
Pendahuluan
Sejarah mencatat, etnis Tionghoa

di Tuban dapat dikatakan berhasil serta
mampu memegang kunci dalam aktivitas
ekonomi perdagangan sejak pemerintahan
kolonial Belanda pada awal abad ke 19
hingga akhir abad ke 20. Fenomena
historis dari aktivitas etnis Tionghoa
mampu menuai kesuksesan dalam bidang
ekonomi perdagangan di Tuban dapat

dipahami sebagai berikut, ,pertama
sebagai minoritas asing yang berada di
tengah-tengah masyarakat pribumi pada
mulanya mereka bersifat eksklusif (Edi
Sedyawati, 1997:150). Kemudian,
keberadaan mereka di wilayah Tuban
memungkinkan terjadi akulturasi
kebudayaan dengan masyarakat lokal dan
pemerintah kolonial Belanda sehingga
menimbulkan interaksi sosial dan mau
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Abstract
The general election of 1955 was the beginning of the rise of the Indonesian
nation. Why is that, because it is evidence that the Indonesian people are free
to engage in politics and determine its own course. In Indonesia actually
Surabaya the election of 1955 become the amazing show between three big
party, PKI, Nahdatul Ulama, and Masyumi for the fight the election win of
Surabaya. The big party mentioned within conflict when campaign, friction
between a party and campaign strategy for the elections of 1955 cause to win
in Surabaya.
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Abstraksi
Penulisan jurnal ini membahas tentang aktivitas ekonomi etnis Tionghoa di
Tuban, dengan batasan temporal tahun 1945-1959. Dalam studi kepustakaan
etnis Tionghoa yang menggeluti bidang perdagangan sering disebut trade
diaspora, yakni komunitas perdagangan yang terpisah secara sosial, tetapi ada
ketergantungan antara satu dengan yang lain, ini artinya, pedagang-pedagang
Tionghoa dalam melakukan aktivitas ekonomi relatif tertutup, serta menjalin
organisasi sosial sesama etnis. Kekuatan ekonomi etnis Tionghoa sebenarnya
terletak pada jaringan yang tercipta di kalangan pedagang. Kebanyakaan dari
mereka bukan saja menguasai perdagangan tetapi juga dalamritel
perdagangan yang berukuran sedang dan besar. Penulisan jurnal ini
menemukan fakta bahwa etnis Tionghoa di Tuban dalam berdagang, sebagai
pedagang eceran maupun pedagang perantara yang menggunakan konsep
jaringan keluarga, dan pembentukan kongsi-kongsi dagang yang didasari
oleh sifat kepercayaan, keuletan serta etos kerja yang dimiliki oleh mereka.
Kegiatan perdagangan yang begitu dan skala yang besar, menjadikanintens
etnis Tionghoa sebagai pemegang kontrol atas kegiatan perekonomian di
Tuban pada saat itu.

Kata Kunci: Aktivitas Ekonomi, Etnis Tionghoa, Tuban
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tidak mau juga mempengaruhi kehidupan
sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan.
Dapat dikatakan demikian, karena
aktivitas yang mereka lakukan di bidang
ekonomi perdagangan ditentukan oleh
hubungan timbal balik dan interaksi sosial
antara sesama etnis Tionghoa, masyarakat
pribumi, dan pemerintah kolonial Belanda
(Edi Sedyawati, 1997:152)

Kedua, secara historis, aktivitas
ekonomi perdagangan orang-orang
Tionghoa abad ke 18 merupakan
kontinuitas dari peranan yang cukup lama.
Pada abad ke 17, kelompok masyarakat
Tionghoa memainkan peranan penting
dalam kehidupan ekonomi dan sosial di
Tuban. Perdagangan yang berlangsung di
pelabuhan Tuban merupakan sumber
pendapatan tahunan yang sangat penting
artinya bagi penguasa elit pribumi,
pemerintah kolonial Tuban dan orang-
orang Tionghoa dalam hal ini telah
berhasil menguasai perdagangan ekspor-
impor, sebagai syahbandar, pemborong
pajak tol, pedagang eceran, pedagang
perantara, dan pasar. Kemudian setelah
terakumulasinya kekayaan, modal
tersebut diinvestasikan untuk menyewa
tanah, mendirikan pabrik-pabrik gula,
tahu, petis, terasi, kecap, penggilingan
padi, dan rokok sehingga bidang usaha
orang Tionghoa semakin luas, maka
memunculkan golongan enterpreneur
swasta asing di Tuban. Perolehan peranan
yang demikian menggambarkan adanya
fenomena sosial politik historis yang
sangat berpengaruh terhadap wilayah
Tuban (Retno Winarni dan Sartono
Kartodirjo, 1999: 327-328).

Kedatangan Etnis Tionghoa di Tuban
Tuban merupakan salah satu kota

pelabuhan tua yang terletak di kawasan
panta i Utara Jawa. Sejak awal
perkembangannya, kota ini menjadi
bagian aktif dari dinamika perdagangan
periode awal di Nusantara. Kota ini
menjadi salah satu titik persinggahan dari
jalur perdagangan Nusantara, yang
dikenal sebagai jalur sutera. Selain

menjadi pusat aktivitas perdagangan,
Tuban pada waktu itu menjadi bagian
wilayah dari Karesidenan Bojonegoro.
Potensi ekonomi yang dimiliki daerah
pedalamannya, Tuban berkembang pesat
sebagai salah satu kota pelabuhan penting
dalam jalur perdagangan di pantai Utara
Pulau Jawa. Salah satu etnis yang
m e l a k u k a n a k t i v i t a s e k o n o m i
perdagangan di kota ini adalah etnis
Tionghoa. Sebab, di kota ini etnis
Tionghoa berjumlah paling banyak serta
dihuni oleh berbagai etnis, baik etnis
pribumi maupun asing (Edi Sedyawati,
1997:148). Sebagai kota pelabuhan
sekaligus kota dagang, kegiatan
perdagangan yang dijalankan di kota
Tuban dengan menampung barang-barang
lokal dari wilayah pedalaman (milik
masyarakat pribumi) dan menampung
barang-barang impor yang bernilai tinggi
dari wilayah luar. Penduduk setempat
menggali semua potensi sumber daya
alam yang di miliki oleh wilayah ini
kemudian mereka mulai menjual
dagangannya. Sumber daya alam yang
terdapat di Tuban berupa barang-barang
seperti lada, bermacam-macam jenis
burung, tulang penyu, cula badak, gading,
mutiara, kayu jati, rempah-rempah, kapur
barus, dan sulfur (Edi Sedyawati, 1997:
149).

S e d a n g k a n b a r a n g - b a r a n g
k o m o d i t i l a i n n y a y a n g j u g a
diperjualbelikan meliputi barang-barang
yang terbuat dari tembaga, emas, perak,
berbagai macam piring dari emas dan
perak, kain damas, dan barang-barang
pecah-belah dari porselen. Selain itu,
Tuban juga mempunyai letak yang sangat
strategis dan menjadi tempat untuk para
pedagang melakukan aktivitas ekonomi
dan transit oleh para pedagang di seluruh
nusantara termasuk masyarakat Tionghoa
(Jhota Bangkit Andaka, 2014). Hal ini
kemudian yang membuat masyarakat
Tionghoa tertarik untuk menetap dan
melakukan aktivitas ekonomi di Tuban.
Kedatangan etnis Tionghoa di Tuban
memiliki target yang berubah-ubah, pada
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mulanya dari misi kebudayaan, eksplorasi,
dan kemudian misi perdagangan. Sejarah
mencatat pada awal abad ke 15 berdiri
pemukiman-pemukiman tetap orang
Tionghoa di Tuban, hal ini disebabkan
karena seorang tokoh pelayar terkenal
yang bernama Laksamana Cheng Hoo
mengadakan penjelajahan pada rentang
tahun 1405-1433 di Tuban (Lukas S.
Musianto, 2001: 195-206). Artinya,
perjalanan sejarah yang panjang mengenai
keberadaan etnis Tionghoa di Tuban
membuktikan bahwa adanya interaksi
sosial dan proses penyesuaian diri etnis
Tionghoa dengan masyarakat setempat
yang mengakibatkan terjadinya silang
budaya antara etnis Tionghoa dengan
etnis-etnis lain baik etnis pendatang
maupun pribumi.

A l u r p e r j a l a n a n s e j a r a h
kedatangan masyarakat Tionghoa di
Tuban menurut sumber data yang
diperoleh sangat beragam. Ada pendapat
yang mengatakan mengenai kedatangan
orang-orang Tionghoa ke kawasan selatan
( ) termasuk Nusantara dimulaiNanyang
sejak abad ke-7 sampai abad ke-10
(618–907) yakni pada masa Dinasti Tang
(Hidajat Z.M, 1977:155). Adapun juga
pendapat lain yang mengatakan bahwa
gelombang kedatangan orang-orang
Tionghoa semakin besar bahkan sudah
sejak abad ke-11 sampai 15. Dalam berita-
berita para penulis Tionghoa Tuban
menyatakan adanya kedatangan tentara
Tar-tar yang merupakan utusan dari
Kubilaikhan ke Jawa yang berlabuh di
pantai Boom Tuban (de Graaf, 1998: 1 dan
46). Berlabuhnya tentara Tar-tar tersebut
membuka sejarah baru bagi daerah Tuban,
karena sebagian dari tentara tersebut tidak
kembali ke negerinya, mereka menetap
bahkan menikah dengan masyarakat
pribumi. Kedatangan utusan Kubilaikhan
dan para saudagar Tionghoa di Tuban yang
meninggalkan jejak sikap dan karakter
masyarakat Tionghoa, dengan jiwa
wiraswasta. Hal ini yang kemudian
menjadi pemantik semangat jiwa
entrepreneur yang diharapkan mampu

mengilhami jiwa wiraswasta masyarakat
Tuban (Ricklef, 2005: 164). Setelah
kedatangan utusan Kubilaikhan dalam
ekspedisi besar dari Tiongkok tiba lagi di
Tuban pada sekitar tahun 1405 sampai
1433. Pimpinan ekspedisi tersebut adalah
Laksamana Cheng Ho, seorang tokoh
legendaris di bidang pelayaran yang
berasal dari . Menurut cerita kunoYunnan
kebanyakan mereka datang terlebih
dahulu di Banten atau Sunda Kelapa, baru
kemudian setelah beristirahat beberapa
lama menuju ke kota pelabuhan lain
melalui jalur laut (Daradjadi, 2013: 28).
Kota-kota pelabuhan penting yang
menjadi tujuan mereka antara lain: Tuban,
Jepara, Juwana, Gresik, Surabaya, Madura
dan Pasuruan.

Terbentuknya Jaringan Dagang Etnis
Tionghoa di Tuban

Pada abad ke-15 Tuban menjelma
menjadi pelabuhan utama di wilayah
Pantai Utara Jawa Timur. Imigran baru
yang datang sesudah gelombang imigrasi
besar-besaran dalam tahun 1680-an,
secara alami cenderung mengarah pada
bidang perdagangan meskipun juga
bidang-bidang lain, misalnya bidang
pertanian, perpajakan, penyelenggaraan
rumah gadai, perjudian, maupun
perkebunan, terutama perkebunan tebu.
Orang-orang Tionghoa yang menggeluti
bidang perdagangan dalam kepustakaan
sering disebut , yaknitrade diaspora
komunitas perdagangan yang terpisah
secara sosial, tetapi ada ketergantungan
antara satu dengan yang lain, maka dapat
dikatakan pedagang-pedagang Tionghoa
secara relatif tertutup, menjalin organisasi
sosial sesama etnis (Nagtegaal, 1996:19).
Etnis Tionghoa di Tuban dalam
melakukan aktivitas perdagangan
membangun jaringan kerja perdagangan
tiga arah, yakni , jaringan kerjapertama
perdagangan antar sesama etnis Tionghoa,
kedua, menjalin hubungan dengan elite
pribumi, , membangun jaringanketiga
kerja perdagangan antara pedagang-
pedagang Tionghoa dengan pengusaha
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kolonial, baik VOC, Inggris, maupun
Hindia-Belanda (Handoko,1996:71).

E tn i s Tionghoa d i Tuban
berkecimpung dalam kegiatan ekonomi
perdagangan, dan berperan sebagai
pedagang perantara, yang menyalurkan
barang-barang dagangan dari pihak
penguasa ke pihak penduduk setempat
atau sebaliknya. Contohnya mereka di
wilayah pedalaman (wilayah Bangilan,
Jatirogo, Montong, dan Tambakboyo)
o r a n g - o r a n g Ti o n g h o a m e n j a d i
pertukangan kayu, petani maupun sebagai
pemborong pajak tol (Twan Djie,
1995:65). Contoh bentuk kerjasama yang
dilakukan oleh etnis Tionghoa di Tuban
dengan pemerintah kolonial adalah
pedagang Tionghoa memilih pemerintah
kolonial sebagai dagang yangpartner
dapat memberikan keuntungan bagi
p e d a g a n g - p e d a g a n g T i o n g h o a
(wawancara dengan Ong Sieng Liang,
tanggal 19 Juli 2014). Orang Tionghoa di
Tuban yang ditunjuk oleh pemerintah
kolonial Belanda bernama Chien Ho yang
merupakan salah satu pengusaha sukses di
bidang palawija abad ke 16-17. Selain
sukses Chien Ho juga cakap serta
menguasai bahasa Belanda sehingga
diangkat sebagai orang kepercayaan orang
Belanda. Tugasnya adalah mengontrol
seluruh etnis Tionghoa yang ada di Tuban,
menjaga ketertiban dan keamanan bagi
etnis Tionghoa di Tuban serta menarik
pajak orang Tionghoa. Kerjasama yang
terjalin ini, berarti pedagang-pedagang
Tionghoa di Tuban telah berafiliasi
dengan kekuatan baru, yaitu Kompeni
Belanda. Dengan demikian, jaringan kerja
perdagangan yang saling menguntungkan
ini memberi keuntungan bagi pedagang-
pedagang Tionghoa meskipun terjadi
perubahan kontelasi politik, hal tersebut
tidak berpengaruh banyak dan mereka
tidak tersingkir (Sutijpto, 1993:149).
Sejak akhir abad ke 17 kekuasaan
pemerintah kolonial mulai mantap. Maka,
peran ekonomi perdagangan orang-orang
Tionghoa di Tuban mengikuti irama
perdagangan kompeni. Sejak itu, peran

pedagang Tionghoa yang ada di Tuban
berubah. Dari menjadi penghubung antara
para pedagang kelontong besar Tionghoa
dan penduduk pribumi (Jawa), mereka
berubah menjadi penghubung antara
Kompeni dan penduduk di Jawa, baik
dalam perdagangan koleksi maupun
perdagangan distribusi (Retno Winarni
dan Sartono Kartodirjo, 1999:327).

Perkembangan selanjutnya, pada
abad ke 17, perdagangan beras merupakan
perdagangan yang di dominasi oleh
pedagang-pedagang Tionghoa di Tuban.
Dalam hal ini sebelum tahun 1743,
p e d a g a n g - p e d a g a n g T i o n g h o a
mendapatkan beras dari produsen atau
pedagang-pedagang lokal mengingat
ja r ingan perdagangan Tionghoa
merambah sampai desa-desa. Seringkali
mereka juga mendapatkan beras dari para
bupati yang biasanya memegang
monopoli perdagangan beras, tetapi
sesudah tahun 1743, keadaan ini berubah.
Selain mendapat beras dari produsen dan
pedagang lokal, mereka juga memperoleh
beras penyerahan dari desa-desa seperti
Wi d a n g , Ta m b a k b o y o , R e n g e l ,
Prunggahan yang telah disewa oleh orang-
orang Tionghoa, bahkan kadang-kadang
dengan membudidayakan penanaman
padi sewaan tersebut (Vleming, 1988:174-
175). Disamping beras, khususnya kayu,
sebagai salah satu produk utama yang
menarik bagi pemerintah kolonial dan
penduduk Batavia. Kayu jati di wilayah
Tuban dihasilkan oleh hutan pohon jati di
daerah Jatirogo, Singgahan, dan Montong
kayu-kayu ini dijual ke daerah lain (
Knaap, 1996:117). Barang dagangan lain
yang tidak kalah pentingnya adalah
garam. Pada pasar-pasar pantai di Tuban
seperti terdapat di Tambakboyo, Jenu, dan
Blimbing banyak diperjualbelikan barang
dagangan hasil laut, petis, terasi, dan ikan
kering yang dipasarkan di daerah setempat
sebagai konsumsi penduduk (wawancara
dengan Lie Kian Bing tanggal 19 Juli
2014).

Kemudian, barang dagangan
impor yang sangat berharga di Tuban
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adalah candu (opium). perdagangan candu
di Tuban dilakukan secara sembunyi-
sembunyi. Mereka yang tinggal di wilayah
jalan laut (sekarang menjadi jalan
Panglima Sudriman) menyimpan candu di
dalam sumur rumah tempat tinggal
mereka masing-masing kemudian
memasarkannya ke pedalaman melalui
sungai Solo. Hal ini dilakukan oleh etnis
Tionghoa di Tuban karena perdagangan
candu merupakan perdagangan ilegal,
sehingga untuk mengamankan barang
dagangannya (candu) tersebut disimpan di
dalam sumur buatan agar tidak terkena
pemeriksaan yang kerap dilakukan oleh
pemer in tah kolonia l . Terkadang
pemerintah kolonial dalam memasarkan
candu ini juga memberikan lisensi kepada
pedagang-pedagang Tionghoa di Tuban,
bahkan dikemudian hari orang-orang
Tionghoa Tuban menjadi kaya karena
menjadi - pajak candupachter pachter
salah satu pimpinan yang memasarakan
candu di Tuban adalah Wong Soek Ngo
(wawancara dengan Swie Tong, tanggal
23 Juni 2014). Pemasaran dagangan yang
dilakukan oleh etnis Tionghoa Tuban baik
candu, tekstil India, maupun porselin
Cina, orang-orang Tionghoa keluar masuk
desa. Kadang-kadang karena proses
monetisasi belum merata di desa-desa,
orang Tionghoa menukarkan dagangan
mereka dengan barang-barang produksi
pertanian misalnya padi (gabah), gula
Jawa dan lain-lain, atau apa saja yang
mereka lihat dan mereka temukan. Jadi
perdagangan barter rupanya masih
b e r l a k u . S e l a i n d a l a m b i d a n g
perdagangan, orang-orang Tionghoa di
Tuban juga mengelola bidang perpajakan,
baik pajak jalan maupun pajak pasar dan
pajak ekspor-impor pelabuhan. Salah satu
orang Tionghoa di Tuban yang bertugas
menarik pajak bernama Tjia Djeng Taow.
Kondisi ini jelas sangat menguntungkan
orang Tionghoa di Tuban yang bertindak
sebagai pemborong.(wawancara dengan
Ie Liang Nio, tanggal 1 Juli 2014).

Macam-Macam Aktivitas Ekonomi
Etnis Tionghoa di Tuban 1945-1959

Seperti halnya yang terjadi di kota-
kota besar Indonesia pada umumnya,
orang-orang Tionghoa di Tuban
melakukan kegiatan perdagangan yang
maju. Kawasan Pecinan sebagai salah satu
kawasan perdagangan bisnis yangatau
dilakukan oleh orang-orang Tionghoa
dapat dikatakan menyediakan semua
kebutuhan masyarakat mulai kebutuhan
primer kebutuhan sekunder.hingga Hal
tersebut dibuktikan dengan adanya bentuk
bangunan berderet-deret di jalan arteri
pusat kota Tuban yang kemudian dikenal
dengan kawasan Pecinan Kingking di Laut
yang sekarang sudah berganti nama
menjadi jalan Panglima Sudirman Tuban.
Namun yang membedakan kawasan
pecinan di kota-kota lain dengan kawasan
pecinan di Tuban mempunyai keunikan
tersendiri yakni etnis Tionghoa Tuban
masih memegang teguh kepercayaan
mengenai terkait tempat-Feng Shui
tinggal yang akan mereka tempati dan
mereka gunakan sebagai tempat
berdagang tidak boleh dibangun
menjulang tinggi di atas (Hasil
Wawancara dengan Ie Liang Nio, di Tuban
tanggal 13 Juli 2014). Dapat dikatakan
demikian, sebab menurut mitos yang
diwariskan secara turun-temurun oleh
nenek moyang etnis Tionghoa di Tuban
kalau membangun hunian tempat tinggal
serta untuk berdagang melebihi makam
Ronggolawe maka akan mengalami
musibah, yakni usahanya tidak sukses dan
keluarganya akan sakit-sakitan. Sebab
mereka dianggap tidak menghormati
beliau atau tidak sopan. Kepercayaan ini
mulai di percaya sejak abad ke 15 (hasil
wawancara dengan Abdul tanggal 13 Juli
2014). Hal ini menunjukkan bahwa orang-
orang dalamTionghoa di Tuban
kehidupannya tidak dapat lepas dari
aktivitas perdagangan bisnis yangatau
terkait dengan kepercayaan nenek moyang
mereka sehingga dalam memanfaatkan
ruang yang ada selain untuk tempat tinggal
juga untuk aktivitas bisnis kait-mengait
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dengan kepercayaan yang mereka anut.
Bentuk usaha atau pola bisnis yang

dilakukan masyarakat diTionghoa
Pecinan tidak mengalami banyakTuban
perubahan dari jaman Jepang hingga
sesudah kemerdekaan tahun 1945-1950-
an, yaitu masih di dominasi oleh pola
kekerabatan atau kekeluargaan. Besar-
kecilnya usaha juga menentukan anggota
keluarga yang terlibat di dalamnya.
Apabila usaha yang dijalankan berskala
kecil, maka seluruh anggota keluarga
dapat terlibat dalam usaha tersebut.
Contohnya pabrik mie milik Yek Lan yang
berada di kawasan Kingking dimana usaha
yang dijalankan ini hanya dikelola oleh
anggota keluarga. Sedangkan untuk
pengelolaan usaha mereka yang berskala
agak besar mereka baru mempekerjakan
tenaga buruh dari luar selain itu mereka
tetap mendasarkan pengelolaan usaha ini
dengan pola kekerabatan pengelolaan
usaha kekerabatan ini ada kaitannya
dengan bentuk usaha yang dilakukan di
rumah pengelolaan dan pengawasannya
menjadi tanggung jawab seluruh anggota
keluarga contohnya usaha merajang
tembakau milik Son Hok yang bertempat
di jalan Ronggolawe yang mempunyai
pegawai kurang lebih 100 orang pribumi
yang rumahnya terletak di sekitar kawasan
pabrik (hasil wawancara dengan Yap Boen
Tiong (75 Tahun), pada tanggal 19
Desember 2013). Contoh lainnya usaha
milik etnis Tionghoa Tuban yang
menggunakan pola kekerabatan adalah
perdagangan emas milik nyonya Oerip
yang sudah ada sejak tahun 1920, pada
awalnya usaha ini sifatnya masih kecil-
kecilan. Namun oleh karena sudah ada
modal yang cukup maka Nyonya Oerip
mulai melakukan kerjasama dengan
kerabat dekatnya sesama etnis Tionghoa.
Kemudian pada tahun 1947 baru muncul
kembali toko emas, keturunan dari Ny
Oerip ini akhirnya membuka toko emas
bersebelahan, jadi secara turun-temurun
usahanya sama. Jadi pola kekerabatan itu
sudah muncul sejak dulu, hal itu
disebabkan lebih mempercayai kerabat

sendiri dari pada harus mengambil orang
luar (Wawancara dengan Yap Ik Sian pada
tanggal 13 Juli 2014).

Aktivitas perdagangan di Tuban
pada masa kemerdekan Indonesia tahun
1945-1950an banyak di dominasi oleh
para imigran yang berasal dari Hakka
(Kheq) yang mayoritas penduduknya
bermata pencaharian dagang atau
perniagaan, serta pekerjaan yang
membutuhkan keahlian. Pekerjaan
mereka antara lain sebagai berikut, tukang
pangkas rambut (marga Lie), tukang kayu
atau meubel (Tio Tjwan Ing), reparasi
sepeda (Liem Tjiep Sien). Keahlian yang
mereka miliki ini diwariskan secara turun-
temurun. Selain itu, mereka juga memiliki
kepandaian dalam ilmu hitung serta tulis-
menulis sehingga bergerak di bidang
perdagangan dengan membuka toko
kelontong. Selanjutnya, bagi para imigran
yang berasal dari dan sukuHokkian
lainnya kebanyakan bekerja sebagai
tenaga kasar, contohnya pemilik dan kusir
dokar yang bernama Kwee Boen Liep
yang mana dokar tersebut pada waktu itu
dipergunakan untuk mengangkut
penumpang dan barang sabagai sarana
transportasi. Hal ini disebabkan karena
mereka banyak yang tidak mengenyam
pendidikan tinggi jika dibanding etnis
Tionghoa yang berasal dari Hakka atau
Kheq (wawancara dengan Liem Nio,
tanggal 22 Oktober 2103).

Etnis Tionghoa di Tuban yang
merupakan imigran dari banyakTiociu
yang ahli di bidang masak-memasak.
Mereka sangat terkenal dengan kelezatan
masakannya, oleh karena itu sebagian
besar dari mereka lebih banyak yang
bekerja di restoran dan rumah makan.
Salah satu contohnya adalah depot makan
Siem An yang berdiri pada tahun 1946
kemudian tahun 1970 berubah nama
menjadi Depot Hongkong. Letak dari
depot Siem An ini terletak di desa
Kutorejo sekarang berubah fungsi menjadi
Optik Tuban di Jalan Pemuda. Masakan
yang dijual di depot ini terkenal dengan
masakan akan tetapi depotChinese Food,
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ini juga menjual masakan Jawa yang
terkenal adalah opor ayamnya. Perubahan
masakan dari menjadi oporChinese Food
ayam karena sudah beradaptasi dengan
olahan masyarakat di Tuban serta sudah
terakulturasi dengan kebudayaan
masyarakat setempat. Salah satu contoh
masakan milik orang Tionghoa di Tuban
yang sudah berakulturasi dengan
kebudayaan milik masyarakat setempat
yakni lontong . Masakan iniCap Go Meh
merupakan menu favorit orang Tionghoa
dalam perayaan (Oetomo,Cap Go Meh
1985: 3). enis makananSedangkan j
olahan yang lainnya berupa kue-kue untuk
sesaji leluhur. Misalnya jenis kue-kue
milik orang Tionghoa seperti wajik,
bingka, kue talam, kue koci, dan kue
lumpur. Ini artinya, sudah terjadi
a antara masyarakatkulturasi budaya
Tuban dengan etnis Tionghoa telah lama
hidup berdampingan. Hal tersebut
sesungguhnya memberikan gambaran
bahwa akulturasi merupakan proses yang
alami dan wajar. Sebagai kelompok
pendatang di Jawa, etnis Tionghoa
memiliki kebudayaan dan kebiasaan hidup
yang berbeda dengan etnis lain yang telah
lama tinggal di Jawa.

P e r k e m b a n g a n a k t i v i t a s
perdagangan dan ekonomi etnis Tionghoa
di Tuban yang signifikan terjadi antara
rentang tahun 1945 hingga 1950-an. Hal
ini dikarenakan sikap etos kerja dan pola
perdagangan kekeluargaan ser ta
kekerabatan yang dibangun oleh
masyarakat etnis Tionghoa di Tuban
secara turun-temurun. Sehingga secara
tidak langsung juga membawa pengaruh
bagi perkembangan ekonomi di Tuban
pasca kemerdekaan. Pada periode tahun
1950-an, etnis Tionghoa Tuban bebas
menentukan tempat tinggal sendiri, yakni
bebas berpindah tempat tinggal baik di
dalam kota maupun di luar kota
(Wawancara dengan Moch Boedron,
tanggal 5 Juni 2013). Contohnya seorang
etnis Tionghoa Tuban yang bernama Lwie
Liang Giok yang berjualan kain keliling
dan Tan Kim Tjok yang berjualan emas di

Montong. Hal tersebut dilakukan sebab
sebagai kaum minoritas, mereka sadar
bahwa mereka haruslah memiliki
fleksibilitas pandangan terhadap identitas
yang melekat pada dirinya terutama
identitas budayanya. Kesadaran tersebut
merupakan pintu masuk awal dari
keterbukaan mereka terhadap orang-orang
pribumi di sekitarnya. Sehingga yang
nampak kemudian adalah hubungan sosial
yang rukun serta memiliki rasa toleransi
antara orang-orang Tionghoa di Tuban
dengan orang-orang pr ibumi di
sekitarnya. Hal ini terwujud dengan
munculnya bermacam-macam aktivitas
ekonomi etnis Tionghoa di Tuban.

Aktivitas ekonomi perdagangan
masyarakat Tionghoa Tuban pada rentang
tahun 1945-1950-an sangat beragam
mengikuti pola pasar dan beradaptasi
dengan kebutuhan primer dan sekunder
masyarakat di Tuban. Selain itu, jenis-
jenis dagangannya juga bermacam-
macam, mulai usaha jasa misalnya
mendirikan hotel atau penginapan, rumah
makan atau restoran, industri misalnya
penyelepan padi, pabrik rokok, merajang
tembakau, pabrik gula, pabrik kecap,
pabrik es batu, pabrik tahu, pabrik
pembuatan mie, usaha petis ikan, dalam
bidang peternakan dengan ternak babi dan
usaha burung walet, bidang pertanian
palawija, pertukangan, pabrik jamu,
hingga mendirikan toko-toko kelontong,
dagang emas, dan ada yang bekerja dalam
bidang profesi (wawancara dengan
Kristinawati, tanggal 27 Agustus 2013).
Memang, diakui atau tidak strategi orang
Tionghoa dalam berdagang itu sangat jitu
melihat kondisi pasar dan melihat
kesempatan yang ketika mereka akan
memulai usaha atau berbisnis, sehingga
tidak heran kalau orang Tionghoa sampai
sekarang bisa dikatakan lebih berhasil
usahanya jika dibandingkan dengan
masyarakat pribumi.

M a c a m - m a c a m a k t i v i t a s
perdagangan etnis Tionghoa Tuban pada
rentang tahun 1945-1959-an dapat dibuat
tabel mengenai jenis-jenis usaha, pemilik,
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dan tempatnya. Berdasarkan tabel di
bawah ini, etnis Tionghoa di Tuban dalam
melakukan seluruh macam-macam
perdagangannya di rentang tahun 1945
hingga 1959 sangat beragam usaha
dagangnya. Selain itu, tempat aktivitas
ekonominya juga terkonsentrasi di
wilayah pusat-pusat kota di Tuban.
Misalnya kebanyakan di wilayah Tuban
kota sebagai sentral aktivitas ekonominya,
wilayah Ronggolawe, Sidomulyo,
S e n d a n g h a r j o , S i n g g a h a n , d a n
Semanding. Biasanya diwilayah-wilayah
tersebut, etnis Tionghoa juga mendirikan
pemukiman atau pecinan sendiri. Hal ini
dilakukan karena selain dekat dengan
pemukiman barang dagangan dari mereka
dapat didistribusikan melalui sirkulasi
perdagangan dengan sangat baik.

Kesimpulan
Pada dasarnya orang-orang

Tionghoa di Tuban memiliki pemikiran
ekonomis, artinya uang sebagai alat ukur
dalam sistem jual beli, orang-orang
Tionghoa lebih memanfaatkan untuk
melakukan pemutaran uang sampai
mendapat keuntungan lebih banyak.
Sementara masyarakat pribumi dapat
dikategorikan sebagai masyarakat
konsumtif. Dalam konteks masyarakat
konsumtif, pemanfaatan uang sebagai alat
tukar lebih sering melakukan belanja. Hal
ini cukup disayangkan, ketika penghasilan
ekonomi setiap masyarakat kurang
mencukupi untuk memenuhi kebutuhan
pokok. Kondisi etnis Tionghoa di Tuban
sebelum tahun 1945, cukup baik karena
etnis Tionghoa telah muncul sebagai etnis
yang sangat berperan dalam sektor
ekonomi dari awal kedatangannya hingga
melakukan aktivitas perdagangan di
Tuban . Se i r ing dengan kondis i
perekonomian di Indonesia tahun 1950-
1960 yang masih menentukan bentuk
corak ekonominya maka secara tidak
langsung juga mempengaruhi kondisi
perekonomian etnis Tionghoa di Tuban.
Berdasarkan hasil pemetaan jenis
p e k e r j a a n m e n g e n a i a k t i v i t a s

perdagangan etnis Tionghoa di Tuban di
bagi menjadi dua yaitu perdagangan
barang dan perdagangan jasa. Di bidang
perdagangan barang orang Tionghoa
berada di sektor perdagangan berskala
kecil yaitu sebagai pedagang eceran
seperti pedagang kelontong keliling,
pedagang warung, pedagang toko, dan
pedagang pasar. Mereka menjual bahan-
bahan kebutuhan pangan seperti beras,
gula, kopi, kedelai, jagung, kacang tanah,
kacang hijau, dan sebagainya serta
barang-barang kebutuhan sehari-hari
seperti kain, baju, handuk, piring, gelas,
mangkuk, sendok, kaca, jarum, bedak,
peniti dan sebagainya. Selain itu orang
Tionghoa juga bergerak di bidang
perdagangan berskala besar seperti
ekspor-impor dan perdagangan pada
tingkat yang lebih rendah.

Pada sektor perdagangan jasa
orang Tionghoa di Tuban bergerak di
bidang jasa pengangkutan, pengkreditan
atau pekerja , pemilik rumahmindring
penginapan, pemilik rumah makan, dan
p e r t u k a n g a n . D i b i d a n g j a s a
pengangkutan orang Tionghoa ada yang
membuka usaha persewaan angkutan
bermotor seperti becak dan bemo. Di
bidang pertukangan orang Tionghoa ada
yang membuka usaha sebagai tukang
kayu, tukang raparasi sepeda, dan bengkel
motor. Sedangkan di bidang industri orang
Tionghoa di Tuban lebih dominan pada
usaha pengolahan pangan sepeti pembuat
makan dan minuman dalam skala kecil
seperti membuka pabrik roti, pabrik mie,
pabrik tahu, pabrik agar-agar, pabrik gula,
pabrik kecap. Selanjutnya, dalam bidang
pertanian, mengingat kota Tuban semakin
lama semakin lama tumbuh menjadi
dagang, maka hasil-hasil pertanian banyak
di dapat dari pedesaan di luar kota
Surabaya. Sehingga mereka aktif sebagi
tengkulak, pedagang ikan, pemilik usaha
penggilingan beras, kopi, jagung, dan
gaplek. Pada sektor pekerjaan profesi
golongan Tionghoa peranakan di Tuban
yang telah mendapat pendidikan tinggi
ada yang bekerja sebagai guru, pengacara,
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dokter, wartawan, bintang film, penyanyi,
dan profesi lainnya.

Pada umumnya semua usaha
dagang milik etnis Tionghoa di Tuban baik
yang berupa selep padi, pabrik gula,
pabrik kecap, tembakau, merajang
tembakau, pertukangan meubel dan
membuat peti jenazah pada awalnya
merupakan home industri, yang kemudian
berkembang menjadi suatu industri atau
pabrik. Bentuk usaha atau pola bisnis yang
dilakukan masyarakat diTionghoa
Pecinan tidak mengalami banyakTuban
perubahan dari jaman Jepang hingga
sesudah kemerdekaan tahun 1945-1959,
yaitu masih didominasi oleh pola
kekerabatan atau kekeluargaan. Besar-
kecilnya usaha juga menentukan anggota
keluarga yang terlibat di dalamnya.
Apabila usaha yang dijalankan berskala
kecil, maka seluruh anggota keluarga
dapat terlibat dalam usaha tersebut. Untuk
mengelola usaha yang skalanya agak besar
mereka baru mempekerjakan tenaga buruh
dari luar. Pengelolaan usaha yang
berdasarkan kekerabatan ini ada kaitannya
dengan bentuk ruko, yaitu usaha yang
dilakukan di rumah pengelolaan dan
pengawasannya menjadi tanggung jawab
seluruh anggota keluarga.
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