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Abstract
Since the end ofthe Suhorto regime in 1998, oppeared dozens of newspapers
Mondorin or Bohoso, published by the Chinese peopLe. Bosed in mojor ciiiei, the
newspaper looking for a torget market in the Chinese community as possible.
But most of them do not live Long publishing. tnterestingly, the thinese press
in some regions it appeors to'ride' a few pages in local newspapers, one in
Yogyakorta. Even with that format, they can survive ond remain the expression
of the Chinese medio. The core of this paper will exomine the trend in ihe three
locol newspapers in Yogyakorto, namely; Bernos Jogjo, Jogjo ond Daily Rador
Jogjo (Harjo).

Abstrak
Semenjak berakhirnya rezim Soeharto tahun 199g, muncul puluhan
surat kabar berbahasa Mandarin atau berbahasa Indonesia yang diterbitkan
oleh orang-orang Tionghoa. Berbasis di beberapa kota besaisurat kabar
ini. mencari target pasar pada komunitas Tionghoa seluas-luasnya. Namun
sebagian besar penerbitan mereka tidak berumur panjang. Menari[nya adalah
beberapa pers Tionghoa di daerah justru muncui dengan ,menumpang,
beberapa halaman di surat kabar lokal, salah satunya di yogyakarta. Bahkin
dengan format itu, mereka dapat bertahan dan tetap menjadi media ekspresi
orang Tionghoa. Tulisan ini pada intinya akan mengamati kecenderungan
di atas pada tiga surat kabar lokal di yogyakarta yaiiu; Bernas jogja, Raldar
Jogja dan Harian Jogja (Harjo).
Kata kunci:politic of recognitio4 identitas, minoritas, kontestasi, bisnis media.

Pendahuluan
Orang Tionghoa di Indonesia sedang mengalami kegairahan untuk
mengekspresikan diri dalam beberapa bidang kehidupan, khususnya sejak rezim
orde Baru surut. Apalagi ketika pucuk pemerintahan dipegang oleh Abdurrahman

Wahid yang waktu itu mencabut Inpres ('{o. 14/ 1967) produk masa Soeharto
tentang pembatasan atas keyakinan dan praktik budaya orang Tionghoa dalam
I(eppres No. 6 Tahun 2000 pindsey, 2005: 59-60).
Menurut Suryadrnata (2003: 2-4), indikator dari melemahnya kebijakan
asimilasi Orde Baru adalah mengu atnya aga pilar kebudaya^n orang Tionghoa
yaitu, (1) munculnya kembali organisasi sosial politik berbasis kesukubangsaan, (2)
menjamurnya pengajatan bahasa Mandarin di level pefgufuan tinggi dan sekolah
umum atau sekolah bahasa khusus serta (3) terbitnya pers (surat kaba{ Tionghoa,
baik betbahasa Mandarin atau betbahasa Indonesia.

Dalam tulisan ini, pembahasan akan difokuskan pada pilar ketiga yaitu pers
Tionghoa. Namun karena pembahasan tentang pers Tionghoa secara umum sudah
beberapa kali dibahas (Pandiangan, 2003; Hoon, 2006; Prasetyo, 201'0), maka
dinamika pers Tionghoa di daerah Yogy akarta akan mendapat perhatian yang lebih
banyak.

Mengapa pers Tionghoa di daerah, khususnya di Yogyakarta, menarik untuk
d1kaj1? Pertana, ketika saat ini sejumlah pers Tionghoa (media nasional) mulai surut,
dr daerah fogyakatta khususnya) justru muncul sejumlah pers Tionghoa lokal'
I(emudian apakah kemunculan pets Tionghoa lokal tersebut mempunyai kontinuitas
dengan pers Tionghoa di ungkat nasional?

Dulu awal tahun 2000an, beberapa media nasional sepetti Suar 168,

Sinerg

Visi, atau Mandann Pos bercdar hingga di Yogyakarta (Pandiangan,
2003: 417). Tetapi saat ini, surat kabar Tionghoa yang masih dapat dijumpai di
Yogyakarta (Berdasarkan data (satu satunya) agen surat kabat Mandarin "Hidup
Agency" di jalan Dagen, Gandekan Lot, I(ota Madya Yogyakafia), antara lain Czo
Ji Ri Bao Sawa Pos Groop), piandao kiLtrto (Harian Nusantara) dan Indonuia Shang
Bao yang berbahasa Mandarin. Harian Guo Ji di agen tersebut hanya dilanggan
Bangsa, Garada

oleh kurang lebih 30 orang saja dengan tarif bulanan Rp.110.000 (harga ecerannya
Rp.3500), sedangkan harian piandao yang dibandrol per bulan sebesar Rp. 65.000
(harga ecerannya Rp.2750) dilanggan lebih dari 60 orang. Untuk yang terakhit,
belum terdata karena baru ptomosi sebulan terakhir. Ada iuga beberapa maialah
yang pernah beredar di Yogyakatta, meski distribusinya tidak lewat agen tapi dikirim
langsung, namun kutang diketahui kelanjutan penerbitannya antata lain; "Suata

Baru" (Dikelola oleh Pengurus Pusat Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI)
DI Jakarta), "I(omunitas" dan "Nabil Forum" @iterbitkan oleh Persatuan Islam
Tionghoa Indonesra pITI) Ifurdinator \iTilayah Jawa Timut).
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Menurut Pak Adi fWarga Hakka yang berprofesi sebagai guru bahasa Mandarin.
Dia tinggal di daerah Gowongan Lor. Wawancan t^ngg^I 11 Jult 2012), ia masrh
berlangganan piandao Nbao karena isi beritanya lebih banyak tentang aktivitas
orang Tionghoa di berbagai daerah, termasuk liputan beberapa aktivitas komunitas
Tionghoa di Yogyakarta. Sedangkan harian Gao Ji tidak dilanggan karenalebih banyak
berita bisnis dan berita internasional yang jauh dari kehidupan kesehariannl,a.
Kedaa, menariknya pers Tionghoa di Yogyakarta

ini adalah formatnya berupa
halamar: khusus berbahasa Indonesi^ yang 'menumpang' (enbedderl di dalam
harian lokal dan terbitnya mingguan serta pada hari tertentu. Mereka itu adalah
halaman 'Komunitas Jogja' (Komjog) di Berna:, halaman You Hao' dt Harian
Joga dan halaman'China Town' di Radar Joga flawa Pos). Jika Hoon Q006: 115)
melihat pers Tionghoa pasca Orde Baru cenderung sebagai alat negosiasi berbagai
kepentingan antara global dan lol<al, poJitik dan budaya, identitas kerionghoaan dan
keindonesiaan, apakah ketiga surat kabar lokal Tionghoa di atas juga demikian?
Beberapa indikasi awal dari kecenderungan di atas mungkin tampak sejak di
Yogyakarta belum muncul media Tionghoa sendtri, ketika berita tenrang peristiwa

dan ngar,r' kegiatan komunitas Tionghoa hanya muncul secara berkala di surat
kabat lokal seperd harian Kedaulatan Ra$,at dan Bernas Jogia. Biasanya berita tentang
komunitas tersebut muncul s^ t penya fl Tahun Batu Imlek (Sincia). Sepetti saat
peny^ n Imlek tahun 2000, komunitas Tionghoa mengadakan makam malam
dengan Sultan bertajuk Malan Keakraban Bersama Si Sultan ("Tidak Ada Batrier
Etnis Perdagangan" dalam Kedanlatan Ra@tat, tanggal 9 Februari 2000, hlm 5. Lihat
juga Andteas Susanto, Under the Unbrella of Saltan: Accommodation the Chinese
Yogyakarta During Indanuia's New Order, Ph. D dissertation, Radboud Universiteit,
Nijmegen. 2008, p. 164). I{emudian contoh lun adalah tulisan (2) sen di harian
Bernas menyambut Imlek dan Cap Go Meh 2551 ("Menyambut Shr Fat Coi!: Imlek
2551 dapat Pertanda Bagus (1)" ranggal 4 Februari 2000, hlm 1 dan "Tahun Naga
Emas Orang Jahat makin banyak (2)" tanggal 5 Febtuari 2000 hlm 1) dan berita
tentang peringatan Imlek d.i Masjid Syuhada yang dilaksanakan oleh persatuan
Islam Tionghoa Indonesia (PITI) I(oordinator Wilayah Yogyakarta tahun 2003
("Peringatan Imlek di Mesjid Syuhada: Ingin Tiru \Walisongo Betdaku,ah', dalam
harian Kedaulatan Ra$tat, tanggal 14 Februari 2003).

r{0MUiill([T0R

Pembahasan

a.

Sekilas sejarah pers Tionghoa

Berdasarkan tulisan Suryadinata (1988), surat kabat Tionghoa Indonesia mulai
muncul pada awal abad ke-20. Surat kabar tersebut menurutnya terbagi menjadi dua
yaitu surat kabar berbahasa Melayu (setelah 1928, betbahasa Indonesia) dan surat

kabar berbahasa Tionghoa. Jika mendasarkan pada pengelolaannya, kelompok
pefi^m dikelola oleh orang-otang Tionghoa peranakan' sedangkan yang kedua
dikelola oleh orang-orang dari golongan Tionghoa totok.
Sebagai penanda penting dari pers Tionghoa ini adalah dalam hal pemiLikan,
pengelolaan, dan isi dari surat kabar tersebut. Surat kabat Tionghoa awal abad 20

ini dimiliki dan dikelola sendiri oleh otang-orang Tionghoa, termasuk juga tedaktur
dan reporternya dari kalangan meteka. Isi dati pers itu mewakili Perasaan orang
Tionghoa dan kepentingannya di negeri Hindia Belanda' Sedangkan tinanda dari
kebangkitan pets Tionghoa iri adalah adanya kesadatan baru (renaissance budaya)
dalam menggali kembali tradisi klasik untuk mengenal diri mereka sendiri lewat
tulisan dan bahasa yang mereka akrabi. I(ecenderungan ini juga seiring dengan
kebangkitan gerakan pan-Tionghoa di Jawa yang diidiomkan dengan berdirinya
organisasi Tiong Hoa Hwee I(oan tahun 1900 di Batavia.

Dari sejumlah surat kabar yang muncul (Suryadinata, 1988, hlm. 89-93), tidak
ada satupun yang berasal dati Yogyakarta Q'{amun menurut Pandiangan (2003:406),
terdapat sebuah surat kabar yang terbit di YogyaQ<arta) yutu Kiao Seng. Anehnya,

lampiran dia merujuk pada tulisan Suryadinata (1988) dimana harian Kiao S eng
tersebut hanya tertuhs tetbit di Dlola.Dan Suryadinata menegaskan kemba[ da]am
tulisannya yang lain (2010: 81), hadan K)ao S eng adalah terbitan Batauia. Setelah saya
cek di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (katalog online, opac'pnri.go.ld;
diakses tanggal 20 Juli 201.2) yang menjadi ruiukan Suryadinata, tempat terbtt Kiao
Seng hanya tertuhs doc1a. Sebagai pembanding dari luar, saya cek di perpustakaan
Universitas Ohio, Amerika Serikat via online (cicdatabank.library.ohiou.edu diakses
tanggal 20 Jult 2012), harian Kiao S'eng / Qiaosheng merupakan surat kabar yang
terbit di Batavia). Akan tetapi dalam tu[san lain (Suryadinata, 1.993: 1B), tercatat
ada sebuah mingguan bernama Palita yang terbit di Yogyakarta sekitar tahun
1,91,4 yang dipimpin oleh I(wee Hing Tiiat. Penerbitan mingguan ini tak diketahui
kelanjutannya, karena ditinggalkan oleh I(wee ke Jakarta y^ng kemudian bekerja di
hartan Sin Po pada Oktober 1915 (Terima kasih buat mas Didi (I(wartanada) yang
telah menunjukkan informasi ini dan Munarvir (Aziz) yang membantu mencatikan
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buku tersebut di salah satu perpustakaan kampus di Yogyakar ra).
Terbitan yang beredar di Yogyakarta saat iru adalah surat kabar Ik po (1904)
dan sing Po (1919) yang tetbit di Surakarta, selain itu ada surat kabar besar seperti
Sin Po (1910), Perniagaan (1,904), Pewarta Saerabaia (1.902), dan Dlawa Tengah (1909).
Sing Po yang tetbit dwimingguan dan atas nama Vereeniging ,,Hok I{ay Bian Hwee
atau Tiong Hoa Hwee I(oan" Surakarta menggunakan pengantar bahasa Indonesia.
Sedangkan menurut Kwartan ada (2004), Ik Po yang diterbitkan oleh Tjoa Tjoe I(oan

di percetakannya sendiri, menggunakan pengantar bahasa Malayu dan Tionghoa.
surat kabar ini terbit mingguan dan oplahnya mencapai 6000 eksemplar. Selain itu,
Tjoa Tjoe I(oan sebenatnya juga menerbirkan trimingguan malalah Darmo Kondo
(1903) yang menggunakan pengantar bahasa Jarva dan Melayu. Yang mana setelah
meninggal secara mendadak tahun 1905, majalah ini diambil alih pengelolaannya
oleh organisasi Budi Utomo tahun 1.912.

Sepetti dalam beberapa tulisan sebelumnya (Suryadinata, 1988; Hoon,2003;
Stanley, 2010), perkembangan pers Tionghoa mengalami pasang surut seiting dengan
situasi sosial pohtik dan hukum pasar. Misalnya, avzal abad 20 terdapat ntusan surat
kabar baik berbahasa Indonesia atau Mandarin. Namun sekitar tahun 1930an, sutat
kabat kecrl mulai menghilang kalah bersaing dengan surat kabar besar sepetri Jzz
Po, S:iang Po dan Sin Tit Po. Sedangkan pengaruh sosial politik dapat terJihat pada
masa pasca 1965, dimana semua harian Tionghoa ditutup kecsalt Harian Indonesia.
Begitu juga dengan masa pasca Orde Baru, muncul ribuan media massa termasuk
dari kalangan otang Tionghoa sendiri maupun yanghanya bersegmentasi pembaca
otang Tionghoe, baik yang berbahasa Indonesia atau Mandarin @and.iangan, 2003).
Tetapi di tahun 2008, jumlah media yang bersegmentasi otang Tionghoa mulai
berkurang drastis, hingga hanya tersisa B media (Stanley, 2010: J.73).

b.

Menjadi obiek sekaligus subiek

Pers Tionghoa, Halaman khusus betita komunitas Tionghoa, y^ng pert^m^
kali muncul adalah l{oruunitas Jogta, seting disebut dengan Kozryog. Mesktpun tidak
menggunakan nama yang idenrik dengan ketionghoaan, namun di atas (headpag)
tu\san Komanitas Jlgia tedapat aksara Mandarin yang berbunyi ye Haa Zhoa Baa

y^ng artinya kurang lebih adalah suratkabar mingguan Tionghoa Yogyakarta.
Halaman Komlog ini terdapat di harian Bernas Jagja, dibawah pT. Media Bernas
Jogla yang beralamat redaksi diJl. IKIP PGRI Sonosewu Yogyakarta. Halaman ini
muncul sejak pertama kali sudah dengan format minggu an pada tanggal 9
Januait
2005 atas ide dari Pemimpin Redaksi yang juga merupakan Direktur rJtama Bernas

Menurutnya, kegiatan sosial dan kemasyarakatan
Jogia saaat ittt yaitu Bimo Sukarno.

masyarakat Tionghoa di Yogyakarta, khususnya dalam proses Persatuan dan
pembaufan bangsa yang banyak merupakan potensi yang luaf biasa. Namun selama
ini sangat jarang terpublikasi secara lengkap dan berkesinambungan. Maka dengan
dukungan dait jalaran redaksi dan komunitas Tionghoa di Yogyakarta, halaman
ini dapat terwujud @irno Sukarno, "I(omjog Eksis" dalam Komanitas Jogla Haian
Bernas JoPa, 13 Januart

2007, hlm. 9)'

I(edua adalah halaman khusus berita komunitas Tionghoa You Hao. Halaman
ini merupakan bagian dari sufat kabaf lok al Haian Jogia, sering dikenal dengan nama
Harjo,yangterbir setiap hati Rabu di dua hala man terakhi;23-24. Selak awal terbit di
tahun 2008, Hajo telah mulai meliput aktivitas komunitas Tionghoa di Yogyakarta
dalam rubrik 'klangenan' yang iuga terbit sekal-i dalam seminggu. Oleh karena
konsistensi aktivitas komunitas Tionghoa, redaksi Hatjo kemudian membedkan
porsi saru halaman khusus setiap minggunya di tahun 2009. I(emudian sejak tahun
2010 sampai sekarang, potsi untuli Yoa Haa menjadi 1,5 halaman fWawancara
dengan Adhitya Noviardi (Pimred HarianJogja) tanggal 4Mei201'2).
Sesungguhnya Harjo adalah suratkabar daerah yang masih satu atap dengan
n ma PT Aksara
haritn Bisnis Indonuia dan Solopos, meskipun ditetbitkan

^t^s

Dinamika Jogja yang beralamat redaksi diJI. Ipda Tut Hatsono No. 52 Yogyakarta.
Hajo secara terang dipegang langsung oleh Sukamdani Sahid Gitosardjono yang
menduduki posisi Pemimpin Umum harian. Selain itu, bisnis kelompok Sahid iru
juga mempunyai sebuah harian nastonal berbahasa Mandarin yang bernama Indonesia
Shang Bao. Bahkan bos Sahicl Group ini sekarang terpilih meniadi I(etua Umum
Lembaga l(erjasama Ekonomi, Sosial dan Budaya Indonesia - China untuk periode
201.2

-

2017

diakses tanggal 8 iuti 2012).
Satu lagi surat kabar lokal yang mempunyai halaman khusus berita komunitas
Tionghoa (Chinatown) yaittt RadarJoga. Harian yang diterbitkan oleh PT. Yogyakarta

Intermedia Pers, dengan alamat redaksi di JI' Ring-Ro ad Utara No. 88 Sleman
Yogyakarta, sesungguhnya masih merupakan anak petusahaan dari Group Jawa
Pos flauza Pos News Network).
Halaman khusts Chinatown di Radar Jogja yang tetblt setiap hari sabtu, sudah
muncul sejak akhir tahun 2009. Menurut h.va Ikhwanudin (I{ordinator Liputan
dan penanggungjawab halaman Chinatawn !flawancara tanggal 1 1 Desember
2011 & kantor redaksi Radar Jogia), 'rubrik khusus' tersebut disediakan memang
untuk mengakomodasi suara dari komunitas Tionghoa yang selama ini terabaikan.
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Namun dia menambahkan bahwa redaksi mau memberikan ruang tersendiri
itu, karena melihat pangsa pasar yang potensial dari komunitas Tionghoa. Dia
memperhitungkan bahwa banyaknya pengusaha Tionghoa yang sukses di yo gyakarta
akan tertatik untuk pasang iklan di halaman tersebut. seiain sebagai salutan ekspresi
diri (komunitas), tetapi juga sebagai ajang promosi bisnis.
Secara tersirat,

y^ng dikatakan Stanley benar (2010: 175) bahwa semua
^pa
suratkabar lebih dimaksudkan untuk merebut pasar iklan dikalangan orangTionghoa
yang diasumsikan sebagian besar adalah pengusaha. Demikian juga dengan
suratkabar lokal yang menyediakan halaman khusr-rs bedta komunitas Tionghoa di
Yogyakarta. Meskipun mempunyai motif sosial masing-mas.ing, seju'lah pengelora
harian tetap menargetkan keuntungan da' pemasangan iklan yang berasal dari
pengusaha Tionghoa.
I(omodifikasi atau segmentisasi pembaca komr"rnitas Tionghoa juga tampak dari
pengelolaan redaksi yang membangun kerjasama dengan sejumlah orang Tionghoa.
Bentuk kerjasama tersebut berbeda antara satu media dengan media yang lain. Bagi
pihak media, kerjasama ini bertujuan untuk mendekatkan halaman khusus tersebut
kepada pembaca dan juga pernasang iklan. Tetapi bagi pihak komunitas, kerjasama
ini justru dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi isi berita.
Komlog yang berjargon 'Perekat Pembautan dan persatuan Masyarakat
Jogja',
melibatkan sejumiah orang Tiongho a dalam susunan redaksi (hingg a tahun 2007)
sebagai penasehat dan kontributot. Posisi penasehat hampir seluruhnya diduduki

oleh tokoh

-

tokoh riongl'roa dr Yogyakarta yang jumlahnya kurang rebih 50

orang dan mayoritas adalah pengusaha dan pengurus organisasi sosial komunitas.
Mereka itu antara lain: T.ukito Sindoro, Yenny Onggowijaya, Herry Susanto, Didi
Kwartanada, Leo Agus J, Ellyn Subianti, Ir. Bambang Siswanto, Hj. Lie Sioe Fen,

Thomas VJljaya,, Agus Henry Susanto, Morgan Onggowijaya, Soerjono, Soekeno,
Eddy Poernomo, Bimo Yuwono, Fantoni, Tioso, Indrako, Manan, \X/illy Sudjono,
dt. Arif Haliman, Ir Sutanto, Rullie Sutanto, Arif Budiwijaya, Akong, M Agung
I(risna, Aryanto Tirtowinoto, Sapto Handoyo, Liem Sioe Siet, Bambang Tiong,
Ohim Sindudisastra, Gideon Hartono, H. Budy Seryagraha, I(RT Onggodiprojo,
T Har:'y STS, Andi S, Djawadi, Ardiyanto, Antonius Simon, Chandera HaLim,
Jimmy Sutanto, Bambang Sukoco, Diantoro, Selly Sagita, Tun yulianto, Suryadi
Suryadinata, Agung Budiono, Frananto Hidayat dan Bernie M Liem. Sedangkan
untuk posisi kontributor diduduki oleh beberapa orang seperri berikut ini: Budi
Harto Laksono, Y Rusmin, Silvester Sebastian, dan Gideon.
Untuk posisi lainnya seperti redaktur dan reporter diisi oleh orang-orang dari

HllMUilIIOTOR

dan tak sarupun dari mereka itu orang Tionghoa. Mereka
l n: A Juvintarto Redaktur halaman Konlog. Ia iuga merangkap sebagai
^fltzlf^
redaktut haian halaman bisnis),Sri Astuti' Putu Ayu, AP Sujito, Watjono, Nur
I(holiq, Ello Sihombing, Rob Sumiarno dan Supriyanto.

jaiann hattan

Bernas Jaga

Namun susunan redaksinya sekarang (tzhun 201,2) sedikit berubah, selain
karenz ada beberapa yang telah wafat juga karena ada perampingan stfuktuf.
mereka kebanyakan ketua
Jumlah penasehat berkurang menjadi sekitar 35 orang,
pagul.uban dan tokoh Tionghoa di Jogia y^ng arttat^ lain: Sutanto Sutandyo, Tun
Yulianto, Diawadi, Sugianto, Ftananto Hidayat, Agung Budiono, Jimmy Sutanto,
Bambang Soekotjo, Diantoro, Arif Halirnan, Soekeno' Antonius Simon, Hatty
Setyo, Suryadr Suryadinata, ohim Sindudisastra, I(MT Tirtodiningrat, Tjia Eddy,
Hidajat Judoprajitno, Selly Sagita, Bambang Indtadi S, Ellyn Subianti, Agus Henty
Susanto, Lukito Sindoro, H. Budy Setyagraha, Hj. Lie Sioe Fen, Musthofa SH, Yani
Suharto, Bernie Liem, Indrakoo, Fantoni, Morgan Onggowijaya dan Tjokirsam'
I{emudian posisi repotter dihilangkan dalam struktur,karena saat ini redaktur lebih
sering menerima informasi dan rneliput iangsung berbagai kegiatan komunitas.
Sedangkan posisi kontributor masih dipertahankan yaitu R Herianto I(urniawan

MBA, Budi Hatto Laksono dan Y Rusmin.
I(onfigurasi susunan redaksi di KLmjzg tefseblt setidaknya mencerminkan
adaoya penn yang signilikan dari komunitas Tionghoa dalam aspek penyampaian
dan muaran berita. Hal ini terbukti dari misalnya, pergantian hari terbit yang awalnya
setiap hari minggu menjadi hari sabtu. Ini merupakan saran dan masukan dari
tokoh-tokoh Tionghoa. Berita tentang akuvitas orang-orang Tionghoa yang dimuat
redaksi, sedikit banyak juga merupakan kiriman langsung dari anggota komunitas
Tionghoa yang menjadi pelaksana. Begitu juga dengan rubr.ik khusus tentang sastfa
(zen GwongXien IY/en dan XingYan De Jiaa I tt dan se jarah budaya Tionghoa (I-egenda
Lelahar), y^ng m^na penulisnya adalah orang-o tang dan kalangan orang Tionghoa
senditi (kontributot).
Sedikit betbeda dengan model pengelolaan di atas, halaman Yoa Hao itstrw
menggunakan mekanisme redaksional suratkabar yang cukup berimbang dan
objektif. Dimana informasi dikumpulkan oleh wartawannya sendiri, ditulis sendiri
dan dikoreksi oleh seorang redaktur. Dari semua kru Harlo yang terlibat dalam
pengelolaan Yoa Hao, satu redaktur dan empat wartawan' tak seorangpun dari
mereka berasal dari komunitas orang Tionghoa. Oleh karena itu, mereka meminta
bantuan seseorang @apak Adi Wirawan, seorang Pengamat budaya Tionghoa dan
guru Bahasa Mandarin di salah satu pefguluafi tinggi di Yogyakatta) dari komunitas
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Tionghoa yang mampu membaca dan menulis aksara Mandarin untuk mengasuh
sebuah rubrik khusus, bernama Du Yan Yu (perlbahasa). Sedangkan tubrik tentang
budaya Tionghoa seperti Fengshui, tulisan dibuat oleh wartarvan mereka dan
infotmasinya didapatkan dari buku atau sumber di internet (I(ontak langsung
via SMS dengan Joko Nugroho, salah satu wartawan You Ha . Contohnya rubrik
Fengshui tanggal 1.1 Juli 2012 berjudul "Cad Jodoh Pakai Fengshui". Pada bagian
avral tulisan disebutkan bahwa sumber dilansir dari k/ikfengshui.com.
Bagaimana dengan halaman Chinatorvn? I{atena porsinya hanya satu halaman,
pengelolaannyahanya dipegang oleh seorang penanggungjawab (redaktur) dan dua

Di

antara mereka pun juga tak ada yang berasal dari komunitas
Tionghoa. Maka dari itu, redaksi menjalin kerjasama dengan seseotang QNama
pen -ny^ Ifuh Bing (R. Herianto I(urniawan). PegSat acan laguJagu I(oes PIus
dan Mandarin. Ia juga seorang pengusaha mapan (toko emas) di Yogyakatta) dari
komunitas yang betsedia mengisi sebuah kolom khusus tentang budaya Tionghoa.
orang wartawan.

Selain kerjasama dalam hal tedaksional, pihak media juga secata kentara
melakukan kerjasama dalam bentuk 'barter'. Dimana klien mendapatkan space
tertentu untuk memunculkan liputan kegiatan atau artikel tertentu yang terkait
dengan unit usahanya (dipasangi logo usaha) dengan kompensasi seharga space
iklan. Hal ini tampak dalam setahun terakhir ini di halaman Konlog dan Yoa hao
yang mempunyai space cukup banyak untuk sebuah artikel. I(Lien ini adalah sebuah
lembaga pendidikan pra sekolah yang mempunyai program pengajaran bahasa
mandarin, O' School.I(etika barter dihalaman Kanjogvang tak mempunyai wartawan,
artlkel mengenai sekolah tersebut ditulis sendiri oleh staff sekolah (guru) meteka.
Sedangkan ketika di Yor Haa, attikel ditulis oleh salah satu wartawan hatian tersebut.
2009) terbit dua halaman, kemudian
menjadi empat halaman (sekarang). Dari 4 halaman tersebut, setengahnya (2
halaman) dicetak ber-rvarna. Terutama halaman pertama dan terakhir yang banyak
menampilkan foto.

Dari segi isi, awalnya Konlog Q005

-

Salah satu faktor penyebab bertambahnya jumlah halaman adalah semakin
bertambahnya organisasi baru di dalam komunitas Tionghoa dan semakin luasnya
keterlibatan orang-orang Tionghoa diberbagai organisasi sosial kemasyarakatan
umum. Sehingga semakin banyak aktivitas dan peristiwa yang menjadi bahan benta.
Beberapa organisasi tersebut antara latn: Yayasan Bhakti Loka, Petkumpulan Budi
Abadi / Hoo Hap Hwee, PUI{, PITI DII Paguyuban Bhakti Putera, PerhimPunan
INTI DII Perhimpunan Fu Qing, Paguyuban Hakka, Perhimpunan $Varga Hing Hua
,/ Hin An Hwee I(oan, Perhimpunan Warga Cantonese Yogyakarta / PERWACY

fiiiffi'ururonron

Paguyuban Alumni Sekolah Tionghoa Indonesia
Masyarakat Yo gyakarta

/

PASTI

/ PAMITRA, Yayasan Persaudaraan

DII

Paguyuban Mitra

Masyarakat Yogyakarta

/

YPMJ (N4aulana, 2010). Ditanbah organisasi lain yang banyak juga melibatkan
orang - orang dari komunitas Tionghoa seperti: Yayasan l(eagamaan @uddha Tzu
Chi DI\), Rotary Club, PMI, klub olahtaga (Hash, Wushu), Paguyuban Lanjut Usie,
Paguyuban Pedagang Malioboto (?PlQ dan Ikatan Motor Besat Indonesia (IMBI)

DIY
Liputan tentang aktivitas organisasi biasanya berupa foto seremonial, berukuran
sedang hingga besar, yang penuh dengan wajah orang banyak. Caption-nya seing
menyebut nama orang yang tampak dr gambar, layaknya selebritis. Headline-nya
cenderung bernada positrf. Mrsalnya tagline Konjog tanggal 15 Desembet 2007;
"Hakka dengan Semangat Petsatuan", "PBTY 2008 Siap Digelar" dan "I(omite
tanggal 28 Matet 2009; "Malioboro Hash Choir Angkat Budaya Nusantara", "Tzu

Chi Baksos di Bantul" dan "Panitia Peh Cun 2009 Terbentuk".
I{ecendetungan di atas ditemukan juga oleh Stanley (2010: i81) di pers
Tionghoa media nasional. I{ebanyakan foto yang ditampilkan adalah foto salon
berupa foto penyerahan hadiah, foto jabat tangan dan sesi foto bersama. Ia menilai
bahwa warga Tionghoa ternyata memang senang 'nampang' di koran. Fenomena
seperti ini sebenarnl,a dirasa cukup mengganggu oleh sejumlah watga Tionghoa di
Yogyakarta sendiri. Pak Ye (56 th)( Bukan nama sebenarnya. \Nawancara tanggal 31
Juh 2012.), salah seorang pengurus sebuah organisasi Tionghoa menyatakan bahwa
saat awal terbit media loka.l ini menjadi preseden yang positif (sebuah kebanggaan)
bagi semua warga komunitas, namun sekarang cendetung bergeset dan didominasi
sekelompok orang saja, lebih banyak memunculkan kepentingan pribadi daripada
kepentingan publik. Bahkan ia menilai kecenderungan seperti sekarang bisa
menimbulkan kesan negatif bagi komunitas secara menyelutuh.
Pandangan yang serupa ternyata juga muncul dari warga yang bukan non
Tionghoa. Sebut saja namanya Pak Huda (34 tahun)( Bukan nama sebenarnya.
\Tawancara tanggal 17 Agustus 2012), dia seorang rviraswasta ringgal di daerah
Sleman. Pak Huda ini sudah kenal cukup lama dengan bebetapa pengusaha
Tionghoa karena sering kontak untuk urusan bisnis. Namun selama ini tidak pernah
mengetahui ataupun membaca halaman khusus berita komunitas Tionghoa. Dia
beralasan bahwa halaman khusus tersebut terkesan segmented pada pembaca orang
Tionghoa dan ia melewatkan saja halaman tersebut. I(alaupun dibaca oleh pembaca
non Tionghoa, tentunya berita umum yang menonjolkan kelibatan watga non
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Tionghoa dalam aktiv.itas bersama warga komunitas. I(etika penulis menunjukkan
beberapa edisi ketiga halaman khusus di atas, dia berpendapat bahwa halaman
khusus itu seperti 'koran dalam koran'. I(ebanyakan yang terpampang adalah
foto-foto yang kurang berbobot dan tidak menyangkut persoalan yang riil dalam
kehidupan bermasyatakat sehari -hari.

Di

sisi lain, kolom khusus tentang susastra dan sejarah budaya Tion oa di
Konqog,Ieblhbanyak bersifat etis reflelitif dan infotmauf. Misalnya kolom zen Gaong
Xien v/en (Beberapa ornng yang sering mengisi kolom inr antara rai..; R Herianto

I(urniawan, Lukito Sindoro, Jirnmy Sutant.) (pepatah bijak, tetj) yang berasal
dari sastra klasik riongkok dan beraksara mandatin yang disettai dengan sedikit
penjelasannya. I(e mudian ada juga kolom Legtnda Le/ahur (r{ontrtburor rutin antara
lain: Budi Harto Laksono, Sebastian Silvester dan Rusmin) yang isinya mencetitakan
ragam uadisi dan pernik sejarah orang Tionghoa di negeri riongkok masa lampau.
Isr halaman Konlagyangjuga penting adalah iklan
aduertisemelt persentase
'.tau
iklan antara 40 - 50 %o dati seluruh halarnan atau 1 - 2 halaman. Bentuknya bisa
berupa iklan barang, ragam usaha (toko), iklan duka cita, info hegiatan (hash) atau
iklan ucapan selamat. Bahkan akhir-akhir ini, halaman pertam a Kor/ogroi.n terdapar

iklan beberapa lembaga pendidikan (preschool & elementar yang mempunyai
program bahasa Mandatin. Tentu saja pemasang iLlan tersebut mayoritas berasal
dati kalangan pengusaha Tronghoa. Menurut Juvrntarto @ed,aktw Konlog,

wawancara tanggal 12 Jun,2012), penetbitan halaman khusus Ka dapat tetus
berialan sampai hari ini katena pendapatan dati pemasangan iklan dan support dari
komunitas Tronghoa masih lebih clari mencukupi ongkos procluksinya.

r\Oi.lli\lit\\r

ttri:r \

'' lj

,;ut

Gbr. 1 Halaman khusus Konanitas Joga

HOMUI{IKATOR

Gbr. 2 Halaman khusus You FIao
Bagaimana dengan halaman You Hao? Pembedtaan di halaman You Hao
tampak lebih netral dan beragam topiknya. Meskipun menggunakan sudut pandang
yang relatif objekuf, tetapi mereka masih mengandalkan informan yang berasal dari
kalangan eJit komunitas, biasanya inform an yang meniadi pengutus suatu organisasi
atau paguyrban Tionghoa. Sedangkan keragaman topiknya tedihat dari Liputan
mengenai berbagai aspek komunitas Tionghoa, mulai dad; tradisi, pendidikan,
olahraga, seni, sosial, dan religi.

Mengenai gambar yang menjadi headline berita, tampaknya cukup sesuai
dengan substansi berita. \Walaupun ukutannya sering sebesar kattupos, namun
jarang menampilkan foto salon yang mengumbat populadtas seseorang. Tetapi
di sisi lain, terdapat kolom pro61 yang menyaiikan w^wancara dengan seseorang
dengan topik khusus dimana foto narasumber tersebut terPasang secata mencolok.
Sisi positifnya dari kolorn profil ini adalah narasumbernya beragam, bisa tokoh
organisasi atau pengusaha, bisa juga otang biasa atau anak muda.

Dari 1,5 haiaman tersebut, salah satunya dicetak warna . Biasanya halaman
utama, satu halaman penuh, yang mendapat prioritas. Sedangkan sisanya hanya
hitam putih. Namun beberapa yang saya amati, bukan halaman utama yang berwarna
melainkan halaman sisa. Hal ini karena sebagian halaman sisa terdapat iklan yang
berwarna. Misalnya You Haa edisi Rabu Pon tanggal 9 Februari 2011.
Menurut Adhitya (Adhitya Noviardi, Pimred Hario), sejauh ini tespon dari
komunitas Tionghoa di Yogyakarta tetgolong bagus. Setiap ada kegiatan, meteka
mengontak redaksi atau wartawan langsung untuk meliPut acara tersebut. Begitu
juga sebaliknya, beberapa pengusaha Tionghoa sering pasang iUan dt Har1o.
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Meskipun iklan tersebut tidak selalu dipasang dihalaman yoa Hao. selain itu
mereka juga bedangga nan koran Ha , meskipun banyak diantara mereka hanya
berlangganan khusus hari Rabu saja. Jika edisi tertentu memuat seseorang dari
komunitas Tionghoa, yang bersangkutan biasanya akan membeLr 25-30 eks edisi
tersebut untr,rh dibagi-bagikan.

Ada komentar yang cukup menarik dad beberapa kaum muda Tionghoa
mengenai tiga haiaman hhusus ini. Pertama namanya prpao Lin (Bukan nama asli.

'!

awancara tanggal B Agusrus 2012), mahasiswi sebuah perguruan tinggr negeti di
Yogyakarta, dia menyatakan:

b

"aka
ngsingarep ktntenrdrptJe. (Jdahpernalt baca semaa sih. Bentanla bagus-bagus.
J'extua hanpir santa, nengzlrc tenhing ,rang Tiongbaa di Indonesia. f)p; Korlog'don
Youhao ntungkin /ehih uiattJ Koa4og nnngulas dengan baltasalang hbii seias,'gimbar
rtenadai. Yoaltaa, /ebih ke arah 19 lebih nzrda. Tapi kadang ganbar kwraig, clan
araian berita terla/a singkat. Tapi:a/ut salrd warrawatttlya Lohahiha. Kalo chialopn
hanla ilu-itu

I(edua adalah Bony I(ong (Bukan narna sebenarnl,a. \Wawancara tanggal 12
Agustus 2012) lulusan sebuah perguruan trnggi yang kini melanjutkan bisnis otang
tuanya dr jalan Poncorvinatan. Dia menyatakan bahwa selama ini tidak pernah
membaca ketiga surat kabar Tiongho a, yang ia baca hanya Kedaalatan Ra,eta/larcn,a
terkait iklan usahanya yang dipasang di media tersebut.

.,
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Gbr. 3 Halaman khusus Chinatown

/'iffi'uHrxnron
Minimnya ruang dalam halaman Chinatown, karena berbagi space dengan ruang
ikJan, mengakibatkan liputan tentang aktifitas komunitas juga terbatas. Hal ini juga
terkadang mempengaruhi ukuran foto yang dipasang sebagai headline menjadi
lebih kecil. Seperti halaman khusus lainnya, kebanyakan foto yang dipasang adalah
foto seremonial atau foto bersama dan diikuti oleh caption yang menyebutkan nama
or^ng y^ng tampak dalam gambar. Tentu saja, halaman berfoto ini juga dicetak l/
co/our.

Masih menurut mas Iwa, terkadang halaman khwsts Chinatown muocul
setengah halaman saja. Hal ini tetjadi karena berita yang masuk ke redaksi jumlahnya

kurang Sehingga halaman ini sering berbagi dengan halaman bisnis. Penyebab
lain juga karena pemasang iklan dari pengusaha Tionghoa mrnim, sehingga tidak
menutupi beban pemasukan iklan per halaman. Terkadang hal ini terbantu ketika
beberapa pemasang iklan yang bukan pengusaha Tionghoa meletakkan iklan ptoduk
bisnisnya di halaman Chinatownkarena sengaja mencati konsumen dari komunitas.
Namun secara perhitungan bisnis, oplah Radar Jogja mengalami kenaikan secara

/

signifikan, dari 45.000 eks (hari lain) menjadi 49.000 eks (Sabtu).
Jika dilihat darl respon komunitas, mas Iwa bercerita bahwa satu sisi komunitas
merasa diuwongke (dimanusiakan; dihargat). Mereka merasa mendapat tempat untuk

menyampaikan ide-ide atau aspirasi. Di sisi lain, ada perasaan dari sebagian watga
komunitas yang mempertenyakan mengapa orang-orang tertentu yang sering

muncul di halaman tersebut.

Penutup
Dinamika komunitas Tionghoa di daerah, Yogyakarta khususnya, tampaknya
mengikuti trend yang serupa dengan di daerah (kota) lain yang jumlah penduduk
Tionghoanya besar. Iklim sosial dan politik yang terbuka (demokratis) telah memicu
atau membangkitkan semangat untuk berpartisipasi dan berekspresi, meskipun
dengan kecepatan, strategi dan tekanan yang berbeda. Termasuk dibidang penerb.itan

surat kabar Tionghoa ini.

Dibandingkan dengan pers Tionghoa di beberapa kota yang jumlah warga
Tionghoanya besar seperti Jakarta, Medan, Pontianak, Semarang dan Sutabaya,
kemunculan halaman khusus berita Tionghoa tersebut tetgolong lambat. Dimana
sebagian tempat telah muncul sejak awal tahun 2000, di Yogyakatta malah baru
muncul sekitar tahun 2005, bahkan mungkin di tahun itu sudah ada sutat kabar
Tronghoa yang mulai bangkrut. Beberapa faktor yang mungkin menjadi latar
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belakangnya antara lain; secara ekonomis bisnis media cetak di yogyakarta
tidak
tetlalu mengunrungkan. I(arena mesti bersaing dengan media nasionar
dan lokar
yang telah mapan' apalagi dengan pembaca yang sangat spesifik
dan terbaras. Serain
itu, mungkin karena sedikitnya, jika tidak bisa dikatakan tidak ada, orang
Tionghoa
di Yogyakarta yang berminat pada dunia media, baik sebagai investor
atau praktisi.
Sebagai salah satu surat kabar yang sudah lama di yogyakarta,
wajar jlka
BernasJogia dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki oreh komunitas
Tionghoa
di Yogyakarta, sehingga dapat merintis rebih awar halaman khusts Konjog.
Namun
seiring dengan perkembangan komunitas Tionghoa yang sebenarnya
sangat pl,.rral
dan dinamis, ruang yang tersedia dalam sebuah media pun tampaknya
masih kutang.
Situasi inilah yang kemudian drbaca dan dimanfaatkan oreh suratkabar
rokar baru
sepetti; Harian logja dengan you Hao dan Radar
Jogja dengan Chinatown.
Meskipun dengan gaya dan teknik yang berbeda dalam eksekusinya, kedua
hadan in.i pun masih mempunyai motif yang sama yaitu menampung
aspirasi dan
ekspresi komunitas Tionghoa sekaligus meraup keuntungan dari pemasangan
ikian
meteka. Dan sayangnya, sebagian orang dari komunitas Tionghoa
yang muncul di
dua harian ini adalah orang yang sama dengan orang yang muncul
di harian pertama
(Kanjo!. Hal ini terjadi karena mereka adalah pengusaha mapan, aktif di
organisasi,
dan mampu membayar pemasangan iklan di ketiga harian tetsebur. parahiya
lagr,
mereka ini senang muncul daram foto foto seremonial (foto
salon) dengan gambat
dan penyebutan nama yang jeias.
Satu hal lagi yang menjadi perhatian penuris dalam ketiga media
tetsebut
yaitu dominannya berita tenrang aksi sosial dan budaya dari komunitas
Tionghoa di
Yogyakatta, apalag; yang terkait dengan unit bisnis mereka. Sedangkan
berita yang
terkart dengan isu sosial politik ataupun konflik sangat minim. Beberapa
yang

p..r^h

muncul antara lain terkait dukungan komunitas Tionghoa terhadaf keistimewaan
daerah Yogyak arta dalar', acara pisowanan Agung (Konjog tanggal
21, April 2007)
dan kolom khusus (kampany H. Budy Setyagraha di Konjog saatmencaronkan
diri
sebagai calon anggota DPR pusat masa pemilu 2009 (Konjogtanggal2gMaret200g).
Tampaknya ada kesan berhati - hati dari komunitas Tionghoa perihat
isu poLitik,
apalagi yang terkait dengan pihak I{esultanan. Misalnya masalah
kepemilikan tanah
bagi warga Tionghoa di Yogyakarta, karena serama ini mereka
masih tetkendala
dengan beberapa aruran yang dikeluarkan oleh Gubetnuran
$Jo. K g9g/I/A/
1 975) tentang pembatasan hak milik tanah
(I\4aulan a, 2010: 104).

Daftar Pustaka
Hoon, Chang Yau (2006). "A Hundred Flowers Bloon: The Rt-emergence the Chinese
ora: cortruuni,\
Press in Past-Soeharto Indonesia", Media and the chinese D
ri7anning Sun (ed)' London and New York,
Communications and Commerce,
Routledge. pp.9l-118.
I(wartanada, Didi (2004). "Tionghoa-Jaua: A Peranakan P'arui! History frort Jauanese
Pinczpalitiel' dalam CHC Baltetin, No. 4, Desembet2004, pp. 40 45'
Lindsey, Tim (2005). "Ileconstituting the Ethnic Chinese in Past-Soeharto Indonesia: Lat4

R

rn" . In chinese Indonesians: Rernembeing, Distorting,
Forgetting edited by Tim Lindsey and Flelen Pausacker, 41-76 pp, Singapore:
ISEAS,
Maulana, Rezza. (2010), Tionghoa Mttslin I Masliru Tionghoa, Selanjutnla, Yogyakatta,
Rncial Discrimination, and

Impulse
Pandiangan,

A (2003), "Chinese Pre.rs,4fter

the Nel// Order: Caaght Behueen the Continail

(2010), "Adakah Media untak Keturunan Tionghod",I. Wibowo
danThungJu Lan (ed), Setelah AirMataKeing Jakana, Penerbit Buku I(ompas,

Prasetyo, Stanley

hlm 166

-

A

183.

Suryadinata, Leo (1988). ".1 rab Singkat Pers Tionghoa Indonuid' , Dede Oetomo
(er), Kebudayan Minoitas Tionghaa di Indonesia. Jakarta, Gramediahlm 74-83'
J'

eun Indonesiar't Chinese, Times Academic Ptess, Singapore.

Suryadinata, Leo (2003). "Keb/akan Negara Indonesia terhadap Etnik Tionghaa: Dai
Asini/asi ke Ma/tikalturalisme?", Antropologi Indonesia, Th XXVII' No. 71 Mei Agustus 2003,h1m1-12.
Suryadinata, Leo (2010). Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia: Sebaah Bunga
Ilarupai 1965 - 2008.Jakarta, Penerbit Buku I(ompas

Internet

um=1&pagenum=10

