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ABSTRAC  

The literature magazines, Goedang Tjerita, Lih She Siao Shuo, Boelan Poernama, 

Boekoe Boelanan, Feuilleton, Moestika Panorama, Kiam Hiap Mountly, Gie 

Hiap, Tjerita Pilihan, Taman Tjerita, Semangat etc., are urban literature 

magazines that compete with Penghidopean. Penghidoepan focus in literary 

magazine. Although it was literature magazine, this magazine published 

advertiesement, overseas events, the local nature panorama, “unique moment”,  

and life style from aborad. From this fact, this paper aims to answer some 

questions. The first is to know the center of life style of this magazine. The second 

is to explore the life style discourse that developed this magazine. The thrid is to 

explore the identity construction that formed by this magazines to be against the 

metling culture traditions, e.g. local tradition, Westren value and tradition, and 

Chineness culture, in colonial frame. This paper used postcolonial ideal, 

especially the identity concept. 

 

Key word: Penghidoepan, identity, Chinese-Indonesia      

         

ABSTRAK  
Majalah kesastraan seperti Goedang Tjerita, Lih She Siao Shuo, Boelan 

Poernama, Boekoe Boelanan, Feuilleton, Moestika Panorama, Kiam Hiap 

Mountly, Gie Hiap, Tjerita Pilihan, Taman Tjerita, Semangat, dan lain-lain 

merupakan majalah kesastraan kaum urban yang bersaing dengan majalah 

Penghidoepan. Majalah Penghidoepan memfokuskan pada bidang kesastraan. 

Akan tetapi, majalah ini juga menampilkan iklan, peristiwa di luar negeri, 

panorama alam, “hal-hal yang unik”, dan gaya hidup kota di belahan dunia lain 

yang tidak ditampilkan dalam majalah yang lain. Dari fakta tersebut, tulisan ini 

menjawab beberapa permasalahan. Pertama adalah orientasi budaya yang dituju 

oleh majalah Penghidpeoan. Kedua adalah wacana gaya hidup yang 

dikembangkan oleh majalah Penghidoepan. Ketiga adalah konstruksi diri atau 

kelompok sosial yang dibentuk oleh majalah Penghidoepan dalam menghadapi 

perjumpaan dengan tradisi lokal, ketionghoaan, dan Barat melalui kolonialisme. 

Tulisan ini menggunakan sudut pandang identitas dalam kerangka pascakolonial. 

 

Kata kunci: majalah Penghidoepan, identitas, peranakan Tionghoa Indonesia 
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PENDAHULUAN 

Kesastraan dalam masyarakat peranakan Tionghoa merupakan wujud dari 

gagasan dan cara pandang mereka dalam melihat realitas. Keragaman topik 

menunjukkan bahwa masyarakat ini merupakan masyarakat yang bersifat cair 

dalam menempatkan diri dalam berbagai perjumpaan. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh Susanto (2015), sifat yang cair merupakan sebuah strategi 

dalam membentuk identitas ketionghoaan mereka dalam menghadapi perjumpaan 

dengan berbagai tradisi misalnya, lokalitas, Barat (kolonialisme Eropa), dan 

ketionghoaan itu sendiri.  

Era 1930 s.d. 1944, kesusastraan peranakan Tionghoa tumbuh melalui majalah 

kesastraan. Majalah kesastraan ini diterbitkan dan disebarkan di berbagai kota 

kecil ataupun besar di Pulau Jawa, seperti Pare, Kediri, Bogor, Sukabumi, 

Batavia, Bandung, Malang, Surabaya, Jember, Semarang, dan lain-lain. Majalah 

kesastraan ini diantaranya adalah Boelan Poernama (Semarang, Juni 1929- 

Desember 1929), Doenia Tjerita (Bandung, 1934), Cie Hiap (Tasimalaya, 1937), 

Goedang Tjerita (Bandung, 1930-1936?), Kiam Hiap Mouthly Magazine 

(Tasikmalaya, 1931), Moestika Panorama (Batavia, 1930), Pelita Penghidoepan 

(Bandung, 1930), Padang Boelan (Pare, Kediri, 1924), Penghidoepan ( Surabaya, 

1925-1942), Semangat (Pare, Kediri, 1930), Semangat Silat (1938, Jombang), 

Senang (1924, Surabaya), Siauw Swat (1933, Pare Kediri), Sunrise (1931, 

Batavia), Taman Tjerita (1936, Yogyakarta), Tjerita Baroe (1924, Pare Kediri), 

Tjerita Roman (1929-1933, Surabaya), dan lain-lain. Majalah-majalah tersebut 

merupakan majalah kesastraan baik untuk terjemahan, cerita silat, atau karya asli 

dari para pengarang peranakan Tionghoa yang didasarkan atas realitas di sekitar 

mereka sebagai sumber penulisannya. 

Salah satu dari sekian majalah kesastraan yang bertahan cukup lama dari 

tahun 1925 s.d. 1942 adalah majalah sastra Penghidoepan. Majalah Penghidoepan 

terbit di Surabaya sebagai majalah bi-monthly (tebit dua kali dalam sebulan). Njoo 

Cheong Seng memiliki peran yang cukup signifikan dalam majalah ini dari tahun 

1925 s.d. 1928. Majalah ini menampilkan berbagai cerita, yakni terjemahan sastra 

dari tradisi Barat dan Timur. Tahun 1930 s.d. 1942, Njoo Cheong Seng diganti 

oleh Chen Hue Ay sebab Njoo Cheong Seng sibuk dengan aktivitasnya dalam 

dunia drama dan sastra dan sebelumnya dibantu oleh Soe Lie Piet (1928-1929). 

Majalah ini berukuran kecil, yakni 11 x 16 cm dan jumlah halamannya sekitar 50 

s.d. 80 halaman. Dalam majalah ini, editor selalu memberikan komentar atas 

karya sastra yang terbit dengan menghubungkan dengan makna “kehidupan” yang 

sesungguhnya (Salmon, 1981:429). 

Topik-topik karya sastra dan pengarang  yang dihadirkan cukup beragam. Dari 

tahun 1925 s.d. 1942, majalah ini telah melahirkan sekitar 206 karya sastra. Karya 

sastra dalam bentuk novel pendek menjadi isi utama dari majalah ini. Setiap 

nomer seri terbitnya, majalah ini menghadirkan satu karya sastra yang berupa 

novel sebagai bahan utamanya. Jadi, majalah ini secara keseluruhan telah 

menghasilkan 206 novel dari berbagai pengarang di luar karya cerita pendek, 

puisi, dan sejenisnya (drama mini). Tahun 1942 majalah ini terpaksa berhenti 

terbit karena invansi Jepang ke Indonesia. Untuk masa awal (1925 s.d.1928-an), 

majalah ini hanya menghadirkan karya sastra beserta iklan di dalam karya sastra 
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tersebut. Namun, untuk masa sesudahnya (1930 s.d. 1942), majalah ini tampil 

dengan gaya dan desain yang baru, terutama yang berhubungan dengan tampilan 

dan kandungan isi. Majalah ini menampilkan berbagai hal, seperti iklan, peristiwa 

unik di dunia, panorama, ruang humor, halaman serba-serbi, tambahan cerita 

pendek, ruang puisi, dan lain-lain.     

Keragaman topik cerita, hal yang ditampilkan dalam ekstra halaman dan 

berbagai rubrik, dan keragaman pengarang menunjukkan majalah Penghidoepan 

tidak memihak pada salah satu golongan atau organisasi peranakan Tionghoa. 

Majalah ini berusaha bersifat netral, seperti tidak memihak kelompok Sin Po, 

Chung Hua Hui, atau PTI (Persatuan Tionghoa Indonesia) (Suryadinata, 1986). 

Bahkan, sifat yang netral ini ditunjukkan dengan tidak memberikan komentar 

yang bersifat politis dan memihak ideologi tertentu. Namun, dibalik kebijakan dan 

penampilan tersebut, majalah ini menyembunyikan sebuah gagasan tentang 

masyarakat peranakan Tionghoa yang ideal. Melalui topik yang beragam dalam 

arti motif cerita dan keragaman tampilan yang lebih bersifat populer pada 

masanya, majalah ini seakan menggambarkan sebagai sebuah kelompok atau 

masyarakat Tionghoa yang plural dan bersifat cair dalam memandang realitas 

yang ada. Namun demikian, gagasan terhadap nilai tradisi dan moralitas muncul 

dalam karya sastra dan komentar sang pemimpin majalah. Fakta ini memberikan 

satu asumsi bahwa majalah Penghidoepan ini hendak membangun sebuah konsep 

atau gagasan yang berlaku dalam masyarakat Tionghoa yang dikembalikan pada 

nilai tradisi dan moralitas seperti yang digambarkan dalam kehidupan dalam karya 

sastra mereka dan komentar sang editor.  

Nama-nama seperti Njoo Cheong Seng, Chan Leang Nio, Tjoekat Liang, Ong 

Ping Lok, Im Yang Tjoe, Ong Khing Han, Chiu, Aster, Injo Bien Hin, Brapa 

Pembantoe, Wong Ah Jin, Kwee Teng Hin, Pouw Kioe An, Tan Sioe Tjay, dan 

lain-lain  merupakan nama pengarang peranakan Tionghoa yang menuliskan topik 

karya sastra dengan berdasarkan pada keadaan atau realitas yang sedang 

berkembang pada masanya. Sesuai dengan pandangan bahwa karya sastra 

menampilkan semangat zaman atau gagasan pada masanya (Albrecht, et.al., 

1970:29-33), karya sastra dari mereka mengambarkan tentang perjuangan atau 

emansipasi perempuan untuk setara dengan laki-laki yang pada akhirnya harus 

kembali memegang tradisi, menetapkan moralitas sebagai tujuan dan landasan, 

dan mengadaptasikan diri pada keadaan zaman yang sedang berubah. Selain itu, 

fakta ini memberikan petunjuk tentang kesamaan gagasan dari para pengarang 

yang menampilkan karya sastranya dalam majalah ini. Dengan demikian, majalah 

ini menjadi jaringan kultural dan gagasan dari para pengarang untuk menyatukan 

diri dalam konsep dan tujuan yang sama. Atas dasar inilah, majalah Penghidoepan 

menawarkan sebuah gagasan pembentukan identitas suatu kelompok dan gagasan 

kultural tentang landasan yang ideal bagi masyarakatnya. Gagasan yang demikian 

serupa dengan yang dikemukan Foucault tentang wacana dan kuasa, yakni bahwa 

hal ini dapat dipandang sebagai sebuah upaya resistensi atau wacana tandingan 

atas keadaan yang sedang berubah pada masanya (Foucault, 1990).  

Dari beberapa hal tersebut, kehadiran majalah sastra Penghidoepan (1925-

1942) memberikan petunjuk tentang cara membangun masyarakat yang ideal bagi 

kelompoknya. Berdasarkan pernyataan tersebut, masalah yang dibahas dalam 
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tulisan ini meliputi beberapa hal. Pertama, majalah ini menawarkan sebuah 

gagasan atau landasan yang ideal bagi masyarakat peranakan Tionghoa sehingga 

persoalan orientasi tradisi atau kebudayaan menjadi ciri utama dan persoalan 

utama yang harus dijawab. Kedua, melalui orientasi budaya atau tradisi yang 

menyatu dalam gagasan masyarakat ideal, tampilan secara fisik menunjukkan 

sebuah gaya hidup atau cara menjalani hidup, yakni dalam konteks permukaan 

terlihat berbagai gaya hidup masyarakat pendukungnya. Hal ini berkaitan dengan 

asumsi bahwa gagasan ideal tentang hidup tersebut termanifestasi dalam gaya 

hidupnya. Ketiga, dari gagagsan ideal dan gaya hidup tersebut mempertunjukkan 

sebuah pembentukan atau konstruksi identitas masyarakat pendukungnya, yakni 

cara masyarakat tersebut menjalani, memaknai, dan menyatakan diri dalam 

menghadapi realitas yang ada.   

Gagasan tentang identitas pada dasarnya berhubungan dengan konstruksi 

kebangsaan suatu kelompok atau nasionalisme. Identitas bukanlah sesuatu yang 

melekat begitu saja, tetapi lebih dari itu, dia merupakan serangkaian proses yang 

terus menerus dan berkembang “menjadi” seperti yang tercitrakan. Mereka 

membuat dan mendefinisikan dirinya dalam sebuah konstruksi yang ideal tentang 

diri mereka. Sebagai konsekuensinya, mereka akan tergabung dalam sebuah 

solidaritas kebersamaan dan kebangsaan atas dasar gagasan yang serupa. Konsep 

ini lebih dekat dengan nasionalisme ataupun kesadaran nasionalisme (Loomba, 

2000). 

Nasionalisme merupakan sebuah usaha untuk mengungkapkan identitas-

identitas yang baru. Identitas inilah dijadikan sebagai bagian dari resistensi 

kultural dan psikologis untuk menghaadapi efek dan pengaruh kolonialisme atas 

diri mereka ataupun menghadapi bebagai perjumpaan kebudayaan yang ada. Oleh 

Bhabha (1994), hal itu dapat diwujudkan dalam berbagai cara seperti hibriditas 

ataupun diferensiasi kebudayaan, yakni sang subjek mengembangkan sebuah 

gagasan psikologis kolektif dalam menghadapi pertemuan berbagai tradisi, seperti 

mimikri ataupun perbedaan kebudayaan antara “yang ada“ dan yang “akan ada”. 

Konstruksi identitas dan usaha  yang terus menerus untuk membangun identitas 

adalah bagian dari usaha itu. Sebagaimana yang dikemukan Young (1994) bahwa 

berbagai upaya tersebut merupakan upaya melawan sebuah penciptaan bangsa 

baru, yang berarti penciptaan sebuah identitas yang baru. Hal ini dicontohkan 

dalam kasusunya negara kolonial di Afrika. 

 

PEMBAHASAN 

Pengarang sebagai Wakil Masyarakat Tionghoa 

Pengarang yang menulis atau mempublikasikan karya sastra di majalah ini 

berasal dari berbagai kota kecil atau kota besar di pulau Jawa. Mereka tidak hanya 

satu atau dua kali menerbitkan karya mereka, tetapi mereka menerbitkannya 

berkali-kali dengan berbagai judul yang berbeda. Namun, hal yang menarik 

adalah bahwa para pengarang di majalah Penghidoepan ini membentuk sebuah 

jejaring dalam majalah ini. Mereka memiliki kesetiaan dengan menerbitkan karya 

sastra mereka di majalah ini. Sebab, hanya sedikit para pengarang yang 

menerbitkan karya sastra mereka di luar majalah Penghidoepan meski hal ini 

masih perlu dilakukan pelacakan ulang atas fakta dan bukti-bukti tersebut.   
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Para pengarang yang tergabung dalam majalah ini diantaranya adalah Njoo 

Cheong Seng, Tjoekat Liang, Tan Chieng Liang, Ong Pik Lok, Koo Han Siok, 

Tan Kwat Tjiang, Soe Lie Piet, Ong Hap Djin, Aster, Injo Bien  Hin, Chiu, Ong 

Khing Ham, Kwee Teng Hin, Tan Sioe Tjihay, Don Sino Hr, Master Chen, Oey 

Kiem Soey, dan lain-lain. Dari latar geografisnya, para pengarang ini tersebar di 

berbagai kota kecil di Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa ada interaksi 

antara mereka melalui majalah ini. Jejaring para pengarang dari berbagai kota 

kecil di seluruh Pulau Jawa serta pesebaran majalah ini menunjukkan bahwa 

terjadi semacam sistem budaya dan sosial diantara kelompok mereka. Mereka pun 

membentuk suatu cara atau gaya hidup bersama melalui majalah. 

Dugaan itu dapat dibuktikan dengan rubrik yang tentu saja dibaca oleh para 

pengarang dan pembaca. Sebab, para pembaca juga dapat mengikuti gaya atau 

orientasi yang dikenalkan oleh majalah ini. Sementara itu, para pengarang 

memiliki peran sebagai kelompok yang mengarahkan selera dan citra yang 

ditampilkan bagi masyarakat pembacanya. Selain itu, pengelola majalah memiliki 

kebijakan yang tertinggi dalam mengarahkan selera dan gaya hidup para pembaca 

yang tidak lain adalah masyarakat perkotaan yang berada di berbagai kota kecil di 

Pulau Jawa. 

Peran utama dari para pengarang dalam konteks ini diantaranya adalah bahwa 

pengarang memiliki keluasaan dalam menampilkan topik karya sastranya yang 

disesuaikan dengan visi dari majalah ini. Sementara itu visi dari majalah ini dapat 

direpresentasikan salah satunya melalui tampilan majalah ini, misalnya melalui 

rubrik selain karya sastra. Rubrik tersebut diatur oleh pegelola dan para pengarang 

tinggal mengikuti topik ceritanya berdasarkan rubrik tersebut. Peran pengarang 

dalam konteks ini dapat dikatakan sebagai agen yang kedua dalam 

mengembangkan gagasan yang dikemukan oleh majalah Penghidoepan. 

Meskipun demikian, para pengarang juga dapat menjadi aktor utama dalam 

mengarahkan gaya hidup para pembacanya melalui karya sastra. Gaya hidup atau 

citra diri sebagai bagian dari identitas itu dapat termanifestasikan melalui rubrik 

selain karya sastra dan topik karya sastranya.    

 

Topik Karya Sastra: Dunia Ideal versus Moralitas 

Karya sastra yang berupa novel terbit sebanyak 206 judul di luar cerita 

pendek. Karya sastra dalam majalah ini memiliki berbagai motif dalam cerita. 

Dari topik percintaan pemuda dan pemudi, gagasan emansipasi perempuan, 

gerakan sosial masyarakat peranakan Tionghoa melalui organisasi atau 

perkumpulan, gambaran tentang kehidupan masyarakat lokal, pertentangan adat 

antara Barat versus Timur, hingga masalah pendidikan untuk generasi peranakan 

Tionghoa. Dari berbagai topik yang ada itu, topik pertentangan antara pemikiran 

atau tradisi Barat versus Timur (lokal dan ketionghoaan) merupakan topik yang 

dominan. Melalui berbagai motif, topik itu dikemas dalam berbagai subtopik, 

misalnya keadaan masyarakat lokal, arah konstruksi identitas ketionghoaan, dan 

sebagainya. Konteks ini sejalan dengan usaha membangkitkan kembali gerakan 

recinanisasi yang diasosiasikan dengan kembali pada ajaran leluhur, Khong Hucu 

melalui gagasan moralitas dan kesimbangan atau harmonisasi (Lan, 1940, Tan, 

1983:225, dan Willliams, 1960:54-56). 
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Sebagai contohnya adalah pertentangan antara sistem dan nilai pendidikan 

versi THHK (Tionghoa) dengan versi sekolah Belanda (Eropa). Motif cerita ini 

muncul dalam berbagai versinya, yang intinya adalah perbedaan antara nilai atau 

sistem tradisi barat versus tradisi Timur, pertentangan antara keduanya, ataupun 

asimilasi keduanya untuk mencapai kesempurnaan. Karya yang membicarakan 

topik itu diantaranya adalah Nona Olanda s’bagi istri Tionghoa (1925) karya 

Njoo Cheong Seng, Perkawinanja Marie (1928) karya Tjia Swan Djin, 

Perkawinan Tionghoa (1929) karya Ong Khing Han, Prawan toea (1930) karya 

Ong Khing Han, Magdalena Chen (1933) karya Oey Kiem Soey, Djeng Soepiah 

(1934) karya Sonja, Boenga trate antara daon semanggi (1932) karya S.A.M., 

Bergerak? (1936) karya Tan Boen Soan, dan lain-lain. 

Selain topik tersebut, gambaran atau gagasan mengenai kehidupan 

masyarakat lokal menjadi topik yang mendominasi berikutnya. Gambaran ini 

bercerita tentang masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat lokal, seperti 

kemiskinan, pertentangan nilai dalam dunia priyayi atau bangsawan, gerakan 

sosial, hingga kehidupan percintaan antar ras (laki-laki Tionghoa dengan 

perempuan pribumi) yang disetujui oleh para pengarang meski banyak mendapat 

halangan. Selain topik itu, topik masyakarat lokal juga berhubungan dengan 

kehidupan sehari-hari atau adat istidat dari masyarakat lokal, meliputi mitos, 

cerita fantasi, dan hal-hal yang gaib yang berhubungan dengan masyarakat lokal. 

Karya-karya yang bertopik demikian itu diantaranya adalah Soepardi dan 

Soendari (Berpisa pada waktoe hidoep berkoempoel pada waktoe mati) (1925) 

karya Im Yang Tjoe, Djojo Bojo atawa dari manalah asalnja Boemipoetra di 

Java? (1926) karya Tjoekat Liang, Satomo dan Satomi. Hikajat tana Djawa 

(1926) karya Tjoekat Liang, Poetri Satrija Dewi atawa Resia Madjapahit (1934) 

karya H.S.T., Njai Roro Kidoel (1937) karya Injo Bian Hien, Raden Adjeng 

Rohaija (1939) karya Wu Han Liang, dan lain-lain. Karya-karya tersebut memiliki 

keragaman motif, tetapi pada dasarnya, karya itu membawa satu gagasan yang 

sama, yakni persoalan pertentangan nilai dan sistem sosial yang ada dalam 

masyarakat pribumi pada umumnya.      

Topik pertentangan antara pilihan harta dan kehormatan atau harta dan cinta 

menjadi persoalan yang sering dibahas oleh para pengarang dalam majalah ini. 

Karya-karya ini seakan menunjukkan sebagai karya percintaan yang populer 

dengan formula yang seragam. Namun, dari keseragaman formula cerita ini, 

majalah ini memberikan gambaran pada pembaca bahwa dunia pemuda memang 

banyak godaan, sifat yang emosional, dan tidak memiliki perhitungan yang 

matang. Sebagai akibatnya, para pemuda, terutama perempuan, terjebak pada 

kesengsaraan hidup akibat pilihannya yang tidak realitis dan hanya mementingkan 

dunia idealnya, atau materialisme pikirannya sendiri. Novel-novel ini memberikan 

peringatan pada para orang tua dan pemuda, terutama perempuan untuk bijak 

dalam menanggapi berbagai pilihan dan sistem sosial dalam masyarakat yang 

sedang berubah. Sebagai solusinya, sistem masyarakat yang sedang berubah 

adalah sebuah tuntutan, tetapi kembali pada nilai tradisi Timur menjadi jawaban 

untuk menghadapinya. Contoh karya sastra yang mengungkapkan gagasan yang 

demikian itu diantaranya adalah Korbanja tjinta palsoe (1926) karya Spring Ie, 

Bereboet katjintaan (1926) karya Yu Sun Po, Moral bedjat, satoe drama jang 
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ngeri (1926) karya Tan Biauw Kie, Pertjintaan jang sedjati (1927) karya Kwee 

Ay Nio, Oeroengnja doea pernikahan atawa pertoendangan jang kekel (1928) 

karya Tan Kwat Tjiang, Oeler jang tjantik (1929) karya Soe Lie Piet, Apa Moesti 

bikin (1930) karya Aster, O, harta....O, tjinta (1931) karya Leng Hong Seng, 

Tjinta-getir atawa noraka doenia (1932) karya Whisperingkhou, Manoesia 

dengan napsoe (1933) karya Pouw Kioe An, Gila Basa (1934) karya Kwee Teng 

Hin, Dari djoerang siksa’an (1934) karya Tjia Swan Djioe, Anem taon dalem 

neraka (1935) karya Nona Phoa Cin Hai, Boekan djodohnja (1936) karya Chan 

Y.S., Terate mas (1936) karya Tjang Ing Bo, Boeja oeloeng (1937) karya Tan 

King Liong, Antara napsoe dan kahormatan (1938) karya Phoa Cin Hian, 

Bidadari-Iblis (1938) karya Hauw Biauw Seng, Doenia penoeh kepalsoean (1939) 

karya Tjia Swan Djien, Terdjeroemoes (1939) karya Tan Sioe Tjhay, Hermin Tan 

(1940) Monsieur Ido Jr., Manoesia Iblis (1940) karya Master Chen, dan lain-lain.  

Selain topik itu, topik yang lainnya adalah masalah kriminalitas. Kriminalitas 

muncul sebagai topik yang ringan dengan cara bercerita atau formula yang bisa 

diduga. Sebagaimana contohnya adalah masalah perebutan harta, dendam,  atau 

masalah keluarga, seperti harta warisan. Selain itu, masalah sosial seperti 

persaingan dalam merebutkan cinta seorang wanita juga ditemukan. Topik karya 

sastra yang demikian ini memberikan satu gamabran bahwa sastra selain sebagai 

fungsi menyebarkan gagasan juga sebagai hiburan. Namun, hiburan yang 

dimaksudkan di sini sebagai alat atau cara dalam membentuk konstruksi sosial 

atau citra diri dalam masyarakat pembaca. Sebagai contohnya adalah “pahlawan 

dalam dunia percintaan”. Gagasan yang romantik, yang lebih mengutamakan 

gagasan ideal dari pada realitas ini muncul dalam mendominasi cerita. Gagasan 

yang demikian ini merupakan gagasan dari masyarakat Barat, yakni dunia ideal 

atau pikiran sebagai materi yang harus diperjuangkan oleh individu atau subjek 

(Faruk, 2002, Prasojo dan Susanto, 2015). Namun, fakta yang demikian ini perlu 

diperlihatkan dengan keseluruhan gagasan majalah, yang juga menampilkan 

tradisi dunia Timur. Percintaaan selalu kandas bila tidak mempertimbangkan 

moralitas. Demikian yang muncul dalam dunia romantik sastra peranakan 

Tionghoa dalam menanggapi masalah kriminalitas dan percintaan. Selain itu, 

kriminalitas akan luluh dan masyarakat atau subjek akan aman dan harmonis bila 

kembali pada tradisi atau moralitas dengan munculnya seorang hero atau 

pahlawan yang menegakkan moralitas. Sebagai contohnya adalah karya dari Tan 

Biauw Kie, Moraal bedjat (1926), Matjan Poetih (1928) karya Tan Chieng Lian, 

Doenia,,?. (1930) karya Han Kiem Liong, Tiada Kenal Toehan (1933) karya Tan 

Sioe Thjay, Pembalesan dendam hati (1936) karya Phoa Gin Hian, dan lain-lain. 

Dari berbagai topik tersebut, karya sastra yang hadir di majalah 

Penghidoepan ini memiliki sebuah gagasan yakni merespon realitas yang 

berkembang dalam sistem sosial masyarakat perkotaaan. Hal ini dibuktikan 

dengan berbagai latar dan persoalan yang muncul adalah manusia kota dalam 

lingkungannya, yakni lingkungan sosial yang sedang berubah. Dalam menghadapi 

perubahan ke arah “modernitas” dan “gila Barat” atau “ultra Barat”, jargon-jargon 

“anti Barat” atau yang lebih tepatnya adalah konsep modernisasi yang belum jelas 

bagi kalangan mereka selalu muncul, misalnya kebarat-baratan, ultra Barat, gila 

Barat, tradisi Barat, pendidikan Barat, kesopanan Barat dan sejenisnya. Jargon 
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yang memandang “perubahan dan arus modernisasi” (yang diterjemahkan sebagai 

pembaratan tradisi oleh para pengarang) diimbangi dengan jargon tandingannya, 

yakni kesopanan Timur, keagungan budaya Timur, tradisi Timur, adat Tionghoa, 

adat Jawa, dan sejenis.   

  Melalui topik yang mengarahkan kepada persoalan yang bipolarisasi ini, 

topik-topik karya sastra peranakan Tionghoa dalam majalah ini menawarkan 

beberapa solusi sebagai bagian dari konstruksi identitas. Solusi itu diantaranya 

adalah (1) mereka atau para pengarang dalam gagasan kolektif menyarankan 

untuk menggunakan Barat sebagai sarana dalam mencapai tujuan Timur, atau 

ketionghoaan dan (2) para pengarang mengajukan gagasan bahwa nilai Timur 

tetap Timur dan Barat tetap Barat, mereka tidak mungkin disatukan. Pada 

faktanya, gagasan yang kedua itu hakikatnya serupa dengan gagasan yang 

pertama, yakni tetap menolak mengasimilasi dan menginternalisasi gagasan atau 

landasan dunia Barat (materialisme, dunia ideal, dan gagasan subjek yang kuat). 

Kedua gagasan itu hakikatnya “memanfaatkan kemajuan dan pemikiran dunia 

Barat” untuk mencapai tujuan Timur, yakni ketionghoaan yang didasarkan pada 

nilai moralitas dan berafiliasi dengan tradisi lokalitas yang memiliki keemasan 

dalam gagasan moralitasnya. Dengan demikian, meskipun tampilan karya sastra 

atau topiknya pro-Barat, tetapi pada dasarnya, karya-karya mereka melakukan 

sebuah negasi atas gagasan identitas manusia yang ideal, hero, dan romantisme 

dunia Barat. Realitas dunia Timur sebagai bagian dari moralitasnya ditampilkan 

sebagai sebuah solusi bagi subjek yang dibahas oleh karya sastra.  

    

Rubrik dalam Majalah Penghidopean: Kehidupan Masyarakat Barat versus 

Keharmonisan Dunia Timur 

Halaman tambahan dalam majalah Penghidoepan ini menjadi karakteristik 

dari majalah ini. Halaman tambahan ini memuat berbagai hal yang berisi, 

pengumuman, informasi, ajakan, dan iklan produk tertentu. Halaman ini muncul 

sebelum cerita dimulai, kadang di tengah cerita (terutama iklan), dan di akhir 

cerita. Hal yang ditampilkan cukup beragam. Sebagai contohnya adalah gambar 

atau foto peristiwa yang unik, foto bintang film luar negeri (Barat), pemandangan 

alam (negeri Cina), iklan lotere atau “judi uang”, kemajuan dunia Barat dalam hal 

ilmu dan teknologi, kabar dari redaksi yang berisi tentang kiriman pos, nomer 

halaman yang tidak lengkap, lowongan pekerjaan, humor, komik mini, dan lain-

lain. 

Sebagai contohnya adalah Edisi 15 Februari 1933 Tahun IX No, 98 dalam 

novel yang berjudul ,,Itoelah Penghidoepan......! karya Ong Khing Han. Edisi ini 

memuat sebanyak 23 halaman tambahan di bagian depan atau awal dan halaman 

tambahan cerita novel pendek yang berjudul Peladjaran dari Europa oleh C.C. 

Hal yang dimunculkan dalam halaman tambahan ini adalah foto Raja George dari 

England (Inggris) yang sedang berpidato dalam perayaan Natal di Inggris, lukisan 

penyair Sjornstjerne Bjotrnson dari Norwegia yang digunakan untuk peringatan 

seratus tahunnya (8 Desember 1932), gambar ratu dari Yugoslavie yang sedang 

memangku anak kecil, pemandangan telaga See Ouw yang tersohor dalam cerita, 

foto Mr. Welt Disney bersama istrinya sebagai pencipta Mickey Mouse, foto 

gedung teater atau pertunjukkan yang tersebar “Radio City Music Hall di 
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Manhattan New York, foto pekerjaan detektif asing yang sedang memanjat atap 

genting, dan teka-teki tentang binatang serangga.  

Hal serupa muncul terus menerus dalam edisi majalah ini. Rupanya, 

kemegahan dan ketermasyuran Eropa menjadi daya tarik majalah ini. Sementara 

itu, keindahan alam negeri Tiongkok terus menerus menghiasi majalah ini. Edisi 

15 Mei 1935, No. 125 Tahun XI dengan novel Lambat-Laoen tentu mendjadi 

karya N.N. menampilkan mahkota Kerajaan Inggris Raya yang terdiri dari 2783 

intan berlian dan 277 montera dan puluhan batu pertama, yang konon kabarnya 

salah satu permata yang besar itu berasal dari India, dari Dewa Krisna dan 

menjadi mahkota termahal di dunia, cucu dari Raja Gustav di Swedia, bintang 

film Amerika Grace Moore, gadis cantik Spanyol dengan pakaian adat, penari dari 

Rusia yang bernama Miss Galina Petrova, dan pemandangan alam dari Cirebon 

(gua Singaragi) dan Gresik (gua Soetji) serta pantai di Gresik. Iklan penumbuh 

rambut, halaman untuk puisi,dan komik mini humor muncul di bagian akhir.  

Kemunculan tokoh terkenal beserta dunianya atau selebritis Eropa seperti 

Nona Vivien Leigh (bintang film London), Bing Crosby (prosuder film), Frank 

Wallace, gadis Eskimo, dan lain-lain menunjukkan sebuah orientasi budaya 

populer yang mengacu pada Eropa atau Barat sebagai acuannya. Sementara 

pemandangan alam yang berasal dari Asia dan lokal menunjukkan adanya tawaran 

terhadap kembali pada nilai keharmonisan, ketenangan, dan keindahan batin 

dengan kembali pada alam lokal dan Asia. Dalam konteks yang demikian, ada dua 

oposisi yang dimunculkan, yakni dunia Barat yang gemerlap dan menawarkan 

keindahan ciptaan manusia dengan dunia Timur yang harmonis dan tenang seperti 

yang digambarkan oleh alam ciptaan Tuhan. Konteks yang demikian 

menunjukkan bahwa ada oposisi yang disandingkan yakni dunia ideal atau akal 

pikiran dari Barat versus alam, takdir, dan karunia Tuhan dari dunia Timur. Hal 

ini tampaknya seperti gagasan romantisme a la dunia Barat, tetapi tidaklah 

demikian (bdk. Russel, 2007). Tampilan majalah yang demikian ini dapat 

diisyaratkan bahwa terdapat dua kubu yakni Barat dan Timur. Namun, kubu ini 

hakikatnya menjadi satu dalam masyarakat Tionghoa, yakni kemegahaan dan 

kemasyuran dunia Barat merupakan suatu kemajuan yang harus dicapai, tetapi 

masyarakat tidak boleh melupakan keharmonisan dan ketentraman yang 

diciptakan oleh Tuhan dalam dunia Timur atau nilai spritualitas. Antara akal dan 

spritualitas disandingkan sebagai satu cara untuk mencapai keseimbangan dalam 

kehidupannya.    

Selain  gagasan tentang moralitas dan kemajuan dunia Barat yang harus 

diikuti atau diimbangi dengan nilai tradisi Timur (moralitas, kesetiaan, ketekunan, 

dan integritas) seperti yang tercantum dalam gagasan bipolarisasi moralitas versus 

akal pikiran, majalah Penghidoepan juga menampilkan kemajuan dan 

perkembangan para huaqiao atau perkumpulan huaqiao (orang perantauan) (bdk. 

Liu, 2009). Kabar itu berisi sebuah ajakan atau seruan untuk memajukan 

masyarakat peranakan Tionghoa seperti yang dicapai oleh masyarakat Eropa, 

tetapi tidak melupakan konteks ketionghoaan (moralitas). Hal ini dapat 

dicontohkan dengan berbagai cara yang salah satunya adalah gagasan untuk 

membaca dan menerbitkan (“menterjemahkan”) ulang kitab-kitab ajaran klasik 

dari para leluhur mereka di negeri leluhur dan sejarah kemegahan negeri leluhur 
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sebagai bagian dari semangat untuk menyatukan diri dan menjadikan citra diri 

atau memori kolektif sebagai sebuah kekuatan. Hal ini merupakan sebuah upaya 

perlawanan atas usaha pembentukan masyarakat ideal versi kolonial sebagai 

bangsa yang tersisa dan mengungkapkan gagasannya secara politis (Ahmad, 

1987:20-22). 

Hal yang cukup penting lainnya, pembaca diajak untuk berpartisipasi dalam 

membentuk citra dan gaya hidup yang dituju majalah ini. Hal ini dapat dibuktikan 

melalui usaha majalah ini untuk menerima kiriman para pembaca di luar karya 

sastra. Majalah ini menerima gambar dan foto-foto unik dari para pembacanya. 

Foto-foto unik ini akan ditampilkan oleh majalah ini setelah diseleksi oleh dewan 

redaksi. Selain tentang masyarakat peranakan Tionghoa dan dunia Barat, majalah 

ini juga menampilkan kisah-kisah tentang kehidupan orang lokal melalui foto dan 

ilustrasi.foto dan ilustrasi harus memberikan kesan tentang sebuah “realitas” yang 

ada dalam kehidupan sehari-hari. Realitas ini ditujukan untuk mengantarkan 

pembaca dalam mengambil sebuah pelajaran dalam hidup. 

Berdasarkan deskripsi yang muncul dalam rubrik selain karya sastra di 

majalah Penghidoepan ini, majalah ini mengusung sebuah citra tentang kemajuan 

dunia Barat sekaligus gaya hidup orang-orang terkenal dari dunia Barat, seperti 

kalangan atas masyarakat Barat. Dunia hiburan, fantasi tentang alam dan rekreasi 

beserta pirantinya menjadi ukuran dalam halaman di luar karya sastra. Sebagai 

budaya yang populer pada masanya, majalah ini mengikuti gerak dan pergaulan 

dunia, agar para pembacanya menjadi bagian dari dunia yang sedang berubah atau 

gagasan globalisasi gaya hidup. Meskipun demikian, majalah ini juga 

menampilkan sesuatu yang kontras, yakni moralitas Timur sebagai pedoman yang 

tidak boleh ditinggalkan para pembacanya. Dengan dua dasar ini, hakikatnya 

konstruksi identitas yang hendak dibangun oleh majalah ini adalah gagasan 

mencapai kemajuan seperti dunia Barat, tetapi tidak melupakan identitas atau 

pedomaan tata pergaulan dari dunia Timur. Artinya, yang tampak dari luar adalah 

materialisme Barat, tetapi yang ada dalam hati dan pikirannya adalah moralitas 

Timur.    

 

Gagasan Resistensi dan Subjek Kolektif yang Ideal  

Dari rubrik dan topik karya sastra dalam majalah Penghidoepan ini telah 

menunjukkan persoalan dan citra atau gaya hidup masyarakat urban, yakni 

masyarakat yang berada dalam lingkungan perkotaan yang sedang berkembang, 

baik di luar negeri atau di seluruh pulau Jawa. Munculnya para sosialita dari 

berbagai penjuru Eropa dan Amerika beserta gaya hidup mereka seakan menjadi 

panduan bagi golongan masyarakat peranakan Tionghoa. Namun, tampilan itu 

diimbangi dengan nature atau keindahan alam yang menawarkan keharmonisan 

dan topik karya sastra yang seakan bertentangan dengan rubrik yang ditampikan.  

Dari oposisi tersebut memunculkan sebuah gagasan tentang  citra dunia Barat 

dan seakan bertentangan dengan topik karya sastranya. Namun, bila diamati lebih 

lanjut dengan membandingkan topik cerita yang ada, gagasan untuk menjadikan 

citra dan gaya hidup menuju masyarakat Barat tersebut bertentangan dengan isi 

karya dan sebagian rubrik yang ada di dalam majalah ini. Melihat hal tersebut, 

gagasan yang muncul dalam majalah Penghidoepan ini adalah gagasan resistensi 
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terhadap konstruksi identitas atau semacam bangunan ideal dari masyarakat Barat. 

Tampilan yang muncul dalam rubrik hanyalah kesan ataupun impresi terhadap 

masyarakat Eropa yang mengalami kemajuan.  

Hal yang tidak mungkin diingkari adalah bahwa munculnya rubrik tersebut 

adalah sebuah ajakan untuk mungkin “meniru” atau “mengagumi” gaya hidup 

atau kemajuan yang ada di Eropa. Ajakan tersebut akan terpatahkan bila membaca 

isi dan topik karya sastra yang rata-rata meresistensi gagasan dunia Barat beserta 

gaya hidup mereka, tetapi mereka tidak anti pada dunia Barat. Mereka 

menawarkan sebuah bangunan atau konstruksi mengenai identitas subjek 

kolektifnya atau bangunan ideal masyarakat peranakan Tionghoa dalam 

menghadapi perjumpaan dengan berbagai tradisi. Gagasan yang ditawarkan 

adalah bahwa kekaguman terhadap dunia Barat dan sekaligus “ingin menjadi maju 

atau teremansipasi” seperti dunia Barat tidak menjadikan mereka untuk mimikri 

ataupun menginternalisasikan jiwa dan semangat mereka dalam tujuan dunia 

Barat, seperti yang mereka imajinasikan. Barat hanyalah sebuah wadah yang 

terimajinasikan dalam dunia mereka dan mereka tetap kembali pada akar tradisi 

ketionghoaan mereka, yakni ajaran leluhur tentang moralitas sebagai 

penyeimbangan konstruksi ideal masyarakat mereka, yakni masyarakat yang 

berkepribadian Tionghoa (moralitas adan ajaran Khong Hucu) dan teremansiapsi 

seperti kemajuan dunia Barat yang diimajinasikan. 

Imajinasi tentang dunia Barat yang muncul dalam majalah Penghidoepan ini 

adalah Barat yang tidak memiliki moralitas, yang bebas, dan tidak terkendali 

dalam mengatur hubungan individu seperti pergaulan dengan orang tua, masalah 

seksualitas, dan keyakinan atau kesetiaan pada agama. Moralitas yang digaungkan 

dalam majalah Penghidoepan ini adalah moralitas yang bertentangan dengan 

moralitas dunia Barat. Sebagai konsekuensi dari hal itu, dunia Barat yang 

terimajinasikan tersebut direkonstruksi dengan memilihkan citra dan gambaran 

tentang dunia yang dimaksudkan. Salah satu gambaran yang muncul adalah rubrik 

melalui foto-foto sosialita atau pesohor dunia Barat beserta gaya hidup mereka 

dan juga topik karya sastra yang meresistensi gagasan dunia Barat versi mereka 

sendiri. Citra yang muncul dan seakan merujuk pada gaya hidup dunia Barat yang 

terimajinasikan itu adalah sebuah gambaran permukaan dari bangunan ideal 

masyarakat peranakan Tionghoa. Bagian yang dalam dari bangunan masyarakat 

peranakan Tionghoa itu berada dalam karya sastra mereka, yakni gerakan 

mencapai kemajuan dan emansipasi, tetapi tepat bertumpu pada akar tradisi, yakni 

moralitas dan ajaran Khong Hucu. 

 

SIMPULAN  

Majalah Penghidoepan menawarkan sebuah gagasan atau konstruksi ideal 

masyarakat peranakan Tionghoa dalam menghadapi perjumpaan dengan dunia 

Barat. Gagasan itu diwujudkan melalui usahanya untuk mencapai emansipasi 

yang terimajinasikan atas dunia Barat, tetapi tetap pada akar tradisinya. Tujuan 

atau bangunan identitasnya adalah manusia Timur yang didasarkan atas 

ketionghoaan, tetapi lapisan luarnya adalah kemajuan seperti dunia Barat yang 

diimajinasikan. Hal ini yang muncul dari rubrik dan topik karya sastra di dalam 
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majalah Penghidoepan, suatu majalah sastra yang cukup populer di era 1925 

sampai dengan 1942.   

Meskipun demikian, gagasan nasionalisme yang didasarkan atas nilai lokalitas 

dan etnisitas juga dimunculkan. Hal ini terlihat dari gambaran atau citra 

masyarakat lokal beserta dunia mereka yang hadir dalam majalah ini. Lokalitas 

bukanlah sebuah gerakan yang tidak bertujuan, tetapi hal itu merupakan sebuah 

usaha untuk menyatukan berbagai “citra” dan “dunia” yang seakan berbeda dalam 

tradisi dan akar identitasnya. Lokalitas disatukan dalam gagasan satu bangsa 

yakni bangsa Timur yang mewujudkan diri mereka dalam istilah “kesopanan 

Timur” dan adat bangsa Timur. Gagasan nasionalisme yang didasarkan atas 

kesamaaan sebagai “bangsa Timur” ini merupakan sebuah upaya yang bersifat 

resistensi atas kolonialisme pada masa itu.  

Sementara itu, gaya hidup dunia Barat yang terimajinasikan dan hadir dalam 

majalah ini bukanlah sebagai sebuah tujuan, melainkan sebuah cara dan cita-cita, 

yakni cita-cita ingin mencapai ketermajuan atau memasuki dunia “modern” 

seperti dunia Barat. Gambaran yang demikian ini menjelaskan bahwa modernitas 

dunia lain menjadi sebuah hasil yang hendak dicapai guna memperlancar dan 

memudahklan kehidupan mereka, tetapi landasan atau akar dari usaha untuk 

mencapai itu adalah moralitas dan tradisi leluhur yang termanifestasikan dalam 

istilah “kesopanan Timur”. Dengan tetap berada pada poros tersebut, gagasan 

kemajuan dan modernitas yang dibawa oleh majalah Penghidoepan ini merupakan 

sebuah gagasan bangunan ideal masyarakat Tionghoa khususnya dan dunia Timur 

(lokalitas) pada umumnya sebagai satu bangsa yang berkepribadian Timur dan 

berkemajuan atau mengikuti dan sekaligus menikmati modernitas sebagai sarana 

mencapai tatanan masyarakat yang dicita-citakan berdasarkan landasan nilai dan 

pedomaan manusia ke-Timur-an.  
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