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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang multi etnis dan multi agama. Etnis Cina 

merupakan salah satu etnis yang terdapat di Indonesia. Leluhur orang Cina 

berimigrasi di Indonesia secara bergelombang sejak ribuan tahun yang lalu 

melalui kegiatan perniagaan. Peran mereka beberapa kali muncul dalam sejarah 

Indonesia, bahkan sebelum Republik Indonesia dideklarasikan dan terbentuk. 

Namun keberadaan etnis Cina di Indonesia tidak sepenuhnya diterima oleh 

masyarakat Indonesia. Berbagai tindak deskriminasi kerap kali terjadi pada 

masyarakat etnis Cina (Noviani, 2014: 1). 

Kerusuhan Mei 1998 adalah kerusuhan rasial terhadap etnis Cina yang 

terjadi berbagai kota di Indonesia, yaitu peristiwa Mei 1998 yang terjadi pada 

tanggal 13-16 Mei 1998 khususnya di Ibu Kota Jakarta namun juga terjadi di 

beberapa daerah lain. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu 

oleh tragedi Trisakti yang menyebabkan empat mahasiswa Universitas Trisakti 

ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998 yang berujung penurunan 

jabatan Presiden Soeharto (id.wikipedia.org). 

Peristiwa ini juga terjadi perusakan, penjarahan dan sentimen terhadap 

etnis Cina secara bersamaan, dalam peristiwa ini banyak isu kebencian terhadap 

etnis Cina. Sehingga peristiwa ini juga bisa disebut kerusuhan anti Cina. Hal 

tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya pengrusakan dan penjarahan 

terhadap kawasan-kawasan berniaga yang umumnya dimiliki etnis Cina 

(Juliandry, 2014: 28). 

Persoalan ekonomi yang memburuk disertai dengan keadaan politik yang 

tak menentu menjadi sebab utama mengapa peristiwa ini berlangsung. Krisis 

ekonomi membuat rakyat yang miskin bertambah miskin, sedangkan yang kaya 

tidak terlalu peduli dengan hal tersebut, sehingga pada akhirnya rakyat berontak, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Krisis_finansial_Asia
https://id.wikipedia.org/wiki/Tragedi_Trisakti
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Trisakti
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bukan hanya pada penguasa (Suharto), namun juga pada sekelompok elit yang 

punya banyak kapital dan menguasai perekonomian (Juliandry, 2014: 29). 

Jika ditarik lebih jauh tentang masalah ini, etnis Cina kerap menjadi 

sasaran atau bahkan korban dari huru-hara pergantian hegemoni politik di 

Indonesia. Tahun 1942 ketika terjadi pergantian kekuasaan dari Belanda ke tangan 

Jepang, pihak Cina menjadi korban penjarahan massa. Gerombolan massa itu 

mengambil keuntungan dari kisruh politik tersebut. Hal serupa kemudian terjadi 

pada tahun 1945 pasca Indonesia merdeka, di mana terjadi kerusuhan yang 

banyak menewaskan orang-orang Cina (Suhandinata, 2009). 

Peristiwa Mei 1998 tidak hanya ditujukan untuk melengserkan Suharto 

yang pada dasarnya memang merupakan peristiwa nasional. Peristiwa yang pada 

awalnya hanya terjadi di Jakarta, kemudian menyebar bahkan hingga ke 

Palembang. Sikap orang-orang Cina Palembang yang terkesan tidak terlalu peduli 

dengan perubahan politik kala itu, membuat geram beberapa masyarakat di kota 

Palembang. Selama kerusuhan di Palembang, sekitar 25 orang warga etnis Cina 

tewas dan 60 orang hilang, dan diperkirakan hal ini bukan terjadi akibat perang 

melawan Belanda namun karena kekerasan dan kriminalitas oleh beberapa 

organisasi semi-militer dan golongan pemuda pro republik kala itu. Hal ini 

kemudian mengakibat terjadinya eksodus para warga dan pegadang Cina 

Palembang ke Singapura (id.wikipedia.org). 

Peristiwa Mei 1998 yang terjadi di Palembang memang dimotori oleh para 

mahasiswa, dalam bentuk aksi damai. Namun ketika aksi demonstrasi berubah 

menjadi anarkis dengan melakukan pengrusakan, bahkan penjarahan sepertinya 

itu bukan lagi dinamakan aksi intelektualitas. Memang yang umumnya melakukan 

penjarahan dan pengrusakan adalah kalangan rakyat, namun ini terjadi akibat 

pengaruh mahasiswa juga yang terlibat betrok dan kerusuhan (Nanda (2015: 149). 

Tanggal 7 Mei 1998 ada isu bahwa setelah longmarch para mahasiswa 

salah satu Universitas swasta di Palembang akan mengadakan kerusuhan di 

sekitar Jalan Sudirman dan A. Rivai, tempat berbagai macam toko besar yang ada 

di Palembang. Namun sepertinya itu hanya isu saja, karena setelah dijaga aparat 

pada hari itu tak terjadi hal-hal seperti yang dikhawatirkan. Namun ketika hari-
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hari berikutnya kriminalitas yang dilakukan oleh masyarakat dan beberapa 

mahasiswa tidak bisa dielakkan lagi. (Sriwijaya Pos, 8 Mei 1998) 

Sebelum melakukan pengrusakan para mahasiswa awalnya bergerak 

menuju kantor DPRD Provinsi untuk melakukan dengar pendapat. Namun karena 

tidak puas dengan jawaban para anggota dewan, massa mahasiswa akhirnya 

bergerak menuju jalan Jend. Sudirman, di mana disana banyak sekali terdapat 

pertokoan yang menjadi objek pelemparan batu oleh massa yang tidak puas. 

Diperkirakan sekitar 45 toko mengalami kerusakan seperti kaca yang pecah atau 

pengrusakan bagian lainnya, namun belum terdapat penjarahan pada pengrusakan 

ini. (Sumatera Ekspress, 14 Mei 1998) 

Aksi penjarahan benar-benar terjadi yaitu keesokan harinya tanggal 14 

Mei 1998 di kota Palembang. Mengetahui toko-toko yang sudah rusak pintu dan 

kacanya, maka para penjarah dengan mudah bisa mengambil barang-barang dan 

isi toko. Mereka melakukan penjarahan di beberapa titik pertokoan di kota 

Palembang seperti daerah pasar 16 ilir, pasar tengkuruk, jalan Jend. Sudirman, 

Pulau mas, dan beberapa tempat lainnya (Sriwijaya Pos, 14 Mei 1998). 

Data yang dihimpun oleh surat kabar Sriwijaya Pos (15 Mei 1998) terdapat 

sekitar 300 orang yang diamankan oleh pihak kepolisian yang melakukan 

penjarahan. Para penjarah rupanya bukan hanya terdiri dari laki-laki dewasa, 

namun juga ada beberapa wanita dan ironisnya juga dilakukan oleh puluhan anak-

anak. Mereka menjarah barang-barang mulai dari barang-barang elektronik, 

sembako, hingga pakaian. Aksi penjarahan ini kemudian berlanjut lagi keesokan 

harinya, dan tempat yang dituju adalah pasar-pasar dengan skala yang lebih kecil 

atau pasar tradisional. Pasar-pasar tersebut seperi pasar 7 Ulu, pasar 10 Ulu, pasar 

pal 5, pasar Plaju, dan pasar Lemabang.  

Para penjarah tidak hanya menjarah toko-toko besar, namun juga toko-

toko yang kepemilikan dari orang pribumi yang kecil juga turut dijarah. Disini 

mereka cenderung menjarah barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, terigu, 

minyak sayur, dan gula. Selain itu massa yang berada disekitar pertokoan yang 

besar yang telah dijarah sehari sebelumnya juga masih ramai menjarah sisa-sisa 

barang-barang yang ada, khususnya barang elektronik. 
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Aksi penjarahan di Palembang hanya terjadi 2 hari yaitu tanggal 14-15 

Mei 1998, namun dampak ekonomi yang dirasakan para korban sangatlah besar. 

Ada sekitar ratusan pertokoan di kota Palembang yang rusak, baik itu rusak 

ringan, maupun berat seperti terbakar. Catatan signifikan dari Polda Sumsel 

mencatat bahwa ada sekitar 179 toko dan 109 rumah yang rusak, kemudian ada 11 

motor dan 15 mobil terbakar, serta total 195 kerusakan fasilitas umum (Sriwijaya 

Pos, 16 Mei 1998)  

Tanggal 17 Mei 1998, keadaan kota Palembang sebenarnya telah kondusif 

di mana aksi penjarahan dan kerusuhan sudah tidak terlihat lagi. Disamping itu 

lalu-lintas juga kembali ramai di buka, di mana beberapa rute angkutan umum 

telah beroperasi. Pasar-pasar tradisional juga telah banyak dibuka, hanya saja 

harga-harganya sudah tak terkendali pasca krisis dan keterbatasan stok akibat 

dijarah. Khususnya untuk harga sayuran seperti cabai yang menyentuh angka 

belasan ribu per-kilogramnya. Hal ini mungkin bisa dimaklumi karena pedagang 

yang berjualan hanya sedikit, sehingga mereka bisa mempermainkan harga 

(Sumatera Ekspress, 18 Mei 1998). 

Tanggal 23 Mei 1998 pasar 16 Ilir yang merupakan pasar tradisional di 

kota Palembang sudah mulai pulih di mana telah ada sebagian besar pedagang 

yang menjual dagangannya di pasar tersebut. Pengunjung pasar juga telah ramai 

kembali. Para pedagang cukup repot meladeni para pembeli yang sangat banyak 

membutuhkan barang kebutuhan pokok, karena langkanya barang-barang tersebut 

ketika kerusuhan. Sebenarnya para pedagang kecil juga mengalami kelangkaan 

barang dagangan mereka, namun hal ini cepat saja diantisipasi oleh para pedagang 

besar yang telah menyuplai barang-barang tersebut kepada pedagang kecil. 

(Sriwijaya Pos, 25 Mei 1998) 

Menurut Nanda (2015: 150) ada beberapa subjek yang harus dibedakan 

dalam peristiwa Mei 1998 di Palembang ini. Pertama, adalah golongan mahasiswa 

yang awalnya memotori gerakan yang sifatnya intelektual. Mereka melakukan 

protes dan dengar pendapat kepada DPRD Provinsi Sumsel masalah Reformasi 

ini. Mahasiswa lewat para perwakilannya menolak jika mereka juga dikategorikan 

sebagai kriminal yang melakukan aksi penjarahan di berbagai Toko. Mereka 
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mengklaim telah menarik diri dari jalan ketika penjarahan berlangsung. 

Mahasiswa juga mengatakan ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab 

dalam barisan mereka yang menyerukan bertindak anarkis, sehingga para 

mahasiswa yang terpancing emosinya akhirnya melakukan pengrusakan. 

Sedangkan yang kedua, mereka yang melakukan penjarahan adalah 

mereka yang dikategorikan sebagai masyarakat. Sesuai dengan laporan kepolisian 

ketika terjadinya penangkapan oleh polisi, kebanyakan mereka adalah warga, 

bahkan warga disekitar pertokoan tersebut. Disamping itu tindakan kriminal ini 

bukan hanya di jalankan oleh orang dewasa namun juga oleh anak-anak. Gerakan 

yang dilakukan oleh masyarakat ini cenderung merupakan gerakan yang 

oppotunis. Hal ini menandakan adanya dua subjek yang berbeda dari peristiwa 

Mei yang terjadi di kota Palembang. Masing-masing memiliki porsinya tersendiri 

dalam peranannya. Mahasiswa selain motor dari gerakan intelektual, namun 

mereka pula yang mengawali kerusuhan. Hal ini kemudian diikuti oleh banyak 

penduduk keesokan harinya dengan melakukan penjarahan (Nanda, 2015: 151). 

Studi terdahulu yang dilakukan oleh Annisa (2010) tentang kerusuhan Mei 

1998 (Studi Deskriminasi Etnis Cina di Jakarta Timur) menunjukkan bahwa 

kehidupan masyarakat etnis Cina di Jakarta Timur pasca Kerusuhan Mei 1998 

dapat dikatakan membaik secara keseluruhan. Meskipun terdapat korban jiwa 

serta kerugian akibat pengrusakan serta pengjarahan yang dilakukan massa, 

kehidupan etnis Cina lebih bebas dibandingkan pada masa pemerintahan Orde 

Baru. Pemerintah Habibie mengeluarkan kebijakan yang menghapus istilah pri 

dan non pribumi. Abdurrahman Wahid mengeluarkan kebijakan yang mencabut 

larangan etnis Cina untuk mengekspresikan budayanya dan menjadikan hari Raya 

Imlek sebagai Libur Nasional. 

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Juliandry (2014) tentang 

dampak kerusuhan Mei 1998 terhadap pengusaha etnis Cina di Petukangan 

Jakarta tahun 1998-2003 menunjukkan bahwa kerusuhan Mei 1998 adalah 

kerusuhan yang terjadi secara spontanitas namun ada unsur kesengajaan dan 

tersusun secara sistematis dan bersamaan dengan isu kebencian anti Cina. Dalam 

kerusuhan tersebut pengusaha etnis Cina di daerah Petukangan juga mengalami 
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dampak langsung akibat penjarahan dan pengrusakan, namun mereka lebih 

memilih bertahan dan tetap berdagang di daerah Petukangan bahkan berkembang 

sampai dengan saat ini. 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Fuji (2015) tentang kerusuhan 

Pasar Glodok: studi kasus etnis Cina di Kelurahan Glodok Kecamatan Taman Sari 

Jakarta Barat 1998-2000 menunujukkan bahwa dampak dari aksi kerusuhan ini 

adalah pedagang kehilangan harta benda, kios, dan pekerjaan. Penyelesaian 

terhadap kerusuhan ini menjelang pergantian presiden mengalami perbedaan. 

Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie menerapkan kebijakan perbaikan 

pasar Glodok dan pembentukan TGPF untuk menemukan, mengungkap fakta, 

pelaku, dan latar belakang peristiwa kerusuhan Mei 1998, sedangkan Presiden 

Abdurrahman Wahid memberi kebebasan etnis Cina dibidang sosial budaya, 

agama, dan politik yang kemudian berpangaruh terhadap perkembangan Glodok, 

seperti hadirnya tabloid Glodok Standart berbahasa Mandarin. 

Menarik memang jika melihat para korban yang rata-rata adalah berasal 

dari etnis Cina. Sebagaian besar toko yang dihancurkan dan dijarah oleh massa 

adalah kepunyaan etnis Cina, belum lagi dihitung dengan korban jiwa seperti 

tindak kriminal lain seperti pembunuhan dan pemerkosaan. Sentimen rasial 

tersebut terlihat dalam beberapa bentuk seperti : tulisan-tulisan pada tembok atau 

kain yang berisi kata-kata makian, kata-kata makian yang menyertai aksi-aksi 

kerusuhan, pemeriksaan “sweeping” terhadap etnis Cina, pemilihan sasaran-

sasaran perusakan atau penjarahan terhadap barang atau bangunan milik etnis 

Cina, tulisan-tulisan di tembok atau di kain bertuliskan seperti “milik pribumi”, 

“muslim”, dan sebagainya (Suhandinata, 2009:45) 

Kerusuhan Mei 1998 berdampak besar bagi pengusaha etnis Cina yang 

mengalami kerugian sangat banyak. Toko-toko elektronik, gudang-gudang besar 

logistik milik pengusaha Cina serta bank-bank swasta. Banyak dari etnis Cina 

yang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga berdagang adalah pekerjaan 

utamanya. Usaha yang telah mereka bangun dengan kerja keras bertahun-tahun 

hancur dalam satu hari, yaitu pada peristiwa kerusuhan Mei 1998. 
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Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian sejarah di kota Palembang dengan judul 

penelitian “Dampak Kerusuhan Mei 1998 terhadap Kehidupan Etnis Cina di Kota 

Palembang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana awal masuk etnis Cina di Palembang? 

2. Bagaimana kehidupan etnis Cina di kota Palembang menjelang kerusuhan 

Mei 1998? 

3. Bagaimana dampak kerusuhan terhadap Etnis Cina di Palembang? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 

Agar dalam pembahasan tidak terjadi kerancuan dan mudah diuraikan 

secara jelas dan sistematis, maka perlu adanya pembatasan dalam membahas suatu 

permasalahan. Oleh karena itu dalam penulisan ini perlu dibatasi ruang lingkup 

kajiannya. Ruang lingkup ini meliputi: 

1. Skup Spasial 

Skup spesial dalam  penelitian ini yaitu  mengadakan pembatasan wilayah 

yang menjadi objek dan peristiwa yang terjadi. Dalam penulisan ini peneliti 

menentukan batasan skup spasial yaitu wilayah kota Palembang sebagai daerah 

yang akan diteliti. 

2. Skup Temporal 

Skup temporal yaitu berhubungan dengan kurun waktu atau kapan peristiwa 

itu terjadi. Dalam Penulisan ini peneliti membatasi permasalahan dengan 

skup temporalnya yaitu tahun 1998 - 2003. Batasan skup temporal ini di 

dasari pada tahun terjadinya kerusuhan.  
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah penelitian yang dirumuskan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mendeskripsikan awal masuk etnis Cina di Palembang 

2. Untuk mendeskripsikan kehidupan etnis Cina di kota Palembang 

menjelang kerusuhan Mei 1998 

3. Untuk mendeskripsikan dampak positif dan negatif dari kerusuhan Mei 

1998 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang dirumuskan, maka manfaat dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

 

1.5.1 Manfaat Teoritik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan mata kuliah pendidikan sejarah. 

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu 

bahan masukan bagi Dinas pendidikan kota Pelembang dalam menambah 

bukti-bukti baru mengenai kronologi kerusuhan Mei 1998 dalam dunia 

pendidikan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan 

bagi Universitas dalam pengabdian pada masyarakat tentang dampak 

kerusuhan Mei 1998 yang Selama ini pemerintah kurang transparan dalam 

memberikan data-data fakta sejarah terhadap kehidupan etnis Cina dalam 

kerusuhan Mei 1998. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1 Hakikat Kerusuhan 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, rusuh memiliki arti yaitu banyak 

gangguan keamanan seperti pencurian, perampokan, pembegalan, tidak aman, 

kacau, ribut, gaduh, dan huru-hara. Huru Hara disini berartikan suatu keadaan di 

satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam 

kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan 

keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta 

rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga 

timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh 

kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau 

transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (duapuluh empat) jam 

secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut. 

Sedangkan pengertian Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat 

(baik positif maupun negatif). (Haryono (Ed) 2009:171-724). 

Kerusuhan massa/ konflik sosial secara langsung akan menimbulkan 

dampak yang negatif. Bentrokan, kekejaman, maupun kerusuhan yang terjadi 

antara individu dengan individu, suku dengan suku, bangsa dengan bangsa, serta 

agama dengan agama kesemuanya itu akan menimbulkan korban jiwa, materil, 

spiritual, serta berkobarnya rasa kebencian dan dendam yang akan berdampak 

pada terhentinya kerjasama diantara keduabelah pihak yang berkonflik, terjadi 

rasa permusuhan, terjadi hambatan, dan terhentinya kemajuan masyarakat. 

Kesemuanya itu akan memunculkan kondisi dan situasi disintegrasi sosial yang 

menghambat pembangunan.  

Jadi yang dimaksud dengan Kerusuhan massa adalah sekolompok orang 

yang berkumpul untuk melakukan tindakan yang berdampak mengganggu 

ketertiban, keamanan suatu bangsa atau negara sehingga menimbulkan dampak 
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negatif yang merugikan dan mengganggu kesejahteraan daerah atau bangsa itu 

sendiri. 

 

2.2  Kronologi Kerusuhan Mei 1998 di Kota Palembang 

Peristiwa kerusuhan tanggal 13-15 Mei 1998 tidak dapat dilepaskan dari 

konteks dinamika sosial masyarakat Indonesia pada masa itu, yang ditandai 

dengan rentetan peristiwa Pemilu 1997, krisis ekonomi, Sidang Umum MPR RI 

Tahun 1998, demonstrasi mahasiswa, penculikan para aktivis dan tertembaknya 

mahasisvra Trisakti. Pada peristiwa inilah rangkaian terjadi secara akumulatif dan 

menyeluruh.  

Dapat dilihat sebagai titik api bertemunya dua proses pokok yakni proses 

pergurmulan elit politik yang intensif yang terpusat pada pertarungan politik 

tentang kelangsungan rezim Orde Baru dan kepemimpinan Presiden Soeharto 

yang telah kehilangan kepercayaan rakyat dan proses cepat pemburukan ekonomi. 

Sejarah dimulai pada zaman soeharto yang mengakibatkan mahasiswa demo 

untuk menurunkan tahta presiden pada waktu itu, demo mengakibatkan toko-toko 

di pasar tutup semua bahkan toko yang tutup saja dibongkar dan dijarah. (Hasil 

wawancara,01. 28 April 2019). 

Peristiwa Mei 1998 ini pada dasarnya memang merupakan peristiwa 

nasional, namun juga terjadi diberbagai daerah termasuk di Palembang. Persoalan 

ekonomi yang memburuk disertai dengan keadaan politik yang tak menentu 

menjadi sebab utama mengapa hal ini berlangsung. Peristiwa yang pada awalnya 

hanya terjadi di Jakarta, kemudian menyebar bahkan hingga ke Palembang. Ciri 

kelokalan ini bukan hanya masalah skup spasial namun juga pola kerusuhan yang 

terjadi. Subjeknya pun bukan cuma mahasiswa yang merupakan golongan 

intelektual, namun juga masyarakat yang kebanyakan merupakan orang-orang 

awam.  

Kerusuhan yang terjadi diberbagai daerah seperti Di Solo, keterlibaitan 

para preman termasuk organisasi pemuda setempat, juga dari kelompok yang 

berbaju loreng dan baret merah sebagaimana yang digunakan satuan Kopassus, 
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dalam mengkondisikan terjadinya kerusuhan. Kasus-kasus Solo, mengindikasikan 

keterkaitan antara kekerasan massa di tingkat bawah dengan pertarungan elit di 

tingkat atas. Penumpangan kasus Solo melalui provokator lokal dipermudah oleh 

kenyataan, bahwa aksi-aksi mahasiswa Solo sebelum kerusuhan sudah 

menimbulkan bentrokan dan korban fisik, bahkan pada masa-masa sebelum 

mahasiswa di kota lain berdemontrasi. 

Surabaya dan Lampung dapat dikelompokkan menjadi satu kategori 

karena beberapa ciri yang serupa. Di kedua kota ini, kerusuhan relatif berlangsung 

cepat dan segera dapat diatasi, skalanya relatif kecil dengan korban dan kerugian 

yang tidak begitu parah. Sekalipun pada kasus kedua kota ini juga didapati 

“penumpang gelap” (free rider) dan provokator lokal, tetapi keduanya 

menunjukkan lebih menonjolnya sifat lokal, sporadis, terbatas dan spontan. Di 

Lampung kerusuhan bermula dari mogoknya sopir angkutan desa Banjarjaya yang 

meluas hingga ke kota Tanjung Karang. Sedangkan di Solo tanggal 14 mei 1998 

terjadi pengrusakan dan pembakaran berbagai toko dan bangunan.  

Kasus Medan, unsur-unsur penggerak lokal dengan ciri preman kota lebih 

menonjol lagi. Di Medan Kerusuhan terjadi tanggal 5 mei 1998 berawal dari 

bentrokan aparat kepolisian melawan mahasiswa, peristiwa ini meluas kesekitar 

kota diluar Medan lainnya. Patut diingat, bahwa kerusuhan di Medan sudah terjadi 

sepekan sebelum kerusuhan tanggal 13-15 Mei 1998 di lima kota lainya, namun 

Medan merupakan titik awal rangkaian munculnya kerusuhan secara nasional.  

Kerusuhan di daerah yang terjadi di Palembang merupakan imbas dari 

kerusuhan dari Jakarta sebagai pusat kekuasaan, yang tidak dapat mengendalikan 

keadaan, hingga menjalar ke Palembang. Politisasi SARA (Suku, Agama, Ras. 

Antar golongan), khususnya etnis. Menyebabkan adanya penjarahan kecil-kecil di 

Palembang. (Hasil wawancara,04. 25 Mei 2019) 

Hasil wawancara dengan ibu X di Palembang pada tanggal 6 Mei 2019 

Pukul 13.30 beliau tinggal di Mayor Ruslan sebelum IBA (Responden tidak ingin 

disebutkan identitas) mengatakan bahwa: 
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“Saat terjadinya kerusuhan itu kondisi ibu masih di 

perjalanan lihat bank BCA di Palimo sudah dibakar, dan ada 

beberapa penjarahan. Kami pada saat itu meminta 

pertolongan ke salah satu teman saya dia pribumi, beliau 

salah satu dosen FKIP Unsri, jadi saya dan keluarga saya 

menumpang dirumahnya  kami ada 6 orang yaitu suami saya, 

anak saya 2, anak adek dan mertua saya tinggal disana selama 

2 malam. Pada saat itu kami merasa takut untuk keluar rumah 

jadi untuk keluar rumah saya pakai kerudung walaupun saya 

bukan orang muslim, cara lainnya dengan pasang sejadah di 

rumah biar tidak dijarah”.  

 

Berdasarkan penjelasan informan di atas dapat dipahami bahwa kronologi 

kerusuhan Mei 1998 di kota Palembang adalah adanya pemburukan ekonomi di 

Indonesia yakni terjadinya krisis moneter dengan susahnya bahan makanan pokok 

dan antrian kenderaan berbaris panjang menyerbu pom bensin karena langkanya 

bahan bakar minyak sehingga menimbulkan kehilangan kepercayaan rakyat. Sejak 

itu demonstrasi-demonstrasi mahasiswa mewakili rakyat semakin marak dan 

berani termasuk di Palembang dengan agenda yang sama yakni agenda Reformasi 

dilaksanakan. Krisis moneter berkembang menjadi krisis politik, puncaknya pada 

tanggal 13-15 Mei 1998 dengan meletusnya kerusuhan massal di Jakarta dan kota-

kota lain seperti Palembang. Kerusuhan berbentuk penjarahan, pembakaran mobil 

dan gedung-gedung, serta aktivitas kriminal lainnya. 

Pola umum kerusuhan di Jakarta terjadi dalam empat tahap, yaitu: (a) 

tahap persiapan/pra perusakan meliputi aktivitas memancing reaksi dengan cara 

membakar material tertentu (ban, kayu, tong sampah, barang bekas) dan atau 

dengan cara membuat perkelahian antar kelompok/pelajar juga dengan 

meneriakkan yel-yel tertentu untuk memanasi massa,/menimbulkan rasa 

kebencian seperti: “mahasiswa pengecut”, “polisi anjing”; (b) tahap perusakan 

meliputi aktivitas seperti: melempar batu, botol, mendobrak pintu, memecahkan 

kaca, membongkar sarana umum dengan alat-alat yang dipersiapkan sebelumnya; 

(c) tahap penjarahan meliputi seluruh aktivitas untuk mengambil barang atau 

benda-benda lain dalam gedung yang telah dirusak; (d) tahap pembakaran yang 
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merupakan puncak kerusuhan yang memberikan dampak korban dan kerugian 

yang paling besar. 

Peristiwa serupa juga terjadi di Palembang dimana konsentrasi kriminalitas 

terjadi di pasar-pasar baik itu tradisional maupun moderen yang pusatnya terletak 

di sekitar Jembatan Ampera dan jalan Jend. Sudriman. Terjadinya kerusuhan Mei 

1998 di kota Palembang tidak terjadi begitu saja, tidak spontan melainkan adanya 

provokator. Beda yang terjadi di kota-kota lain di Indonesia seperti Jakarta dan 

Medan.  

Para provokator inilah yang mengarah para pendemo dan masyarakat 

melakukan kerusuhan. Jadi kerusuhan Mei 1998 itu sudah direncanakan dengan 

baik agar terjadi kerusuhan dalam skala yang lebih besar. Hasilnya bisa kita baca 

di media-media massa betapa besarnya korban jiwa selama kerusuhan tersebut. 

Mereka berkumpul secara terencana dalam jumlah besar di sekitar gedung-gedung 

pusat pertokoan. Kemudian mereka memasuki gedung-gedung tersebut dengan 

meakukan penjarahan dan pembakaran. Hal ini disebabkan sangat lemahnya 

upaya penyelamatan yang dilakukan para aparat keamanan. (Hasil wawancara,02. 

26 april 2019). 

Kerusuhan mempunyai pola umum yang dimulai dengan berkumpulnya 

massa pasif yang terdiri massa lokal dan massa pendatang (tak dikenal), kemudian 

muncul sekelompok provokaror yang memancing massa dengan berbagai modus 

tindakan seperti membakar ban atau memancing perkelahian, meneriakkan yel-yel 

yang memanasi situasi, merusak rambu-rambu lalu lintas dan sebagainya. Setelah 

itu, provokator mendorong massa untuk mulai melakukan pengrusakan barang 

dan bangunan, disusul dengan tindakan menjarah barang dan di beberapa tempat 

diakhiri dengan membakar gedung atau barang-barang lain. Dibeberapa lokasi 

ditemukan juga variasi, dimana kelompok provokator secara langsung melakukan 

pengrusakan, baru kemudian mengajak massa untuk ikut merusak lebih lanjut.  

Para pelaku kerusuhan 13-15 Mei 1998 terdiri dari dua golongan yakni 

pertama, massa pasif (massa pendatang) yang karena diprovokasi berubah 

menjadi massa aktif, dan kedua, provokator. Provokator umumnya bukan dari 
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wilayah setempat, secara fisik tampak terlatih, sebagian memakai seragam sekolah 

seadanya, (tidak lengkap), tidak ikut menjarah, dan segera meninggalkan lokasi 

setelah gedung atau barang terbakar. Para provokator ini juga yang membawa dan 

menyiapkan sejumlah barang untuk keperluan merusak dan membakar seperti 

jenis logam pendongkel, bahan bakar cair, kendaraan bom molotov, dan 

sebagainya. 

Peristiwa kerusuhan  yang terjadi di ibukota dan kota besar lainnya 

termasuk Palembang menimbulkan ketakutan akan menjalarnya kerusuhan, 

pengrusakan dan penjarahan pada daerah lainnya. Sehingga menimbulkan isu-isu 

yang beredar di masyarakat. 

Isu adanya unjuk rasa di Kayuagung, membuat toko ditutup sejak siang. 

masyarakat kota Kayuagung keluar dari rumah dan memadati lingkungan pasar 

pagi. Isu juga sempat membuat geger warga Sekayu (Muba) karena beredar isu 

unjuk rasa di pasar Sekayu. Pagi itu isu dihembuskan lewat telepon kepada 

pemilik toko manisan, Aking setelah menerima telepon dari seseorang yang tidak 

bertanggung jawab , Aking langsung menutup toko, melihat itu pedagang lainnya 

ikut menutup tokonya untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan. 

(Sriwijaya Post, 16 Mei 1998 ) 

Aksi keprihatinan yang berakhir dengan kerusuhan di kota Palembang juga 

berimbas kedaerah-daerah terutama Kota Administratif Prabumulih. Prabumulih 

yang merupakan kota yang cukup ramai dan posisinya yang berdekatan dengan 

kota Palembang  memungkinkan menjadi tempat pelarian orang luar dan 

melakukan tindak kerusuhan, pengrusakan, dan penjarahan atas dasar itulah 

siskamling akan lebih difokuskan. Meskipun situasi dan kondisi Kota 

Administratif Prabumulih tetap aman dan terkendali, petugas dari Polsek, 

Koramil, dan Yon Zipur 2 Prabumulih serta petugas siskamling tetap melakukan 

pengamanan dan berjaga-jaga diseluruh sudut kotatif setempat. Tampak 

disepanjang jalan Sudirman selama 24 jam bertugas berjaga bersama lapisan 

masyarakat lainnya. menurut pedagang, meskipun masih ada isu yang 

berkembang saat itu, namun mereka tetap percaya bahwa di Prabumulih tidak 
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akan menjadi kerusuhan seperti halnya terjadi di ibu kota beberapa hari lalu. 

(Sumatera Ekspres, 20 Mei 1998) 

Isu bakal merambahnya kerusuhan di Prabumulih telah membuat roda 

perekonomian di kota itu terhenti. Banyak pertokoan yang tutup bahkan bank-

bankpun tidak melakukan kegiatan, seperti Bank BCA, BNI, Danamon, Bank 

Sumsel tutup tanpa memberi pengumuman terlebih dahulu kepada para nasabah. 

kendati dilanada isu kerusuhan suasana di Prabumulih tetap aman. hanya saja 

suasana jalan terlihat sepi. (Sumatera Ekspres, 18 Mei 1998) 

Pengaktifan siskamling juga terjadi di Muara Enim. Kodim 0404 Muara 

Enim mengajak seluruh masyarakat , OKP, Ormas, instansi, maupun pihak-pihak 

terkait lainnya untuk mengaktifkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan 

(siskamling). langkah antisipasi ini dilakukan agar Muara Enim sebagai jalur 

perlintasan tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan. Gerakan ini akan dimulai 

dengan melibatkan peran masyarakat secara optimal. (Sumatera Ekspres, 16 Mei 

1998 Hal 6) 

Mahasiswa Yayasan Pendidikan Islam (YPI), Sekolah Tinggi Agama 

Islam (STAI) Baturaja di gedung DPRD OKU mereka datang menghadap anggota 

dewan guna menyampaikan pernyataan sikap serta berdialog dengan wakil rakyat 

dan perwakilan Bupaki OKU serta unsur Muspida Oku. Lima pernyataan sikap 

yang disampaikan yaitu ungkapan bela sungkawa atas meninggalnya 6 mahasiswa 

Trisakti, mengecam oknum aparat keamanan yang melakukan tindakan kekerasan 

terhadap mahasiswa yang turun kejalan,  mewujudkan pemerintah yang bersih dan 

berwibawa, turunkan ongkos angkutan umum, dan terakhir segera hapuskan 

perjudian dalam bentuk apapun. Akibat adanya sikap yang dinyatakan oleh 

mahasiswa STAI tersebut semua toko dan bank tutup. Toko-toko yang ada dijalan 

Sudirman, Serma Zakaria, A. Yani, dan Kamp kemarung serta jalan protokol 

lainnya tutup. Di terminal Pasar baru yang biasanya dipenuhi kendaraan umum 

sepi, Pasar Inpres toko-toko juga tutup. (Sumatera Ekspres, 16 Mei 1998 Hal 6). 

Palembang baik-baik saja jika tidak mendapat imbas dari keadaan luar 

Palembang dalam hal ini pusat kota yaitu Jakarta, kemudian adanya gejolak 
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tersendiri di Palembang sehingga Palembang sendiri terdampak terhadap 

kerusuhan Mei 1998, kerusuhan yang terjadi di Palembang tidak signifikan dan 

meluas tetapi beberapa kasus yang menimpa etnis Cina tidak dapat terelakan baik 

Seberang Ulu maupun Ilir, kondisi Palembang saat itu mencengkam. hal ini 

diperkuat dengan hasil wawancara dengan bapak Herwansyah yang mengatakan 

bahwa pada arah Plaju saat itu mencengkam dimana jalan-jalan protokol kita itu 

di beri garis pembatas dan di jaga oleh aparat baik dari TNI maupun Polri. Namun 

dampak itu tidak terjadi keseluruh daerah di Indonesia seperti di Bangka Belitung 

kondisi aman hal tersebutlah yang membuat orang-orang etnis Cina dari ibu kota 

Jakarta, Bandung, Surabaya termasuk  Palembang itu banyak eksodus ke Bangka 

Belitung.  

Sebelum melakukan pengrusakan para mahasiswa ini awalnya bergerak 

menuju kantor DPRD Provinsi untuk melakukan dengar-pendapat. Namun karena 

tidak puas dengan jawaban para anggota dewan, massa mahasiswa akhirnya 

bergerak menuju jalan Jend. Sudirman, dimana disana banyak sekali terdapat 

pertokoan yang menjadi objek pelemparan batu oleh massa yang tidak puas. 

Diperkirakan hampir sekitar 45 toko mengalami kerusakan seperti kaca yang 

pecah atau pengrusakan bagian lainnya, namun belum terdapat penjarahan pada 

pengrusakan ini.  

Aksi penjarahan benar-benar terjadi pada tanggal 14 Mei 1998 di kota 

Palembang. Mengetahui toko-toko yang sudah rusak pintu dan kacanya, maka 

para penjarah dengan mudah bisa mengambil barang-barang dan isi toko. Mereka 

melakukan penjarahan di beberapa titik pertokoan di kota Palembang seperti 

daerah pasar 16 ilir, pasar tengkuruk, jalan Jend. Sudirman, Pulau mas, dan 

beberapa tempat lainnya. Ribuan massa selain merusak bangunan di berbagai 

tempat juga menjarah dan membongkar toko-toko. komplek pertokoan Tengkuruk 

permai (Jembatan Ampera seberang ilir) dibakar. kawasan lain yang dirusak 

massa antara lain di jalan Kapten A Rivai, Veteran, pertokoan pasar Cinde dan 

kawasan depan SMU 3, termasuk laboratorium Foto Fuji Image Plaza. Kendaraan 

roda dua dan empat dibakar. Beberapa toko dibakar massa antara lain Musitex, 



31 

 

Sinar matahari,Gajah Mada, Tiga-Tiga jaya, PD Jaya Elektronik, Toko Emas 

setuju, Sinar Laut, harco, Halimun, Sinar Agung, Panca, simsu. dikawasan lain, 

disepanjang jalan Jenderal Sudirman tampak toko-toko dirusak massa . toko-toko 

yang dirusak massa antara lain Marathon, Pasifik Jaya, Bank Sumsel, Hotel 

Permata, Permai Jaya, PD Mega Jaya, Atalas, Mitra Mandiri, Indolok Bakti 

Utama, CV union Jaya Motor, Bakso Super, Aneka, Adi Warna, Fajar Baru, Asia, 

Ampera dan beberapa pertokoan lainnya. (Sriwijaya Post , Jum’at 15 Mei 1998 

hal 11) 

Disini yang melakukan penjarahan adalah para warga, dimana data yang 

dihimpun oleh Surat kabar Sriwijaya Pos terdapat sekitar 300 orang yang 

diamankan oleh pihak kepolisian. Para penjarah rupanya bukan hanya terdiri dari 

laki-laki dewasa, namun juga ada beberapa wanita dan ironisnya juga dilakukan 

oleh puluhan anak-anak. Mereka menjarah barang-barang mulai dari barang-

barang elektronik, sembako, hingga pakaian. (Sriwijaya Post , Jum’at 15 Mei 

1998) 

Aksi penjarahan ini kemudian berlanjut lagi keesokan harinya, dan tempat 

yang dituju adalah pasar-pasar dengan skala yang lebih kecil atau pasar 

tradisional. Pasar-pasar tersebut seperi pasar 7 Ulu, pasar 10 Ulu, pasar Plaju, dan 

pasar Lemabang. Para penjarah tidak hanya menjarah toko-toko besar, namun 

juga toko-toko yang kepemilikan dari orang pribumi yang kecil juga turut dijarah. 

Disini mereka cenderung menjarah barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, 

terigu, minyak sayur, dan gula.  

Selain itu massa yang berada disekitar pertokoan yang besar yang telah 

dijarah sehari sebelumnya juga masih ramai menjarah sisa-sisa barang-barang 

yang ada, khususnya barang-barang elektronik. Aksi penjarahan kerusuhan Mei 

1998 di Palembang memakan korban yang sangat besar. Ada ratusan rumah, 

pertokoan, kenderaan milik etnis Cina dan fasilitas umum di kota Palembang yang 

rusak dan terbakar. (Hasil wawancara,03. 30 April 2019). 

Hari-hari berikutnya kriminalitas yang dilakukan oleh masyarakat dan 

beberapa mahasiswa tidak bisa dielakkan lagi. Daerah-daerah yang menjadi target 
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kerusuhan yang merupakan perkampungan dan pertokoan milik etnis Cina adalah 

Kampung Kapitan, Kemang Manis, Dempo, daerah 15 & 16 Ilir, Veteran, Mayor 

Ruslan, Lapangan Hatta, Bangau, Kertapati (di Depan Polsek Kertapati), Talang 

Buruk, Belakang Pahlawan, Kemuning (pangkal), Pasar Kuto, 10 Ulu, Padang 

Selasa, Puncak sekuning, Lr. Tembusan Bukit Besar, Ilir Barat, Cinde, Jalan. 

Sersan Wahab, Sekip, Basuki Rahman, Kemuning. (Hasil wawancara,03. 30 April 

2019). 

Berdasarkan penjelasan informan di atas dapat dipahami bahwa latar 

belakang terjadinya kerusuhan Mei 1998 di kota Palembang adalah adanya krisis 

ekonomi membuat rakyat yang miskin bertambah miskin, sedangkan yang kaya 

tidak terlalu peduli dengan hal tersebut, sehingga pada akhirnya rakyat berontak 

membuat kerusuhan akibat hanyutan dari provokator. Hasilnya bisa betapa 

besarnya korban jiwa selama kerusuhan tersebut. Mereka berkumpul secara 

terencana dalam jumlah besar di sekitar gedung-gedung pusat pertokoan. 

Kemudian mereka memasuki gedung-gedung tersebut dengan melakukan 

penjarahan dan pembakaran pertokoan milik etnis Cina dengan Hasil penjarahan 

kemudian dijual kepada masyakakat pribumi. 

2.3 Etnis Cina di Indonesia 

Sejarah orang Cina di Indonesia sudah beratus-ratus tahun lamanya. 

Berbagai sumber mereka telah hadir di Indonesia sejak abad ke-5 yaitu dengan 

kunjungan pendeta Fa Hien di Tarumanegara, I-Tsing di Sriwijaya dan terus 

berlanjut pada masa-masa setelahnya. Menjelang abad ke-19, kehadiran orang 

Cina ke Indonesia semakin banyak, pada mulanya kebanyakan dari mereka adalah 

kaum laki-laki yang diikuti oleh kaum perempuan, (Hidajat, 1993: 53). 

Keberadaan orang-orang Cina di Indonesia ditandai dengan adanya 

perkampungan Cina di pesisir Utara Jawa seperti Tuban, Demak, dan Jepara pada 

abad ke-15, (Ricklefs, 1991: 6). Para imigran Cina itu berasal dari Propinsi Fujian 

dan Kwangtung di pantai selatan dan tenggara. Mereka adalah orang Cina dari 

kelompok bahasa yang berbeda-beda seperti Hokkian, Hakka, Theo Chiu, Kanton, 
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Hok Chiu, Hok Chia, Heng Hua, Hainese (Hailam). Orang-orang Heng Hua, Hok 

Chia, dan Hokkian disebut Minnan. (Pratiwo, 2010: 15). 

Adapun faktor yang menyebabkan mereka melakukan migrasi karena 

tekanan ekonomi dalam negara Tiongkok sehingga orang-orang Cina merantau ke 

Asia Tenggara dari Pantai China dengan hembusan angin muson Desember-Mei 

menyusuri daratan Asia Tenggara. Jadi, faktor kemiskinan menjadi salah satu 

sebab orang Cina bermigrasi ke Asia Tenggara. Di samping itu, keadaan politik 

dalam negeri seperti Perang Candu 1839, Pemberontakan Taiping 1851 dan krisis 

ekonomi yang terjadi berulang kali seperti wabah kelaparan akibat kegagalan 

panen telah mendorong ribuan imigran dari China Selatan mencari pekerjaan ke 

luar negeri. Inilah yang menyebabkan orang-orang Cina bermigrasi ke wilayah 

selatan (Asia Tenggara, diantaranya Indonesia) 

 

2.4 Berakhirnya Rezim Orde Baru 

Pemerintahan Orde Baru dimulai sejak tahun 1966 – 1998, dengan adanya 

Surat Perintah Sebelas Maret, yang kemudian disalah artikan sebagai surat 

pemindahan kekuasaan. Pada tanggal 27 Maret 1968, Soeharto diangkat sebagai 

presiden hal ini berdasarkan Ketetapan MPRS No. XLIV/MPRS/1968, sampai 

hasil pemilu ditetapkan pada tanggal 10 Maret 1983, beliau mendapat 

penghargaan sebagai Bapak Pembangunan Nasional. (Ghalia, 2008: 43). 

Pada puncak kepemimpinan Orde Baru, para pembantu presiden sendiri 

mulai membelot. Pada Senin, 18 Mei 1998, di dalam gedung DPR, dengan 

dikelilingi oleh para mahasiswa yang memang telah memboikot gedung 

DPR/MPR, Ketua MPR yang juga merangkap sebagai ketua DPR Harmoko 

mengatakan kepada para mahasiswa agar Soeharto mundur. Pada tanggal 19 Mei 

1998, Presiden Soeharto mencoba membalikan gelombang aksi yang 

menentangnya, namun gelombang aksi tersebut telah mencapai ukuran yang 

besar. (Donald, 2011: 553) 
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Presiden Soeharto berkonsultasi dengan sejumlah tokoh dari dalam dan 

luar rezimnya. Mereka menggarisbawahi kekacauan yang semakin meningkat. 

Soeharto yang sudah terkepung oleh gelombang aksi tersebut melakukan usaha 

terakhir dengan menjanjikan reformasi, termasuk pembentukan kabinet yang baru, 

atau sekurang-kurangnya melakukan penyusunan kembali kabinet yang sudah ada. 

Namun di hari itu juga Menko Ekuin Ginandjar kartasasmita, memberi tahu 

kepada Presiden Soeharto bahwa para pemegang kunci Orde baru telah menolak 

usul-usul presiden yang pada hakikatnya bermaksud untuk menyelamatkan 

kedudukan masing-masing. (Donald, 2011: 554) 

Pada tanggal 20 Mei 1998, Ginandjar dan Menteri Negara Perumahan 

Rakyat Akbar Tandjung mengepalai selusin menteri yang bertanggungjawab di 

bidang ekonomi menulis surat kepada Presiden Soeharto, menyatakan menolak 

untuk duduk di dalam kabinet yang akan dirombak sebagaimana dijanjikan oleh 

Presiden. Bagi presiden Soeharto pembelotan para menteri pada tanggal 20 Mei 

1998 merupakan pukulan terakhir, atau penutupan pintu terakhir dalam usahanya 

untuk mempertahankan kekuasaan. Pada malam itu juga Presiden Soeharto 

memutuskan untuk berhenti. (Donald, 2011: 556) 

Jenderal Besar TNI (Purn) Soeharto dikenal akrab dengan panggilan Pak 

Harto, Kamis, 21 Mei 1998 di Istana Merdeka, Jakarta memutuskan untuk 

berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Bersama dengan 

itu untuk mengisi kekosongan jabatan presiden, wapres BJ Habibie mengangkat 

sumpah menjadi Presiden Republik Indonesia di hadapan pimpinan Mahkamah 

Agung, disaksikan Pak Harto dan undangan lainnya. Dalam acara yang disiarkan 

langsung oleh Radio Republik Indonesia dan TVRI serta disaksikan puluhan 

wartawan dalam dan luar negeri, Pak Harto mengatakan keputusannya untuk 

berhenti dari jabatannya sebagai presiden setelah memperhatikan keadaanyang 

berkembang di tanah air dan secara sungguh-sungguh memperhatikan pandangan 

pimpinan DPR serta Fraksi-fraksi yang ada di dalamnya. (Chanif, 2003: 303) 

Tujuan akhir sekaligus puncak gerakan aksi mahasiswa yang akhirnya 

berhasil melengserkan presiden Suharto yang menjabat selama 32 tahun. 
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Akhirnya di Istana Merdeka, pada tanggal 21 Mei 1998 hari Kamis, pukul 09:05 

WIB, Suharto mengumumkan mundur dari kursi presiden. BJ Habibie langsung 

disumpah sebagai presiden ketiga Republik Indonesia.  

Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan 

sebagai tanda akhirnya Orde Baru, untuk kemudian digantikan “Era 

Reformasi“.Berakhirnya rezim Orde Baru, telah membuka peluang guna menata 

kehidupan demokrasi. Reformasi politik, ekonomi dan hukum merupakan agenda 

yang tidak bisa ditunda.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Dalam membahas dan meneliti peristiwa sejarah digunakan suatu cara atau 

metode tertentu karena suatu kebenaran mengenai suatu hal yang dapat diperoleh 

dengan cara – cara yang sudah ditentukan. Secara harfiah kata metode berasal 

dari bahasa Yunani yaitu methodos, merupakan gabungan dari kata meta dan 

hodos. Meta artinya menuju, melalui, sesudah dan mengikuti sedangkan hodos 

artinya jalan atau cara atau arah. Dalam arti luas metode adalah cara bertindak 

menurut sistem tertentu, sedangkan dalam arti khusus metode adalah aturan atau 

sistem tertentu (Sudarto, 1997 : 41). 

Ada beberapa pengertian metode diantaranya menurut Koentjaraningrat 

(1990: 7), metode adalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi 

sandaran ilmu yang bersangkutan, sedangkan pendapat lain mengemukakan 

pengertian metode adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan 

ilmiah. Metode menurut Anton Bakker ( 1984 : 10) dan Sumitro ( 1982 : 19) 

adalah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu. Dari definisi yang telah 

dikemukakan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa metode adalah cara 

atau jalan yang ditempuh dalam mencapai tujuan yang digunakan untuk 

memperluas pengetahuan ilmiah. 

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penulisan skripsi yang berjudul ” 

Dampak Kerusushan Mei 1998 Terhadap Etnis Cina di Kota Palembang Tahun 

1998-2003”  penulis menggunakan metode historis. Metode historis adalah 

seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber 

secara efektif, menilainya dengan kritis dan mengajukan sintesis dalam bentuk 

tertulis (Garraghan yang dikutip Abdurrahman, 1999 : 43). Sedangkan menurut 

Louis Gottchalk (1986 : 36) metode historis adalah menguji dan menganalisa 

secara kritis rekaman dan peninggalan pada masa lampau. Tujuan metode historis 
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adalah untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif 

dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintesiskan 

bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan. 

 

3.2 Langkah – langkah Penelitaian 

Adapun langkah-langkah kegiatan penelitian yang dilakukan dalam 

mempergunakan metode historis ini adalah sebagai berikut : 

 

3.2.1 Heuristik 

Heuristik berasal dari bahasa Yunani yaitu Heuriskin yang artinya 

menemukan. Heuristik merupakan salah satu teknik untuk mencari dan 

mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Heuristik adalah suatu teknik, suatu seni 

dan bukan suatu ilmu sehingga Heuristik tidak mempunyai peraturan-peraturan 

umum (Renier, 1997:133). Metode Heuristik merupakan suatu keterampilan 

dalam  menemukan, menangani dan memperinci bibliografi atau 

mengklasifikasikan dan merawat catatan-catatan. 

Sumber sejarah diklasifikasikan menjadi dua yaitu sumber Primer 

(Langsung atau direct) dimana sumber primer ini merupakan kesaksian langsung 

dari seseorang atau golongan, yang betul-betul menyaksikan suatu peristiwa. Dan 

sumber sekunder (tidak langsung atau indirect) merupakan kesaksian tidak 

langsung yang diberikan oleh seseorang. Dapat simpulkan bahwa seseorang atau 

kelompok tertentu dalam masyarakat memberikan kesaksian orang lain (Yass, 

2004 : 34). Dalam penulisan skripsi ini menggunakan sumber primer. 

Pada tahap awal ini penulis berusaha mencari dan mengumpulkan 

data-data berupa buku-buku dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan 

dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini. Dalam teknik 

pengumpulan data (Heuristik), penulis menggunakan metode studi kepustakaan. 

Studi kepustakaan yaitu mencari sumber dengan mengunjungi  
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Berbagai perpustakaan, diantaranya : Perpustakaan pusat UNSRI, Perpustakaan 

Wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Perpustakaan Ruang Baca Fkip Universitas 

Sriwijaya, Perpustakaan Sumatera Ekspres. Sumber-sumber yang bermanfaat 

dalam penulisan skripsi ini yaitu buku-buku dan koran-koran yang berisikan 

tentang kronologi kerusuhan di Jakarta dan di Palembang, serta peneliti data 

terpenting dari penelitian ini adalah dari koran Sumatera ekspres dan koran 

Sriwijaya Post yang terbit pada tahun yang sama yaitu Mei 1998 yang berisi 

tentang kronologi kerusuhan berupa pengrusakan tokodan penjarahan pada saat 

terjadinya kerusuhan Mei 1998 dikota Palembangpada tanggal 13-15 Mei tahun 

1998. 

  

3.2.2 Kritik Sumber 

Setelah ditemukannya sumber-sumber penelitian sejarah, maka yang 

dilakukan adalah uji validitasi sumber. Uji validitasi sumber-sumber sejarah inilah 

yang dalam penelitian sejarah lebih dikenal sebagai kritik (verifikasi) sumber-

sumber sejarah (Daliman, 2012 : 65). Hal ini dilakukan untuk lebih meyakinkan 

bahwa data yang diperoleh sudah akurat. Dalam penelitian ini ada dua kritik 

sumber yang digunakan : 

1. Kritik intern, mengkritik aspek dari dalam yaitu isi sumber dengan cara 

data yang didapatkan dievaluasi apakah fakta dari isi dokumen  tersebut 

adalah valid untuk kemudian dijadikan sebagai sumber sehingga diperoleh 

data yang akurat dan dapat dipercaya. 

2. Kritik ekstern, yakni melakukan pengujian terhadap aspek luar dari 

sumber atau data sejarah yang didapatkan dalam penelitian dengan tujuan 

untuk memperoleh kepercayaan, kemudian data yang sudah terjaring 

dipisahkan dan diorganisir menurut permasalahannya. 

Kritik internal sebagaimana yang disarankan oleh istilahnya 

menekankan aspek “dalam” yaitu isi dari sumber : kesaksian (testimoni). Setelah 

fakta kesaksian ditegakkan melalui kritik eksternal, tiba giliran sejarawan untuk 
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mengadakan evaluasi terhadap kesaksian itu. Ia harus memutuskan apakah 

kesaksian itu dapat diandalkan atau tidak (Sjamsudin, 2012:112). 

Pada tahap ini yang dilakukan seorang penulis adalah melakukan 

kritik terhadap data yang berhasil dikumpulkan untuk memperoleh keabsahan 

sumber. Dalam hal ini yang harus diuji adalah keabsahan tentang kesahihan 

sumber (otentisitas) yang dilakukan melalui kritik ekstern dan keabsahan 

tentang kesahihan sumber (kredibilitas) yang ditelusuri melalui kritik intern 

(Abdurrahman, 1999 : 58- 59). 

Kritik yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini yaitu berkaitan 

dengan sumber yang diperoleh melalui wawancara dan buku-buku  yang 

terkait dengan dampak kerusuhan Mei 1998 terhadap Etnis Cina serta hal-hal 

yang mengenai peristiwa yang terjadi pada tahun 1998-2003. Menghindari 

subjektifitas yang berlebihan maka penulis berusaha mengkritisi dengan 

melakukan perbandingan antara koran Sumatera Ekspres dan Sriwijaya Post 

yang terbit pada hari Kamis 14 Mei 1998 untuk mendapatkan keterangan 

yang jelas tentang awal perusakan di gedung DPRD Sumsel.  

Di kolom 1 Halaman 10 koran Sumatera Ekspres yang merupakan 

sambungan dari berita “Aksi di Palembang, 45 toko hancur, 4 mahasiswa 

luka”, isi beritanya sebagai berikut: 

“...Sekitar pukul 11.10 WIB,tanpa di duga puluhan mahasiswa 

yang berada di sayap kiri tangga utama menyerang seorang petugas 

kepolisian. pasalnya, mengabadikan peristiwa itu melalui 

handicam. Sang petugas, begitu mendapat serangan tak terduga 

berusaha lari ke dalam tangga. Suasana kian panas dan kacau. 

Beberapa koordinator aksi,meminta aparat keamanan segera 

menyerahkan video yang digunakan petugas untuk merekam aksi 

itu. Mahasiswa memberikan tenggang waktu sekitar 10 menit agar 

aparat menyerahkan rekaman video. Hingga batas waktu yang 

ditentukan, permintaan itu tidak mendapat jawaban. Akibatnya, 

mahasiswa makin marah. Kaca-kaca pintu dan lampu taman, 

menjadi sasaran kemarahan. Tanaman-tanaman hias seperti pohon 

Palm dirobohkan dan selanjutnya digunakan untuk mengobrak-

abrik kaca ...”. 
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Sedangkan berita di koran Sriwijaya Post halaman 1 kolom 1 

ditulis berita tentang gedung DPRD yang dilempari, isi beritanya sebagai 

berikut: 

“ Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi (PT) negeri dan swasta 

di Palembang.. Kemarin (Rabu, 13/5) sekitar pukul 09.00 mulai 

tiba digedung DPRD. Jumlah mahasiswa bertambah hingga pukul 

11.00 mencapai ribuan orang dan dalam waktu yang bersamaan 

aksi bela sungkawa dan menuntut reformasi total, menjadi 

kerusuhan dan massa mahasiswa mulai melemparkan batu 

sehingga memecahkan kaca-kaca gedung dewan itu. Menurut 

mahasiswa, kemarahan massa tersulut setelah mengetahui ada 

pembawa kamera bukan reporter televisi yang berbaur dengan 

fotografer. Mahasiswa meminta agar rekaman gambar itu 

diserahkan. selain itu, mahasiswa menuntut agar ketua DPRD 

tampil dihadapan mahasiswa namun para anggota dewan 

menawarkan dialog dengan perwakilan mahasiswa. Mahasiswa 

tetap meminta HM Arub, SH (Ketua DPRD Sumsel) tampil 

dihadapan mahasiswa, namun yang bersangkutan tak berada di 

tempat”. 

 

Kebalikan dari internal.  Kritik eksternal  ialah cara melakukan 

“verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek “luar” dari sumber sejarah. 

Sebelum semua kesaksian yang berhasil dikumpulkan oleh sejarawan dapat 

digunakan untuk merekonstruksi masa lalu, maka terlebih dahulu harus 

dilakukan pemeriksaan yang ketat. Adapun yang dimaksud dengan kritik 

eksternal ialah suatu penelitian atas dasar asal usul dari sumber, suatu 

pemeriksaan atau catatan atau peninggalan itu sendiri untuk mendapatkan 

semua informasi yang mungkin, dan untuk mengetahui apakah suatu waktu 

objek  sejak asal mulanya sumber itu telah diubah oleh orang orang tertentu 

atau tidak (Sjamjuddin, 2007:103-105).  

Sedangkan menurut Priyadi (2012:62) kritik eksternal untuk 

mencari otentisitas atau keotentikan  (keaslian sumber) Jadi aspek eksternal 

bersangkutan dengan persoalan apakah sumber itu memang merupakan 

sumber, artinya sumber sejati yang kita butuhkan. 

Dalam tahap kritik ektern ini, penulis melakukan kritik terhadap 

sumber lisan yang dilakukan penulis dengan cara mengidentifikasi 
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narasumber. kritik ekstern terhadap sumber lisan yang dilakukan penulis 

dengan cara melihat usia narasumber, kedudukan, kondisi fisik dan perilaku, 

pekerjaan, pendidikan. Narasumber yang penulis wawancara dalam skripsi ini 

adalah mereka yang merupakan saksi sejarah. Dalam kategori usia yang 

cukup untuk memberikan keterangan yang diperlukan oleh peneliti, rata-rata 

usia sekitar 43-63 tahun, dan  turut merasakan apa yang terjadi pada saat 

peristiwa tersebut. Namun ada beberapa dari narasumber yang bersangkutan 

tidak begitu terbuka karena tidak ingin terlalu memihak pada satu pihak. 

 

3.2.3 Interpretasi Data 

Pada tahap interpretasi (analisis), peneliti menguraikan sedetail 

mungkin fakta-fakta dari berbagai sumber atau data yang diperoleh sehingga 

unsur-unsur terkecil dalam fakta tersebut menampakkan koherensinya. 

Penafsiran dalam metode sejarah menimbulkan subjektivitas sejarah, yang 

sangat sukar dihindari, karena ditafsirkan oleh sejarawan (si subjek) 

sedangkan yang objektif adalah faktanya (Daliman, 2012 : 70). 

Interpretasi adalah menafsirkan atau membuat tafsiran, tetapi yang 

tidak bersifat subjektif melainkan harus bertumpu pada fakta atau kenyataan 

yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mencari kebenaran otentik (Anton 

Bakker, 1984 : 15). Sedangkan menurut Kuntowijoyo (1996 : 100) meyatakan 

bahwa interpretasi atau penafsiran sejarah sering disebut dengan analisis 

sejarah. Analisis berarti menguraikan dan secara terminologi berbeda dengan 

sintesis yang meyatukan, dimana analisis dan sintesis ini dipandang sebagai 

metode-metode utama dalam interpretasi.  

Dengan interpretasi ini penulis berusaha untuk menghubungkan fakta 

atau data antara sumber yang satu dengan sumber yang lain dan berusaha 

untuk dapat memberikan penafsiran apa yang terkandung dalam sumber yang 

ada untuk membahas masalah dalam penulisan skripsi nantinya.Hubungan 

sejarah yang di interpretasikan pada tahap ini adalah inpretasi dalam ilmu 

ekonomi ,ilmu politik dan ilmu sosial. Dalam interpretasi ekonomi 
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menggambarkan tentang kondisi perekonomian masyarakat kota Palembang 

ketika terjadinya dan pasca kerusuhan. Interpretasi politik menggambarkan 

kondisi politik di Indonesia umumnya dan di Palembang khususnya pada 

bulan Mei 1998. Interpretasi sosial menggambarkan tentang kondisi 

masyarakat kota Palembang ketika terjadi kerusuhan dan pasca kerusuhan 

Mei 1998. 

 

3.2.4 Historiografi 

Pengertian historiografi adalah cara untuk merekonstruksi suatu 

gambaran masa lampau berdasarkan data yang diperoleh (Hugiono, 1992 : 

25). Historiografi disusun berdasarkan urutan penjelasan secara kronologis. 

Hal ini sangat penting agar peristiwa sejarah tidak menjadi kacau. Selanjutnya 

peristiwa sejarah disusun berdasarkan sebab akibat. Proses mencari sebab dan 

akibat akan memperjelas jalannya suatu peristiwa, sehingga cerita sejarahnya 

tidak terputus. Cerita sejarah yang terputus karena datanya tidak lengkap 

dapat diisi dengan imajinasi, namun bukan imajinasi yang fiktif seperti 

terdapat pada sastrawan, tetapi imajinasi yang masih dituntun oleh fakta 

sejarah yang ada (Alian, 2007 : 7). 

Dalam penulisan sejarah, aspek kronologis sangat penting. Dalam 

tahap akhir penulisan ini, penulis berusaha menyajikan  hasil data penelitian 

sebaik mungkin dengan menuliskan data yang diperoleh secara keseluruhan 

berdasarkan sistem penulisan ilmiah dari awal hingga akhir sehingga fakta 

yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. 

 

3.3 Pendekatan  

 

Di dalam penulisan sejarah salah satu yang penting adalah adanya 

pendekatan, karena untuk menghasilkan sebuah penelitian sejarah yang 

diskriptif, analisis perlu digunakan suatu pendekatan. Sebuah pendekatan 
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dapat diartikan sebagai sebuah sudut pandang yang yang digunakan dalam 

meninjau dan mengkaji suatu permasalahan. Dalam menentukan sudut 

pandang dapat dilakukan dengan berdasarkan pola atau cara yang digunakan 

dalam menganalisis permasalahan dan apa yang menjadi titik awal yang 

dipilih oleh seorang peneliti dalam meninjau permasalahan. 

Dalam mengkaji sejarah, pendekatan sangat penting agar mampu 

melakukan eksplanasi (penjelasan) dari pada membatasi pengungkapan 

terjadinya sesuatu atau hanya menguraikan kejadian suatu cerita (narasi). 

(Kartodirdjo,1992:11) 

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa 

pendekatan yaitu: 

 

3.3.1 Pendekatan Politik  

Dalam  hal ini pendekatan ilmu politik menggunakan konsep 

kepemimpinan, kepemimpinan adalah pemimpin yang menjadi gambaran 

yang dapat mempengaruhi tingkah laku orang lain sedemikian rupa sehingga 

membantu tercapainya tujuan-tujuan kelompok. Pimpinan dapat  meliputi 

semua tahap proses kebijaksanaan dari penyadaran adalah masalah dan 

perumusan tujuan-tujuan sampai kepada  dampak dan sarana-sarana. Di 

dalam konsep kepemimpinan ini mengenai cara para pemimpin memandang 

tugas atau dapat dikatakan peran mereka dalam tugas tersebut 

(Hoogerwerf,1985:160). 

Pendekatan politik menyoroti struktur kekuasaan di dalam  masyarakat 

dan pemerintah (kartodirdjo.1993:4). Penulis akan menggunakan pendekatan 

ini untuk mengetahui peristiwa politik apa saja yang menyebabkan kerusuhan 

Mei 1998 di Indonesia pada umumnya dan di Palembang pada Khususnya. 
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3.3.2 Pendekatan Sosial 

Pendekatan Sosial menyoroti masalah-masalah sosial yang ada di 

dalam masyarakat. Dalam pendekatan ini penulis akan menggunakan 

pendekatan ini untuk mengetahui masalah sosial seperti apa yang timbul dan 

memicu kerusuhan Mei 1998 serta hubungan etnis dan masyarakat pribumi di 

indonesia pada umumnya dan di Palembang khususnya. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Awal Masuk Etnis Cina di Palembang 

Sumber Cina mencatat tentang perjalanan pendeta I Tsing berangkat dari 

Canton ke Nalanda melalui Sriwijaya pada tahun 671 M. Hingga abad ke-7, hanya 

pendeta Budha Cina yang melakukan perjalanan ke India dan mengunjungi 

Sriwijaya. Sejak saat itu Sriwijaya ramai menjadi basis peziarah Cina dalam 

perjalanannya ke Benggal, India. Selain sebagai pusat agama Budha, Sriwijaya 

juga merupakan kerajaan komersial yang mensuplai komoditi hasil bumi dan 

mengamankan komoditi penting dari Timur Tengah dan Asia Tenggara terutama 

untuk Cina.  

Sejarah Cina lama mengatakan bahwa orang Cina merantau ke Indonesia 

terjadi pada masa akhir pemerintahan Dinasti Tang. Daerah yang pertama kali 

didatangi adalah Palembang, yang pada masa itu merupakan pusat perdagangan 

kerajaan Sriwijaya. Sejarah kehidupan etnis Cina ini berawal dari hubungan 

dagang antara Indonesia dengan Cina yang berjalan dengan baik, seperti pernah 

ada sumbangan Sriwijaya buat pembangunan kembali Kuil di Cina. (Hasil 

wawancara,02. 26 April 2019) 

Sriwijaya juga merupakan kerajaan komersial yang mensuplai komoditi 

hasil bumi dan mengamankan komoditi penting dari Timur Tengah dan Asia 

Tenggara terutama untuk Cina. Hal inilah yang membuat hubungan dagang antara 

Nusantara dan Cina berjalan dengan baik, bahkan sudah saling mengirim utusan. 

Hubungan ini dibuktikan dengan adanya linggapala atau batu bertulis yang 

ditemukan di Canton peninggalan zaman Dinasti Sung (906-1127 M). Dalam batu 

bertulis itu terdapat tulisan mengenai sumbangan Kedatuan Sriwijaya guna 

keperluan pembangunan kembali Kuil Tien Ching di Canton. Linggapala ini 

merupakan lambang dari persahabatan tradisional antara Cina dan Indonesia 

(Setiono, 2003: 17-21). 
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Ketika Sriwijaya pamornya perlahan-lahan memudar, kira-kira abad ke-11 

M Palembang beralih fungsi menjadi daerah yang tak bertuan dan lambat laun 

menjadi sarang perompak dan penjarah koloni orang-orang asing, terutama orang-

orang Cina. Dapat dikatakan Palembang jatuh ke tangan kelompok Cina (Tan, 

1977:7). Mula-mula orang Cina mencari nafkah dengan jalan merompak, 

kemudian menetap dan dapat menguasai daerah bekas kerajaan ini. Kelompok 

orang-orang Cina tersebut memilih Liang Tau Ming sebagai pemimpin di 

Palembang pada akhir abad ke-14 sampai awal abad ke-15M untuk mengisi 

kekosongan kekuasaan setelah serangan Majapahit meruntuhkan kekuasaan di 

Palembang. Mereka mendirikan pemerintahan koloni Cina sehingga dapat 

menguasai keadaan. Sejak itu bertambah jumlah mereka yang berkolonisasi di 

Palembang. 

Pada tahun 1368M ketika Dinasti Yuan (Mongolia) telah digantikan oleh 

Dinasti Ming (Cina), kaisar mengirimkan suatu ekspedisi militer dibawah 

pimpinan Chen Ho (1405-1433M) ke seluruh daerah-daerah di Asia tenggara. 

Selain bertujuan untuk mengadakan kunjungan persahabatan ke negara-negara 

tetangga, ekspedisi ini juga bertujuan untuk politik dan urusan perdagangan. Pada 

tahun 1407 Laksamana Chen Ho bersama juru bicaranya Ma Huan juga 

mengunjungi sisa-sisa kerajaan Sriwijaya yang sudah sejak lama bersahabat 

dengan Tiongkok.  

Pada saat di Palembang, Chen Ho mendapat laporan tentang pembajakan 

dan perompakan, maka dengan segera Chen Ho dan pasukannya menumpas dan 

berhasil meringkus perompak tersebut. Dalam sejarah Chen Ho menyebutkan 

bahwa pemukiman orang Cina yang cukup besar dan ramai, serta makmur di 

Palembang. Orang-orang Cina tersebut merupakan orang-orang Cina yang 

melarikan diri karena gejolak politik di Cina dan diterima dengan damai oleh 

orang-orang pribumi Palembang. (Hasil wawancara,02, 26 April 2019) 
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Berdasarkan penjelasan informan di atas dapat dipahami bahwa latar 

belakang sejarah kehidupan etnis Cina hidup dengan damai dan dapat diterima  

masyarakat pribumi orang Palembang. Kehidupan etnis Cina ini berawal dari 

hubungan dagang antara Indonesia dengan Cina yang berjalan dengan baik, 

seperti pernah ada sumbangan Sriwijaya buat pembangunan kembali Kuil di Cina. 

Sejarah Chen Ho menyebutkan bahwa pemukiman orang Cina yang cukup besar 

dan ramai, serta makmur di Palembang. Orang-orang Cina tersebut merupakan 

orang-orang Cina yang melarikan diri karena gejolak politik di Cina dan diterima 

dengan damai oleh orang-orang pribumi Palembang. 

 

4.2  Kehidupan Etnis Cina di Kota Palembang Menjelang Kerusuhan Mei 

1998 

 

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya. Kekayaan yang dimiliki 

bukan hanya dari sumber daya alamnya, tetapi juga dari keanekaragaman suku 

maupun budaya yang dimiliki mengingat luasnya wilayah yang dimiliki oleh 

indonesia. Dengan beraneka ragamnya suku, budaya, dan juga kekayaan alamnya 

maka potensi terjadinya konflik sangat besar. Pada akhir pemerintahan rezim orde 

baru menjelang reformasi pada tahun 1998 yaitu terjadi konflik karena adanya 

kesenjangan sosial ekonomi yang dibingkai dalam perbedaan etnis dan agama. 

Etnis Cina merupakan salah satu etnis yang ada di Indonesia termasuk di 

Palembang. Leluhur orang Cina berimigrasi di Palembang secara bergelombang 

sejak ribuan tahun yang lalu melalui kegiatan perniagaan. Peran mereka beberapa 

kali muncul dalam sejarah Indonesia. Dalam periode Demokrasi Liberal (1949-

1958) sedikitnya ada enam orang anggota parlemen yakni Siauw Giok Tjhan, drs. 

Yap Tjwan Bing, mr. Teng Tjin Leng, ir. Tan Boen Aan, mr. Tjoe Sie Hwie dan 

Tjoeng Lin Sen, (Suryadinata, 1984: 6).  

Pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965) etnis Cina selalu masuk 

baik dalam parlemen maupun kabinet, yakni Dr. Ong Eng Die ditunjuk sebagai 

Menteri keuangan, dan dr. Lie Kiat Teng diangkat menjadi Menteri Kesehatan. 

Bahkan sebelum Republik Indonesia dideklarasikan dan terbentuk, seperti Kwee 
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Tjing Hong seorang etnis Cina pemilik sebuah toko buku di Palembang yang 

berinisiatif membentuk suatu cabang PNI setempat (Suryadinata, 1984: 6-7). Hal 

ini membuktikan bahwa keberadaan etnis Cina di Indonesia pada umumnya dan di 

Palembang pada khususnya diterima oleh masyarakat Indonesia. 

Kehidupan etnis Cina di kota Palembang menjelang kerusuhan Mei 1998 

pada umumnya sangat damai. Kehidupan antar etnis Cina dengan penduduk 

pribumi bisa saling membaur dan tidak saling ganggu tapi saling bantu. Pada saat 

terjadi kerusuhan yang menjadi korban adalah  kebanyakan dari kalangan etnis 

Cina. Oleh karena itu perlu pemahaman yang lebih untuk saling mengingatkan 

dan menjaga persatuan.(Hasil wawancara,02. 26 april 2019) 

Peristiwa Mei 1998 ini pada dasarnya memang merupakan peristiwa 

nasional, namun juga terjadi diberbagai daerah termasuk di Palembang. Persoalan 

ekonomi yang memburuk disertai dengan keadaan politik yang tak menentu 

menjadi sebab utama mengapa hal ini berlangsung. Peristiwa yang pada awalnya 

hanya terjadi di Jakarta, kemudian menyebar bahkan hingga ke Palembang. Ciri 

kelokalan ini bukan hanya masalah skup spasial namun juga pola kriminalitas 

yang terjadi. Subjeknya pun bukan hanya mahasiswa yang merupakan golongan 

intelektual, namun juga masyarakat yang kebanyakan merupakan orang awam. 

Mereka seakan berbagi peran dalam peristiwa ini di Palembang.  

Kerusuhan ini di latarbelakangi oleh keruntuhan ekonomi moneter tahun 

1997. Sejak tahun 1997, kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk seiring 

dengan krisis keuangan yang melanda Asia. Keadaan terus memburuk, KKN 

merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya 

ketimpangan sosial. Munculnya demostrasi yang digerakkan oleh mahasiswa 

seperti yang terjadi di Yogyakarta, Medan, Jakarta dan seluruh provinsi di 

Indonesia. Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan 

reformasi total. 

Dilihat dari sejarah, unsur yang menjadi masalah dari kerusuhan Mei 1998 

karena orang etnis Cina yang minoritas menguasai ekonomi di negeri Indonesia 

karena dalam sejarah etnis cina dalam kebijakan orde baru hanya diberi akses 
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pada sektor ekonomi tidak diberikan akses disektor formal seperti pemerintahan, 

dan setelah mereka menguasai ekonomi barulah kita sadar kita dapat apa-apa 

mereka telah menguasai ekonomi kita.  (Hasil wawancara,05. 22 Mei 2019) 

Kebakaran dan kerusuhan yang telah terjadi merupakan penyebab utama 

dari kerugian materil yang sangat besar. Dari segi intensitas kekerasan terhadap 

sebagian korban yang menjadi sasaran serangan, dimensi sentimen anti rasial 

terhadap golongan etnis Cina yang laten merupakan faktor penyebab dominan 

yang mudah dieksploitir untuk menciptakan kerusuhan. Faktor lain yang telah 

menyebabkan penyerangan awal yang ditujukan terhadap toko-toko dan rumah-

rumah milik golongan etnis tersebut yang terkonsentrasi di beberapa wilayah-

wilayah tertentu. 

Akar masalah dari kerusuhan Mei 1998 adalah masalah sosial dan 

ekonomi. Adanya tekanan ekonomi dan kesenjangan sosial akibat banyaknya 

kelangkaan bahan pokok yang dialami warga terutama warga pribumi, sehingga 

dorongan untuk melakukan kerusuhan seperti perusakan, pembakaran, penjarahan 

untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Sebenarnya sebagian besar mereka 

warga yang terlibat hanya ikut-ikutan dalam kerusuhan. Pada hakekatnya mereka 

juga adalah korban dari keadaan yang tidak adil. (Hasil wawancara,02, 26 April 

2019) 

Sasaran kerusuhan adalah pertokoan, fasilitas umum (pompa bensin, 

tanda-tanda lalu lintas dan lain-lain), kantor pemerintah (termasuk kantor polisi) 

yang menimbulkan kerusakan berat termasuk pembakaran gedung, rumah dan 

toko, serta kendaraan bermotor umum dan pribadi. Sasaran kerusuhan kebanyakan 

etnis Cina. Adanya sentimen anti Cina, ada sebagian warga melakukan tindakan 

rasis terhadap golongan etnis Cina. Hal ini terus dielu-elukan pendemo. Yang 

akhirnya terjadilah kerusuhan Mei 1998.  

Faktor anti Cina inilah yang telah menyebabkan penyerangan terhadap 

toko-toko dan rumah-rumah milik golongan etnis Cina yang terkonsentrasi di 

beberapa wilayah tertentu. (Hasil wawancara,03. 30 April 2019). 
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Pemukiman masyarakat Cina yang awal terdapat di wilayah 7 Ulu 

kecamatan Seberang Ulu I dengan segala sarana dan prasarananya. Pemukiman 

etnis Cina ini ditandai dengan adanya rumah Kapitan Cina, kelenteng dan 

pemakaman di Bukit Mahameru. Langgam arsitektur di kawasan Pecinan tersebut 

dipengaruhi oleh arsitektur lokal (Palembang), Cina dan Belanda. Sampai akhir 

pemerintahan kolonial Belanda pola pemukiman mereka tidak berubah, baik yang 

bermukim di atas rumah panggung maupun rumah di atas rakit, yaitu berpola 

linear, (Martinus, 2011: 24). 

Kehidupan masyarakat etnis Cina terus berkembang di Palembang 

terutama daerah-daerah pusat perekonomian. Beberapa titik pemukiman dan juga 

titik pertokoan etnis Cina di kota Palembang seperti daerah pasar 16 ilir, pasar 

tengkuruk, jalan Jend. Sudirman, Pulau mas, pasar 7 Ulu, pasar 10 Ulu, pasar pal 

5, pasar Plaju, dan pasar Lemabang dan beberapa tempat lainnya. 

Pada waktu terjadi kerusuhan atau konflik dengan etnis Cina daerah-

dearah titik pertokoan etnis Cina yang menjadi objek konflik yang mengalami 

kerusakan seperti kaca yang pecah atau pengrusakan bagian lainnya. Ada sekitar 

ratusan pertokoan di kota Palembang yang rusak, baik itu rusak ringan, maupun 

berat seperti terbakar. Toko-toko yang sudah rusak pintu dan kacanya, maka para 

penjarah dengan mudah bisa mengambil barang-barang dan isi toko. Barang-

barang yang dijarah mulai dari barang-barang elektronik, sembako, hingga 

pakaian, (Sumatera Ekspress, Tanggal 18 Mei 1998). 

Menurut Dhani (2016: 11) akar dari konflik ini sebenarnya adalah 

kecemburuan sosial ekonomi masyarakat pribumi terhadap etnis Cina. Melihat 

dari sejarah masa lalu etnis Cina datang ke Indonesia dengan tujuan untuk 

berdagang. Mereka melakukan perdagangan dengan Indonesia karena terkenal 

memiliki banyak rempah dan tembakau yang menjadi komoditas mahal di dunia. 

Setelah lama melakukan perdagangan banyak dari mereka yang memutuskan 

untuk tinggal dan menetap di Indonesia dan juga menikah dengan penduduk lokal. 

Pada masa peralihan kekuasaan, Belanda menjadikan para pedagang ini sebagai 

kelas pemungut pajak yang mengambil insentif dari masyarakat pribumi dan 
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sebagai imbalannya mereka diperbolehkan untuk tetap berdagang dan 

memperjualbelikan kuli pribumi ke negara Cina. Hal inilah yang mungkin 

memicu masyarakat berfikir bahwa etnis Cina inilah yang menindas mereka 

sehingga menimbulkan stereotip negatif dan sentimen negatif terhadap etnis Cina. 

Hubungan yang saling mencurigai antara etnis Cina dan pribumi ini 

berlangsung hingga masa kemerdekaan. Puncak dari segala sentimen negatif yang 

dimiliki oleh maledak pada saat tragedi berdarah pada Mei 1998. Dalam kasus 

penganiayaan dan pemerkosaan pada saat itu diyakini bahwa kecemburuan sosial 

ekonomi dan faktor rasial menjadi penyebabnya. Dalam keadaan krisis nasional, 

maka tidak mengherankan jika masyarakat mencari siapa yang bisa mereka 

salahkan yang nantinya dapat menjadi pelampiasan amukan masa sehingga etnis 

Cina inilah yang dijadikan sebagai kambing hitamnya. Kelompok ini dipilih 

karena kesuksesan mereka dalam berdagang dan mereka tidak memiliki kekuatan 

politik yang kuat serta kelompok ini telah memiliki stereotip negatif di mata 

masyarakat sehingga mudah untuk menyulut amukan masa terlepas dari kenyataan 

bahwa kerusuhan tersebut telah diorganisir atau tidak. 

Aksi penjarahan pertokoan yang terjadi di Palembang, berdampak 

ekonomi yang dirasakan para korban sangatlah besar.  Penjarahan ini sulit untuk 

dibantah baik yang terjadi dalam masyarakat Indonesia pada umumnya dan 

masyarakat kota Palembang pada khususnya berkembang. Penjarahan terhadap 

etnis Cina ini dikarenakan adanya sejumlah stereotip negatif tertentu mengenai 

karakter masyarakat etnis Cina, (Sriwijaya Pos, Tanggal 25 Mei 1998). 

Menurut Charles A. Coppel mengidentifikasi setidaknya ada lima karakter 

umum etnis Cina yang berkembang dalam persepsi masyarakat Indonesia.  

1) Masyarakat etnis Cina cenderung dianggap sebagai sebuah bangsa (ras) yang 

terpisah, yakni bangsa Cina.  

2) Masyarakat etnis Cina yang diuntungkan dalam struktur sosial dibawah 

pemerintahan kolonial Belanda dilihat sebagai faktor penting yang 

memungkinkan mereka untuk menjadi kekuatan ekonomi yang dominan, yang 

kemudian menjadi sumber ketidaksenangan di kalangan masyarakat asli. 
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3) Struktur sosial diskriminatif selama penjajahan Belanda, dimana mayoritas 

etnis Cina lebih suka mengidentifikasikan diri mereka sebagai warga Belanda, 

juga melahirkan persepsi negatif  bahwa masyarakat etnis Cina memiliki sikap 

arogan, memandang rendah masyarakat Indonesia asli, dan cenderung eksklusif 

serta mempertahankan hubungan “kekerabatan” dengan Cina daratan. 

4) Masyarakat etnis Cina dilihat sengai kelompok yang tidak akan berubah dan 

akan selalu mempertahankan nilai-nilai kulturalnya dimana pun mereka berada. 

Hal ini, misalnya, kerap terlihat pda ungkapan sekali Cina, tetap Cina. 

5) Masyarakat etnis Cina dilihat sebagai kelompok yang hanya peduli kepada 

kepentingan mereka sendiri, khususnya kepentingan ekonomi. 

Berdasarkan hasil analisis dari Sri Palupi, seorang koordinator investigasi 

dan pendataan Tim Relawan, sentimen anti Cina yang sudah lama berlangsung 

dimanfaatkan memicu kerusuhan yang disebabkan oleh kritis ekonomi yang 

meresahkan. Beberapa jenderal yang tidak memiliki hubungan dengan 

perekonomian, memprovokasi masyarakat dengan mengatakan bahwa etnis Cina 

lah penyebab krisis moneter ini. Hal itu dikarenakan, orang Cina lah yang 

melarikan uang rakyat ke luar negeri, sengaja menimbun sembako sehingga rakyat 

Indonesia sengsara dan kelaparan, dan sebagainya. 

Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan 

kesengsaraan atau penderitaan  secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk 

ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara 

sewenang-wenang. Dalam kerusuhan Mei 1998, kekerasan seksual telah menimpa 

kabanyakan wanita keturunan kami dari etnis Cina. Ini merupakan penghinaan 

bagi martabat manusia yang dapat menimbulkan penderitaan yang dalam terhadap 

korban serta rasa takut dan trauma yang mendalam.  

Kekerasan seksual terjadi karena mereka para perusuh memang sudah 

berniat dan melihat peluang di depan mata. Perbuatan mereka ini seolah-olah 

dibolehkan masyarakat umum untuk melakukan tindakan tersebut, akibat dari 

pembiaran itu membuat opini publik boleh dilakukan sehingga melipat gandakan 

terjadinya perbuatan tersebut. (Hasil wawancara,03. 30 April 2019). 
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Koordinasi antara satuan keamanan kurang memadai, adanya 

keterlambatan antisipasi, adanya aparat keamanan di berbagai tempat tertentu 

membiarkan kerusuhan terjadi, ditemukan adanya beberapa wilayah clash 

(bentrokan) antara pasukan dan adanya kesimpangsiuran penerapan perintah dari 

masing-masing satuan pelaksana. Di beberapa tempat didapatkan bukti bahwa 

jasa-jasa keamanan dikomersilkan. Kerusuhan Mei 1998 terjadi akibat lemahnya 

keamanan negara Indonesia pada saat itu. Kurang memadainya koordinasi antar 

satuan pengamanan baik itu TNI, Polisi dan pemerintah sebagai puncak  

pimpinan. Akibat lemahnya sistem keamanan ini dibuktikan adanya pembiaran 

terjadinya kerusuhan oleh aparat keamanan, adanya keterlambatan antisipasi, dan 

ketidak jelasan perintah dari masing-masing satuan keamanan. Kerusuhan ini 

sebenarnya tidak akan terjadi jika tidak adanya perbedaan persepsi antara satuan 

pengamanan yang menimbulkan kevakuman akan kehadiran aparat keamanan”. 

(Hasil wawancara,02, 26 April 2019). 

Berdasarkan penjelasan informan di atas dapat dipahami bahwa unsur-

unsur yang menjadi akar masalah dari kerusuhan Mei 1998 adalah adanya tekanan 

ekonomi dan kesenjangan sosial akibat banyaknya kelangkaan bahan pokok, 

sentimen anti etnis Cina sebagian warga melakukan tindakan rasis terhadap 

golongan etnis Cina, kekerasan seksual terjadi karena mereka para perusuh 

memang sudah berniat dan melihat peluang di depan mata dan 

pertanggungjawaban keamanan yang lemah karena adanya pembiaran terjadinya 

kerusuhan oleh aparat keamanan, adanya keterlambatan antisipasi, dan ketidak 

jelasan perintah dari masing-masing satuan keamanan. 
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4.3  Dampak Positif dan Negatif Terhadap Etnis Cina di Palembang 

Tragedi  Mei 1998 ini merupakan sebuah kisah yang menyakitkan dan 

menyedihkan bagi ibu pertiwi. Bermula dari krisis moneter dan tewasnya 4 

mahasiswa Trisakti saat melakukan unjuk rasa 12 Mei 1998, kemarahan rakyat 

kepada rezim orde baru semakin menjadi-jadi setiap harinya. Puncaknya sebuah 

kerusuhan besar yang tak manusiawi meletus di beberapa kota, termasuk 

Palembang. 

Setiap peristiwa yang terjadi pada suatu daerah memiliki dampak 

tersendiri bagi masyarakatnya, dampak yang didapat yaitu dampak positif dan 

negatif. Dampak positif yang didapat setelah terjadinya kerusuhan Mei 1998 di 

Palembang yaitu dari segi politik berdampak pada turunnya jabatan Soeharto 

sebagai presiden setelah 32 tahun menjabat. Dengan turunnya jabatan presiden 

tersebut membuat kondisi disetiap daerah yang mengalami kerusuhan menjadi 

lebih kondusif, adanya usaha proses pemulihan ekonomi, kebebasan pers, 

kebebasan berpendapat, dan pencabutan undang-Undang Subversi. Dampak 

positif lainnya dari segi sosial. Masyarakat Etnis Cina yang dulunya tidak berbaur 

dengan masyarakat pribumi lebih membuka diri dan lebih berbaur dengan 

masyarakat pribumi hal tersebut jelas membuat suatu hubungan yang baik bagi 

masyarakat pribumi dan non pribumi.  

Dilihat dari sisi ekonomi kehidupan orang-orang cina di Palembang ini  

dikatakan cukup menguasai bidang ekonomi walaupun tidak bisa kita munafikan 

bahwa ada juga orang-orang Cina itu yang hidup digaris kemiskinan tinggalnya di 

gubuk bahkan dia hanya bertopang dari kehidupan berkebun atau hanya menjual 

ala kadarnya seperti gorengan, martabak, dan sebagainya. Menurut saya mungkin 

salah satu imbas kerusuhan Mei 1998 dari sektor itu, orang-orang minoritas lebih 

menguasai sektor ekonomi kita ketimbang penduduk asli,yang mengakibatkan 

orang pribumi terpinggirkan. (Hasil wawancara,05. 22 Mei 2019). 

Dampak secara psikologis massa terutama mereka dari etnis Cina 

keturunan, dari sisi ekonomi mereka menjadi tidak menentu ada dari mereka yang 

menjual aset dan sebagainya itu jelas terlihat, hubungan kemasyarakatan kita 
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menjadi begitu tajam karena kerusuhan Mei 1998 itu sampai mencapai titik 

nadirnya antara pribumi dan non pribumi tapi kita bersyukur di Palembang ini 

antara pribumi dan non pribumi karena sudah sangat kental hubungan kekerabatan 

walaupun beda etnis beda agama itu sangat kuat ikatan emosionalnya sehingga 

pada saat terjadinya kerusuhan itu mereka yang pribumi melindungi yang non 

pribumi, itu luar biasa mungkin tidak terjadi di kota-kota lain. (Hasil 

wawancara,05.22 Mei 2019)  

Dampak politik setelah  kerusuhan Mei 1998 seiring dengan runtuhnya 

kekuasaan orde baru, mahasiwa dan masyarakat yang menginginkan adanya 

reformasi besar-besaran disegala bidang disegala instansi pemerintahan termasuk 

instusi TNI dan Polri nampaknya belum terwujud. Di era kepemimpinan Habibie 

yang tidak lebih satu tahun telah membuka pintu demokrasi yang menyebabkan 

kondisi keamanan nasional sangat rentan dan tidak stabil. Mosi tidak percaya dari 

mahasiswa pun masih berlanjut yang melahirkan tragedi semanggi November 

1998. 

Masyarakat Palembang mereka melindungi saudaranya karena mereka 

lebih tau hubungan orang etnis Cina dengan orang pribumi sehingga nilai 

keakraban kerukunan itu masih terjaga walaupun kerusuhan tetap saja terjadi di 

sudut kota, mereka saling melindungi jika kamu kearah ulu sana mereka orang 

pribumi ini melindungi saudara yang non pribumi bahkan sampai ada yang mau 

bakar-bakar dihalangi oleh yang lain ini saudara kita karena ada hubungan 

emosional. (Hasil wawancara,05. 22 Mei 2019). 

Besarnya korban jiwa selama kerusuhan disebabkan oleh telah 

terkumpulnya secara berpola terlebih dahulu jumlah rnassa yang besar di sekitar 

gedung-gedung pusat pertokoan yang kemudian pada awalnya didorong 

memasuki gedung-gedung tersebut meninggal di dalam gedung yang terbakar. 

Bahwa jumlah korban jiwa yang besar juga diakibatkan oleh sangat lemahnya 

upaya penyelamatan, baik oleh masyarakat maupun instansi/ aparatur. Faktor 

kebakaran dan skala kerusuhan yang telah terjadi merupakan penyebab utama dari 

kerugian materiil yang sangat besar. 
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Dampak yang dirasakan saat itu karena takut orang-orang cina ini tidak 

berani keluar untuk melakukan aktifitas seperti biasa dikarenakan masih 

merasakan ketakutan, bahkan untuk ke pasar mereka banyak yang meminta tolong 

orang seperti tukang becak. (Hasil wawancara,01. 28 April 2019). 

Dari segi intensitas kekerasan terhadap sebagian korban yang menjadi 

sasaran serangan, dimensi sentimen anti rasial terhadap golongan etnis Cina yang 

laten merupakan faktor penyebab dominan yang mudah dieksploitir untuk 

menciptakan kerusuhan. Faktor lain yang relah menyebabkan penyerangan awal 

yang ditujukan. terhadap toko-toko dan rumah-rumah milik golongan etnis 

tersebut yang terkonsentrasi di beberapa wilayah tertentu. 

Kerusuhan Mei 1998 sangat berdampak negatif dan sangat besar 

merugikan bagi warga keturunan-keturunan etnis Cina. Toko-toko baik elektronik 

maupun yang lainnya milik keturunan Cina, gudang-gudang besar logistik milik 

pengusaha keturunan Cina serta bank-bank swasta yang pemegang sahamnya 

mereka keturunan Cina. Usaha yang telah dibangun dengan kerja keras bertahun-

tahun hancur dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998. (Hasil wawancara,02. 26 April 

2019) 

Tekanan dan kesenjangan sosial ekonomi yang  diperparah oleh 

kelangkaan bahan pokok yang dialami masyarakat, rawan rerhadap 

pengeksploitasian sehingga melahirkan dorongan-dorongan destruktif untuk 

melakukan tindak-tindak kekerasan (perusakan, pembakaran, penjarahan dan lain-

lain). Sebagian besar mereka yang rerlibat ikut-ikutan dalam kerusuhan pada 

dasarnya adalah korban dari keadaan serta struktur yang tidak adil. Mereka 

berasal dari lapisan rakyat kebanyakan. 

Hubungan yang saling mencurigai antara etnis Cina dan pribumi yang 

telah berlangsung lama ini maledak pada saat kerusuhan Mei 1998. Dalam 

kerusuhan tersebut terjadi tragedi berdarah karena adanya penganiayaan dan 

pemerkosaan pada saat itu diyakini bahwa kecemburuan sosial ekonomi dan rasis 

penyebabnya. Dalam keadaan krisis nasional, maka tidak mengherankan jika 
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masyarakat mencari siapa yang bisa mereka jadikan pelampiasan amukkan massa 

yakni kami etnis keturunan Cina. (Hasil wawancara,03. 30 April 2019) 

Peristiwa mei 1998 di Indonesia merupakan sebuah peristiwa besar yang 

meruntuhkan legitimasi politik penguasa (Suharto) yang telah berhegemoni 

bertahun-tahun lamanya di negara ini. Suharto yang telah menjabat lebih dari 30 

tahun sebagai pucuk pimpinan tertinggi negeri ini harus menerima kenyataan 

pahit dilengserkan oleh rakyat, yang selama ini secara sukses dia bungkam dan 

batasi tuntutannya, terutama tuntutan dalam bidang politik.  

Sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak Afandi mengatakan 

kerusuhan Mei 1998 memang banyak memberi dampak negatif bagi masyarakat 

terutama bagi warga keturunan Cina. Juga memberi dampak positif yakni tujuan 

akhir sekaligus puncak gerakan aksi mahasiswa akhirnya berhasil melengserkan 

presiden Suharto yang menjabat selama 32 tahun. Mundurnya Soeharto sebagai 

tanda akhirnya Orde Baru, membuka peluang menata kehidupan damai antara 

warga pribumi dengan keturunan Cina sebagai warga Indonesia di era reformasi. 

(Hasil wawancara,02. 26 April 2019) 

Selama kerusuhan dan merupakan satu bentuk serangan terhadap martabat 

manusia yang telah menimbulkan penderitaan yang dalam serta rasa takut dan 

trauma yang luas. Adanya kesimpangsiuran di masyarakat tentang ada tidaknya 

serta jumlah korban kerusuhan Mei 1998. Hal ini membuat keadaan traumatis, 

rasa takut yang mendalam serta aib yang dialami oleh korban dan keluarganya, 

membuat mereka tidak dapat mengungkapkan segala hal yang mereka alami. 

Dampak lainnya berdasarkan wawancara dengan para narasumber 

mengatakan, dampak dari ketakutan membuat mereka para keturunan Cina di 

Palembang memutuskan untuk pindah ke luar kota maupun hingga keluar negeri 

yang kondisinya aman untuk menghindari kemungkinan buruk lainnya terjadi. Hal 

tersebut diperkuat  dengan Hasil wawancara ibu X di Palembang pada tanggal 6 

Mei 2019 Pukul 13:30 yang mengatakan bahwa dampak yang dirasakan anak 

yang pertama yang dipindahkan sekolah  ke Singapura.  
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Peristiwa kerusuhan Mei 1998 ini semakin meluas oleh karena kurang 

memadainya tindakan-tindakan pengamanan yang tidak menjalankan tugasnya  

sebagaimana yang seharusnya yaitu guna mencegah, membatasi, dan 

menanggulangi pecahnya rangkaian perbuatan kekerasan yang seharusnya dapat 

diantisipasi dan yang kemudian berproses secara eskalatif. Korban adalah 

penduduk Indonesia dengan berbagai latar belakang, yang diantaranya 

kebanyakan adalah etnis Cina. 

Sedangkan yang masih bertahan di Palembang, etnis Cina semakin 

menutup diri, tidak mau berbaur, rumah-rumah di pagar tinggi-tinggi, ruko-ruko 

di terali besi yang kuat. Kerusuhan tersebut juga menimbulkan trauma psikis bagi 

warga keturunan Cina yang telah menjadi korban dari kerusuhan di kota 

Palembang, merasa trauma karena toko-toko milik mereka telah dirusak dan 

dijarah oleh para perusuh. Banyak pertokoan milik keturunan Cina di kota 

Palembang yang menjadi korban dari aksi perusakan dan penjarahan oleh para 

perusuh. Akibatnya banyak warga keturunan Cina yang mengalami kesulitan 

hidup dan dan menghidupi keluarganya. 

Trauma akan selalu ada bahkan sampai sekarang. Pemulihan ketakutan itu 

menurut para ahli ilmu psikologi masa tidak kurang dari lima tahun itu, jika 

psikologis analisis itu trauma berkepanjangan selama hidup akan merasakan 

trauma itu. Dengan catatan orang-orang yang ada disekeliling dia atau orang 

terdekat nya itu memiliki andil yang besar untuk memulihkan itu, jadi masyarakat 

kita di palembang ini relatif singkat, kenapa? karena lingkungan yang 

membesarkan hati mereka yang ikut melindungi mereka sehingga dampaknya 

tidak signifikan. (Hasil wawancara,05. 22 Mei 2019) 

Langkah kongret dalam menyikapi kerusuhan Mei 1998 terhadap etnis 

Cina perlu adanya sebuah organisasi yang dapat melindungi mereka. Sebagai 

mana hasil wawancara dengan bapak Anwar di Palembang pada tanggal 25 Mei 

2019 Pukul 11.30. Beliau bekerja sebagai LP POM MUI Sumsel, mengatakan 

bahwa: 
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“Tentang dampak kerusuhan Mei 1998 terhadap etnis Cina, 

hanya dialami sebagian kecil saja, terutama etnis Cina yang 

bergerak dibidang perdagangan, Sedangkan terhadap saya dan 

keluarga dapat dikatakan tidak ada, karena saya tidak bekerja di 

bidang perdagangan dan kami sekeluarga telah membaur dengan 

etnis lainnya. Dan sekarang ini tersadarkan perlunya suatu 

peguyupan sosial dan saat ini telah terbentuk Peguyupan Sosial 

Marga Tionghoa (PSMT) Indonesia diharapkan dapat 

melaksanakan program-program sosial kemasyarakatan dan 

untuk memperjuangkan atau melindungi hak-hak etnis Cina”. 

 

Kerusuhan itu telah menelan korban massal. Ribuan korban yang mati dan 

terluka secara massal adalah korban yang tak bisa diukur dalam nilai material.  

Digabung dengan akibat psikologis, ketakutan, trauma karena penyiksaan, 

perkosaan, dan kerugian material lain, peristiwa kerusuhan itu telah menjadi 

tragedi hitam yang sudah tercetak dalam perjalanan bangsa kita. Tragedi itu 

bukanlah bencana alam yang tak terelakan, melainkan bencana yang dimulai, 

dilakukan dan melibatkan tindakan sekelompok manusia yang sistematis dan 

terorganisir. Itulah mengapa pertanggungjawaban merupakan sebuah keharusan. 

Etnis Cina merupakan warga negara Indonesia, bisa menjadi patriot 

paripurna Indonesia berdasarkan didikan dan profesionalismenya, tidak berbeda 

dan sama kedudukannya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan 

kelompok etnis lainnya. (Hasil wawancara,04. 25 Mei 2019). 

Akibat kegiatan demonstrasi yang mengarah pada tindakan anarkis yang 

melibatkan etnis Cina menjadi sasarannya menimbulkan dampak sosial maupun 

dampak ekonomi. Banyak diantara etnis Cina ini menjadi lebih menutup diri, dan 

terkesan tidak terlalu peduli dengan lingkungan sekitar. Selama kerusuhan Mei 

1998 di Palembang, rasa tidak aman membuat mereka mencari perlindungan 

dengan meminta bantuan dengan masyarakat pribumi dan pindah ke luar kota, 

luar provinsi sampai ke Luar Negeri, bahkan ada yang tidak kembali lagi ke 

Palembang.  

Pemilihan penetapan prioritas Penempatan pasukan pengamanan sentra-

sentra ekonomi dan perdagangan yang tidak memadai untuk dapat segera 

meredakan keadaan telah menyebabkan banyak korban Sesuai dengan doktrin 
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ABRI, rakyat bukanlah musuh, sehingga secara hukum aparat keamanan tidak 

boleh mengambil tindakan berupa penembakan terhadap rakyat/msayarakat. 

Secara psikologis aparat keamanan menghadapi dilema untuk mengambil 

tindakan efektif karena banyaknya anggota masyarakat dan adanya pasukan lain 

yang berada di sekitar lokasi. 

Pada saat terjadinya kerusuhan mereka yang masih bekerja di tempat bos 

mereka, pada saat itu melakukan jaga malam ditempat kerja untuk melindungi 

toko tempat  mereka bekerja, tidak hanya kami dimana-mana juga banyak TNI 

yang berjaga di tempat rawan seperti disekitar toko Cina atau tempat terjadinya 

kerusuhan dan penjarahan. (Hasil wawancara,01. 28 April 2019) 

Terdapat keterlibatan banyak pihak mulai dari preman lokal, organisasi 

politik dan massa, hingga adanya keterlibatan sejumlah anggota dan unsur di 

dalam tubuh ABRI yang diluar kendali dalam kerusuhan ini. Mereka mendapatkan 

keuntungan bukan saja dari upaya secara sengaja untuk menumpangi kerusuhan, 

melainkan juga dengan cara tidak melakukan tindakan apa-apa. Dalam konteks 

inilah, ABRI tidak cukup bertindak untuk mencegah terjadinya kerusuhan, 

padahal memiliki tanggungjawab untuk itu. Di lain pihak, kemampuan masyarakat 

belum mendukung untuk turut mencegah terjadinya kerusuhan.  

Ketika para perusuh melakukan terhadap warga keturunan Cina, banyak 

dari kami yang memilih untuk mengirimkan hartanya ke daerah asal maupun 

menyimpannya di tempat yang mereka aman. Banyak pertokoan milik keturunan 

Cina di kota Palembang yang menjadi korban dari aksi perusakan dan penjarahan 

oleh para perusuh. Akibatnya banyak warga keturunan Cina yang mengalami 

kesulitan hidup dan dan menghidupi keluarganya. (Hasil wawancara03. 30 April 

2019) 

Pendapat lain yang berbeda yang diutarakan oleh Bapak Hermansyah salah 

satu dosen Universitas Islam Negeri di Palembang pada tanggal 22 Mei 2019 

Pukul 14.00 mengatakan bahwa: 

“Alhamdulilah pemerintah kita seperti terbangun dari 

tidurnya jadi pribumi jadi saksi jadi mereka etnis Cina diberi 
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akses dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan sistem 

pemerintahan dan hukum tata negara kita hingga saat itu 

mulai ada orang-orang yang kemudian walaupun berlatar 

belakang etnis Cina diberi akses, saya bersyukur mungkin 

salah satu dampak di saya yaitu bisa jadi PNS dan dosen dan 

pernah memegang jabatan, jadi ada hikmah dari kerusuhan 

itu sendiri, kaum minoritas atau pendatang lebih dapat 

membaur dan sadar diri dengan tuan rumah atau bisa 

dikatakan pribumi saling merangkul hingga sentimen dendam 

sejarah tidak berketerusan yang seperti ini lah harus 

dituntaskan dan harus disampaikan kegenerasi-generasi saat 

ini walaupun mereka sudah banyak tau tentang itu. dan 

bangsa kita harus adil jika tidak adil maka akan tetap 

terpelihara mereka yang memberikan penyumbang devisa 

terbesar sseperti Kalimantan, Aceh, Irian Jaya, Musi 

Banyuasin malah terpinggirkan”.  

 

Berdasarkan penjelasan informan di atas dapat dipahami bahwa dampak 

positif pasca kerusuhan Mei 1998 yakni, lahirnya era Reformasi dengan 

berhasilnya melengserkan presiden Suharto yang menjabat selama 32 tahun dan 

berakhirnya Orde Baru. Adanya usaha proses pemulihan ekonomi, kebebasan 

pers, kebebasan berpendapat, dan pencabutan undang-Undang Subversi. 

Membuka peluang menata kehidupan damai antara warga pribumi dengan 

keturunan Cina sebagai warga Indonesia di era reformasi.  Sedangkan dampak 

negatif dari kerusuhan Mei 1998 adalah terjadinya pembakaran, pengrusakan, 

penjarahan toko-toko baik elektronik maupun yang lainnya milik keturunan Cina, 

gudang-gudang besar logistik milik pengusaha keturunan Cina serta bank-bank 

swasta yang notabene pemegang sahamnya juga keturunan Cina bahkan terjadi 

tragedi berdarah karena adanya penganiayaan dan pemerkosaan.  

Peristiwa kerusuhan Mei 1998, kegiatan demonstrasi yang mengarah pada 

tindakan anarkis yang melibatkan etnis Cina menjadi sasarannya menimbulkan 

dampak sosial maupun dampak ekonomi. Adapun dampak sosial yang dirasakan 

oleh etnis Cina yaitu menimbulkan trauma psikis bagi warga keturunan Cina yang 

telah menjadi korban dari kerusuhan di kota Palembang, merasa trauma karena 

toko-toko milik mereka telah dirusak dan dijarah oleh para perusuh.  
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Dalam kerusuhan Mei 1998 memang jika melihat para korban rata-rata 

adalah berasal dari etnis Cina. Rata-rata toko yang dihancurkan dan dijarah oleh 

massa adalah kepunyaan etnis Cina, selain itu adanya korban jiwa seperti tindak 

kriminal lain seperti pembunuhan dan pemerkosaan. Jika ditarik lebih jauh tentang 

masalah ini, etnis Cina kerap menjadi sasaran atau bahkan korban dari huru-hara 

pergantian hegemoni politik di Indonesia. 

Dalam memposisikan diri sebagai etnis Cina waktu itu sebenarnya untuk 

perorangan lebih kepada melindungi keluarga dan campur tangan pemerintah 

tentu ada dengan adanya kebijakan untuk menurunkan aparat TNI dan Kepolisian 

untuk menangani huru hara kerusuhan tersebut yang ditujukan pada etnis tertentu 

sehingga tidak meluas. (Hasil wawancara,05. 22 Mei 2019) 

Melihat gejala kerusuhan itu sebagai perusakan yang diarahkan kepada 

begitu banyak warga Cina. Diantara mereka yang jatuh sebagai korban, begitu 

banyak korban jiwa, material, perusakan, penganiayaan dan perkosaan yang 

diderita oleh warga Cina. Fakta bahwa begitu banyak warga Cina (bukan Jawa, 

Flores, atau India) yang menjadi sasaran kerusuhan, sama sekali tidak 

meniscayakan bahwa orang Cina memang sudah semestinya menderita perlakuan 

demikian. 

Melihat etnis Cina selalu menjadi sasaran kerusuhan terutama yang terjadi 

pada Mei 1998 Bapak Jufri mengatakan, orang-orang keturunan Cina dalam 

memposisikan diri mereka  mengatasi akibat dari penjarahan kerusuhan Mei 1998 

di Palembang menimbulkan rasa trauma yang mendalam kepada warga Cina. 

Maka pada saat kejadian tersebut banyak dari etnis Cina yang melarikan diri 

ketempat saudaranya ataupun yang kembali ke daerah asalnya dan meninggalkan 

Indonesia, Mereka merasa bahwa peristiwa tersebut akan terus terulang kembali. 

Sejak kejadian tersebut etnis Cina lebih bersikap menutup diri dari orang lain”. 

(Hasil Wawancara,03. 30 April 2019). 

Tidak ada logika dan pasal hukum apapun yang mengharuskan warga Cina 

menanggung akibat biadab itu. Persis sebagaimana tak ada logika dan atau pasal 

hukum yang mengharuskan orang Jawa, India atau Flores, atau warga beragama 
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Islam, Kristen atau Buddhis untuk menanggung perlakuan biadab seperti itu, 

seandainya perlakuan itu terjadi pada mereka. Bahwa defacto banyak warga Cina 

(dan bukan Jawa, India atau Flores) menderita kebiadatan itu bukanlah 

keniscayaan, melainkan diskriminasi brutal yang sering dipakai dalam permainan 

politik Orde Baru. Banyak warga Cina menjadi korban pertarungan politik elite di 

seputar peristiwa kerusuhan tempo hari pada Mei 1998. 

Dalam memposisikan diri mengatasi kerusuhan Mei 1998 selain 

kooperatif, etnis Cina di Palembang harus membaur dengan etnis lainnya, baik 

dengan budaya Palembang. Karena kerusuhan Mei 1998 di Palembang tidak 

hanya menimpa etnis Cina saja, tapi juga etnis lainnya. Perusakan dan pejarahan 

terjadi di pusat perbelanjaan milik semua etnis, bukan milik etnis Cina semata. 

(Hasil wawancara,04. 25 Mei 2019) 

Disamping dampak sosial kekerasan etnis Cina yang terjadi pada bulan 

Mei 1998 terdapat juga dampak ekonomi yang dirasakan oleh etnis Cina yaitu 

banyak toko-toko milik etnis Cina yang ditutup dan tidak berani untuk dibuka 

(berdagang) karena mereka merasa takut dengan adanya aksi demonstrasi yang 

dilakukan oleh gabungan mahasiswa dan masyarakat. 

Langkah agar kerusuhan seperti itu tidak terulang lagi mereka yang telah 

lahir besar di Indonesia seharusnya dia harus meleburkan diri dia menjadi orang 

Indonesia yang sesungguhnya bukan masih beralibi mereka menumpang hidup di 

sini tapi jati mereka ada ditanah leluhur mereka itu harus dihilangkan. Mereka 

jangan bersifat eksklusif, berasimilasi atau berbaur dengan masyarakat sekitar itu 

langkah yang harus dilakukan orang etnis Cina, tidak mementingkan diri mereka 

dan golongan etnis mereka saja mereka harus hidup toleran dengan lingkungan 

masyarkat sekitar. (Hasil wawancara,04. 22 Mei 2019) 

Berdasarkan penjelasan informan di atas dapat dipahami bahwa etnis Cina 

dalam memposisikan diri mengatasi kerusuhan Mei 1998 adalah berdiam diri 

mencari dan menunggu perlindungan dari TNI dan pemerintah, tetapi bagi 

sebagian etnis cina yang memiliki uang mereka  pergi melarikan diri ke luar 

negeri dan sebagian lagi memilih untuk tinggal dilingkungan yang mayoritas 
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penduduknya adalah masyarakat pribumi, tujuannya adalah untuk keamanan agar 

tidak terlalu mencolok ketika mereka tidak berkelompok dengan sesama etnisnya, 

karena ketika kerusuhan terjadi mereka merupakan sasaran atau bahkan korban 

dari huru-hara pergantian  hegemoni politik di Indonesia. Mereka merasa bahwa 

peristiwa tersebut akan terus terulang kembali. 

Peristiwa kerusuhan 13-15 Mei 1998 adalah tragedi nasional yang sangat 

menyedihkan dan merupakan satu aib terhadap martabat dan kehormatan manusia, 

bangsa dan negara secara keseluruhan. Pemerintah maupun masyarakat harus 

secara sungguh-sungguh mengambil segala tindakan untuk mencegah terulangnya 

peristiwa semacam kerusuhan tersebut adalah mendesak bahwa perhatian dan 

solidaritas semua pihak diwujudkan secara nyata kepada para korban dan keluarga 

korban, sehingga pemulihan hak-hak yang dilanggar dapat diwujudkan secara 

bersama. 

Tindakan penjarahan ini adalah tindakan pengambilan kesempatan untuk 

memperoleh apa yang selama ini berada di luar jangkauan daya beli mereka. 

Pengambilan milik orang lain, baik dilakukan secara sendiri atau pun bersama, 

tetaplah merupakan tindakan pelanggaran terhadap hak milik (property right). 

Fakta bahwa tindakan dilakukan oleh ribuan/puluhan ribu orang tidaklah membuat 

pelanggaran menjadi sah menurut hukum. Karena itu, gerakan untuk 

mengembalikan barang jarahan dapat dikatakan sebagai tindakan yang terpuji dari 

sadar hukum maupun etika. 
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Tabel 1: Data korban Etnis Cina dan fasilitas umum dalam kerusuhan Mei 1998 di 

Kota Palembang, yaitu: 

No Keterangan Jumlah Status 

1 Korban Kerusuhan 25 Orang Tewas 

60 Orang Hilang 

2 Toko 179 Unit Rusak 

3 Rumah 109 Unit Rusak 

4 Motor 11 Unit Terbakar 

5 Mobil 15 Unit Terbakar 

6 Fasilitas Umum 195 Unit Rusak 

Sumber: Sriwijaya Post, 16 Mei 1998 

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kerusuhan Mei 1998 

di Palembang menyebabkan jatuhnya korban jiwa, dan juga membuat kerugian 

dari materil dan fasilitas umum lainnya. Kerusuhan tersebut berdampak juga 

terhadap ekonomi di palembang dengan kerusakan toko-toko milik etnis Cina 

maka terjadi juga krisis ekonomi dimana pada saat itu pergerakan ekonomi di 

pasar-pasar terhenti hingga keadaan Palembang dari kerusuhan membaik dan 

kondusif. 

Pemerintah harus memberikan rehabilitasi dan kompensasi bagi semua 

korban kerusuhan. Pemerintah perlu segera meratifikasi konvensi internasional 

menganai anti-diskriminasi rasial dan merealisasikan pelaksanaannya dalam 

produk hukum positif, termasuk implementasi konvensi anti penyiksaan. 

Pemerintah perlu segera membersihkan segala bentuk premanisme yang 

berkembang disemua lingkungan, lapisan dan profesi masayarakat sesuai dengan 

hukum yang berlaku, dan menetapkan secara hukum pelarangan penggunaan 

seragam-seragam militer atau yang menyerupai seragam militer bagi organisasi 

massa yang cenderung menjadikannya satuan organisasi para militer. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Awal masuknya Etnis Cina di Palembang tercatat dalam  

perjalanan I Tsing yang melakukan perjalanan dari Canton ke Nalanda melalui 

Sriwijaya. Dalam sejarah Cina lama mengatakan bahwa orang Cina merantau ke 

Indonesia terjadi pada masa akhir pemerintahan Dinasti Tang, daerah pertama kali 

di datangi adalah Palembang. Secara Historis kedatangan Etnis Cina ke Indonesia 

dapat dikatakan erat kaitan hubungannya dengan perdagangan, dalam  masa 

penjajahan di nusantara karena kepentingan mereka dijadikan partner dan juga 

kuli kontrak diberbagai perkebunan dan pertambangan sebab itu pula mereka 

menyebar keberbagai wilayah dan menyatu dengan warga asli. Orang-orang Cina 

yang datang ke Indonesia khususnya Palembang bermula setelah Kerajaan 

Sriwijaya runtuh yaitu pada abad ke-13. Dimana setelah runtuhnya Kerajaan 

Sriwijaya, Palembang mengalami kekosongan penguasa sehingga menyebabkan 

orang-orang Cina berdatangan ke Palembang. 

Pada saat sebelum terjadinya kerusuhan Mei 1998 kehidupan masyarakat 

pribumi dengan Etnis Cina hidup dengan damai, kehidupan antar Etnis Cina 

dengan penduduk pribumi bisa saling berbaur dan saling membantu namun 

setelah terjadinya kerusuhan dimana yang menjadi efek terbesar pada saat itu 

adalah etnis Cina membuat hubungan etnis Cina dan Pribumi timbul dampak 

dalam kehidupan etnis Cina dan pribumi. Kehidupan masyarakat etnis Cina terus 

berkembang di Palembang terutama daerah-daerah pusat perekonomian. Beberapa 

titik pemukiman dan juga titik pertokoan etnis Cina di kota Palembang seperti 

daerah pasar 16 ilir, pasar tengkuruk, jalan Jend. Sudirman, Pulau mas, pasar 7 

Ulu, pasar 10 Ulu, pasar pal 5, pasar Plaju, dan pasar Lemabang dan beberapa 

tempat lainnya. Oleh karena itu pada saat  terjadi kerusuhan atau konflik dengan 

etnis Cina, maka daerah-dearah titik pertokoan etnis Cina yang menjadi objek 
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konflik yang mengalami kerusakan seperti kaca yang pecah atau pengrusakan 

bagian lainnya.  

Dampak kerusuhan Mei 1998 yang terjadi terhadap etnis Cina di kota 

Palembang, memberi dampak  positif  yakni lahirnya era Reformasi dengan 

berhasilnya melengserkan presiden Suharto yang menjabat selama 32 tahun dan 

berakhirnya Orde Baru. Adanya usaha proses pemulihan ekonomi, kebebasan 

pers, kebebasan berpendapat, dan pencabutan undang-Undang Subversi. 

Membuka peluang menata kehidupan damai antara warga pribumi dengan 

keturunan Cina sebagai warga Indonesia di era reformasi. Sedangkan dampak 

negatif dari kerusuhan Mei 1998 adalah terjadinya pembakaran, pengrusakan, 

penjarahan toko-toko baik elektronik maupun yang lainnya milik keturunan Cina, 

gudang-gudang besar logistik milik pengusaha keturunan Cina serta bank-bank 

swasta yang notabene pemegang sahamnya juga keturunan Cina bahkan terjadi 

tragedi berdarah karena adanya penganiayaan dan pemerkosaan. Peristiwa 

kerusuhan Mei 1998, kegiatan demonstrasi yang mengarah  pada tindakan anarkis 

yang melibatkan etnis Cina menjadi sasarannya menimbulkan dampak sosial 

maupun dampak ekonomi. Dampak sosial yang dirasakan oleh etnis Cina yaitu 

Banyak diantara etnis Cina ini menjadi semakin menutup diri, tidak mau berbaur, 

rumah-rumah di pagar tinggi-tinggi, ruko-ruko di terali besi yang kuat dan 

terkesan tidak terlalu peduli dengan lingkungan sekitar. dampak psikologis bagi 

mereka adalah timbulnya trauma psikis yang berkepanjangan bahkan dirasakan 

sampai sekarang. Dampak politik setelah  kerusuhan Mei 1998 seiring dengan 

runtuhnya kekuasaan orde baru, mahasiwa dan masyarakat yang menginginkan 

adanya reformasi besar-besaran disegala bidang disegala instansi pemerintahan 

termasuk instusi TNI dan Polri nampaknya belum terwujud. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Pentingnya dalam memahami sebuah kejadian peristiwa. Peristiwa kerusuhan 

Mei 1998 ini beranjak dari aksi intelektual dan berakhir pada aksi anarkis 

juga tidak hanya dimotori oleh mahasiswa. Masyarakat juga ikut andil terjadi 

peristiwa kerusuhan Mei 1998 di Palembang.  

2. Pemerintah maupun masyarakat harus secara sungguh-sungguh mengambil 

segala tindakan untuk mencegah terulangnya peristiwa semacam kerusuhan 

tersebut. Pemulihan hak-hak yang dilanggar dapat diwujudkan secara 

bersama. Kehormatan kita sebagai satu bangsa yang beradab juga ditentukan 

sejauhmana bangsa kita dapat mengoreksi kelemahan dan kekurangannya, 

secepat apa kita menghilangkan rasa takut dan mewujudkan rasa tenteram dan 

aman untuk setiap orang tanpa terkecuali.  
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PEDOMAN WAWANCARA  

 

Identitas Peneliti 

Nama Mahasiswa : Reza Agustina 

NIM    : 06121004019 

Judul Penelitian : Dampak Kerusuhan Mei 1998 terhadap Kehidupan Etnis 

Cina di Kota Palembang Tahun 1998-2003 

 

Identitas Responden 

Nama Responden : .......................................................... 

Jenis Kelamin  : .......................................................... 

Pekerjaan  : .......................................................... 

 

1. Menurut anda, unsur apa sajakah yang menjadi masalah dari kerusuhan 

Mei 1998? 

2. Menurut anda, bagaimana latar belakang terjadinya kerusuhan Mei 1998 di 

Palembang? 

3. Menurut anda, dampak positif dan negatif dari kerusuhan Mei 1998? 

4. Menurut anda, bagaimana kehidupan etnis Cina? 

5. Menurut anda, Apakah kerusuhan Mei 1998 berdampak terhadap 

kehidupan etnis cina di Palembang (Terhadap anda dan keluarga)? 

6. Menurut anda, bagaimana etnis cina dalam memposisikan diri mengatasi 

kerusuhan Mei 1998 di Palembang? 

7. Menurut anda, bagaimana langkah-langkah etnis cina dalam menyikapi 

kerusuhan Mei 1998 di Palembang?  
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