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Penulisan ini secara garis besar memperlihatkan tentang dinamika  

kehidupan pedagang eceran Tionghoa di Surabaya dari tahun 1950 sampai tahun  

1960. Pedagang eceran merupakan klasifikasi dalam perdagangan berskala kecil  

yang marak dimiliki oleh orang Tionghoa di Surabaya pada tahun 1950an.  

Pedagang eceran telah berperan sebagai perantara yang menjual barang-barang  

kebutuhan sehari-hari dengan cara berkeliling dari kampung ke kampung di  

Surabaya (tidak menetap) dan ada pula yang menetap di suatu tempat. Penelitian  

ini menggunakan metode sejarah dengan melihat pendekatan dalam sistem  

perekonomian orang Tionghoa di Surabaya.  

Peran pedagang eceran sangat besar dalam melancarkan dan memperluas  

arus distribusi perdagangan di Surabaya. Mereka telah meningkatkan ekonomi  

keluarga dan membantu masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan seharihari  

mereka dengan cara berdagang. Dengan demikian perekonomian kota juga  

menjadi terangkat.  

Semakin besar dominasi orang Tionghoa yang masuk di bidang  

perdagangan telah membuat ekonomi pribumi menjadi lemah. Pemerintah  

berupaya keras untuk meningkatkan ekonomi pribumi dengan cara mengeluarkan  

kebijakan yang berhubungan dengan posisi pedagang eceran Tionghoa. Peraturan  

tersebut dinamakan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 1959 atau yang disingkat  

PP 10/ 1959.  

Pengaruh dari kebijakan tersebut antara lain bagi pedagang eceran asing  

yang tempat usahanya menetap dan diantara mereka tidak terdapat upaya untuk  

mengurus surat Kewarganegaraan Indonesia, maka pemerintah akan menutup  

tempat usaha tersebut. Diantara mereka akan kembali pulang ke negara asal.  

Apabila pedagang eceran asing yang tempat usahanya menetap dan diantarav  

mereka memiliki upaya untuk mengurus surat Kewarganegaraan Indonesia, maka  

mereka juga akan mengurus surat izin usaha sesuai dengan peraturan yang  

ditetapkan oleh Pemerintah kota Surabaya. Sedangkan bagi pedagang eceran asing  

yang tempat usahanya tidak menetap, maka pemerintah tetap memperbolehkan  

pedagang eceran keliling tersebut untuk berdagang. Kembalinya orang Tionghoa  

ke negara asal telah berpengaruh pada hubungan diplomatik antara RI dengan  

RRT. Kondisi ini telah berpengaruh pula pada perekonomian di Surabaya yang  

mengalami penurunan khususnya di bidang perdagangan barang.  

 


