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Abstract 
 
The Chinese existence in Java was  recognize by the Dutch Colonial power (VOC) after the 
recovery of socio economic disruption caused by the chinese rebellion known as “Geger 
Pecinan,” during 1740-1743. The Dutch Colonial government allowed the Chinese to occupy 
their own territory as their homeland as well as to let them prcatice their own identity. Since 
1743 onward the government granted residency permit to every cities in the north central Java 
although spacially limited (wijkstelsel) and still under the supervision of local colonial 
government. As a consequences, the Chinese begun to develop their own economic activities 
network spread out from the west part of Java (Batavia) through as far as the eastern part, 
Surabaya. These two cities marked as the prime central economic activities of the colonial 
government (VOC) during the 18th century as well as the border for harmonious economic 
activities between cities in the seashore and the hinterland. Along the northern seashore between 
the two cities laid trade cities which becoming the central economic activities between the 
seashore and the hinterland. The economic activities were spread out not only to local or 
domestic territory but also to regional and even global region as well entangled direct 
interaction between Java and Europe. However, the residential pattern and economic activities 
of the Chinese tend to accentuate a clear nature characteristics. Until 1806, when the Dutch 
colonial government prohibited monopolistic system (pachtsystem) for the Chinese and their 
economic sectors, the region then dominated by business people which were apparently 
Chinese. These Chinese then turned out to be the economic source for both the colonial local 
officer and the Dutch. Some global particular economic activities such as opium trade, opium 
den house, gambling and smuggling became their main core business activities.This paper will 
discuss the Chinese global network trade which limited to special commodities influenced by 
their interaction with the local community using historical geography approach. 
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A.  Pendahuluan 

Kerusuhan anti Cina yang meletus di Batavia pada tahun 17403 seolah menjadi 
titik awal dari diaspora etnis Cina di Jawa. Kerusuhan yang kemudian meluas menjadi 
perang besar yang melibatkan etnis Cina di hampir seluruh Jawa pada tahun 1741-1743 
yang bahkan sampai di sebagian pedalaman, ikut berperan dalam persebaran etnis Cina. 
Kurun waktu selama tiga tahun yang dikenal dengan Geger Pacinan4 tersebut telah 
mendorong pergerakan etnis Cina di Jawa. Persebaran akibat pengungsian, perpindahan 
maupun hal-hal lain akibat perang telah menjadikan etnis Cina berada di segala tempat 
tanpa adanya kejelasan status kependudukan dan pengawasan. Kondisi ini menggerak-
kan Gubernur Jenderal Baron Gustaaf Willem van Imhoff pada bulan Juni 1743 untuk 
mengeluarkan kebijakan resmi yang memuat dua hal penting. Kebijakan yang pertama 
adalah penguasa VOC memberikan pengampunan kepada orang-orang Cina yang 
memberontak terhadap kekuasaannya. Syaratnya adalah mereka harus bersedia meng-
hentikan perlawanannya dan kembali menjadi kawula yang baik. Kebijakan kedua 
adalah, VOC memberikan status yang jelas kepada mereka sebagai bawahan Kompeni 
dengan hak perlindungan baik secara politik, hukum dan ekonomi.5 

Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut, terdapat suatu bentuk dan pola baru 
yang belum pernah terjadi dalam kehidupan sosial orang-orang Cina di wilayah yang 
dikuasai oleh VOC secara langsung. Wilayah ini terletak di sejumlah daerah di pulau 
Jawa, terutama di sepanjang pantai utara dan di daerah Priangan. Karena sejak 
diberlakukannya Preanger Stelsel pada tahun 1686 etnis Cina dilarang bermukim di 
tempat yang menjadi monopoli agraria VOC6, maka kemudian mereka mengkon-
sentrasikan aktivitas politik dan niaganya di sepanjang pantai utara Jawa yang sejak 
tahun 1743 dijadikan sebagai wilayah administratif Pantai Timur Laut Jawa.7 Seperti 
apakah sebenarnya kondisi dan situasi kelompok etnis Cina setelah peristiwa besar 

                                                 
3 Jumlah imigran asal Cina yang meningkat pesat di Batavia akibat terbukanya kembali akses keluar 

negeri setelah berkuasanya Dinasti Qing (1644-1911) di Cina, membawa dampak sosio ekonomi yang 
begitu berat. Akibatnya terjadi banyak tindak kriminal yang dilakukan oleh orang-orang Cina sehingga 
VOC melakukan tindakan tegas dengan merazia mereka. Tindakan ini dijawab dengan perlawanan dan 
teror oleh gerombolan orang Cina, yang dibalas dengan tindakan keras secara umum dan meluas oleh 
penguasa VOC. Puncaknya adalah pembunuhan massal atas orang-orang Cina pada tanggal 10 Oktober 
1740 di daerah Kali Besar dan sekitarnya dengan perkiraan jumlah korban antara 6.000 hingga 10.000 
orang. 

4 Peristiwa Batavia 1740 membangkitkan solidaritas etnis Cina di Jawa. Mereka yang lolos dari peristiwa 
tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur hingga Tuban dan Gresik. Mereka dibantu oleh para 
bupati di sepanjang pantai utara yang sebagian besar adalah etnis Cina dan kemudian bergabung dengan 
komunitas Cina dan para pemberontak lokal untuk bersama-sama melawan kompeni. Pasukan koalisi 
Cina-Jawa tersebut memberontak di daerah-daerah kantung penting VOC di hampir seluruh Jawa 
hingga Pasuruan. Akibatnya para penguasa VOC di sejumlah tempat tersebut juga mengambil tindakan 
keras terhadap etnis Cina dengan segala kebijakannya. 

5 Willem Remmelink, The Chinese War and the Collapse of the Javanese State, 1725 – 1743 (Leiden, 
KITLV Press, 1994), hal. 200.  

6 VOC memperoleh wilayah ini dari Sunan Amangkurat II pada tahun 1677 sebagai imbalan atas jasanya 
memulihkan kekuasaan raja tersebut dari pemberontak Trunojoyo.  

7 Luc Nagtegaal, Riding the Dutch Tiger: the Dutch East India Company and the Northeast Coast of Java 
1680-1743 (Leiden, KITLV Press, 1996), hal. 225. Sebagai imbalan atas jasanya mendudukkan 
kembali Sunan Pakubuwono II di atas tahta Kartasura, VOC menerima dari Mataram daerah Madura 
Barat, Pasuruan, Surabaya, Rembang dan Jepara. Praktis seluruh pantai utara Jawa menjadi milik 
Kompeni dan oleh kepemimpinan VOC dijadikan sebagai wilayah pemerintahan Pantai Timur Laut 
Jawa.  
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tersebut? Agar lebih fokus dan terarah serta tidak tumpang tindih, makalah ini hanya 
akan membahas tentang dua hal yaitu struktur sosial dan politik serta aktivitas ekonomi 
dalam hubungannya dengan interaksi antar etnis masyarakat Cina. Dari pembahasan dan 
analisis kedua hal tersebut, akan dapat terlihat bagaimana etnis Cina di kawasan Pantai 
Timur Laut Jawa berperan bukan hanya sebagai middleman antara penguasa VOC 
dengan masyarakat pribumi maupun tingkat elite dengan penduduk kebanyakan, 
melainkan juga sebagai pemegang peran penting dalam interaksi yang lebih luas  yang 
terjadi di tingkat regional di pantai utara Jawa. 

B.  Struktur Sosial 

Sebenarnya ketika pada tahun 1743 pemerintah VOC mengeluarkan kebijakan 
khusus yang mengatur etnis Cina tersebut, tujuan utamanya adalah untuk mencegah 
terulangnya kembali peristiwa kerusuhan dan pergolakan politik yang melibatkan etnis 
ini. Selain itu kebijakan tersebut juga bertujuan untuk mencegah adanya persekutuan 
antara mereka para orang-orang Cina ini dengan orang-orang pribumi yang dapat 
membahayakan posisi Kompeni di Hindia Timur. Oleh karena itulah kemudian  para 
pejabat VOC sepakat bahwa etnis Cina harus diletakkan di bawah kontrol langsung 
yang ketat oleh mereka. Selain tujuan keamanan untuk memberikan jaminan rasa aman 
dan ketenangan beraktivitas seperti yang dimaksudkan di atas, kebijakan ini juga 
bertujuan untuk lebih mengintensifkan peran dan fungsi orang-orang Cina bagi VOC, 
atau setidaknya dapat mendatangkan keuntungan bagi para pejabat Eropa. 

Untuk mendukung beberapa tujuan tersebut, Gubernur Jenderal van Imhoff 
kemudian membuat keputusan untuk mengalokasikan lahan khusus bagi tempat tinggal 
orang-orang Cina ini di kota Batavia. Lokasi yang dipilih  berada di kampung Glodok 
yang meskipun terletak di luar lingkup kastil VOC, memiliki kedekatan dan akses yang 
mudah sehingga memungkinkan kontrol yang rutin dan ketat dari Kompeni terhadap 
mereka. Tempat itu kemudian diresmikan sebagai perkampungan Cina (Chinezen wijk), 
yang berada di bawah kontrol administratif dan kepemimpinan oleh salah seorang dari 
kalangan mereka sendiri, yang diangkat dan disahkan oleh VOC. Orang ini dikenal 
sebagai kepala kampung Cina (Chinezen hoofd).8 

Dalam lingkup pemukiman ini, orang-orang Cina diwajibkan tinggal dan 
mematuhi aturan-aturan yang dibuat oleh VOC mulai dari pembayaran pajak hingga 
penggunaan busana dan penampilan fisik.9 Orang-orang ini wajib tunduk pada aturan-
aturan yang dibuat oleh VOC baik yang berlaku secara umum maupun khusus bagi 
mereka. Dalam pelaksanaan aturan tersebut, di samping juga kewajiban mereka kepada 
VOC, kepala kampung adalah sosok yang paling bertanggungjawab.10 

                                                 
8 Hendrik E. Niemeijer, Batavia: Masyarakat Kolonial Abad VII (Jakarta, Komunitas Bambu, 2012), hal. 

71. Para kepala kampung Cina ini diangkat menurut model pengangkatan kapten Cina awal abad XVII 
di Batavia. Perbedaannya adalah para kepala kampung tidak memiliki fungsi sebagai bagian dari 
pengadilan VOC kecuali hanya sebagai petugas administratif yang bertanggungjawab atas komunitas 
Cina lokal.  

9 Salah satu ciri khas dari penampilan fisik ini adalah mereka diwajibkan memelihara kuncir. Dari kuncir 
itu kemudian VOC menerapkan pajak kuncir (staartgeld) di samping juga pajak kepala (hoofdgeld). 
Kemudian juga mereka wajib membayar pajak babi dan kuda atau kereta. Semua itu tidak dibayar oleh 
orang Eropa atau pribumi, namun sebaliknya orang Cina dibebaskan dari kerja wajib. 

10 Dalam surat pengangkatannya tertanggal 6 Agustus 1743, kepala kampung ini yaitu Liem Benco, 
kembali dianugerahi dengan pangkat kapten. Dalam tugas-tugasnya ia dibantu oleh dua orang wakil 
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Tanggungjawab yang dimaksud dalam konteks tersebut mencakup bentuk yang 
sangat luas karena menyangkut juga tanggungjawab atas apa yang dilakukan oleh warga 
kampungnya terutama menyangkut perbuatan pelanggaran. Tanggungjawab kepala 
kampung bukan hanya menyangkut penyelesaian masalah pelanggaran hukum yang 
melibatkan orang-orang Cina, seperti perkelahian dengan etnis lain atau melakukan 
perbuatan kejahatan di luar kampung mereka saja. Akan tetapi apa yang dimaksud 
sebagai pelanggaran di sini adalah termasuk meninggalkan kampung tanpa meminta ijin 
dari pejabat VOC setempat, yang biasanya diurus oleh kepala kampung Cina. Mereka 
yang akan meninggalkan kampungnya untuk bepergian sementara harus dilengkapi 
dengan surat ijin (pass) sebagai bukti ijin dari penguasa VOC, yang tentu saja harus 
ditebus dengan sejumlah persyaratan. Mereka yang diketahui melanggar sistem surat 
jalan ini (passstelsel) akan menanggung resiko dikenai hukuman, termasuk juga kepala 
kampungnya. Kepala kampung menjadi orang yang paling bertanggungjawab karena 
surat ijin perjalanan tersebut diajukan dan diberikan melalui kepala kampung. Kepala 
kampung yang akan mengurus sejak permohonan hingga diperolehnya surat jalan 
tersebut. 

Dengan pola kehidupan seperti yang disebutkan di atas, jelas bahwa etnis Cina 
di kota Batavia setelah kerusuhan tahun 1740-1741 makin ketat berada di bawah kontrol 
VOC. Meskipun VOC tetap pada pedoman bahwa orang Cina diperlukan sebagai sarana 
bagi eksploitasi ekonomi mereka, pada prinsipnya mereka tetap tidak mau melepaskan 
kontrol atas etnis ini, terutama hubungan dengan etnis di luar lingkup tempat tinggalnya 
selalu menjadi fokus perhatian para pejabat VOC. Sebagai bentuk kompensasi atas 
ketatnya pengawasan ini, VOC tidak melakukan intervensi dan bahkan memberikan 
kelonggaran terutama dalam hal praktik adat istiadat, tradisi, ritual dan kekerabatan di 
dalam lingkup pemukiman mereka. Etnis Cina dibiarkan dengan adat dan tradisinya 
sendiri, termasuk dalam hal menata ruang dan membangun perkampungannya. Hal ini 
tampak dari keberadaan tempat-tempat peribadatan dan bentuk bangunan yang tetap 
menunjukkan identitas etnis dan lingkungan sosial mereka. Keberadaan kuil atau 
kelenteng telah membuktikan bahwa etnis Cina tetap diijinkan untuk menganut 
kepercayaan mereka dan tidak dipaksa untuk mengikuti agama orang Eropa, seperti 
yang terjadi pada sejumlah orang pribumi di sejumlah tempat.11 

Ketika pola di atas berhasil diberlakukan sejak pertengahan abad XVIII di 
Batavia, di sejumlah tempat lain VOC juga menerapkan sistem serupa. Kampung-
kampung dan para opsir Cina bukan hanya dibentuk dan diangkat di pusat-pusat kota 
besar, tetapi juga di tempat yang dianggap perlu bagi kepentingan para pejabat VOC.  
Bahkan di daerah pelosok dan pedalaman, kampung-kampung Cina kemudian juga 
muncul sejauh mereka tidak dilarang keberadaannya oleh hukum Kompeni sendiri. Di 
kota-kota pesisir seperti Krawang, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Lasem dan 
Surabaya, kampung-kampung Cina ini tumbuh dan bahkan memegang peran bagi 
perkembangan dan pertumbuhan ekonomi setempat. 

Namun demikian dalam hal sistem hukum, etnis Cina di Jawa sesudah periode 
Geger Pacinan tersebut mengalami ketidak jelasan. Mereka berada di bawah dua kaki 

                                                                                                                                               
kepala dengan pangkat letnan. Surat keputusan pengangkatan mereka yang ditandatangani oleh 
Gubernur Jenderal van Imhoff menunjukkan nilai strategis dan kewenangan luas dari para opsir ini.  

11 Situasi tersebut sangat jelas berbeda dengan di sejumlah daerah tempat VOC menegakkan kekuasaan 
dan dominasi ekonomi langsung, seperti di Kepulauan Maluku. Di Ambon, orang-orang pribumi yang 
berada di bawah para pemimpin mereka tetapi tunduk pada hukum VOC dipaksa untuk masuk Kristen.  
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hukum yang berbeda yang berjalan beriringan. Meskipun status mereka diletakkan di 
bawah kontrol VOC secara langsung, tetapi pada kenyataannya aturan hukum yang 
sebenarnya dibuat dan diberlakukan bagi orang pribumi, diberlakukan bagi etnis Cina. 
Ketika terjadi suatu bentuk pelanggaran atau tindak kejahatan, hukuman dan sistem 
peradilan bagi orang pribumi diterapkan terhadap mereka. Bahkan beberapa orang Cina 
yang terkena hukuman fisik disatukan dengan orang-orang pribumi sebagai kelompok 
pesakitan, seperti status tahanan atau kerja paksa.12  

Akan tetapi dalam perkembangan lebih lanjut, sistem yang diterapkan oleh VOC 
ini tidak mampu mengimbangi situasi baru yang terjadi. Setidaknya hal ini tampak dari 
aspek demografi. Ketika kondisi keamanan semakin kondusif, dan peran ekonomi etnis 
Cina semakin menonjol seiring dengan melemahnya dominasi ekonomi VOC sebagai 
suatu badan usaha, pertumbuhan jumlah etnis Cina di pusat-pusat konsentrasi mereka 
meningkat pesat. Hal ini mengakibatkan lokasi pemukiman yang selama ini disediakan 
oleh VOC tidak lagi mampu menampung kepadatan penghuninya. Akibatnya proses 
perluasan lahan harus dilakukan. Namun ketika batas-batas lingkup wilayah tidak dapat 
diatasai dan diubah, VOC kemudian mengambil kebijakan dengan membuka lokasi-
lokasi pemukiman baru. Di Batavia, kondidi seperti ini terjadi pada akhir abad XVIII 
dengan pilihan lokasi baru di Tanah Abang, Senen, Pasar Baru dan Molenvliet.13 Begitu 
juga dengan di Surabaya dan kota-kota lain, proses serupa terjadi dan akhirnya pola 
pemukiman etnis Cina ini menjadi salah satu karakteristik pada perkembangan 
morfologi kota kolonial di Hindia Belanda.14  

C.  Aktivitas Perekonomian 

Dalam bidang ekonomi, gambaran umum yang muncul dari aktivitas perekono-
mian etnis Cina pasca 1743 di pantai utara Jawa justru menunjukkan gejala paradoksal 
dengan struktur sosial yang dibentuk VOC bagi mereka. Jika dalam hal demografi dan 
pemukiman batasan-batasan ketat diberikan oleh para pejabat VOC, dalam bidang 
perekonomian etnis Cina mendapatkan kebebasan lebih luas daripada sebelumnya, 
setidaknya secara informal. Dua bidang penting menjadi lahan transaksi mereka, yaitu 
perdagangan dan pemborongan (pachten), yang dalam praktek kesehariannya lebih 
mengarah pada monopoli. 

Di pusat kota Batavia, sebagai sebuah tempat dimana rangkaian Geger Pacinan 
dimulai, etnis Cina mengalami situasi dan kondisi yang paling berat dibanding tempat-
tempat lain di Jawa. Di tempat tersebut, di samping dominasi kontrol VOC yang sangat 
ketat, juga lingkungan sekitarnya tidak terlalu kondusif bagi transaksi perdagangan dan 
pemborongan yang mampu menarik minat etnis Cina. Di samping lingkungan sekitar 
Batavia yang secara politis tidak terlalu mendukung bagi pertumbuhan bisnis, daerah 
sekitar Batavia yaitu Ommelanden dan Priangan, lebih banyak dicadangkan bagi 
                                                 
12 Bahkan dalam proses peradilan yang berlangsung, orang Cina kecuali para opsirnya, tidak diper-

bolehkan duduk di kursi. Mereka disidangkan oleh hakim VOC dengan dihadiri oleh para opsir Cina, 
sambil duduk bersila di atas tanah seperti layaknya orang-orang pribumi. Mona Lohanda, Growing 
Pains, the Chinese and the Dutch in colonial Java 1890-1942 (Jakarta, Yayasan Loka Cipta Karya, 
2002), hal. 27.  

13 Mona Lohanda, The Kapitan Cina of Batavia 1837-1942: a history of Chinese establishment in 
colonial society (Jakarta, Djambatan, 2001), hal. 20.  

14 Ciri khas kota kolonial, khususnya yang diciptakan oleh para perancang tata ruang kota Belanda, adalah 
dualisme ekonomi antara sisi kapitalis dan pra-kapitalis, serta pluralisme atas dasar ras atau etnis dalam 
pola pemukiman yang menonjol. 
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kepentingan VOC dan para pejabatnya daripada memberi peluang bagi aktivitas bisnis 
para pedagang Cina. Sebaliknya di luar lingkup Batavia dan sekitarnya, khususnya di 
sepanjang pantai utara Jawa dari Krawang ke timur, peluang ini sangat luas terbuka. 
Kekuasaan VOC yang ditegakkan di kawasan ini cenderung terkonsentrasi pada 
individu agen-agen dan para pejabat VOC yang ditempatkan di sana daripada kongsi 
dagang tersebut secara formal organisasi.15 Struktur ini memberikan kesempatan luas 
bagi para pelaku bisnis kelompok etnis Cina untuk menjalin interaksi pribadi dan 
membangun transaksi kongsi bisnis pribadi dengan orang-orang Eropa tersebut.16 

Kawasan pesisir utara Jawa bukan merupakan lokasi baru bagi petualangan 
bisnis para pedagang Cina. Jauh sejak sebelum kedatangan orang Eropa ke Nusantara, 
mereka telah memiliki kontak dagang dengan para sahbandar dan bangsawan pribumi, 
baik di era kekuasaan kerajaan-kerajaan Hindu klasik maupun Islam.17 Di era 
pergolakan samudera pada abad XV-XVI yang mendahului kedatangan VOC ke 
Indonesia, peran para pedagang Cina di pelabuhan-pelabuhan pantai utara Jawa tetap 
berlangsung. Mereka bahkan mampu menembus batas-batas blokade maritim dari 
pihak-pihak yang sedang saling berperang dan berkompetisi.18 

Pengalaman yang diperoleh selama berabad-abad, kepandaian yang dimiliki dan 
modal usaha yang memadai baik dalam bentuk harta maupun kepercayaan dari elite 
penguasa pribumi menjadikan para pedagang Cina ini menjadi pelaku bisnis dominan di 
perairan laut Jawa. Setidaknya kelas menengah telah didominasi oleh etnis ini yang 
melayani kepentingan modal besar Eropa dan kalangan masyarakat pribumi. Posisi dan 
kondisi mereka telah dipahami oleh para pejabat VOC ketika mereka memantapkan 
kekuasaan di Jawa, dan keberadaan etnis Cina juga sangat dibutuhkan bagi keuntungan 
pribadi pejabat-pejabat ini, dengan mengecualikan tuntutan pasokan keuntungan ke kas 
perusahaan. Oleh karena itu relasi individu mulai tumbuh di antara dua kelompok ini, 
dan kondisi seperti ini memungkinkan terjadinya “pelanggaran formal” atas aturan-
aturan yang dibuat oleh VOC seperti wijkstelsel dan passstelsel bagi orang-orang Cina. 

Karena sifat hubungan yang demikian, dua sektor utama dalam kegiatan 
perekonomian orang Cina menjadi saling terkait erat meskipun ada batas-batas yang 
membedakan, yaitu antara perdagangan dan pemborongan. Perdagangan lebih ditekan-
kan pada peran orang Cina sebagai penghubung antara produsen dan konsumen. Para 

                                                 
15 Robert van Niel, Java’s northeast coast Java 1740-1840: a study in colonial encroachment and 

domination (Sydney, CNWSB Publ. 2005), hal. 103.  
16 Selain menjalin hubungan pribadi dengan para tokoh penting VOC setempat, para pedagang Cina  juga 

menjalin hubungan kemitraan di antara mereka sendiri. Umumnya mereka memiliki jaringan bisnis 
keluarga dan pola ini sangat dominan di pesisir utara Jawa pada abad XVIII-XIX. Kwee Hui 
Kian,”Cultural Strategies, economic dominance: The lineage of Tan Bing in nineteenth century 
Semarang, Jawa”, dalam Peter Boomgaard, Linking destinies: trade, towns and kin in Asian History 
(Leiden, KITLV Press, 2008), hal. 197.  

17 Dua kota pelabuhan di Jawa yaitu Gresik dan Tuban sejak abad XIII telah menjadi pusat bisnis orang 
Cina di Jawa. Dua bandar Singasari dan kemudian Majapahit ini masih tetap mempertahankan 
fungsinya sebagai konsentrasi niaga etnis Cina di era Islamisasi, yang terbukti dari laporan Cheng Ho 
pada abad XV. Ma Huan, Ying-yai Sheng-lan: the Overall Survey of the Ocean’s Shore (Bangkok, 
White Lotus Press, 1997), hal. 89.  

18 Sebagai kelompok netral, pedagang Cina diterima oleh semua etnis dan bangsa. Di Malaka yang 
diduduki oleh Portugis, etnis Cina dibutuhkan sebagai perantara mendapatkan bahan makanan yang 
sulit diperoleh akibat blokade kekuatan Islam. Begitu juga mereka menjadi perantara bagi rempah-
rempah yang dikuasai oleh Portugis. B. Schrieke, Indonesian Sociological Studies, part one (The 
Hague, W. van Hoeve Ltd., 1955), hal. 29.  
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pedagang Cina dengan kepemilikan modalnya mampu menjadi pembeli sekaligus 
penjual baik bagi kebutuhan para pejabat VOC maupun penduduk pribumi. Mereka 
bergerak mulai dari tingkat interaksi langsung dengan penduduk hingga ke pedesaan, 
sampai bertindak sebagai eksportir atau importir yang berhubungan dengan modal 
besar. 

Di tingkat pedesaan, orang-orang Cina khususnya mereka dengan modal pas-
pasan lebih banyak bertindak sebagai penjaja keliling (peddler) yang berjalan keluar 
masuk perkampungan penduduk dengan menjajakan dagangannya. Mereka umumnya 
menjadi pedagang pengecer yang menerima bekal barang seperti konsinyasi dari 
pedagang Cina yang lebih kaya dan bertindak sebagai pedagang grosir.19 Sementara itu 
pedagang grosir ini bisa memperoleh barang-barang mereka dari pedagang importir, 
yang umumnya terdiri atas orang Cina kaya atau orang Eropa, baik pejabat VOC 
maupun pengusaha swasta lainnya. 

Dalam aktivitasnya tersebut, sering kali usaha perdagangan juga disertai dengan 
jenis usaha lain. Misalnya, pedagang kelontong Cina juga bertindak sebagai kreditur 
dengan memberikan pinjaman atau hutang kepada orang-orang desa tempat ia 
menjajakan dagangannya. Hubungan interaksi jual-beli ini tumbuh menjadi hubungan 
saling percaya antara pedagang kelontong dan penduduk pribumi. Meskipun umumnya 
pedagang Cina tidak mampu menulis khususnya aksara dan bahasa lokal atau Arab dan 
juga sulit berbicara bahasa Melayu atau daerah, sementara orang pribumi juga sering 
tidak mematuhi kesepakatan hutang-piutang sehingga kerap kali berakhir dengan 
peristiwa tragis yaitu mengemplang hutang atau bahkan membunuh krediturnya, 
transaksi peminjaman uang tetap berlangsung. Peminjaman uang seperti ini tetap 
menjadi daya tarik bagi pedagang Cina meski sangat beresiko karena menjajikan 
keuntungan yang sangat besar dengan bunga berkisar 10-20 persen. 

Kondisi berbeda dialami oleh para pedagang perantara (middlemen) dan 
pedagang besar Cina, yang tidak berhubungan langsung dengan masyarakat pribumi 
atau konsumen. Mereka lebih banyak bertindak sebagai pedagang murni dengan segala 
taktik dan spekulasi bisnisnya, dan terpusat di kota-kota besar, serta umumnya dekat 
dengan bandar-bandar yang menjadi lokasi impor barang dari luar. Sejumlah keluarga 
pedagang Cina kaya di sepanjang pesisir utara Jawa, khususnya di kota-kota pelabuhan, 
dikenal sebagai middlemen bukan hanya bagi penguasa VOC melainkan juga bagi para 
pedagang Cina lainnya. Dibandingkan pedagang kelontong, kelompok pedagang ini 
lebih memfokuskan usahanya pada bidang usaha tertentu dalam sektor perdagangan 
meskipun produknya terdiri atas berbagai barang.20 

Akan tetapi meskipun tidak sejauh pedagang kelontong keliling yang memiliki 
ketergantungan modal dan pasokan barang dari mereka, para pedagang perantara ini 
mampu menguasai perekonomian pedalaman melalui jalur di luar saluran niaga yang 
ada. Misalnya mereka mampu melemparkan produknya, meskipun kadang-kadang lewat 
para pedagang kelontong, ke pedalaman langsung kepada konsumen. Pembayaran yang 
                                                 
19 Para pedagang keliling ini sering disebut sebagai Cina kelontong, karena mereka selalu membunyikan 

sebuah genderang kecil saat berkeliling di perjalanan untuk menarik perhatian pembeli. Genderang 
kecil ini disebut sebagai kelontong. J.L. Vleming Jr.,”The Chinese Business Community in Netherlands 
India”, dalam M.R. Fernando and F. David Bullbeck, Chinese economic activity in Netherland India 
(Singapore, Institute of Southeast Asia Study, 1992),  hal. 171.  

20 Linda Y.C. Lim, “Southeast Asian Chinese business and regional economic development”, dalam Tan 
Chee Beng, Routledge Handbook of the Chinese diaspora (Oxon, Routledge, 2013), hal. 250. 
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tidak mungkin dilakukan secara tunai oleh penduduk pribumi sering diganti dengan 
penyetoran beras, atau di suatu tempat kadang-kadang bahkan orang pribumi menjamin-
kan tanaman padinya yang masih hijau di sawah sebagai bentuk pembayaran kepada 
para broker ini. Tentu saja nilai antara produksi sawah dan barang konsumsi yang dijual 
kepada penduduk pribumi jauh berbeda berlipat ganda. Di samping keuntungan 
tersebut, para broker ini mendapatkan keuntungan lain dari hasil penjualan beras atau 
padi yang dipanen dari tempat tersebut kepada para pejabat VOC yang membelinya baik 
atas nama pribadi maupun demi kebutuhan kongsi dagang itu.21 

Sistem transaksi seperti yang berlangsung di atas menjadi asal-usul dari pem-
borongan (pachten) oleh orang-orang Cina kaya. Pada awalnya, mereka melakukan 
pemborongan atas tanaman pangan yang masih tumbuh di sawah dan masih hijau (dari 
situ dikenal sebagai sistem ijon). Selanjutnya mereka kemudian memborong pembelian 
padi di seluruh desa atau kampung yang produknya kemudian mengalir ke pusat-pusat 
penggilingan beras yang dimiliki oleh mereka di lokasi tertentu. Atas perkenan pejabat 
VOC setempat, yang diduga mendapatkan keuntungan dari transaksi orang-orang Cina 
ini, penggilingan beras menjadi monopoli orang Cina seperti halnya penggilingan gula 
sebelum tahun 1740 di sepanjang pesisir utara Jawa. Dengan penguasaan atas peng-
gilingan beras ini, pedagang pemborong (pachter) mampu mengendalikan tingkat 
produktivitas dan pasokan pangan bukan hanya di desa melainkan juga di pusat-pusat 
perkotaan yang tergantung pada mereka.22 

Bentuk pemborongan lain yang ditekuni oleh para pemilik modal etnis Cina ini, 
selain jenis borongan yang mengarah pada dominasi lokalitas seperti pertanian dan 
persawahan, adalah pemborongan yang lebih terbatas pada monopoli atas sektor 
perdagangan tertentu. Di antaranya yang menjadi sasaran mereka adalah candu, rumah 
gadai dan perjudian. Candu menjadi satu-satunya produk komoditi niaga yang menyeret 
etnis Cina dalam kancah perdagangan internasional, karena candu merupakan 
komoditas impor utama yang menjadi monopoli VOC. VOC sendiri mendatangkan 
candu dari sejumlah kantor dagangnya di luar Hindia, terutama dari Ceylon dan India. 
Sebagai suatu produk monopoli yang menawarkan keuntungan tinggi, candu termasuk 
komoditas yang mahal dan terbatas penggunaannya hanya pada kalangan mereka yang 
berduit. Oleh karenanya perdagangan candu merupakan salah satu sumber keuntungan 
besar bagi VOC dan para pejabatnya.23 

                                                 
21 Umumnya para broker yang menguasai perekonomian perantara di pesisir utara adalah kaum pendatang 

dari propinsi Fujian yang  merupakan daerah pesisir di daratan Cina. Oleh karena itu ada dugaan bahwa 
para pendatang ini telah memiliki banyak pengalaman dalam bidang transaksi niaga termasuk meloby 
para pejabat pemerintah dalam mendapatkan hak-hak dan kebebasan mobilitas mereka. Howard W. 
Dick, The emergence of a national economy: an economic history of Indonesia, 1800-2000 (New South 
Wales, Allen and Unwin, 2002), hal. 73.  

22 Di Krawang misalnya hampir semua penggilingan beras dikuasai oleh pedagang Cina, sementara di 
Tangerang beberapa orang Cina bahkan ikut bercocoktanam sebagai petani. Orang Cina kaya ini sering 
memberikan uang muka kepada petani dalam bentuk bibit padi yang harus ditanamnya dan mereka 
membayar hasilnya dari panen tanaman itu. Bahkan orang Cina diketahui memiliki lumbung padi 
seperti yang dikelola oleh desa. M.R. Fernando, op.cit., hal. 179.  

23 Karena sifat komoditasnya bagi konsumen terbatas dan tingginya nilai, candu sering sulit didapat oleh 
agen-agen VOC. Di tempat produksinya, propinsi Bihar di India, para pejabat VOC sering harus 
menawar harga tinggi atau menyuap elite setempat untuk mendapatkan quota produk ini yang akan 
dikirimkan ke semua agennya termasuk Hindia. Jadi perdagangan candu membentuk jaringan sekaligus 
kompetisi perdagangan internasional di kawasan Asia Selatan sampai Asia Timur. Amar Farouqi, 
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Bagi pedagang Cina, fokus hanya pada penjualan dan pembelian candu berarti 
ketergantungan mutlak pada agen-agen VOC dan membuat mereka berada pada posisi 
subordinat pada kesewenang-wenangan dan pemerasannya. Oleh karenanya, di samping 
juga menjadi pemborong dalam penjualan eceran, orang-orang ini mengelola rumah 
pemadatan candu. Mereka menyewakan tempat dan peralatan untuk madat bagi orang-
orang yang kecanduan dan tidak lagi mau mengkonsumsi candu di rumah. Rumah 
pemadatan ini, meskipun juga menjadi sasaran eksploitasi orang-orang VOC, tetapi 
tetap menjadi sarana pemborongan yang menguntungkan.24 

Selain rumah candu, rumah gadai (pandhuis) dan rumah judi juga menjadi objek 
pemborongan oleh para pedagang Cina. Ketika lembaga pegadaian sama sekali belum 
dikenal, orang Cina sudah membuka usaha simpan-pinjam dengan jaminan sebagai 
bentuk pengembangan usaha kredit mereka. Jika pedagang kelontong hanya meminjam-
kan jumlah uang terbatas, rumah gadai ini memberikan pinjaman lebih besar dengan 
jaminan jenis barang tertentu. Selain itu juga suku bunga yang dibebankan umumnya 
lebih tinggi.25 

Rumah judi menjadi komoditas yang lebih kuat didominasi oleh etnis Cina 
karena segala bentuk yang berkaitan dengan keberuntungan merupakan suatu hal yang 
menjadi bagian dari budaya Cina. Dalam tradisi Cina, sebenarnya perjudian dengan 
segala macam bentuknya telah lama dikenal dan bukan hanya sebagai hiburan dan 
meraih keberuntungan melainkan memiliki nilai-nilai sosial dalam rangka interaksi 
antar individu. Oleh karena itu di kalangan etnis Cina pada abad XVIII dikenal berbagai 
ragam permainan judi, dan karena nilai ekonomi yang dikandung di dalamnya, per-
judian menjadi objek pemborongan yang menarik terutama rumah judi yang menam-
pung berbagai jenis permainan judi. Selain itu ketika rumah judi diborongkan, mereka 
yang menjadi konsumen tidak hanya terbatas pada orang Cina tetapi juga orang pribumi 
dan bahkan orang Eropa. Dengan demikian keuntungan besar pasti didapat dengan 
beragam dan banyaknya pengunjung. 

C.  Berakhirnya Monopoli 

Seluruh aktivitas niaga yang dijelaskan di atas menunjukkan bagaimana posisi 
etnis Cina sebagai middlemen di antara percaturan ekonomi regional, baik sebagai 
pedagang maupun pemborong prasarana yang lebih bermakna monopoli. Aktivitas yang 
mereka jalin, bersama struktur yang dibangun oleh VOC untuk menampungnya, telah 
membentuk suatu pola khusus yang membedakan keberadaan etnis ini dibandingkan 
etnis  lain di Jawa pada abad XVIII. Sementara itu posisi strategis mereka telah 

                                                                                                                                               
Smuggling as subversion: colonialism, Indian merchants, and the politics of opium 1790-1843 (Oxford, 
Lexington Books, 2005), hal. 13.  

24 Selain sebagai pengelola rumah pemadatan, para pemborong candu ini juga menjadi penyelundup 
candu gelap yang diperoleh lewat kerjasama dengan agen-agen VOC. Penyelundupan candu sebagai 
quota VOC ini marak dilakukan pada akhir abad XVIII di pesisir utara Jawa. Para pejabat VOC hanya 
membatasi pasokan candu mereka kepada elite politik Jawa, seperti kalangan bangsawan dan bupati di 
wilayah kekuasaannya. James C. Rush, Opium to Java: revenue farming and Chinese enterpreise in 
colonial Indonesia, 1860-1910 (Singapore, Equinox Publ., 2007), hal. 18.  

25 Selama abad XVIII jumlah rumah gadai ini terbatas. Hanya di Batavia yang diketahui sangat terkenal 
sebagai bentuk kredit dengan jaminan barang. Diketahui bahwa perintis usaha ini adalah Major Tan 
Eng Goan yang dipercaya sebagai pengelola boedelkamer untuk orang Cina di Batavia. Chen 
Menghong, De Chinese gemeenschap van Batavia 1843-1865: een onderzoek naar het Kong Koan 
archief (Leiden, Leiden University Press, 2010), hal. 115.  
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menempatkan etnis ini sebagai mata rantai penting dalam jaringan ekonomi eksploitatif 
yang dibentuk VOC atas dominasi mereka pada masyarakat pribumi. 

Dalam konteks seperti dimaksudkan di atas, tidak mengherankan bila terjadi 
hubungan yang erat antara para pejabat VOC dan para pengusaha Cina di satu sisi, dan 
antara pelaku bisnis Cina dan penduduk pribumi di sisi lain. Hubungan ini muncul 
karena ikatan eksploitatif, yaitu para pejabat VOC berkepentingan mendapatkan 
keuntungan dari orang-orang Cina, yang hanya bisa diperoleh mereka dengan jalan 
mengeksploitasi orang-orang pribumi. Karenanya ikatan tersebut tidak memberikan 
jaminan bagi adanya kemapanan dan proteksi pada masing-masing pihak bahwa 
hubungan akan berlangsung lancar dan dalam jangka waktu lama. Sebaliknya, titik 
rawan justru berada pada orang Cina yang menanggung resiko terbesar akibat posisinya 
di dalam struktur yang ada.26 

Dalam situasi eksploitasi yang umum seperti ini, orang Cina akan menanggung 
resiko subordinatif terhadap para pejabat VOC. Mereka memiliki ketergantungan yang 
besar bagi ijin dan perlindungan penguasa Eropa terhadap posisi dan aktivitas ekonomi 
mereka. Sebaliknya mereka wajib memenuhi tuntutan dan kebutuhan rutin dari para 
pejabat VOC yang sering juga terlibat dalam praktek-praktek bisnis illegal dengan 
menggunakan orang Cina sebagai ujung tombak sekaligus sebagai kambing hitam 
apabila terjadi sesuatu yang merugikan.  

Karena tekanan di satu sisi, dan pembiaran di sisi lain, orang Cina mulai 
meluaskan aktivitas bisnis mereka, khususnya yang langsung berkaitan dengan dan 
mendominasi kehidupan penduduk pribumi. Para pejabat VOC yang menyadari 
kepandaian orang Cina, tidak begitu mempersoalkan batas-batas yang harus diperhati-
kan dalam hal pemukiman dan ijin bepergian mereka, asalkan aktivitas mereka 
menguntungkan individu pejabat itu atau melibatkan para pejabat VOC langsung dalam 
bisnis mereka. Bahkan tidak jarang pejabat Belanda di suatu daerah menjalin hubungan 
bisnis dengan orang Cina di daerah lain.27 

Penyebaran ini kemudian terjadi bukan hanya secara kualitas tetapi juga 
kuantitas. Luas lahan yang menjadi tempat kerja mereka membentang sampai tingkat 
pedesaan. Rakyat desa yang sebelumnya melihat kedatangan orang Cina sebagai 
penarik hasil panen, tiba-tiba menghadapi mereka sebagai pemborong pajak yang 
sebelumnya wajib mereka setorkan kepada orang-orang Belanda. Begitu juga desa 
mereka tiba-tiba dikuasai oleh orang Cina yang menggunakan centeng-centeng (tukang 
pukul) pribumi sewaan dengan menempati lokasi strategis seperti jembatan, perempatan 
jalan, pasar, dan sebagainya. Bahkan orang-orang Cina ini kemudian mendirikan sebuah 
bangunan khusus mirip loket di tempat tersebut, dengan fungsi untuk mencegat orang-
orang yang lewat. Mereka yang dicegat wajib membayar sejumlah uang yang ditetapkan 

                                                 
26 Kerawanan akan terjadi apabila terjadi eksploitasi ekonomi sekaligus dominasi politik oleh kelompok 

minoritas terhadap kelompok mayoritas yang dominan. Wasino, Wong Jawa dan Wong Cina: Liku-Liku 
Hubungan Sosial antara etnis Tionghoa dengan Jawa di Solo tahun 1911-1998 (Semarang, UNNES 
Press, 2006), hal. 5. 

27 Misalnya Gubernur Pantai Timur Laut Jawa Nicolaus Engelhard menjalin hubungan bisnis dengan 
Kapiten Cina Kedu. Surat N. Engelhard kepada The Tsin Toh di Magelang tanggal 26 Maret 1806 
dalam Archief van Engelhard 1750-1832, nomor 4, koleksi Arsip Nasional RI,  
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sebagai tol, kepada orang Cina. Jika tidak, centeng mereka akan menangkap dan 
melakukan tindak kekerasan atau pemaksaan kepada penduduk.28 

Gambaran di atas menunjukkan peningkatan kualitas pemborongan, yaitu dari 
pemborongan hasil panen (ijon) hingga pemborongan jalan (tolpachten), jembatan, 
pasar, dan tempat-tempat strategis lainnya. Pemborong Cina tersebut wajib menyetor-
kan sejumlah uang borongan kepada pejabat VOC setempat yang membiarkan operasi 
pemungutan tol ini berlangsung dan menjadikan penduduk pribumi sebagai sasaran. 
Praktek demikian tentu saja bukan hanya menimbulkan beban yang berlebihan pada 
masyarakat, tetapi juga menumbuhkan semangat benci terhadap etnis Cina yang 
dianggap melakukan pemerasan dan eksploitasi di pedesaan.29 

Ledakan dari sikap benci itu terjadi dalam bentuk kekerasan fisik dan 
perlawanan bersenjata. Di sejumlah tempat di Jawa Barat, seperti di Krawang dan 
Indramayu pada awal abad XIX, ledakan perlawanan terjadi dalam bentuk penyerangan 
terhadap pintu-pintu tol atau jembatan dengan sasaran penarik cukai dan borongan yang 
dilakukan oleh orang Cina beserta centeng-centeng mereka. Akan tetapi bentuk per-
lawanan ini umumnya bersifat lokal dan berumur singkat, setelah berhasil dipadamkan 
oleh para tukang pukul juragan Cina atau dengan bantuan para serdadu VOC.30 

Sebuah peristiwa tragis yang lebih besar daripada perlawanan sporadis dan 
ditujukan pada keberadaan para pemborong Cina ini adalah pemberontakan rakyat di 
Cirebon. Pemberontakan yang semula dipicu oleh kepentingan elite lokal terkait dengan 
penguasa Kanoman meluas dengan adanya ketidakpuasan rakyat terhadap pemborongan 
pemungutan pajak dan tol oleh orang-orang Cina. Akibatnya perlawanan rakyat meluas 
dan ditujukan pada kepentingan pemerintah Belanda.31  

Situasi kritis ini mendorong Gubernur N. Engelhard untuk melakukan penelitian 
terhadap penyebab pemberontakan, demi kepentingan mencari solusi. Engelhard 
mengetahui dari penelitiannya bahwa pemborongan desa oleh orang Cina menjadi 
penyebab utama. Karena tidak mau menanggung resiko pemberontakan yang meluas, 
Engelhard memutuskan untuk mengakhiri semua bentuk pemborongan oleh orang Cina 
di desa-desa sepanjang pesisir utara Jawa yang berada di bawah kewenangannya.Untuk 
menegaskannya, selama beberapa bulan Engelhard mengakhiri ijin pemborongan oleh 
para kepala kampung atau opsir Cina di pesisir.32 

Dengan selesainya pemberontakan rakyat di Cirebon, berakhir pula pembo-
rongan desa di wilayah ini dan kemudian diperluas ke kabupaten-kabupaten lain. Sejak 
itu pola eksploitasi ekonomi oleh orang Cina di pedesaan khususnya di pantai utara 

                                                 
28 Jan Thomas Linbdlad, Coolie labour in colonial Indonesia: a study of labour relations in the outer 

islands, 1900-1940 (Amsterdam, Otto Harrassowitz Verlag, 1999), hal. 244.  
29 Benny G. Setiono, Tionghoa dalam Pusaran Politik (Jakarta, Aksara, 2003), hal. 226.  
30 Jika pemborong setempat tidak mampu memadamkan perlawanan, biasanya justru dia yang dijadikan 

kambing hitam oleh pejabat setempat VOC yang tidak mau dituntut bertanggungjawab oleh Gubernur 
Jenderal di Batavia.   

31 Peter Carey, Orang Cina, Bandar Tol, Candu dan Perang Jawa: Perubahan persepsi tentang Cina 
1755-1825 (Depok, Komunitas Bambu, 2008), hal. 31. Hubungan kerjasama antara para pedagang Cina 
dengan bangsawan Cirebon telah terjadi sejak 1711, ketika para guru pencak Cina diundang untuk 
melatih anak-anak bangsawan berkelahi.  

32 Surat N. Engelhard kepada La Sauco, letnan Cina di Lasem, tanggal 28 Maret 1806, dan surat N. 
Engelhard kepada Thoe Tian Song, pengganti La Sauco sebagai letnan Cina di Lasem tanggal 13 
November 1806, dalam Archief van Engelhard, 1750-1832, nomor 4.  
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Jawa mengalami perubahan. Meskipun di pedalaman dan terutama di kerajaan Jawa 
praktek serupa masih berlangsung, di kekuasaan VOC peran etnis Cina terbatas pada 
pedagang perantara seperti yang terjadi sebelum tahun 1740. 

D.  Kesimpulan 

Keberadaan etnis Cina dan aktivitas perekonomian mereka di sepanjang pantai 
utara Jawa sebagai pedagang perantara (middlemen) menjadi faktor penting dalam rantai 
eksploitasi ekonomi sistematis yang telah dibentuk sebelum kedatangan bangsa Eropa. 
Mereka memiliki pengalaman bawaan yang seolah melekat dari tanah leluhurnya dan 
mempraktekkannya di tempat mereka merantau. Keberhasilannya menjadikan mereka 
sebagai faktor yang diperlukan oleh penguasa setempat, terutama para penguasa 
maritim yang berkepentingan pada perdagangan internasional. 

Pengalihan kekuasaan dari penguasa pribumi kepada orang Eropa, dalam hal ini 
VOC, tidak mengubah banyak peran orang Cina perantara ini. Peristiwa Batavia tahun 
1740 dan Geger Pacinan tahun 1741-1743 yang melanda Jawa tidak mampu 
menciptakan pola baru dalam sistem eksploitasi ekonomi. Bahkan gejolak ini menjadi 
pembuka bagi bentuk kerjasama baru antara penguasa VOC dan kelompok pedagang 
Cina. 

Kerjasama ini menghasilkan sistem eksploitasi baru, yaitu bentuk pemborongan. 
Borongan pajak, desa, pasar dan berbagai rumah dengan multifungsi merupakan bentuk 
eksploitasi baru yang menjadikan masyarakat khususnya pribumi sebagai objek, 
sekaligus sumber pemasukan baik legal maupun illegal bagi para pejabat pemerintah. 
Keterlibatan etnis Cina di bidang moneter, produksi hingga borongan membuktikan 
diversifikasi usaha yang dimiliki oleh mereka, dengan cara-cara sah dan tidak sah yang 
ditempuhnya. Gambaran ini tetap tidak terlewatkan oleh zaman bahkan hingga dewasa 
ini, pola tersebut tetap sama. 
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