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Abstrak 

Komunitas Tionghoa Batavia merupakan sebuah entittas 

sosial yang terbesar di Nusantara dan Hindia Belana. 

Keberadaan mereka berdampak pada perubahan sosial, 

ekonomi, budaya, dan politik. Kehadiran mereka di Nusantara 

diperkirakan sebelum abad V sehingga menjadikan 

masyarakat etnis Tionghoa merupakan bagian integral dari 

masyarakat Indonesia. Komunitas Tionghoa di Batavia 

berpengaruh terhadap pelbagai kebijakan demi menghabat 

akses sosial vertikal dan sosial dengan barbagai restriksi. 

Meski demikian J.P. Coen dan Raffles sepakat bahwa etnis 

Tionghoa merupakan “jiwa dari perdagangan Nusantara dan 

Hindia Belanda”, keberadaan mereka dibutuhkan namun juga 

disingkirkan demi kepentingan politis elite kolonial. 
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Orang Tionghoa telah ada sebelum kedatangan orang Belanda di 

Nusantara pada akhir abad XVI. Kehadiran mereka tidak lain adalah 

untuk melakukan perdagangan dengan masyarakat di wilayah pesisir, 

Banten, mengingat Banten pada masa itu merupakan sebuah entreport 

(pintu masuk) perdagangan mancanegara yang termasuk dalam lintas 

jalur sutera1. Kedatangan orang Tionghoa disambut baik oleh 

syahbandar Banten mengingat adanya persamaan agama Islam 

diantara mereka sehingga memudahkan hubungan kerjasama di bidang 

perdagangan2. Pandangan tersebut sesuai dan diperkuat dengan 

analisis dari Wang Gungwu bahwa motif kedatangan orang Tionghoa di 

Nusantara adalah untuk melakukan hubungan perdagangan. Menurut 

Wang Gungwu, migrasi orang Tionghoa terbagi atas empat pola. 

Pertama, orang Tionghoa sebagai pedagang (huashang) demi mencari 

keuntungan. Kedua, sebagai kuli (huagong), pada sekitar tahun 1850-an 

hingga 1920-an. Migrasi ini, pada banyak kasus bersifat sementara dan 

ketika masa kerja mereka di perkebunan usai maka mereka cenderung 

untuk kembali ke negara asal. Ketiga, pendatang (hoaqiao), yang 

mayoritas datang pasca keruntuhan kekaisaran Cina pada 1911 hingga 

                            
1 Sony Chr. Wibisono, “Kegiatan Perdagangan di Bandar Banten 

dalam Lalu-lintas Perdagangan Jalur Sutera”, dalam Sri Sutjianingsih 

(ed.), Banten Kota Pelabuhan Jalur Sutera (Jakarta: Depdikbud, 1995), 

hlm. 89-91. 

 
2Menurut Denys Lombard, salah satu yang menyebabkan adanya 

kerjasama antara orang Cina dengan Banten adalah adanya persamaan 

agama, yakni Islam sebagai mediator negosiasi kerjasama. Denys 

Lombard dan Claudine Salmon, “Islam and Chineseness”, dalam 

Indonesia 1993, No. 57 (April) Ithica NY: Cornell Southeast Asia 

Program, hlm. 115-118. 

 



1950-an. Biasanya mereka berasal dari orang-orang yang 

berpendidikan. Keempat, pendatang transit (huayi), sejak 1950-an 

banyak orang Tionghoa yang datang sementara untuk kemudian 

bermigrasi ke daerah lain meski ada juga yang justru menetap di 

Indonesia.3  

Orang Tionghoa di Banten mayoritas merupakan kaum Adam 

mengingat kala itu perjalanan yang harus ditempuh cukup berbahaya 

dan memakan waktu tempuh yang panjang sehingga wanita Tionghoa 

disarankan untuk tetap tinggal. Ketidakhadiran wanita dalam 

kehidupan orang Tionghoa membuat mereka hidup dan menikah 

dengan wanita setempat sehingga menghasilkan sebuah keluarga. 

Perkawinan Tionghoa dengan wanita pribumi menghasilkan keturunan 

Tionghoa peranakan dan menjadi sebuah komunitas orang Tionghoa di 

Banten. Interaksi dengan masyarakat setempat berdampak pada 

pengkonversian orang Tionghoa menjadi penganut agama Islam. 

Tionghoa yang memeluk Islam disebut orang Belanda sebagai 

”geschoren chineezen” (orang cina yang telah bercukur) dan menjadi 

”getornden chineezen” (orang Cina yang telah berubah).4 De Haan 

menilai bahwa orang-orang Tionghoa yang memeluk Islam tidak murni 

karena rasa keimanan, melainkan upaya untuk menghindari peraturan 

                            
3 Wang Gungwu, China and the Chinese Overseas (Singapore: Times 

Academic Press, 1991), hlm. 3-21. 

 
4 Amen Budiman, Masyarakat Islam Tionghoa di Indonesia 

(Semarang: Tanjung Sari, 1979), hlm. 32. 
 



“uang konde” yang mengharuskan mereka membayar pajak kepada 

pemerintah Belanda.5 

Secara umum, orang Tionghoa di Banten bukanlah sebuah 

kesatuan yang homogen karena mereka juga terdiri dari suku dan 

provinsi yang majemuk. Mayoritas pendatang Tionghoa yang datang 

berasal dari provinsi bagian selatan negeri Tiongkok, yakni Fukien 

(Fujian), Kwantung, dan Guangdong.6 Perbedaan suku dan daerah asal 

mereka akan menentukan profesi atau mata pencariannya, sebagai 

contoh: pertama, suku Hokkian, sebagai suku terbanyak di Nusantara, 

cenderung cakap dalam bidang perdagangan, kedua, suku Kanton, 

cakap pada bidang perdagangan dan ketrampilan atau teknologi, 

ketiga, suku Hakka (Khek), bergerak pada bidang pertambangan, dan 

keempat, suku Thiu Chiu, cenderung menjadi buruh perkebunan.7 

Keanekaragaman tersebut menghasilkan karakteristik yang khas 

diantara mereka namun karena adanya persamaan senasib membuat 

mereka menjadi sebuah kesatuan yang erat dan membentuk komunitas 

orang Tionghoa di Banten dan di wilayah sekitar benteng kota Batavia 

(Ommelanden). 

                            
5 F. de Haan, Oud Batavia, Second Edition (Bandoeng: Nix. 2 Vols, 

1935), hlm. 395. 

 
6 Lynn Pan, The Encyclopedia of the Chinese Overseas (Cambridge: 

Harvard University Press, 1999), hlm. 30-39. 

 
7 Koentjaraningrat, “Tweentieth Century Rural Urban Changes”, 

dalam Haryati Soebadio dan Sarvaas, Carine A. du Marchie, Dynamics 

of Indonesian History (Amsterdam: 1978), hlm. 364. 

 



Menarik untuk dicermati bahwa pada abad XVIII orang Barat 

mengenal Batavia sebagai “kota orang Tionghoa” dikarenakan betapa 

besarnya jumlah peningkatan orang Tionghoa di kota tersebut.8 

Keberadaan mereka telah membentuk sebuah kelompok masyarakat 

yang membuat orang Belanda merasa terheran-heran. Sebagai contoh 

adalah pengakuan Francois Valentijn ketika melakukan observasi 

tentang orang Tionghoa di Batavia: 

They are an extraordinary clever, polite, diligent, and attentive 

people who supply great services to his town. They not only carry out 

important trade in the city in tea, porcelaein, silk, and lacquerware, but 

they also engage themselves diligently in many crafts. They are good 

smiths and carpenters, they make very beautiful chairs for homes as 

well as for extraordinarily beautiful palanquins. All umbrellas that are 

used are made by them. They varnish and gild very beautifully. They are 

also the most important distillers, contractors of large buildings, brick 

makers, and managers of the sugar mills outside Batavia, and 

tradesmen in the some field. Many organize creating houses for sailors 

amd soldiers, or also tea houses for some people, and many among them 

keep themselves busy with fetching water, fishing, or carrying people 

everywhere with Chinese prahus (which are a great comfort), which 

they always row standing with two oars. Many also sail wih sampans 

and large vessels to take goods from the ships. The whole agriculture 

depends upon them, because they are most ingenious and diligent, and 

ensure that everything is available all the year around, but they are also 

peddling anything they can think about all day long, and bring all kinds 

of vegetables, materials, porcelain, lacquer, tea and other items to the 

houses, and sell them for a small profit.9 

 

Berdasarkan pengakuan tersebut dapat dibayangkan bagaimana 

kehidupan dan komunitas orang Tionghoa yang telah sedemikian pesat, 

maka tidaklah mengherankan bahwa komunitas orang Tionghoa 

                            
8 Gert Oostindie (ed.), “Migration and its Legacies in the Dutch 

Colonial World”, dalam Gert Oostinde, Dutch Colonialism, Migration, 

and Cultural Heritage (Leiden: KITLV Press, 2008), hlm. 7. 

 
9 Scott Merillees, Batavia in Nineteenth Century Photographs 

(Singapore: Archipelago Press, 2000), hlm. 82. 

 



bagaikan kota dalam kota. Salah satu ciri khas dari orang Tionghoa di 

Banten adalah pembudidayaan dan pengolahan tebu di wilayah 

Kelapadua.10 Daerah tersebut menjadi pusat orang Tionghoa yang juga 

sekaligus pusat perkebunan tebu, pemerasan tebu, pemrosesan gula, 

dan penyulingan arak. Hal ini dibuktikan dengan keterangan dari ahli 

bedah Denmark, Cortemunde, tahun 1673. Ia menggambarkan seperti 

berikut: “Empat mil dari kota, di dekat sungai terdapat sebuah tempat 

lain yang cantik yang dinamakan Clappadoa, sebuah kampung besar 

dengan sebuah penggilingan gula yang bagus sekali serta banyak 

tempat penyulingan arak”. Kegiatan tersebut mengalami disfungsi 

pasca keberhasilan pemerintah kota Batavia dalam menguasai Banten, 

sehingga berdampak pada berakhirnya kegiatan menghasilkan gula di 

Kelapadua, dan sejak 1682 VOC mulai memonopoli perdagangan gula 

untuk didistribusi ke Batavia.11 

Kemampuan dan ketekunan orang Tionghoa menarik minat 

pemerintah kota Batavia untuk menempatkan mereka di wilayah dalam 

kasteel Batavia. Kehadiran mereka sangat dibutuhkan untuk mengisi 

dan menghidupkan kota Batavia, meski tidak semua orang Tionghoa 

                            
10 Orang Cina juga kerap memberikan nama kota di Nusantara, 

misalnya Yecheng (kota kelapa) adalah terjemahan Cina dari nama tua 

kelapa (untuk Sunda Kelapa), Benteng untuk Tangerang, Blambangan 

untuk Banyuwangi, Japan untuk Mojokerto, Gombong untuk Pasuruan, 

Banger untuk Probolinggo, Ngrawa untuk Tulungagung, dan 

Shuangjiaohan untuk Ambarawa. Lihat Liem Thian Joe, “Bagaimana 

Orang Tionghoa Berikan Nama-nama Kota di Indonesia”, dalam Sin Po, 

30 Maret 1940, No. 887, hlm. 20-24. 

 
11 Claude Guillot, Banten: Sejarah dan Peradaban Abad X – XVII 

(Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008), hlm. 135-137. 

 



diizinkan untuk tinggal di dalam benteng. Hal ini karena wilayah 

sekitar Batavia juga dianggap perlu untuk dikembangkan sehingga 

harus ada pembagian proporsi masyarakat Tionghoa di dalam benteng 

maupun di luar benteng yang kemudian memunculkan terminologi 

”Cina Benteng”.12 Orang Tionghoa dibutuhkan untuk mengisi perannya 

sebagai pedagang, pemungut pajak, pekerja bangunan, pandai besi, dan 

pengarajin, sedangkan pada wilayah Ommelanden ditempatkan sebagai 

pengelola perkebunan tebu, tambak dan perikanan, persawahan, 

pembuat tembikar, dan lain-lain.13 

Orang Tionghoa di Ommelanden dibebaskan untuk tinggal 

dimanapun yang mereka inginkan, bahkan hingga ke pedalaman, 

namun untuk orang Tionghoa di dalam kastil diharuskan untuk tinggal 

pada suatu wijk (desa) tertentu yang diketuai oleh wijkmeester (kepala 

desa) atau yang dalam konteks orang Tionghoa dikenal dengan istilah 

Potia. Orang yang didaulat menjadi Potia adalah tokoh masyarakat 

Tionghoa yang dianggap berpengaruh pada komunitasnya. Peraturan 

tersebut dibuat karena jumlah orang Tionghoa semakin meningkat 

sehingga dibutuhkan seseorang yang bertanggung jawab atas 

komunitasnya. Demikian halnya dengan masyarakat lokal, mereka 

                            
12 David Kwa, “Cina Benteng di Republik Rakyat Tangerang”, 

dalam Lily Wibisono (ed.), Etnik Tionghoa di Indonesia: Asal-usulnya, 

Kehidupannya, Pengobatan Cina, Feng Shui (Jakarta: Intisari 

Mediatama, 2006), hlm. 122-132. 

 
13 Mona Lohanda, Sejarah Pembesar Mengatur Batavia (Jakarta: 

Masup, 2007), hlm.hlm. 160. 

 



ditempatkan pada wijk-wijk tertentu dan berada dibawah pengawas 

wijkmeester masing-masing.14 

Dalam menjalankan profesinya sebagai pedagang, tentunya 

orang Tionghoa harus mampu menjaga hubungan baik diantara penjual 

dan pembeli, maka tidak mengherankan apabila mereka mampu 

menjalin dan menjaga komunikasi dan berhubungan baik dengan 

semua orang, baik orang Eropa maupun pribumi, terutama orang 

Betawi15. Kelak jalinan yang baik dengan para pelanggan dan didukung 

oleh sifat orang Tionghoa yang pekerja keras membuat mereka sebagai 

etnis yang menguasai sektor perdagangan di Batavia. Kesuksesan 

tersebut membuat cemas pemerintah kolonial terhadap orang Tionghoa 

yang berpotensi untuk mengusai Batavia. Disamping itu sempat 

terdengar isu bahwa orang Tionghoa akan malakukan pemberontakan 

terhadap pemerintah Batavia, maka dilakukan upaya preventif oleh 

pemerintah Batavia dengan segera mengutus pasukannya untuk 

mengumpulkan seluruh orang Tionghoa, dengan dalih akan dideportasi 

ke Ceylon (Srilangka). Namun dalih tersebut telah diketahui orang 

                            
14 Pada abad XVIII, terdapat 17 komandan pribumi. Terdiri atas: 

dua kapitan Jawa, lima kapitan Bali, tiga kapitan Bugis, satu kapitan 

Makassar, satu kapitan Mandar, satu kapitan Sumbawa, satu kapitan 

Ambon, satu kapitan Buton, dan satu kapitan Cina peranakan. Ibid., 

hlm. 49. 
 
15 Orang Betawi sebagai kelompok sudah ada sejak abad XIX, 

namun mereka baru disebutkan dalam dokumen resmi pemerintah 

Batavia pada tahun 1920-an. Peter J.M. Nas, Yasmine Z. Shahab, dan 

Jan J.J. Wuisman, “The Betawi House in Jakarta, The Dynamics of an 

Urban Cultural Tradition”, dalam Reimar Schefold et.al., Indonesia 

Houses Volume 2: Survey of Vernacular Architecture in Western 

Indonesia (Leiden: KITLV Press, 2008), hlm. 597. 

 



Tionghoa sehingga yang terjadi justru kerusuhan yang bermuara pada 

genocide (pembantaian) terhadap 10.000 jiwa etnis Tionghoa pada 

tanggal 11 Oktober 1740 di wilayah Angke.16 

Untuk mencegah terulangnya pemberontakan 1740, orang 

Tionghoa dikumpulkan dalam Chineesche Kamp yang dikenal dengan 

nama Glodok17. Mereka ditempatkan pada konsentrasi pemukiman 

yang masih dalam radius jarak tembak meriam Belanda dan dilarang 

bergaul terlalu dekat dengan pribumi atau bertempat tinggal di 

kawasan pedalaman (rural). Oleh karena itu, lahirlah konsep stad en 

voorsteden (kota terdepan) yang menjadi pusat perbelanjaan Batavia 

seperti Pasar Baru, Pasar Senen, Tanah Abang, sebagai Chineesche 

winkelbuurt di kawasan urban hingga abad XX.18 

                            
16 Pembahasan lebih mendalam dan komprehensif mengenai 

pembantaian tersebut, Lihat Hembing Wijayakusuma, Pembantaian 

Massal 1740, Tragedi Berdarah Angke (Jakarta: Pustaka Populer, 2005); 

B. Hoetink, Ni Hoe Kong: Kapitein Tionghoa di Betawi dalam Tahun 

1740 (Depok: Komunitas Bambu, 2008). 

  
17 Glodok berasal dari nama orang Bali, Kapten Tjitra Glidok. 

Etimologi Glodok ini mengalami perubahan makna bahasa beberapa 

orang yang mengatakannya, bahwa Glodok timbul dari kata meng-

glodok, onomatope (tiruan bunyi) air yang bertumbuk pada batu 

karena konon di sungai Ciliwung terdapat batu besar ditempat Tanah 

Lupang yang saat ini dikenal sebagai Glodok. Boejoeng Saleh, “Asal-

usul Nama-nama Tempat di Ibu Kota Indonesia”, Kebudajaan 10, 

Oktober 1953, (Djakarta: Badan Masjarakat Kebudajaan Nasional), hlm. 

546. 

 
18 Mona Lohanda, “The Passen en Wijkenstelsel: Dutch Practice of 

Resstrictions Policy on the Chinene”, dalam Jurnal Sejarah, 

“Masyarakat Lokal dalam Dinamika Sejarah dari Abad XVII hingga 

akhir XX”, No. 12 (Depok: FSUI dan Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 

33. 

 



Winkelbuurt menjadi pusat perniagaan bagi masyarakat kota 

Batavia. Pada daerah tersebut orang Tionghoa membangun berbagai 

usaha, mulai dari tukang cukur, pedagang kali lima, toko klontong, 

restoran ala Tionghoa hingga warung-warung19 kumuh yang 

menyediakan makanan dan minuman bagi masyarakat kelas bawah. 

Dalam tulisan P.A. Daum, kehidupan perniagaan di Pecinan dan 

sekitarnya sangatlah menarik dan dinamis. Orang Tionghoa 

digambarkan sebagai pedagang yang ramah, selalu sabar dalam 

menanti pembeli, pekerja keras, penuh perhitungan, namun kikir 

apabila berkaitan dengan uang. Tidak heran mereka juga kerap jadi 

bahan gunjingan oleh orang Belanda dan Eropa. Bentuk bangunan 

yang orang Tionghoa juga menarik perhatian orang Belanda karena 

mampu berfungsi ganda sebagai hunian rumah sekaligus toko (ruko) 

untuk menjual komoditasnya.20 

Pada dasarnya pemerintah kolonial berusaha menghambat 

pergerakan orang Tionghoa di Batavia dengan mengeluarkan restriksi 

berupa Wijkenstelsel dan Passenstelsel.21. Wijkenstelsel merupakan 

                            
19 Warung diambil dari perkataan Cina, A-long-kee atau A-long. 

Liem Thian Tjoe, Riwayat Semarang (Jakarta: Hasta Wahana, 2004), 

hlm. 24. 
 

20 Penggambaran mengenai orang Tionghoa dan tokonya dapat 

dilihat pada bab XIX, “Bij den Chinees”, P.A. Daum, “Ups en Downs” in 

Het Indische Leven (Amsterdam: Contact, 1946), hlm. 160–164. 
 

21 Hanneke van Katwijk en Albert Dekker, Nederlands-indische 

jurisprudentie, register op de geannoteerde recht spraak in het indisch 

tijdschrift van het recht (1849 – 1950) en de mededelingen van het 

documentatiebereau voor overzees recht (1950 – 1958) (Leiden: Uitgeverij. 

1993), hlm. 153-155. 



sebuah peraturan yang mengharuskan orang Tionghoa menetap pada 

konsentrasi pemukiman di wilayah Glodok, Petak Sembilan, dan 

Pinangsia. Agar memudahkan pengawasan, pemerintah kolonial 

mengizinkan orang Tionghoa untuk membangun berbagai sarana di 

Pecinan, seperti: pasar sebagai tempat berjualan, klenteng sebagai 

media memenuhi kebutuhan spiritual mereka, Kongkoan sebagai 

tempat pertemuan, rumah sakit khusus orang Tionghoa, dan sekolah, 

meski masih bersifat tradisional dan sederhana yang mengajarkan 

ajaran Konfusianisme. Passenstelsel adalah sebuah peraturan mengenai 

izin melakukan perjalanan. Permissie briefje atau surat jalan tersebut 

berharga 0,5 f. sampai 1 f. dan isinya sangat terperinci: menyangkut 

tentang tujuan, siapa yang dituju, maksud bepergian, berapa lama, 

jenis kendaraan, siapa yang menyertai, dsb.22 Segala urusan mengenai 

komunitas Tionghoa mulai dari keamanan, laporan penduduk 

(mencakup kelahiran, perkawinan, dan kematian), pengumpulan 

berbagai jenis pajak, hingga pembuatan surat jalan berada dibawah 

tanggung jawab kapitein der Chineezen.23 

                                                                                     

 
22 Mona Lohanda, “The Passen en Wijkenstelsel: Dutch Practice of 

Resstrictions Policy on the Chinene”, dalam Jurnal Sejarah, 

“Masyarakat Lokal dalam Dinamika Sejarah dari Abad XVII hingga 

akhir XX”, No. 12 (Depok: FSUI dan Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 

35. 

 
23 Orang Tionghoa dan Timur Asing lain dibiarkan berada di bawah 

kepala bangsa mereka sendiri. Maka seluruh sistem administrasi 

bersifat personal, dan didasarkan pada prinsip bahwa masing-masing 

kelompok diatur menurut hukum kelompok itu sendiri atau prinsip 

setiap golongan dipimpin orang dari golongan itu sendiri (Soort over 



Meski demikian, posisi kapiten Tionghoa merupakan dambaan 

bagi setiap orang Tionghoa. Hal ini disebabkan posisi tersebut 

menempatkan seseorang untuk meningkatkan prestise seseorang di 

mata masyarakat dan merupakan akses untuk bergaul dengan elite-

elite Belanda. Disamping itu, memungkinkan untuk memiliki 

wewenang yang sah dari pemerintah kolonial. Syarat dan ketentuan 

untuk menjadi seorang kapitan kewibawaannya dalam masyarakat, dan 

yang terpenting adalah berapa besar kekayaan yang dimilikinya. 

Kewenangan tersebut biasanya dimanfaatkan lagi untuk 

mengumpulkan harta kekayaan dari berbagai pungutan liar yang 

dikuasainya seperti pengumpulan pajak dan lain sebagainya. 

Salah satu figur pemimpin sekaligus pengusaha yang menonjol 

adalah So Bing Kong (1580-1644), yang juga menjadi “eerste kapitein 

der Chineezen te Batavia” (kapiten Cina pertama di Batavia).24 Ia 

muncul sebagai salah satu pedagang yang paling kaya dan berpengaruh 

di tempat itu. Ia juga menarik perhatian J.P. Coen, yang kemudian 

menjadikannya penasehat dan bahkan sahabatnya. Di Batavia, So Bing 

Kong hidup bagaikan pangeran. Rumahnya sangat mewah, terletak di 

selatan loji, antara Tijgersgracht dan Prinsengracht. Selain itu itu ia 

memiliki beberapa bidang tanah di luar tembok dan di sebelah barat 

                                                                                     

sort genade is). J.S. Furnivall, Hindia Belanda: Studi tentang Ekonomi 

Majemuk (Jakarta: Freedom Institute, 2009), hlm. 94. 

 
24 Mona Lohanda, The Kapitan Cina of Batavia 1831-1942: A History 

of Chinese Establishment in Colonial Society (Tanpa Kota: Djambatan, 

2001), hlm. 65. 

 



juga memiliki kebun kelapa, yang kepemilikannya disahkan pada tahun 

1620. Souw Beng Kong merupakan representasi elite Cina tradisional di 

Batavia.25 

 

Tabel III 

Jumlah orang Tionghoa berdasarkan wilayah 

 

Sumber: L.H.W. van Sandick van, Chineezen buiten China: hunne beteekenis voor de 

ontwikkeling van zuid-oost-aziё, speciaal van Nederlandsch-Indiё (Tanpa kota: „S-

Gravenhage. 1909), hlm. 209. 

 

 

 

Memasuki abad XX, orang Tionghoa mulai hidup menyebar dan tidak 

selalu berada di Pecinan. Hanya segelintir orang yang mampu 

melakukan hal tersebut, terutama dari kalangan orang berada. Mereka 

menyebar ke wilayah berbagai wilayah, sedangkan bagi Tionghoa 

kalangan bawah tetap tinggal di Pecinan. Kawasan Pecinan dikenal 

sebagai kawasan perdagangan Tionghoa yang menual beraneka macam 

komoditas dan selalu ramai. Kawasan ini juga kerap direkomendasikan 

sebagai salah satu destinasi wisata bagi turis asing ketika singgah ke 

Batavia. Keunikannya semakin lengkap dengan keramahtamahan 

orang Tionghoa dalam menjajakan barang dagangannya. Tak jarang 

mereka menyapa dan menegur siapa saja yang melewati kawasan 

Pecinan dengan panggilan:” Sini Njonja, toewan, barang bagoes”.26 

                            
25 Denys Lombard II, op.cit., hlm. 279-280;Lihat pula, Phoa Kian 

Sioe, Sedjarahnja Souw Beng Kong, Phoa Beng Gan, Oey Tamba Sia 

(Djakarta: Penerbit Reporter, 1956). 
26 Willem van der Molen, “Glory of Batavia, the Image of  Colonial 

City through the Eyes of a Javanese Nobleman” Peter J.M. Nas (eds.), 

Urban Symbolism (Leiden: Brill, 1993), hlm., 318-320. 

 

Batavia 

1905 

Jumlah orang 

Tionghoa 

berdasarkan tempat 

Jumalah orang 

Tionghoa di 

wilayah sekitarnya 

Total 

Keseluruhan 

Kota Batavia 28.150 - - 

Meester 

Cornelis 
2.398 - - 

Tangerang 1.308 - - 

Buitenzorg 4.318 - - 

Purwakarta 309 - - 

Total 36.483 56.037 92.520 
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