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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai etnis Tionghoa di Indonesia tidak dapat

dipisahkan dari sejarah panjang relasi antara etnis Tionghoa

dengan suku-suku di Nusantara berabad-abad silam. Bukti-bukti

sejarah dari jaman dinasti Tang (618-906 M) dan dinasti Sung (960-

1279 M) mengungkap telah adanya hubungan bilateral antara

Tiongkok dengan kerajaan-kerajaan kuno di Nusantara sejak abad

ke-5 (Rahardjo, 2011). Pasca perubahan politik dalam negeri

Tiongkok pada abad ke-12, ribuan orang Tionghoa yang bermigrasi

keluar Tiongkok tiba di pantai-pantai Nusantara, kemudian menetap

dan berinteraksi dengan penduduk asli. Mereka tersebar dari

Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi hingga pelbagai wilayah lain

sepanjang Nusantara (Coppel dalam Susetyo, 2010; Dawis, 2010).

Sejak itulah, secara de facto, dapat dikatakan bahwa etnis

Tionghoa telah menjadi bagian dari masyarakat Nusantara.

Penggunaan nama Indonesia sendiri mengacu pada keberagaman

masyarakat yang menetap di wilayah Nusantara. Pertama kali

dicetuskan oleh Logan (1848), istilah Indonesia mengacu pada

suatu bangsa yang plural, yang terdiri dari orang Cina, India dan

Arab, bersama-sama dengan penduduk asli. Senada dengan hal ini

Dahana (2001) menyebut sejak dulu Indonesia adalah mestizo,
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yang dibangun melalui larutan berbagai suku bangsa, termasuk

suku Tionghoa. Kata “Tionghoa” untuk mewakili orang keturunan

Cina, pertama kali di perkenalkan di Indonesia pada abad ke-19

oleh gereja beraliran Calvinis yang bernama : Tiong Hoa Kie Tok

Kauw Hwee (Sylado, 2014). Peneliti menggunakan istilah

“Tionghoa” karena adanya konotasi negatif dalam penggunaan kata

“Cina” yang terlanjur identik dengan stigma negatif dan adanya

unsur melecehkan dalam penggunaannya, sedangkan istilah

“Tionghoa” yang mengacu pada tanah kelahiran nenek moyang

mereka, yaitu Tiongkok, dianggap lebih netral dan dapat diterima

oleh semua pihak (Dawis, 2010; Suryadinata 2002).

Sejak orang Tionghoa yang pertama tiba di Indonesia hingga

hari ini, telah bergenerasi-generasi etnis Tionghoa lahir dan tinggal

di Indonesia. Namun ternyata keberadaan mereka tidak pernah

sepenuhnya diterima sebagai bangsa Indonesia. Mereka masih

dianggap sebagai orang asing, alien, pendatang, dan diragukan

kesetiaannya pada Indonesia (Dawis, 2010; Rustopo, 2007).

Kedudukan mereka di masyarakat lemah, mereka seringkali

dicurigai oleh kaum pribumi, di“cap” sebagai kelompok yang

eksklusif, yang hanya setia kepada kelompok etnisnya, tidak dapat

berintegrasi dengan masyarakat, oportunis, namun pada saat

bersamaan memiliki pengaruh dan kekuatan ekonomi yang besar

sehingga selayaknya diperhitungkan sebagai ancaman (Aguilar,
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2001; Susetyo, 2010; Wang, 2000). Peristiwa kerusuhan Mei 1998

merupakan bukti nyata sentimen negatif dan kebencian terhadap

etnis Tionghoa, justru setelah selama 32 tahun kebijakan asimilasi

untuk meleburkan etnis Tionghoa ke dalam masyarakat

diberlakukan oleh pemerintah Orde Baru (Dawis, 2010).

Pasca runtuhnya Orde Baru, Presiden Abdurrahman Wahid

mencabut PP 14/67 yang sangat diskriminatif bagi etnis Tionghoa

dan mengeluarkan Keppres No. 6 tahun 2000 yang mengijinkan

etnis Tionghoa kembali merayakan Tahun Baru Imlek. Kebijakan

demi kebijakan politik di Indonesia mulai memberikan angin segar

bagi etnis Tionghoa, masyarakatpun mulai menerima konsep-

konsep pluralisme, namun kecurigaan, prasangka dan stereotip

tidak serta merta hilang. Secara normatif, perilaku diskriminatif

secara terang-terangan terhadap etnis Tionghoa tidak lagi disetujui,

namun sikap negatif terhadap etnis Tionghoa tetap masih ada.

Indikasi hal ini nampak pada masih tingginya penolakan terhadap

perkawinan campur antara etnis Tionghoa dan Pribumi. Selain itu

juga masih banyak masyarakat yang menolak untuk dipimpin oleh

individu etnis Tionghoa.

Akulturasi budaya merupakan hal yang secara wajar terjadi

pada masyarakat majemuk seperti Indonesia. Skenario terbaik

yang diharapkan dari setiap akulturasi budaya adalah tercapainya

integrasi, baik pada aras sosial maupun individu, sehingga masing-
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masing pihak dapat mengembangkan budayanya dengan tetap

menjaga relasi satu sama lain (Berry, Poortinga, Segall, Dasen,

1999). Namun fakta di Indonesia menunjukkan akulturasi budaya

antara etnis Tionghoa dengan pribumi lebih mengarah kepada

terjadinya separasi dan marjinalisasi.

Wang (2000) menjelaskan bahwa hal ini kemungkinan

disebabkan oleh kurangnya keterlibatan etnis Tionghoa dalam

pelbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di masa yang

lalu ; yang mengakibatkan mereka mengalami kesulitan untuk

melihat diri mereka sebagai bagian dari masyarakat. Selain itu,

Wang (2000), Dawis (2010) dan Susetyo (2010), sepakat

menyampaikan bahwa kebijakan-kebijakan politik di masa lampau

memiliki peranan penting dalam memisahkan etnis Tionghoa dari

masyarakat. Beberapa contoh kebijakan itu antara lain adalah : (1).

Sistem ras tripartit oleh VOC yang menempatkan etnis Tionghoa

setingkat dibawah bangsa eropa, namun lebih tinggi dibandingkan

kaum pribumi. (2). Penggolongan etnis Tionghoa sebagai kelompok

nonpribumi pada era orde baru. Hanya etnis Tionghoa yang disebut

sebagai nonpribumi, sedangkan warga keturunan kaukasia, arab,

india maupun suku bangsa lain yang tinggal di Indonesia, tidak

disebut dengan istilah ini (Sarwono, 1999). (3). Instruksi Kabinet

Presidium no.37/U/IN/6/1967, Kebijakan Dasar untuk Mengatasi

Masalah Orang Tionghoa, yang diterbitkan pada tanggal 7 Juni
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1967. Inti dari kebijakan tersebut ialah perlunya asimilasi bagi

orang Tionghoa di Indonesia. Menyusul pemberlakuan larangan

penggunaan bahasa maupun tradisi dan kesenian Tionghoa di

muka umum, himbauan untuk mengubah nama Tionghoa menjadi

nama Indonesia, penutupan sekolah-sekolah Tionghoa,

pembatasan kegiatan politik dan tidak diakuinya agama Konghucu

(Susetyo, 2010).

Fakta-fakta tersebut diatas membuat Individu-individu etnis

Tionghoa di Indonesia mengalami dilema. Di satu sisi mereka

menganggap diri mereka sebagai bangsa Indonesia, karena

faktanya mereka lahir dan tinggal di Indonesia, namun latar

belakang etnis mereka membuat mereka tidak pernah diterima

sepenuhnya sebagai bangsa Indonesia. Akibatnya mereka

mengalami permasalahan dalam menentukan orientasi perilakunya,

yaitu apakah mereka sebaiknya : (1). Mengkaitkan diri mereka

dengan kelompok etnisnya, yaitu etnis Tionghoa, atau (2).

Mengkaitkan diri mereka dengan masyarakat di mana mereka

tinggal, yaitu bangsa Indonesia (Wang, 2000). Senada dengan

Wang, penelitian Dawis (2010) terhadap individu-individu Indonesia

Tionghoa yang lahir sesudah tahun 1966, menemukan adanya

dualisme identitas pada diri responden-respondennya, yaitu berada

di antara kenyataan sebagai bangsa Indonesia yang berada di

Indonesia dan keinginan untuk mempertahankan identitasnya
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sebagai etnis Tionghoa. Kedua pilihan tersebut sama sulitnya dan

memiliki konsekuensi yang tidak mudah, dan mau tidak mau

berdampak pada bagaimana individu-individu etnis Tionghoa ini

memandang diri mereka sendiri.

Diri atau self menurut Rogers (1961) adalah hakekat yang

berusaha  dicari dan dipahami oleh setiap manusia, tak terkecuali

individu-individu etnis Tionghoa di Indonesia. Di satu sisi,

terbentuknya diri individu-individu etnis Tionghoa ini dipengaruhi

oleh identitas etnis mereka, sebagaimana yang disampaikan oleh

Shaw (1992) bahwa keanggotaan seseorang dalam kelompok

etnisnya secara alamiah ikut berpengaruh pada perilakunya dan

terbentuknya citra dan persepsi dirinya. Di sisi yang lain, Rogers

menekankan bahwa diri terbentuk sebagai hasil interaksinya

dengan lingkungannya. Diri berkembang sejalan dengan

bagaimana individu melihat diri mereka direfleksikan oleh tindakan

atau perilaku orang lain (Lathief, 2010). Demikian juga dengan

individu-individu etnis Tionghoa di Indonesia, mereka juga

dipengaruhi oleh lingkungan mereka, masyarakat Indonesia yang

multikultural.

Rogers dalam Benson (2012) berpandangan bahwa

manusia tidak ditakdirkan menjalani kehidupan untuk mencapai titik

tertentu, sebaliknya eksistensi manusia terletak pada proses

berkesinambungan, di mana Individu mengembangkan diri hingga
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akhir hayatnya. Lebih lanjut Rogers menjelaskan bahwa setiap

manusia berada dalam “keadaan mengada” atau “in a constant

state of becoming”. Dalam kesadaran untuk memandang diri

sebagai organisme yang terus menerus berkembang dan saling

mempengaruhi dengan lingkungannya itulah, manusia dapat

menjadi diri pribadinya yang seutuhnya. Dengan demikian konsep

diri seseorang akan terus berkembang seiring bertambahnya

pengalaman dan interaksi yang dilakukannya. Dari kacamata

Rogers, individu-individu etnis Tionghoa di Indonesia, seperti

halnya setiap individu, memiliki potensi yang sama untuk

berkembang dan menjadi diri pribadinya yang seutuhnya. Namun

demikian, Rogers (1961) menyampaikan bahwa dalam rangka

mengembangkan konsep diri yang sehat, seorang individu harus

mampu menerima dirinya sendiri dalam rangka menemukan diri

pribadinya yang unik dan otentik.

Sebagai minoritas, individu-individu etnis Tionghoa di

Indonesia menghadapi persoalan yang tidak mudah untuk

menerima diri apa adanya. Melihat kenyataan bahwa mereka selalu

dianggap sebagai pihak yang salah dan kalah (Dawis, 2010;

Bachrun & Hartanto, 2000), bagaimanapun tentu mempengaruhi

penerimaan diri pada individu-individu etnis Tionghoa. Akibatnya

ada individu-individu etnis Tionghoa yang kemudian mengingkari

identitas etnisnya, menganggap identitas etnisnya sebagai suatu
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kerugian dan berusaha menutupi identitas etnisnya. Sebagian lagi

memiliki double identity, di antara sesama Tionghoa, mereka

menekankan identitas etnisnya, sementara di antara kenalan dan

teman pribumi, mereka sebisa mungkin tidak menyinggungnya

(Lan, 2000). Seperti yang diakui oleh Aline Andita, seorang public

figure yang berprofesi sebagai model dan aktris (Romi,2014) :

Memang benar kalau dulu ditanya soal keturunan Cina, saya
bilang tidak. Tapi sekarang, jika ada yang tanya lagi
langsung saya jawab ya.

Aline mengaku sebelumnya takut akan mengalami hal-hal yang

tidak mengenakkan jika orang lain mengetahui identitas etnisnya,

apalagi paska peristiwa kerusuhan 1998.

Ada pula yang kemudian kembali ke mentalitas saudagar

yaitu hanya mempedulikan diri mereka dan kepentingan mereka

sendiri, mereka cenderung acuh tak acuh terhadap lingkungan dan

orang lain disekitar mereka  (Wang, 2000). Salah satunya adalah

Edi Tansil atau Tan Tjoe Hong, keturunan Tionghoa yang hingga

hari ini menjadi buronan polisi akibat kasus pembobolan Bank

Bapindo senilai 1,3 triliun rupiah. Tansil melarikan diri dari LP

Cipinang pada tahun 1996 dan kabar terakhir menyebutkan ia

sempat terlihat di Cina (Natalia, 2011). Perilaku Edi Tansil

menunjukkan bahwa ia hanya mempedulikan kepentingan dirinya

pribadi. Ia melakukan penggelapan uang dengan tujuan

memperkaya diri tanpa memikirkan dampak perilakunya yang
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merugikan negara dan masyarakat. Ia juga tidak memiliki itikad baik

untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai warga

negara Indonesia.

Namun ternyata dari antara etnis Tionghoa di Indonesia

terdapat individu-individu yang berhasil melampaui konflik-konflik

psikologis berkaitan dengan dilema antara identitas etnis dan

identitas kebangsaannya. Mereka mampu menerima identitas etnis

mereka sekaligus mampu berperan serta dalam masyarakat

sebagai bangsa Indonesia. Sepanjang sejarah Indonesia, individu-

individu Tionghoa ini muncul ke permukaan sebagai anomali dari

kelompok etnisnya. Dalam kurun waktu 1920-1980, Jahja (2003)

mencatat nama-nama seperti Lie Eng Hok, Karim Oei, Tjoa Sik Ien,

Dr. Oen Boen Ing, John Lie, Soe Hok Gie, Lim Tjoan Hok alias

Teguh Karya sebagai tokoh-tokoh Tionghoa yang setia dan

berjuang bagi Indonesia.

Rogers (1961) menyebutkan bahwa layaknya sebuah pulau,

individu baru bisa membangun jembatan-jembatan yang

menghubungkan dirinya dengan individu yang lain, apabila ia

terlebih dulu telah menjadi dirinya yang sejati. Demikian juga

dengan individu-individu etnis Tionghoa tersebut di atas. Mereka

terlebih dulu harus menjadi diri mereka sendiri barulah mereka bisa

berelasi dengan individu lain, berguna bagi masyarakat dan disebut

menjadi Indonesia.
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Menjadi Indonesia merupakan suatu konsep yang

sesungguhnya tidak mudah untuk didefinisikan. Menjadi Indonesia

tidaklah sama dengan menjadi warga negara Indonesia. Menjadi

Indonesia juga tidak tergantung pada kebijakan dan iklim politik

yang berlaku (Suryadinata, 2012). Mengacu pada pandangan

Anderson (1983) dalam Imagined Communities, “Menjadi

Indonesia” berangkat dari kesadaran untuk melihat diri sebagai

bagian dari sebuah komunitas yang bernama bangsa Indonesia.

Kesadaran inilah yang membuat individu Tionghoa

mengaktualisasikan ke-Indonesiaan-nya ke dalam perilaku nyata

sehingga diakui oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan pandangan

Suryadinata (2002) bahwa etnis Tionghoa sendiri yang harus

memperjuangkan ke-Indonesiaan-nya, dalam hal ini menentukan

sendiri konsep tentang “apa artinya menjadi orang Indonesia” dan

berdasarkan konsep tersebut ia akan berusaha, bekerja keras dan

bekerjasama dengan pribumi, bersama-sama berjuang untuk

Indonesia. Mendukung pernyataan di atas, Mohamad dalam

Chamim (2012), mengemukakan bahwa menjadi Indonesia adalah

menjadi manusia yang bersiap memperbaiki keadaan, dan bersiap

pula untuk melihat bahwa perbaikan itu tidak akan pernah

sempurna dan ikhtiar itu tidak pernah selesai. Senada dengan hal

ini, Gerung dalam Chamim (2012) berpendapat bahwa menjadi
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Indonesia adalah daily project, individual project, untuk mengambil

tanggung jawab sebagai warga negara.

Bedasarkan batasan tentang “Menjadi Indonesia” tersebut di

atas, berikut adalah beberapa profil tokoh-tokoh Tionghoa yang

menjadi Indonesia beserta kesaksian yang menguatkan tentang ke-

Indonesiaan mereka di mata masyarakat :

P.K. Ojong (1920-1980), seorang Tionghoa kelahiran

Bukittinggi yang gigih berjuang bagi tanah air melalui dunia

jurnalistik. Beliau mewariskan Harian Kompas sebagai salah satu

suratkabar yang terbesar oplahnya di Indonesia. Mengenai beliau,

Mochtar Lubis menulis dalam tajuk rencana Indonesia Raya, 22

Desember 1972 ( Jahja, 2003) :

Menurut hemat kami dia (Ojong) termasuk warga negara
keturunan Tionghoa yang sungguh-sungguh telah berhasil
mengintegrasikan diri dan jiwanya dengan bangsa
Indonesia, ... dia senantiasa bekerja menjunjung hukum dan
peraturan yang berlaku di negeri kita, mungkin lebih patuh
menaatinya dari banyak kita yang mengaku orang “asli” ini.

Dr. Oen Boen Ing  (1903-1982) dari Solo. Beliau mendirikan

rumah sakit bagi warga miskin. Dr. Oen tidak pernah menetapkan

biaya untuk berobat, pasien diperbolehkan membayar sesuka hati,

bahkan tidak membayar pun tidak apa-apa. Sepeninggal Dr. Oen,

G. Sugiharso PA, salah seorang pasien beliau menuliskan dalam
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surat kabar Sinar Harapan, 11 November 1982 sebagai berikut

(Jahja, 2003) :

Nama Dr. Oen patut dikenang, sikap merakyat dan mau
berkorban patut dihayati, semangat kerja tanpa pamrih patut
dijadikan teladan. Dr. Oen adalah pahlawan tanpa tanda
jasa bagi rakyat kecil.

Dari generasi masa kini, muncul nama Ahok atau Basuki

Tjahaja Purnama, sebagai orang Tionghoa asal Bangka Belitung

yang memilih untuk menjadi pejabat publik demi memperjuangkan

kepentingan rakyat banyak. Seperti yang dikutip oleh Rachman

(2014) :

Sejak kecil saya memang dididik untuk peka terhadap
keadaan masyarakat yang kurang beruntung. Disitu saya
melihat, bahwa pemerintah yang seharusnya bertugas
mewujudkan keadilan sosial, justru cenderung hanya
memperkaya diri sendiri. Hal ini menumbuhkan obsesi dalam
diri saya untuk bisa menjadi sosok pejabat yang baik.

Namun bukan berarti orang Tionghoa yang menjadi

Indonesia hanya terdiri dari individu-individu yang terkenal atau

yang mendapat sorotan dari masyarakat maupun media. Etnis

Tionghoa yang menjadi Indonesia ini juga ada di antara masyarakat

kebanyakan. Salah satunya ialah seorang Tionghoa bernama Aris

W. Berbeda dengan kebanyakan etnis Tionghoa yang memilih

menjadi pedagang atau pekerjaan lain di bidang ekonomi, sejak

muda, Bapak Aris memilih untuk menjadi seorang guru dan
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kemudian menjadi seorang kepala sekolah di sebuah Sekolah

Dasar di Semarang. Pilihan ini tidak populer di kalangan etnis

Tionghoa, karena dianggap tidak menghasilkan banyak uang.

Murid-murid di sekolah mengenal bapak Aris sebagai pribadi yang

berwibawa namun juga lembut hati. Ia selalu bersemangat dalam

memimpin murid-murid menyanyikan lagu kebangsaan dalam

upacara. Ia mengajar mata pelajaran kewarganegaraan dan

bahasa daerah, yaitu bahasa Jawa. Dalam mata pelajaran Bahasa

Jawa, ia seringkali mengajarkan tembang-tembang Macapat

kepada para murid. Para murid tidak lagi melihat ke-Tionghoa-an

Bapak Aris, yang nampak adalah sosok yang berdedikasi sebagai

guru dan bangga menjadi orang Indonesia. Bapak Aris ini hanya

orang kebanyakan atau “orang biasa”, namun nyata dari kacamata

murid-muridnya, bahwa ia adalah orang Tionghoa yang telah

menjadi Indonesia (Saputra, 2016)

Dalam pencarian untuk orang Tionghoa yang menjadi

Indonesia selanjutnya, peneliti berjumpa dengan dengan seorang

dokter Tionghoa di kota Solo bernama Lo Siauw Ging. Berbeda

dengan tokoh sebelumnya, dokter Lo telah dikenal secara luas oleh

masyarakat karena kiprahnya sebagai dokter sosial telah diliput

oleh banyak media, namun dokter Lo sendiri mengaku ia tidak

pernah berkeinginan untuk terkenal. Dengan atau tanpa diketahui

orang banyak, ia tetap akan mengobati orang miskin tanpa pamrih.
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Dalam perjumpaan dengan dokter Lo, peneliti mendapat

kesan yang mendalam tentang ketulusan dan tekad dokter Lo

dalam menolong pasien yang miskin. Ia tidak pernah menarik biaya

dari pasien miskin, bahkan memberikan obat secara gratis.

Menanggapi pertanyaan peneliti tentang bagaimana perasaan

beliau sebagai etnis Tionghoa di Indonesia, ia menjawab : “Tidak

ada masalah, sama sekali tidak menjadi masalah”. Menyinggung

soal ia tidak mengganti nama menjadi nama Indonesia, ia

berkomentar sambil tersenyum lebar: “Ganti nama Indonesia pun,

kalau perbuatan tidak baik, juga percuma. Yang penting hatinya

Indonesia”. Melalui pengobatan bagi pasien miskin selama 48

tahun, dokter Lo menunjukkan apa artinya menjadi Indonesia.

Rogers (1961) berpendapat bahwa individu menentukan

sendiri makna dari setiap pengalaman, dan secara subyektif

menentukan arah bagi tercapainya diri yang akan diwujudkannya;

demikian juga dengan tokoh-tokoh Tionghoa di atas, dapat dilihat

bahwa masing-masing menentukan formulanya sendiri mengenai

“apa dan bagaimana menjadi Indonesia”. Pilihan hidup dan cara

yang mereka tempuh untuk mewujudkan pilihan itu pun beragam.

Maka lingkup dan dampak yang mereka timbulkan pun beragam

pula. Berdasarkan hal ini maka, peneliti tidak akan membedakan

antara tokoh-tokoh Tionghoa yang dikenal publik dengan orang-

orang Tionghoa “biasa”. Kesamaan yang mereka miliki, yaitu
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kesadaran untuk menjadi diri sendiri dan kesadaran untuk

memandang diri sebagai orang Indonesia serta kiprah mereka di

masyarakat, yang akan menjadi perhatian utama dalam penelitian

ini.

Hal ini mengantarkan peneliti pada pertanyaan yang menjadi

topik utama penelitian ini, sesuai dengan pendekatan teori Self

Rogers, yaitu : Bagaimana sesungguhnya pembentukan konsep diri

etnis Tionghoa yang menjadi Indonesia dan apakah sebagai etnis

Tionghoa yang menjadi Indonesia, mereka telah bergerak ke arah

tercapainya fully functioning person?

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pembentukan konsep diri individu etnis Tionghoa yang

menjadi Indonesia menurut teori Self Carl Rogers?

C. Tujuan Penelitian

Memahami pembentukan konsep diri individu etnis Tionghoa yang

menjadi Indonesia menurut teori Self Carl Rogers.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya

dalam bidang psikologi terkait dengan pencarian jatidiri melalui

pengembangan konsep diri.

2. Manfaat Praktis
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Untuk memakai pemahaman mengenai konsep diri sebagai

solusi dalam permasalahan antar etnis di Indonesia, khususnya

yang menyangkut etnis Tionghoa sebagai minoritas di

Indonesia.

E. Originalitas

Sejauh pengamatan peneliti belum ada penelitian mengenai

konsep diri menurut kajian teori Self Carl Rogers terhadap etnis

Tionghoa di Indonesia, khususnya etnis Tionghoa yang mampu

menyatu dengan masyarakat di Indonesia. Adapun penelitian-

penelitian yang pernah dilakukan menyangkut etnis Tionghoa di

Indonesia meliputi spektrum yang cukup luas. Penelitian-penelitian

tersebut antara lain ialah  sebagai berikut :

1. Krisis Identitas Etnis Tionghoa di Indonesia oleh DP Budi

Susetyo. Penelitian ini dimuat dalam Journal Psikodimensia,

Volume 2, Nomor 2, Tahun 2002.

2. Pengalaman Multikultural Warga Etnis Tionghoa di Semarang

oleh  DP Budi Susetyo dan HM Edy Widiyatmadi pada tahun

2014. Penelitian ini telah dipresentasikan dalam Forum Diskusi

Psikologi Sosial Fakultas Psikologi Universitas Katolik

Soegijapranata pada tanggal 18 Juni 2015.

3. Perbedaan Identitas Etnis Pada Remaja Etnis Jawa dan Etnis

Tionghoa oleh Widyarta Mega Paramitha, Dian Putri
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Permatasari dan Unita Werdi Rahajeng. Penelitian ini dimuat

dalam Journal Widyarta Mega Paramita pada November 2014.

4. Stereotip dan Prasangka dalam Konflik Etnis Tionghoa dan

Bugis Makassar oleh Christiany Juditha. Penelitian ini dimuat

dalam Journal Ilmu Komunikasi, Volume 12, Nomor 1, Juni

2015.

5. Profil Kepribadian Etnis Tionghoa Sukses di kota Surakarta oleh

Muhammad Yusuf Annafi. Sebagai persyaratan untuk

mendapatkan gelar Sarjana S-1 Psikologi pada tahun 2012.

6. Komunikasi Antar Budaya Etnis Tionghoa dan Pribumi di Kota

Medan oleh Lusiani Andriani Lubis. Penelitian ini dimuat dalam

Journal Ilmu Komunikasi, Volume 10, Nomor 1, Januari-April

2012.

7. Pengaruh Identitas Nasional, Etnis dan Agama terhadap

Multikulturalisme dalam Menghadapi Globalisasi di Indonesia

oleh Tutut Chusniyah dan Ardiningtyas Pitaloka. Penelitian ini

telah dipresentasikan dalam 8th Association of Asian Social

Psychology, New Delhi, India, Desember 2009.

8. Relasi Etnisitas Jawa-Cina dalam Masyarakat Majemuk oleh

Nanik Prihartanti. Penelitian ini dimuat dalam Anima, Indonesian

Psychology Journal, Volume 24, Nomor. 3, Tahun 2009.
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