintah
seperti: Dinas Kesehatan, Pasukan

Memadamkan Kebakaran (PMK), Dinas
Kebersihan, Badan Pengawas Umum,
Badan Pembangunan Umum, dan Dinas
Perkembanagan Kota. Adapun alasan lain
pencabutan usaha tersebut akibat adanya
penolakan yang terjadi oleh Badan
Pemer in t ahan . Bebe rapa Badan
Pemerintahan mengajukan keberatan
kepada usaha yang didirikan sehingga
orang Hakka tersebut melakukan
pencabutan permohonan izin terhadap
usahanya.Pemerintah Kota Surabaya
memiliki wewenang untuk memutuskan
izin usaha sehingga Pemerintah Kota
Surabaya juga memiliki kuasa untuk
melakukan penolakan atas izin usaha yang
telah dibuat. Alasan lain tidak diberinya
izin tersebut dikarenakan adanya
penolakan oleh lingkungan sekitar karena
merasa terganggu dengan adanya usaha
tersebut. Penolakan lain berasal dari
lembaga Pemerintah karena usaha tersebut
melanggar peraturan perundang –
undangan dan pemilik usaha tersebut tidak
memenuhi persyaratan – persyaratan yang
telah ditentukan oleh Pemerintah Kota
Surabaya. Apabila pemilik usaha tersebut
keberatan dengan penolakan yang
diputuskan oleh pemerintah, orang Hakka
itu dapat mengajukan banding untuk
mendapatkan izin usaha.Akibat terjadinya
penolakan – penolakan tersebut terdapat
pemilik usaha yang akhirnya memutuskan
untuk mencabut permohonan izin
usahanya. Selain surat izin yang diajukan
ke Badan Pemerintah, surat lainnya
berupa surat kuasa usaha, surat
pemindahan tempat usaha , surat
perluasan tempat usaha, surat izin
memasarkan produk. Surat kuasa
d i g u n a k a n u n t u k m e m i n d a h k a n
kepemilikan usaha untuk anggota
k e l u a r g a H a k k a l a i n n y a . S u r a t
pemindahan tempat usaha digunakan
untuk izin memindahkan tempat usaha dan
mencabut izin usaha yang lama.Surat
perluasan tempat usaha yaitu digunakan
untuk izin mengembangkan tempat usaha,
p e n g e m b a n g a n t e r s e b u t b e r u p a
p e n g e m b a n g a n l a h a n m a u p u n
penambahan alat untuk usaha. Surat izin
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memasarkan barang dagangan digunakan
untuk izin berkeliling kota Surabaya guna
mempromosikan barang daganagan orang
Hakka. Surat – surat tersebut biasa
digunakan orang Hakka untuk mengurus
usaha yang dimilikinya.

Orang Hakka yang dikenal
menjalani hidup yang berpindah – pindah
tempat.Hal tersebut menyebabkan Orang
Hakka melakukan interaksi dengan suku –
suku yang lainnya.Tempat tinggal orang
Hakka yang berbaur dengan suku lainnya
menciptakan interaksi sos ia l di
lingkungan tersebut.Pada umumnya orang
Hakka yang tinggal di Surabaya
bermukim di Kembang Jepun, Slompretan
dan Kalimati . Interaksi tersebut
diwujudkan dengan bentuk kerja sama
berdagang yang dilakukan oleh orang
Hakka dengan orang dari suku suku
lainnya. Kerja sama yang dilakukan
biasanya dengan sesama orang Hakka.
Namun, adapula orang Hakka yang
melakukan kerja sama selain dengan
orang Hakka , melainkan dengan sub-etnis
lainnya dan orang pribumi. Bentuk kerja
sama diwiujudkan dalam bentuk partner
dalam usaha dagang maupun sebagai
orang kepercayaan dalam usaha
dagangnya. Berdasarkan arsip ditemukan
bahwa interaksi hubungan sosial tersebut
tidak selalu baik.Terdapat pula konflik
diantara orang Hakka dengan suku
lainnya.Konflik tersebut terjadi karena
adanya perlakuan yang tidak baik ataupun
reaksi protes yang diberikan oleh orang
dari sub-etnis lainnya dan orang pribumi
terhadap orang Hakka. Protes yang
diajukan tersebut biasanya berhubungan
dengan usaha yang akan didirikan oleh
orang Hakka tersebut. Apabila konflik
yang terjadi tidak dapat diatasi dengan
cara kekeluargaan maka permasalahan
tersebut dituliskan dalam bentuk surat
yang ditujukan kepada Badan Pemerintah
Kota Surabaya agar ditindak lanjuti
sehingga konfliknya dapat segera
d i s e l e s a i k a n . I n t e r a k s i l a i n n y a
diwujudkan dengan persaingan dagang
diantara sub etnis satu dengan lainnya
dengan adanya arsip yang menunjukan
tentang perebutan lahan usaha dagang,

dimana lahan sebelumnya ditempati oleh
orang Hakka kemudian ditempati oleh sub
etnis lainnya, begitu pula sebaiknya (Arsip
Kota Surabaya).

Lingkungan merupakan salah satu
faktor pendukung dalam pendirian sebuah
usaha.Usaha yang didirikan tidak bisa
berjalan tanpa adanya dukungan dari
masyarakat yang berada di lingkungan
tersebut. Masyarakat yang berada di
lingkungan tersebut ada yang memberikan
respon positif dan ada pula yang
memberikan respon negatif terhadap
usaha yang akan didirikan oleh orang
Hakka. Respon positif yang ditunjukkan
dengan membenarkan adanya usaha
tersebut dan tidak merasa keberatan atas
adanya usaha yang didirkan oleh orang
Hakka tersebut. Respon negatif yang
ditujukan orang Hakka berupa penolakan
y a n g d i t u l i s k a n d a l a m s u r a t
penggangguan yang diperuntukan untuk
Pemerintah Kota Surabaya (Arsip Kota
Surabaya). Respon negatif tersebut
berpengaruh terhadap kelangsungan
usaha dagang orang Hakka.Pemerintah
berhak mengambil keputusan atas respon-
respon tersebut. Ada beberapa respon
negatif yang ditolak oleh Pemerintah
karena alasannya tidak memberatkan
tetapi ada juga respon negatif yang
ditanggapi oleh Pemerintah dengan
mencabut usaha yang sudah memiliki izin
sebelumnya itu,

Dampak Peraturan Perundang-

Undangan Kewarganegaraan dan

Larangan Terhadap Pedagang Ecer

etnis Tionghoa di Luar Ibu Kota

Daerah Terhadap Orang Hakka di

Surabaya
Pemerintahan Republik Indonesia di

s e t i a p p e r i o d e n y a m e l a k u k a n
pembenahan – pembenahan terhadap
p e r a t u r a n p e r u n d a n g –
undangan.Peraturan tersebut tidak hanya
untuk warga negara Indonesia, melainkan
juga untuk warga negara asing, termasuk
orang Hakka. Dalam peraturan perundang
– undangan tidak ada peraturan khusus
mengenai oranh Hakka tetapi peraturan
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tersebut dituliskan secara umum atas nama
etnis Tionghoa. Misalnya saja peraturan
tentang kewarganegaraan yang dimuat
dalam UU No.2/1958.Tujuan dari
U n d a n g - U n d a n g i n i a d a l a h
m e n y e l e s a i k a n m a s a l a h D w i -
Kewarganegaraan yang ada pada waktu
itu dan mencegah timbulnya Dwi-
kewarganegaraan di kemudian hari.
Dalam Perjanjian ini, masalah Dwi-
Kewarganegaraan yang ada i tu
diselesaikan dengan cara menghilangkan
salah satu kewarganegaraan sehingga
orang tersebut mutlak hanya memiliki satu
kewarganegaraan saja. Jika orang Hakka
memilih kewarganegaraan Tionghoa akan
dikembalikan negara asalnya. Jika orang
Hakka tersebut memilih kewarganegaraan
I n d o n e s i a h a r u s m e l e p a s k a n
kewarganegaraan Tionghoanya dan
m e n e t a p d i n e g a r a I n d o n e s i a .
Kenyataannya peraturan tersebut
memberikan dampak bagi orang Hakka.
Diantara orang Hakka ada yang memilih
menetap dan ada juga yang memilih untuk
kembali ke negara asalnya, meskipun
orang Hakka dikenal sebagai orang yang
suka berpindah – pindah tempat atau
merantau dari tempat satu ke tempat
lainnya untuk sebagian orang Hakka
m e m u t u s k a n u n t u k m e m i l i h
kewarganegaraan merupakan piliha yang
sulit (Wawancara dengan Ariptoyo).
Proses pemindahan kewarganegaraan
tersebut memakan biaya administrasi
sedangkan sebagian kehidupan orang
Hakka yang berada di Surabaya kurang
tercukupi dalam memenuhi kebutuhan
sehari-hari. Peraturan tersebut juga
mengakibatkan orang Hakka yang datang
ke Indonesia termasuk juga Kota Surabaya
menurun. Akibat lain yang ditimbulkan
adalah penurunan jumlah orang Hakka
yang membuat usaha di Surabaya. Hal
tersebut terlihat dari sedikitnya arsip orang
Hakka untuk membuka usaha di Surabaya
pada tahun 1958 sedikitnya arsip tersebut
dikarenakan pengurusan perizinan usaha
harus dilakukan oleh orang yang
berkewarganegaraan Indonesia bukan
warga negara Tionghoa.

Peraturan lain yang memiliki
dampak bagi orang Hakka adalah
peraturan mengenai larangan pedagang
ecer untuk berjualan di bawah tingkat kota
maupun kabupaten. Peraturan tersebut
tertulis pada Peraturan Intruksi Presiden
no.10 tahun 1959 yang menyatakan
larangan untuk usaha perdagangan kecil
dan eceran yang bersifat asing di luar ibu
kota daerah swartra tingkat I dan II serta
Kerasidenan. Adanya peraturan tersebut
memberi dampak negatif terhadap kota
Surabaya yaitu terganggunya aktivitas
ekonomi orang Hakka di Surabaya.
Sebagian banyak orang Hakka di
Surabaya mempunyai usaha kecil dan
pedagang eceran.Orang Hakka tersebut
tergeser oleh pedagang eceran Tionghoa
yang pindah ke Surabaya (wawancara
dengan Herman). Diketahui bahwa Jawa
Timur jumlah kota atau daerah kabupaten
yang banyak sehingga persaingan semakin
ketat dan orang Hakka yang tinggal di
Surabaya pun banyak yang meninggalkan
kota Surabaya memilih untuk berpindah
tempat ke tempat lainnya karena merasa
tidak bisa menyaingi pedagang –
pedagang yang baru datang dan
mengalami kerugian. Orang – orang
Hakka yang menetap di daerah Kembang
Jepun, Slompretan maupun di Kalimati
ditempati juga oleh orang Tionghoa
perantuan yang pindah ke kota Surabaya.
Orang Tionghoa yang baru pindah ke
Surabaya berbaur dengan orang Tionghoa
lainnya sehingga persaiangan dagang di
dae rah te r sebu t semakin ke ta t .
Kenyataanya Jumlah orang Hakka yang
pindah ke tempat lain tidak diketahui
banyaknya namun, perpindahan tersebut
membuat jumlah orang Hakka di Surabaya
mengalami penurunan tidak sebanyak
sebelum peraturan tersebut diberlakukan.

Kesimpulan
Aktivitas ekonomi Orang Hakka di

Surabaya berbeda dengan aktivitas
ekonomi orang Hakka di Kalimantan
Barat dan Bangka Belitung.Pada awalnya
orang Hakka yang datang ke daerah –
daerah tersebut bermata pencaharian
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sebagai penambang.Namun, karena
adanya pemutusan hubungan kerja yang
mengakibatkan orang Hakka berhijrah dan
menyebar ke Pulau Jawa.Orang Hakka
yang menyebar di Pulau Jawa kebanyakan
tinggal di Priangan sebagai buruh,
sedangkan yang lainnya menyebar ke
Pulau Jawa bagian lainnya, termasuk Jawa
Timur. Surabaya yang menjadi kota
pelabuhan menyebabkan orang Hakka
dari pulau – pulau Kalimantan dan
Sumatera yang berlayar menggunakan
kapal akhirnya bersandar dan menetap di
Surabaya. Berbeda dengan sebelumnya,
dikarenakan tidak adanya lahan untuk
menambang membuat orang Hakka
beralih mata pencaharian menjadi
pedagang.Bagi orang Hakka berdagang
merupakan sesuatu hal yang baru,
pengalaman yang dimiliki pun hanya
sedikit sehingga ketika ada satu orang
Hakka menjalani satu bidang usaha dan
berhasil maka orang Hakka lainnya
mengikuti usaha dagang tersebut.

Aktivitas ekonomi orang Hakka di
Surabaya tergolong menjadi beberapa
kelompok, Yaitu usaha membuka
penyimpanan atau gudang, usaha menjual
obat – obatan tradisional, menjual usaha
makanan dan minuman, membuka usaha
perbaikan kendaraan , maupun membuka
usaha pertukangan.Aktivitas ekonomi
yang dijalani orang Hakka mengakibatkan
interaksi antara orang Hakka dan orang
pribumi maupun sub-etnis Tionghoa
lainnya.Namun, interaksi tersebut ada
yang menimbulkan konflik dengan etnis
lainnya.Konflik yang ditimbulkan
berkenaan dengan usaha dagang yang
dijalani oleh orang Hakka.Konflik
tersebut ada yang diselelsaikan dengan
kekeluargaan dan ada juga yang
melaporkan ke Badan Pemerintah.
Laporan tersebut mengenai sub etnisyang
menolak adanya usaha yang dimiliki oleh
orang Hakka ataupun sebaliknya.

Dalam melakukan aktivitas
ekonomi, Pemerintah mengaturnya dalam
perundang – undangan. Perundang –
undangan tersebut berlaku bagi orang
Tinghoa , termasuk juga orang Hakka.
Adanya peraturan perundang – undangan

pun menjadi faktor penghambat aktivitas
e k o n o m i O r a n g H a k k a d i
S u r a b a y a . P e r a t u r a n t e r s e b u t
menyebabkan kemunduran orang Hakka
dalam bidang ekonomi.Peraturan tentang
kewarganegaraan yang dimuat dalam
undang undang nomor 2 tahun 1958 dan
juga tentang pedang ecer yang dilarang di
daerah bawah kota dan juga kabupaten
yang diatur dalam perundang – undangan
no. 10 tahun 1959.
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83/D.P.R.D.S, DPDS Kota
Surabaya, 27Agustus 1952

Arsip Pemerintah Kota Surabaya, No.
0003D/370, DPDS Kota Surabaya,
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Wawancara
Nama :Ariptoyo
Usia : 68 tahun
Pekerjaan : Pemilik toko obat

Alamat : Jl. Kapas Krampung No. 112

Nama :Herman
Usia : 66 Tahun
Pekerjaan : pengurus organisasi Hwie
Twiau Ka
Alamat: Jl. Slompretan Surabaya
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