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ABSTRAK 
 

Angkatan Muda Tionghoa merupakan salah satu organisasi Tionghoa yang 
memiliki orentasi nasionalisme Indonesia. Angkatan Muda Tionghoa berdiri tahun 
1945 sampai tahun 1952. pendiri Angkatan Muda Tionghoa adalah Siauw Giok 
Tjhan berserta kawan-kawannya. Pasukan tentara Indonesia memberikan 
dukungan terhadap Angkatan Muda Tionghoa dalam melakukan aktivitas, seperti 
mendorong perekonomian masyarakat kota untuk lebih maju, menyediakan 
Palang Biru sebagai tim penyelamat dan memberikan makanan kepada pasukan 
perang. Di tengah pergulatan rakyat kota, Angkatan Muda Tionghoa berperan 
aktif untuk membantuh perjuangan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan 
Indonesia dan juga memiliki peran sebagai badan keamanan rakyat untuk 
mengantisipasi kerusuhan yang terjadi di kota. Rumusan masalah yang digunakan, 
yaitu: pertama, tentang aktivitas Angkatan Muda Tionghoa di Malang pada tahun 
1945-1952. kedua, tentang pandangan nasionalisme Indonesia dikalangan 
Angkatan Muda Tionghoa. ketiga, tentang solidaritas Angkatan Muda Tionghoa 
terhadap sejumlah badan perjuangan Indonesia dalam mempertahankan perang 
kemedekaan di Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) menjelaskan peran 
penting etnis Tionghoa dalam sejarah kota Malang pada masa revolusi. 2) 
menjelaskan hubungan kerja sama Angkatan Muda Tionghoa dengan sejumlah 
tokoh nasionalis pribumi. 3) menjelaskan aktivitas perjuangan Angkatan Muda 
Tionghoa dalam menyelamatkan para pengungsi di kota Malang. Metode 
penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi pemilihan topik. 
Sedangkan tahapan-tahapan penelitiannya adalah : Heruistik, Kritik Sumber, 
Interpretasi dan historiografi. Sumber-sumber penelitian didapatkan di 
Perpustakaan Nasional Jakarta, Arsip Nasional Jakarta, Perpustakaan Medayu 
Agung Surabaya, Perpustakaan UNAIR  dan Perpustakaan Departemen Ilmu 
Sejarah FIB UNAIR. Sumber-sumber tersebut kemudian diujikan melalui kritik 
eksternal dan internal kemudian diinterpretasikan. Hasil interpetasi selanjutnya 
dituangkan dalam historiografi berupa skripsi. Hasil penelitian ini adalah mulai 
pasca kemerdekaan Indonesia, Angkatan Muda Tionghoa berperan aktif untuk 
mengatasi problem masyarakat baik dalam masalah sentimen antar masyarakat 
etnis, kecurigaan masyarakat pribumi terhadap etnis Tionghoa dan pengungsian 
dari sejumlah masyarakat di Malang. Usaha yang dilakukan Angkatan Muda 
Tionghoa di Malang berupa kerjasama terhadap sejumlah organisasi masyarakat 
indonesia. Kerjasama tersebut dilakukan dengan cara membangun solidaritas 
kerakyatan sebagai bentuk strategi perjuangan dalam mempertahankan 
kemerdekaan Indonesia. Maka semua usaha perjuangan yang dijalankan Angkatan 
Muda Tionghoa di Malang menunjukkan semangat nasionalisme Indonesia. 
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