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SARI 

 
Kusnawan, Muhammad Abi, 2011. Perekonomian Etnis Tionghoa di Kota 
Lasem tahun 1940-1950. Skripsi. Prodi Ilmu Sejarah. Jurusan Sejarah, Fakultas 
Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. 
 
Kata kunci: Etnis Tionghoa Lasem, Perekonomian, Penjajahan Jepang, 
Revolusi Kemerdekaan, Kemerdekaan 
 

Etnis Tionghoa sudah memasuki kepuluan Nusantara pada masa awal-awal 
tahun 4 masehi, Sumber berita Tionghoa menguraikan bahwa Fa-hien adalah 
pendeta etnis Tionghoa pertama kali yang mengunjungi Pulau Jawa yang 
berlangsung dari tahun 399-414 M. Etnis Tionghoa semakin lama semakin banyak 
yang berkunjung ke kepuluan Nusantara.  Mereka membuat perkampungan di 
pinggir-pingir pantai untuk berdagang. Daerah mereka disebut Pecinan. Lasem 
merupakan salah satu daerah yang terdapat perkampungan etnis Tionghoa. Etnis 
Tionghoa mulai menetap di Lasem diperkirakan abad ke 15 dan semakin banyak 
etnis Tionghoa yang datang dan tinggal di Lasem pada tahun - tahun berikutnya, 
sehingga perekonomian di Kota Lasem tidak dapat dipisahkan dari etnis Tionghoa 
ini. Skripsi ini menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial dalam mengkaji 
Aktifitas Perekonomian dari berbagai aspek kehidupan masyarakat Kota Lasem. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah 
yang terdiri atas pengumpulan data (Heuristik), menguji keaslian (Otentisitas) dan 
kebenaran (Kredibilitas) sumber (Kritik Sumber), mengaitkan antar fakta sehingga 
menghasilkan suatu kesatuan yang bermakna (Interpretasi) dan penulisan sejarah 
(Historiografi). 

 Hasil penelitian diketahui bahwa perekonomian etnis Tionghoa di 
Indonesia pada umumnya dan di kota Lasem pada khususnya mencapai puncak 
kejayaan pada masa akhir abad ke 19 dan awal abad ke 20. Hal ini dikarenakan di 
mulainya sistem liberal dimana banyak pengusaha-pengusaha Cina yang 
mendapat berkah dari system liberal ini. Mereka mendapat beberapa hak 
monopoli dari pemerintah Hindia Belanda. Seperti hak membeli hasil perkebunan, 
garam, dan hak monopoli penebangan dan penjualan kayu. Industri-industri yang 
dikembangkan etnis Cina seperti perdagangan batik juga berkembang pesat. 
Selain itu, datangnya Jepang sebagai pasaing baru dalam perdagangan di 
Indonesia membuat etnis Cina dan etnis Cina yang baru datang bersatu dalam 
berbagai hal terutama dalam hal perdagangan, pendidikan, kebudayaan  dan 
politik.  

Zaman Jepang adalah zaman yang paling memberatkan etnis Tionghoa di 
Indonesia pada umumnya dan di Kota Lasem pada khususnya. Hal ini di 
karenakan etnis Tionghoa di anggab musuh bagi bangsa Jepang. Selain itu, 
perekonomian yang dikembangkan bangsa Jepang di Indonesia adalah ekonomi 
militer semua hasil perekonomian digunakan untuk biaya perang. Ada yang bisa 
bertahan pada zaman Jepang ini, akan tetapi tidak sedikit yang jatuh. Untuk 
mensyiasati hal ini, etnis Cina mulai mendekati Jepang untuk dijadikan kawan 
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agar diberi peluang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi salh satunya dengan 
menciptakan motif batik Jawa Hokokai. 

Zaman perang revolusi memberi sedikit nafas bagi etnis Tionghoa untuk 
melakukan kegiatan ekonomi. Karena pada zaman ini tidak ada tekanan yang 
besar yang diterima etnis Tionghoa. Akan tetapi, sesuatu masih sangat terlihat 
sulit karena adanya perang revolusi. Pemerintah memfokuskan diri pada hal 
mempertahankan kemerdekaan. Meskipun pemerintah juga mencanangkan 
program ekonomi. Akan tetapi, sebagian besar tidak terlaksana. Tekanan yang 
diterima oleh etnis Tionghoa adalah mereka dianggap pro Belanda dan hancurnya 
fasilitas-fasilitas umum. 

 Tahun 1950, etnis Tionghoa di kota Lasem mulai menemukan kembali 
kedudukanya dalam bidang ekonomi. Adanya inflasi yang tinggi di Indonesia 
membawa berkah tersendiri. Etnis Tionghoa sebagai pemilik modal yang besar 
tidak mempunyai lawan yang seimbang untuk berbisnis, mereka juga menjadi 
penyedia layanan kredit bagi masyarakat kota Lasem. Perdagangan batik juga 
mengalami kemajuan ke arah yang lebih baik. 
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BAB I 

KEDATANGAN ETNIS TIONGHOA DI KOTA LASEM 

 

A. Latar Belakang 

Lasem merupakan sebuah Kota yang terletak di Pulau Jawa, yaitu 

sebuah pulau yang terletak di gugusan kepulauan Nusantara. Kepulauan 

Nusantara secara geografis terletak di antara dua benua yaitu Benua Asia dan 

Benua Australia dan terletak di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan 

Samudra Pasifik. Secara astronomi, kepulauan Nusantara terletak antara 50 

54’ Lintang Utara dan 110 Lintang Selatan, serta 950 01’ Bujur Timur dan 

1410 02’ Bujur Timur (Poesponegoro, 1993:1).  

Kepulauan Nusantara terletak di garis khatulistiwa yang dipengaruhi 

oleh dua angin musim yaitu angin Muson Barat dan angin Muson Timur yang 

menyebabkan kepuluan Nusantara mempunyai dua musim yaitu musim 

penghujan dan musim kemarau. Keadaan musim yang ada di kepuluan 

Nusantara berpengaruh pada beberapa aspek kehidupan penduduk kepuluan 

Nusantara di antaranya sebagai pertanian dan pelayaran. 

Pelayaran adalah hal yang paling berpengaruh pada zaman dahulu di 

kepulauan Nusantara. Hal ini dikarenakan  dengan pelayaran, terjadinya suatu 

komunikasi dengan pulau - pulau yang ada di Nusantara bahkan sampai dunia 

Internasional. Dari hubungan ini, berakibat pada munculnya suatu interaksi 

perdagangan, kebudayaan,dan politik. 
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Poesponegoro dkk. dalam Sejarah Nasional Indonesia jilid II 

menerangkan bahwa angin musim jelas berpengaruh pada pola Pelayaran. 

Pada gilirannya ia mempengaruhi berbagai kagiatan dengan perahu. Misalnya 

penangkapan ikan, dan yang lebih penting lagi Perdagangan, termasuk 

Pelayaran, Perdagangan dari dan ke Indonesia (Poesponegoro, 1993:2). 

Perdagangan inilah terjadi suatu interaksi kebudayaan  dan politik. Timbulnya 

interaksi kebudayaan dan politik sangat memengaruhi kebudayaan dan sistem 

politik di Kepuluan Nusantara pada zaman kuno dengan kebudayaan dan 

sistem politik di India.  Hal ini dikarenakan kepuluan Nusantara terletak di 

jalur perdagangan Internasional dengan dua pusat kebudayaan yang sudah 

maju yaitu kebudayaan India dan kebudayaan Cina. 

Bangsa India dan bangsa Cina sudah menjalin hubungan sebelum 

tahun Masehi.  Hubungan ini ditunjukkan dengan hubungan perdagangan, 

jalur perdagangan ini tidak hanya dari dan ke India-Cina. Akan tetapi,  

jalurnya sudah sampai di Mesir dan Romawi. Jalur perdagangan sering 

disebut Jalur Sutra karena sebagian besar komuditas yang dibawa dan 

diperdagangkan adalah Sutra. Seiring jatuhnya Mesir ke tangan Romawi pada 

abad ke 30 SM, jalur darat jalan Sutra antara Cina dan kekaisaran Romawi 

perlahan ditinggalkan dan beralih pada jalur maritim, sehingga sampai pada 

abad 2 M mayoritas perdagangan dilakukan pada jalur laut (Monoz, 2009:86) 

Selain jatuhnya Mesir ke tangan kekaisaran Romawi, ada beberapa 

alasan lain yang menyebabkan dipilihnya jalur laut dalam hal perdagangan. 

Munoz dalam bukunya Kerajaan - Kerajaan Awal Kepuluan Indonesia dan 
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Semenanjung Malaysia, Perkembangan Sejarah dan Budaya Asia Tenggara  

(jaman pra sejarah-abad XVI ) menerangkan  

Alasan utama dari perubahan ini adalah ketidakamanan 
yang ada di sepanjang jalan Sutera yang disebabkan oleh (1) 
Peperangan antara kaum Khusan dan suku-suku padang 
rumput, dan (2)  Jatuhmya Dinasti Han Cina Timur Laut pada 
220 M, yang dilanjutkan oleh perang yang berlangsung terus 
selama 4 abad dan ketidakstabilan di Cina Utara. Periode ini, 
di kenal sebagai “Masa Tiga Kerajaan dan Enam Dinasti”, 
membuat Cina Utara dikendalikan oleh dinasti-dinasti non-
Cina. Pada masa ketidakstabilan ini ajaran Hindu Mahayana 
atau yang sangat disukai oleh para penguasa utara, mulai 
menyebar ke Cina 

Cina Selatan, yang tetap menjadi kutub peradaban di 
bawah kekuasaan dinasti Wa, masih membutuhkan rempah-
rempah dan barang eksotik dalam jumlah yang besar. Satu-
satunya jalur suplai rempah-rempah dan barang eksotik ke Ibu 
Kotanya di Nanjing adalah melalui pelabuhannya di Kanton 
atau melalui Birma ( Monoz, 2009:87 ) 
 
Tidak adanya masa damai di Cina pada waktu itu menyebabkan di 

pilihnya jalur laut untuk melakukan perdagangan dengan Nanjing sebagia 

pintu utama keluar masuknya barang-barang dari dan ke Cina. Jalur laut 

dipilih karena dirasa lebih hemat dari segi pengeluaran dan lebih 

menguntungkan dalam segi keuntungan. Jalur laut lebih efisien karena tidak 

dibutuhkanya sewa pengawal dalam jumlah besar dan membayar keamanan 

pada pihak lokal setiap kali melintasi derahnya dan dengan menggunakan 

kapal dapat memuat barang dagangan yang lebih besar dari pada jalur darat 

yang dimuat dengan menggunakan binatang peliharaan yang melintasi 

berbagai gurun dan pegunungan dengan puncak-puncaknya yang tertinggi di 

dunia. Medan yang berat ini sangat dirasa memberatkan pedagang yang harus 

mengeluarkan bekal yang bayak untuk memenuhi kebutuhan pengawal dan 
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binatang ternakya. Hal ini berbeda sekali dengan jalur Laut yang hanya untuk 

menghindari badai dan bajak laut dalam melakukan aktivitas perdagangan. 

Pengembangan navigasi astronomis oleh kaum Nabatean dan difusi 

pengetahuan tentang ritme angin musim telah mendorong partisipasi 

perdagangan yang dilakukan oleh pelaut Arab dan Persia, yang menjadi 

mampu berlayar secara langsung melalui Samudra Hindia dan Teluk Bengali 

menuju Cina. Teknik-teknik baru ini menyebabkan ledakan lalu lintas 

maritim (Munoz, 2009:88). 

 Lalu lintas maritim di wilayah kepuluan Nusantara  tidak hanya 

membawa mobilitas barang dan jasa akan tetapi, juga terjadinya mobilitas 

manusia. Mobilitas manusia juga membawa kebudayaan dan sistem 

politiknya  sehingga  terjadilah alkuturasi budaya dan munculnya sebuah 

wilayah dengan sebuah sistem pemerintahan negeri seberang. Munculnya 

pusat-pusat kerajaan seperti  Kutai dan Tarumanegara membuktikan hal itu. 

Selain lahirnya alkuturasi budaya dan sistem politik, mobilitas manusia juga 

menimbulkan perkampungan yang hanya ditinggali kaum pedagang seperti 

perkampungan Arab dan perkampungan Cina yang biasanya disebut kampung 

Pecinan. 

Sumber berita Tionghoa menguraikan bahwa Fa-hien adalah pendeta 

pertama kali yang menunjungi pulau Jawa dalam perjalanan ke India. Ziarah 

Fa-Hein berlangsung dari tahun 399-414 M. Ziarah itu diuraikan dalam 

bukunya Fahueki (Muljana, 2009:81). Fa-Hein bertolak dari Sri Langka pada 

tahun 413, ia menempuh semua perjalanan kembali ke Cina melalui laut. 
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Pada bulan Mei, ia bertolak dari Yeh-p’o-t’I diartikan sebagai Yawadwipa 

oleh para peneliti. Tetapi, Yawadwipa tidak harus berarti pulau Jawa 

(Poesponegoro, 1993:15) 

Mobilitas perdagangan semakin ramai pada abad-abad berikutnya 

terutama setelah abad X M. Salah satu yang meramaikan perdagangan itu 

adalah para pedagang dari Cina. Mereka kebanyakan tinggal di pusat - pusat 

Perdagangan daripada tinggal di pusat pemerintahan. Pada permulaan abad 

ke- 15 M, pada masa pemerintahan kaisar Yung - Lo dari Rajakulo Ming, 

laksamana Cheng Ho dalam kunjungannya ke negara-negara Asia Tenggara 

telah menyaksikan adanya pelbagai pedagang Tionghoa di berbagai 

pelabuhan (Muljana, 2009:83). 

Ekspedisi laksamana Cheng Ho juga mengunjungi beberapa kota 

yang sudah tumbuh di pesisiran pulau Jawa termasuk di wilayah Lasem. Pada 

waktu itu, Lasem merupakan sebuah kota kerajaan yang merupakan vasal 

kerajaan Majapahit. Rajanya adalah Ratu Duhitendu Dewi dengan gelar 

Bhare Lasem, ia merupakan adik perempuan dari Prabu Hayam Wuruk. 

Posisi Lasem semakin besar ketika Ratu Duhitendu Dewi menikah dengan 

Raja  Rajasa Werdhana, seorang raja dari Metaun yang juga sebagai panglima 

angkatan laut Majapahit (Unjiya, 2008:28 ). 

Anak buah kapal Cheng Ho ada yang memilih menetap di Lasem 

ketika rombongan laksamana Cheng Ho bertolak dari Lasem. Rombongan 

yang tertinggal inilah yang diyakini sebagai awal dari lahirnya komunitas 

etnis Tionghoa di Lasem. Rombongan tersebut ditempatkan di sebuah 
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pinggiran kali Lasem yang dinamakan daearah Dasun dengan pelabuhannya 

yang dinamakan pelabuhan Kairingan. Pembukaan lahan baru untuk etnis 

Tionghoa juga diikuti dengan pembangunan kelenteng Cu An Kiong. 

Perkembangan Lasem menjadi sebuah kota dagang dan 

pemerintahan tidak terlepas dari aktivitas perdagangan. Pelabuhan Lasem 

merupakan salah satu pelabuhan yang ramai dikunjungi para pedagang. 

Aktivitas perdagangan ini mulai ramai ketika kota Lasem dihuni etnis 

Tionghoa. Keberadaan etnis Tionghoa menyebabkan jaringan perdagangan 

dikota Lasem semakin meluas. Maguin dalam Munoz menjelaskan  

Pembentukan dari Emporium - emporium, atau Negara - 
negara ini, seperti yang dicatat dalam kisah - kisah rakyat dan 
cerita - cerita lokal dan seorang sodagar asing. Di pulau atau di 
pelabuhan manapun dimana kisah - kisah itu tumbuh, pola 
ceritanya selalu sama : 
a). seorang penduduk local memiliki kekuatan hebat; 
b). sebuah kapal asing mendarat dengan muatan barang-barang 

berharga; 
c). nama si kapten kapal adalah sebuah alias dari “ Dang 

Pugawang”, yang adalah gelar Melayu kuno bagi sipemilik 
kapal; 

d). suatu persaingan terjadi antar si kapten dengan si penduduk 
local hadiahnya adalah kargo kapal; 

e). karena kekuatannya, penduduk local menang oleh karena itu 
mendapatkan kekayaan dan kemasyuran; 

f). karena kekayaan dan kemasuran ini, dia menjadi seorang yang 
dianggap hebat dan menjadi penguasa negeri tersebut. 

Kisah-kisah ini, tampaklah bahwa untuk bisa sukses 
membangun sebuah emporium, seorang pemimpin 
membutuhkan : 
a). seperangkat legitimasi ( garis keturunan ) 
b). otoritas yang cukup untuk berbisnis dengan saudagar-saudagar 

asing; 
c). mampu memancing saudagar kepadannya; dan 
d). untuk menyalurkan kembali kekayaannya yang diperoleh dari 

berdagang pada orang-orangnya agar bisa semakin memperoleh 
otoritas, kekayaan dan pelanggan ( Monoz, 2009:89 ). 
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Keterangan di atas dapat pula menggambarkan kota Lasem sebagai 

pusat perdagangan dan pemerintahan. Ratu Duhitendu Dewi dengan gelar 

Bhare Lasem merupakan adik  perempuan dari  Prabu Hayam Wuruk yang 

cukup untuk membuat legitimasi karena Prabu Hayam Wuruk adalah raja dari 

kerajaan induk Majapahit. Selain itu, Ratu Duhitendu Dewi juga cakap dalam 

hal berbisnis, Berlabuhnya laksamana Cheng Ho dan munculnya 

perkampungan Cina di Lasem membuktikan hal ini. Perdagangan di Lasem 

juga ditunjang dengan adanya galangan kapal dengan kualitas kayu jati 

terbaik. Hal ini memudahkan para pedagang untuk memperbaiki kapalnya 

yang rusak selain berdagang di Lasem. Salah satu dari daya tarik perdagangan 

di Lasem karena Lasem merupakan penghasil dan pemasok garam dan ikan 

terbesar di Majapahit ( Unjiya, 2008:36 ).  

Perkembangan pemukiman etnis Tionghoa lama - lama sampai pada 

alun - alun Lasem atau pusat pemerintahan. Keadaan ini berakibat kawasan 

perdagangan dan kawasan pemerintahan kemudian lebur menjadi satu di 

dalam pusat kotanya. Setelah tahun 1600, banyak terjadi imigrasi orang Cina 

terutama dari propinsi Fujian ke Lasem, karena dirasa banyak sanak saudara 

maupun rekannya yang telah tinggal disana (Hartono dalam makalah Lasem, 

kota kuno di pantai utara Jawa yang bernuansa China). Perkembangan 

penduduk etnis Tionghoa ini menuju kearah selatan dari pusat pemerintahan 

Lasem. Akan tetapi, perkembangan ke arah selatan tidak jauh dari sungai 

Lasem. Daerah ini terletak di sebelah timur sungai Lasem dan dinamakan 
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Karang Turi. Setelah kawasan  Karang Turi menjadi ramai dibangunlah 

kelenteng dengan nama Poo An Kiong. 

Belanda (VOC) menguasai Lasem pada tahun 1679 M. Penguasan 

daerah lasem dikarenakan VOC mendapatkan keuntungan dari perjanjian - 

perjanjian dengan kerajaan Mataram. Situasi politik yang tidak stabil di 

kerajaan Mataram di manfaatkan dengan baik oleh VOC. Dalam sebuah 

perjanjian yang terjadi tahun 1743 M setelah VOC mampu mengalahkan 

Raden Mas Garendi dari Surabaya menyatakan bahwa. VOC mempunyai hak 

istimewa atas pengangkatan ataupun pemecatan adipati di pesisir utara, 

khususnya Jepara dan Rembang yang sudah tidak lagi menjadi wilayah 

Mataram (Unjiya, 2008:92). 

Sekitar tahun 1740 M terjadi huru hara pembunuhan orang Tionghoa 

di Batavia yang terkenal dengan nama peristiwa Angke, kejadian huru hara 

ini mengakibatkan banyak dari orang-orang Tionghoa yang mengungsi ke 

arah Timur. Lasem adalah salah satu kota yang dituju mengingat kota ini 

mempunyai banyak penduduk Tionghoa. Dalam upanya menampung 

perkembangan penduduk Tionghoa pelarian dari Batavia, maka dibukalah 

pemukiman di sebelah Barat Kali Lasem, daerah baru ini dinamakan 

Babagan. Segera setelah itu didirikan sebuah kelenteng baru yang dinamakan 

Gie Yong Bio, peristiwa ini terjadi ketika adipati Lasem dipegang dari 

golongan Tionghoa yaitu Oie Ing Kiat yang bergelar Tumenggung 

Widyaningrat. Kedatangan para pengungsi ini semakin meramaikan 

pelabuhan Lasem. Aktivitas yang semakin ramai tidak diikuti dengan daya 
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tampung kapal-kapal pedagang. Akhirnya Tumenggung Widyaningrat 

memerintahkan untuk memperlebar dan memperdalam sungai Lasem yang 

dangkal akibat dari endapan lumpur. 

Tahun 1808 M, Daendels menjadikan jalan Raya Lasem sebagai 

bagian  dari jalan Raya Pos dari Anyer sampai Panarukan. Sejak saat itu 

sungai Lasem yang mulai mengalami pendangkalan sudah tidak banyak 

berperan sebagai sarana pengangkutan dari pedalaman ke daerah pantai. 

Orientasi kota Lasem beralih dari sungai Lasem k earah Jalan Raya Daendels 

tersebut. 

Puncak kejayaan kota Lasem terjadi pada waktu akhir abad ke 19. 

Pada waktu itu dibangun jalan kereta api yang menghubungkan Lasem 

dengan kota-kota pedalaman seperti Bojonegoro sampai Surabaya di sebelah 

Timur dan Semarang di sebelah barat. Pembangunan jalan kereta api ini 

mempelancar arus perdagangan di Lasem terutama perdagangan batik Lasem. 

Pada akhir abad ke 19 dan awal ke 20. Batik merupakan komuditas utama 

perdagangan di Lasem. Pemasaran batik Lasem meliputi kota-kota di pulau 

Jawa dan pulau Sumatra terutama Jambi dan Palembang. Selain penyaluran 

perdagangan batik dalam negri, batik Lasem juga diekspor sampai Singapura, 

Malaysia, Negara-negara di Eropa, dan Suriname.  

Selain perdagangan batik yang menjadi komuditas perdagangan di 

Lasem. Penyelundupan opium, yang merupakan bagian jaringan perdagangan 

opium di Jawa lewat pelabuhan Lasem dan Rembang, ikut membuat sebagian 

orang Tionghoa Lasem menjadi kaya. Penyelundupan opium di pelabuhan 
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Lasem dengan cara membuat parit-parit di aliran sungai Lasem, Opium 

diselundupkan dengan cara dimuat di Cadik ( Wijaya, dalam makalah Sungai 

Lasem dengan Situs Kerajaannya) 

Dalam waktu yang hampir bersamaan berkembanglah permukiman 

Tionghoa di sebelah barat Kali Lasem dan sebelah Utara jalan Daendels. 

Daerah permukiman baru tersebut dinamakan Gedong Mulyo. Para pendatang 

ini kemungkinan rombongan arus migrasi besar - besaran yang terjadi selama 

periode 1860 - 90 dan 1900-30 (Yang, 2007:27). Daerah Gedong Mulyo 

dirancang dengan jalan - jalan berpola ‘grid’ yang efisien. Rupanya daerah 

baru diakhir abad ke- 19 ini dirancang oleh pemerintah Belanda. Di daerah 

baru ini tidak didirikan kelenteng. Gedung Mulyo merupakan permukiman 

Cina terakhir di kota Lasem. Dalam perkembangan selanjutnya daerah 

Gedong Mulyo tersebut juga merupakan permukiman berbagai etnis dari 

kelas menengah di Lasem. (Hartono dalam makalah lasem, kota kuno di 

pantai utara jawa yang bernuansa Cina). 

Kemapanan perdagangan yang mulai muncul akibat depresi dunia 

tahun 1930 M terganggu lagi dengan adanya perang dunia ke 2. Beberarapa 

sebelum perang terjadi di Indonesia, banyak fasilitas perekonomian Belanda 

telah dipindahkan dari kota-kota besar ke daerah pedalaman untuk 

mengantisipasi serbuan pihak luar. Pengusaha-pengusaha besar Cina di kota - 

kota utama juga memindahkan barang-barang simpanan mereka ke kota - 

kota sekunder atau ke pedalaman (Yang, 2005: 85). 
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Kebijakan di atas untuk memudahkan politik bumi hangus 

pemerintahan Hindia Belanda. Seperti dari 130 penggilingan padi di Jawa 

tahun 1940 M, hanya 32 yang terhindar dari kehancuran. Dalam 

kenyataannya, tindakan mengungsi ini terbukti salah perhitungan. Ketika 

pasukan Jepang mendarat di Jawa dan Sumatra. Kerusuhan terjadi dimana-

mana, gudang-gudang besar, dan pabrik-pabrik Belanda dijarah oleh 

masyarakat pribumi. Masyarakat Tionghoa juga menjadi sasaran empuk aksi 

penjarahan dan perampokan masyarakat pribumi. Tak terkecuali di kota 

Lasem. Sarana dan prasarana banyak yang di bumi hanguskan.  Dengan 

demikian Lasem mengalami keadaan Chaos ( Unjiya, 2008:116 ).  

Pelabuhan Lasem sebagai pusat dari perdagangan dihancurkan oleh 

Jepang karena pelabuhan Lasem menjadi pusat dari industri amunisi Hindia 

Belanda. Mayarakat mengalami eufhoria menyambut kedatangan tentara 

Jepang dengan cara  melakukan penjarahan-penjarahan ke fasilitas umum 

yang dibangun oleh Hindia Belanda. 

Ketika Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, Indonesia 

mempromaklasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. 

Kedatangan pasukan sekutu yang di boncengi NICA menyebabkan terjadi 

perlawanan termasuk di Lasem. Masyarakat Lasem menggunakan politik 

bumi hangus terhadap fasilitas - fasilitas yang di\bangun Belanda yang masih 

tersisa agar tidak bisa diduduki oleh pasukan sekutu. Politik bumi hangus ini 

menyebabkan kegiatan perdagangan di kota Lasem lumpuh. Karena belum 

adanya penelitian lebih lanjut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih 
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lanjut kegiatan ekonomi etnis Tionghoa di kota Lasem dengan judul yang 

akan diambil dalam penulisan skripsi ini adalah “Pekonomian Etnis 

Tionghoa di Kota Lasem Tahun 1940 - 1950”. 

 

B. Permasalahan 

1. Bagaimana perkembangan pemukiman etnis Tionghoa di kota Lasem? 

2. Bagaimana kondisi ekonomi etnis Tionghoa di kota Lasem awal abad ke 

20? 

3. Bagaimana kondisi ekonomi etnis Tionghoa pada masa transisi 

kemerdekaan (1942 – 1950)? 

 

C. Tujuan Penulisan  

1. Menjelaskan  perkembangan pemukiman etnis Tionghoa di kota Lasem. 

2. Menjelaskan kondisi ekonomi etnis Tionghoa di kota Lasem awal abad ke 

20. 

3. Menejaskan kondisi ekonomi etnis tionghoa di kota lasem pada masa   

transisi kemerdekaan Indonesia (1942 - 1950). 

 

D. Manfaat Penulisan 

Menambah wawasan baru tentang sejarah lokal bagi mahasiswa pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya.  

Bagi pembaca dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan data dalam 

penulisan sejarah. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

Agar tidak terjadi perluasan  pembahasan dalam penulisan skripsi 

ini, maka dalam penulisan skripsi ini perlu adanya pembatasan ruang lingkup 

spasial dan  ruang lingkup temporal. Ruang lingkup spasial adalah batasan-

batasan wilayah atau tempat terjadinya peristiwa sejarah. Ruang lingkup 

spasial dalam penulisan skripsi ini adalah kota Lasem.  Kota Lasem dipilih 

dikarenakan di kota ini sudah terdapat pemukiman etnis Tionghoa sebelum 

abad ke 15 M sehingga pertumbuhan kota Lasem sebagia kota dagang yang 

ramai di wilayah pantura Jawa Tengah salah satunya dikarenakan  kegiatan 

ekonomi etnis Tionghoa. 

Ruang lingkup temporal adalah batasan waktu yang dijadikan dalam 

penulisan sejarah. Ruang lingkup temporal dalam penulisan skripsi ini 

mengambil tahun 1940 yaitu masa - masa akhir pemerintahan Belanda dan 

mulai kuatnya pengaruh Jepang di Indonesia. Selain itu, dikarenakan pada 

masa awal tahun 1900-an terjadi arus tranmigrasi besar - besaran orang Cina 

(Totok) yang meninggalkan negaranya akibat kondisi politik yang labil 

sehingga memunculkan suatu fenomena persaingan dagang antara Cina 

Peranakan dan Cina Totok di tahun-tahun berikutnya. Masa - masa awal abad 

XX juga di tandai dengan puncaknya perdagangan batik di Lasem dan 

penyelundupan opium. Tahun 1950 sebagai akhir dari penulisan sekripsi ini 

dikarenakan pada tahun 1950 adalah akhir dari masa revolosi di Indonesia 

dan kembalinya Indonesia pada NKRI. Pada masa ini, pemerintahan di 

pegang oleh Soekarno. Presiden Soekarno memberi perlindungan terhadap 
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pengusaha batik dengan dipermudahnya impor kain mori dan sutra dan dijual 

kepada pedagang batik dengan harga murah. Hal ini menghidupkan kembali 

perdagangan batik yang hampir mati termasuk perdagangan batik di Lasem. 

 

F. Tinjauan Pustaka 

Buku Pertama adalah ” Elit Bisnis Cina di Indonesia dan Masa 

Transisi Kemerdekaan 1940-1950” karya Twang Peck Yang diterbitkan oleh 

Diadit Media pada tahun 2007 dengan jumlah halaman xxiv + 470 ini berisi 

tentang awal terbentuknya kalangan pengusaha elite kerabatan dan kekuatan 

ekonomi peranakan dan took. Titik balik perdagangan Tionghoa pada masa 

Jepang dan perdagangan Tionghoa pada masa revolusi. 

Kelebihan buku ini adalah menjelaskan pengusaha-pengusaha 

Tionghoa yang sukses yang berada di Indonesia disertai  dengan Tabel jumlah 

perusahaan dan pekerja etnis Tionghoa di Indonesia. Selain itu, buku ini juga 

menjelaskan secara kronologis perekonomian etnis Tionghoa dari masa 

politik etis sampai masa revolusi. Buku ini juga membahas antara hubungan 

penguasa dan pengusaha Tionghoa pada saat itu, kedudukan Tionghoa dalam 

status sosial dan kebijakan pemerintah dalam hal perekonomian masyarakat 

Tionghoa. 

Kekurangan buku ini yaitu hanya memandang Etnis Tionghoa dari 

salah satu sudut pandang penulis yang dirinya selaku Etnis keturunan 

Tionghoa sehingga tulisannya terkesan mengandung unsur subjektivitas yang 

cukup tinggi. 
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Buku kedua yaitu ”Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia” 

karya Leo Suryadinata yang diterbitkan oleh LP3ES pada tahun 2002 dengan 

jumlah halaman xxiii + 421 ini berisi tentang kumpulan artikel yang 

diterbitkan oleh media massa, publikasi resmi, buku brosur, dan riwayat 

hidup yang ditemukakan di perpustakaan di Jakarta dan Sigapura. Buku ini 

berisi tentang peranan etnis Tionghoa di bidang ekonomi terutama di bidang 

perdagangan dan perkembangannya bagi masyarakat Indonesia sebagai salah 

satu etnis minoritas di Indonesia mulai dari masa pemerintahan kolonial 

Hindia - Belanda sampai pada masa pemerintahan rezim Orde Baru yang 

dianggap membatasi kebudayaan dari etnis Tionghoa. Selain itu buku ini juga 

membahas secara terperinci tentang keadaan minoritas masyarakat Tionghoa 

di Indonesia dalam menginterpretasikan pemikiran politiknya dalam kurun 

waktu 77 tahun terakhir ini.  Buku ini juga menerangkan secara lengkap 

tentang keadaan etnis Tionghoa dan kegiatan serta partisipasinya dalam 

kegitan politik, sosial, dan ekonomi di Indonesia. 

Kelebihan buku ini yaitu mampu memjelaskan secara terperinci 

tentang sosial politik masyarakat dari etnis Tionghoa yang menjadi etnis 

minoritas di Indonesia. Kelebihan lain buku ini yaitu ditulis secara sistematis 

dan kronologis sehingga memudahkan para pembaca untuk memahami isinya. 

Buku ini juga dilengkapi dengan daftar istilah sehingga memudahkan 

pembaca untuk memahaminya. 

Kekurangan buku ini yaitu hanya memandang etnis Tionghoa dari 

salah satu sudut pandang penulis selaku etnis keturunan Tionghoa saja 
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sehingga tulisannya terkesan mengandung unsur subjektivitas yang cukup 

tinggi. 

 

G. Kerangka Konseptual 

1. Sitem Ekonomi 

Menurut Sardono Sukisno, Sistem ekonomi (Sitem pengaturan 

kegiatan Ekonomi) dapat dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu : 

a. Ekonomi pasar adalah kegiatan perekonomian yang kegiatannya 

dikendalikan sepenuhnya oleh interaksi antara pembeli dan penjual di 

pasar. 

b. Ekonomi campuran adalah sistem ekonomi pasar yang disertai campur 

tangan pemerintah. 

c. Ekonomi perencanaan pusat adalah sistem ekonomi yang kegiatannya 

sepenuhnya diatur oleh pemerintah. 

2. Etnik Tionghoa 

Dalam Wikipedia bebas Bahasaa Indonesia, diterangkah bahwa definisi 

Etnik dan Tionghoa adalah sebagai berikut. 

a. Etnik atau suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang anggota-

anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya, biasanya 

berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Identitas suku pun 

ditandai oleh pengakuan dari orang lain akan ciri khas kelompok 

tersebut dan oleh kesamaan budaya, bahasa, agama, perilaku atau ciri-

ciri biologis. 
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b. Tionghoa (dialek Hokkien dari kata 中华 [中華), berarti Bangsa 

Tengah. Kata ini dalam bahasa Indonesia sering dipakai untuk 

menggantikan kata "Cina" yang kini memiliki konotasi negatif karena 

sering digunakan dalam nada merendahkan (Wikipedia bebas Bahasa  

Indonesia, 11-02-2011) 

3. Masyarakat Cina di Lasem 

a. Cina Totok 

Cina totok merupakan Imigran yang datang ke Indonesia setelah 

pergantian abad. Cirri - ciri dari masyarakat Cina totok adalah mereka 

menunjukkan kecinaan mereka secara lebih nyata seperti penggunaan 

bahasa Cina yang fasih. 

b. Cina Peranakan 

Menurut Dr. Achmad habib, MA. dalam bukunya konflik 

Antaretnik di Pedesaan (Pasang Surut Hubungan Cina Jawa), Cina 

peranakan adalah keturunanan etnis Cina antara perpaduan laki - laki 

Cina Imigran yang datang ke Indonesia sebelum akhir abad ke-19 M 

dengan perempuan lokal atau perempuan yang lahir dari hasil demikian 

dan sudah mengadopsi unsur - unsur kebudayaan lokal. 

Kelompok etnis Cina dalam penulisan skripsi ini adalah 

kelompok Cina peranakan, baik yang bertempat tinggal menetap atau 

sekadar menjalankan usaha di kota Lasem. 
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4. Perubahan Sosial. 

Menurut Soekanto, perubahan sosial merupakan segala perubahan 

pada lembaga - lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang 

memengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai - nilai, sikap, 

dan pola perilaku di antara kelompok - kelompok dalam masyarakat. Hal 

tersebut menekankan pada lembaga kemasyarakatan sebagai himpunan 

pokok manusia, perubahan - perubahan yang mana kemudian 

memengaruhi segi - segi struktur masyarakat lainnya. 

Ciri dari perubahan sosial menurut Soekanto (2002: 267-268) 

adalah sebagai berikut: 

a. Tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya, karena setiap 

masyarakat mengalami perubahan yang terjadi secara lambat atau 

secara cepat. 

b. Perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan 

tertentu akan diikuti dengan perubahan-perubahan pada lembaga-

lembaga sosial lainnya. 

c. Perubahan sosial yang cepat biasanya mengakibatkan disorganisasi 

yang bersifat sementara karena berada di dalam proses penyesuaian diri. 

Disorganisasi diikuti reorganisasi yang mencakup pemantapan kaidah-

kaidah dan nilai-nilai lain yang baru. 

d. Perubahan - perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau 

bidang spiritual saja karena kedua bidang tersebut memiliki kaitan 

timbal balik yang sangat kuat. 
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Soekanto (2002:270) juga mengemukakan bahwa perubahan-

perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung dengan cepat dan 

menyangkut dasar-dasar atau sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat 

(yaitu lembaga kemasyarakatan umumnya disebut ‘revolusi). 

5. Konflik Etnik 

Kota memungkinkan munculnya tarik ulur hubungan antara etnik 

sehingga sering disebut sebagai sumber konflik. Penyebutan ini didasarkan 

potensi hubungan multi-etnik yang lebih komplek dengan tingkat 

persaingan yang tajam. Setiap bangsa yang multi-etnik, berpotensi 

menghadapi masalah perbedaaan, persaingan, dan tidak jarang pertikaian 

antaretnik. Karena itu, etnik merupakan fenomena biologis yang 

berdampak kultural, sosial, ekonomi dan politik. (Dr. Achmad Habib. MA, 

2009: xv). 

Menurut Persell (1990:234) dalam bukunya Dr. Achmad Habib 

menerangkan bahwa antagonisme etnik dihipotesikan akan terjadi bila ada 

sejumlah prasyarat yaitu: (1) adanya dua kelompok etnik yang berbeda, (2) 

adanya perbedaan praktik budaya dan ciri-ciri fisik kelompok yang yang 

dapat dikenali, (3) adanya persaingan dua kelompok untuk mendapatkan 

barang-barang atau sumber-sumber yang terbatas, dan (4) adanya 

ketimpangan distribusi kekuasaan dan sumber daya pada kedua kelompok 

yang bersaing. 
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H. Metode Penelitian  

Metode yang digunakan dalam pennyusunan skripsi ini adalah 

metode penelitian sejarah, hal ini dikarenakan penelitian ini berhubungan 

dengan kenyataan yang terjadi pada masa lampau. Pengertian metode sejarah 

di sini adalah suatu proses sejarah mengacu dan menganalisis secara kritis 

rekaman dan peninggalan masa lampau atau sumber sejarah (Gottschalk, 

1975:32), sedangkan menurut Garraghan dalam Wasino (2007:8), metode 

sejarah atau penelitian sejarah adalah suatu kumpulan yang sistematis dari 

prinsip - prinsip dan aturan - aturan yang dimaksudkan untuk membantu 

dengan secara efektif dalam pengumpulan bahan - bahan sumber dari sejarah, 

dalam menilai atau menguji sumber -sumber itu secara kritis, dan menyajikan 

suatu hasil sinthese ( pada umumnya dalam bentuk tertulis ) yang dicapai.  

Penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan multidimensional 

yaitu pendekatan - pendekatan yang menggunakan beberapa pendekatan dari 

beberpa disipilin ilmu seperti sosiologi, ekonomi, dan yang lainnya dalam 

mengkaji kondisi aspek ekonomi dari berbagai aspek kehidupan etnis 

Tionghoa di kota Lasem. Pendekatan sosiologi diperlukan untuk mengetahui 

keadaan sosial yang menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat kota 

Lasem. Pendekatan ekonomi digunakan untuk mengetahui tingkat mobilitas 

perekonomian etnis Tionghoa di kota Lasem. Adapun tahapan - tahapan 

dalam metode sejarah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 
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1. Heuristik 

 Heuristik merupakan tahapan dimana peneliti mengumpulkan 

berbagai jejak-jejak masa lalu. Jejak - jejak sejarah sebagai peristiwa masa 

lalu merupakan sumber - sumber bagi sejarah sebagai kisah (Wasino 

2007:18). Sumber sejarah dapat diklasifikasikan menjadi sumber primer 

dan sumber sekunder.  

a. Sumber Primer 

Sumber primer adalah suatu sumber sumber sejarah yang paling 

pokok untuk menjawab permasalahan - permasalahan yang akan 

dijadikan sebagai objek penelitian. Sumber primer yang diperoleh 

dengan mempergunakan yaitu :  

1). Studi dokumen yaitu pencarian dokumen - dokumen atau arsip 

yang berkaitan denga tema permasalahan penelitian. Dokumen 

yang dicari merupakan dokumen yang bisa menerangkan tentang 

aktivitas ekonomi masyarakat kota Lasem secara keseluruhan. 

Studi dokumen dilakukan untuk memperoleh dokumen dari kantor 

arsip dan perpustakaan kabupaten Rembang, Perpustakaan Badan 

Survei dan Kependudukan di Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 

Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Badan Arsip Daerah 

Jawa Tengah. Data yang diperoleh kemudian dibaca dan dipelajari 

agar mendapatkan data yang sesuai.  

2). Wawancara merupakan teknik untuk memperoleh informasi dengan 

cara mengadakan proses tanya jawab dengan para pelaku maupun 
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para saksi yang terlibat dan berpartisipasi secara langsung atau 

orang yang tidak terlibat secara langsung tetapi menyaksikan, 

mendengar dan ikut merasakan  terjadinya suatu peristiwa tersebut 

dengan mata kepalanya dan orang-orang yang dberi tahu oleh para 

pelaku sejarah atau oarang-orang yang menyaksikan, mendengar 

dan ikut merasakan terjadinya peristiwa sejarah. dalam tehnik 

wawancara tersebut. Observasi dilakukan dengan cara mencari 

informasi dari para pejuang Veteran, pelaku dan saksi sejarah yang 

terlibat secara langsung, keluarga terdekat yang menyaksikan dan 

merasakan peristiwa sejarah itu. Narasumber yang diwawancarai 

antara lain mantan pejuang veteran, kepala badan arsip dan 

perpustakaan kabupaten Rembang yang merangkap menjadi kepala 

Masyarakat Sejarawan Indonesia Rembang. 

3). Observasi lapangan yang dilakukan dengan cara mengunjungi 

tempat bekas - bekas terjadinya peristiwa sejarah tersebut di kota 

Lasem. Misalnya perkampungan Cina, kelenteng, bekas pelabuhan 

Lasem, bekas galangan kapal, bekas gorong - gorong candu. Hal ini 

dilakukan untuk mengamati secara langsung objek penelitian 

sehingga dapat memperoleh gambaran umum objek yang diteliti.  

b. Sumber Sekunder.  

Sumber sekunder adalah sumber penunjang atau sumber untuk 

melengkapi sumber primer. Sumber sekunder biasanya berupa  studi 

kepustakaan yang diperoleh dari hasil membaca berbagai buku, artikel, 
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dan surat kabar yang berkaitan yang dapat mendukung penyusunan 

skripsi ini. Dengan mengunjungi Perpustakaan Jurusan Sejarah 

Universitas Negeri Semarang, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Perpustakaan Kodam Diponegoro 

Semarang, Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Blora, dan 

Perpustakaan Daerah Jawa Tengah. 

2. Kritik Sumber. 

Kritik Sumber adalah menguji keaslian (otentisitas) dan kebenaran 

(kredibilitas) sumber - sumber sejarah yang didapat. Kritik sumber dibagi 

menjadi dua tahap yaitu kritik ekstern dan kritik intern. 

a. Kritik Ekstern. 

Kritik eksteren adalah penilaian sumber dari aspek fisik dan 

bertujuan untuk mengetahui atau menetapkan keaslian sumber sebelum 

kritik intern. Ada tiga pertanyaan yang penting untuk dapat diajukan 

dalam proses kritik ekstern yaitu, adakah sumber itu memang sumber 

yang kita kehendaki, adakah sumber itu asli atau turunan, adakah 

sumber itu utuh atau telah diubah (Wasino, 2007:51). Peneliti 

menggunakan kritik ekstern untuk mengetahui tingkat kredibilitas dari 

sumber primer maupun dari sumber sekunder. Dalam menentukan 

otensitas (keaslian) sumber yang berupa buku-buku, dokumen dan 

karya ilmiah lain yang berhubungan dengan peristiwa masa transisi 

kemerdekaan Indonesia terutama yang menyangkut hal-hal yang 

memengaruhi perekonomian di Indonesia pada masa transisi 
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kemerdekaan. sehingga diperoleh data yang tingkat kredibilitasnya 

paling tinggi. Untuk data yang diperoleh dari wawancara, peneliti 

menilai informan dari faktor usia, tingkat pengetahuan terhadap tema 

yang diangkat oleh penulis dan keadaan fisik informan.  

b. Kritik Intern  

Kritik Intern adalah penilaian sumber dari segi isi yang 

bertujuan untuk mengetahui kebenaran informasi sumber tersebut. 

Untuk mengetahui kebenaran sumber, peneliti harus memperhatikan 

bagaimana isinya dari sumber - sumber yang ditemukan, menetapkan 

keakuratan dan dapat dipercaya dari sumber itu, sedangkan untuk 

menguji kebenaran isi dokumen, peneliti dapat memperhatikan dengan 

mengidentifikasi penggarang, konsep, dan teori yang dipakai, situasi 

politik pada waktu itu, dan latar belakang sosial budaya penulis. Untuk 

menguji kebenaran sumber pada kritik intern, maka diperlukan hal-hal 

sebagai berikut: 

1). Penilaian Intrinsik. 

Penilaian intrinsik terhadap sumber digunakan untuk 

menentukan sifat informasi yang diberikan dengan menyoroti 

terhadap posisi pembuat sumber baik lisan maupun sumber tertulis. 

Dengan mengajukan pertanyaan - pertanyaan kepada narasumber 

seperti apakah ia mampu untuk memberikan kesaksian, 

berdasarkan kehadirannya pada waktu dan tempat terjadinya 

peristiwa. Adakah narasumber mau memberikan kesaksian yang 
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benar menyangkut kepentingan penulis terhadap peristiwa sejarah, 

apakah ia menutupi atau melebih - lebihkan suatu peristiwa sejarah.  

2). Penilaian Ekstrinsik. 

Penilaian Ekstrinsik merupakan penilaian dengan cara 

membandingkan kesaksian berbagai sumber dengan menjejerkan 

dari saksi - saksi yang tidak berhubungan satu dengan yang 

lainnya. Apakah saksi tersebut mempunyai keberanian untuk dapat 

menyatakan kebenaran dari suatu sumber maupun peristiwa 

(Wasino, 2007:55).  

3. Interpretasi. 

Interpretasi merupakan tahapan menghubungkan dan mengaitkan 

kaitan fakta untuk menghasilkan suatu kesatuan yang bermakna. Dalam 

proses ini, tidak semua fakta sejarah dapat dimasukkan. Akan tetapi, 

penulis harus pintar - pintar memilah fakta yang dapat digunakan untuk 

menjawab permasalahan yang dikaji. Dalam meninterpretasikan fakta, 

peneliti dapat membentuk gambaran awal atau membentuk kerangka 

dalam bentuk karangan sejarah ilmiah, Sejarah kritis perlu diperhatikan 

susunan karangan yang logis menurut urutan kronologis yang sesuai 

dengan tema yang jelas dan sudah dimengerti (Gottschalk, 1975:131). 

Fakta-fakta sejarah yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi 

masyarakat Lasem, terutam etnis Tionghoa pada masa transisi 

kemerdekaan, kemudian diinterpretasi sehingga menghasilkan fakta yang 

relevan dan dapat dipercaya. 
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4. Historiografi. 

Historiografi adalah penulisan cerita sejarah dari hasil penelitian 

dan interpretasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip realisasi atau cara 

membuat urutan peristiwa, kronologi atau urutan waktu, kausalitas atau 

hubungan sebab akibat, dan kemampuan imajinasi yaitu kemampuan 

untuk menghubungkan peristiwa yang terpisah-pisah menjadi suatu 

rangkaian (Gottschalk, 1975: 143).  

Histografi merupakan tahap akhir dalam penelitian sejarah. tahapan 

akhir dari penyusunan fakta - fakta yang berkaitan dengan aktivitas 

ekonomi masyrakat Lasem, terutam etnis Tionghoa pada masa transisi 

kemerdekaan. 

 

I. Sitematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN ( KEDATANGAN ETNIS TIONGHOA DI 

KOTA LASEM ). 

 A. Latar Belakang, B. Rumusan Masalah, C. Tujuan Penulisan, D. Manfaat 

Penulisan, E. Ruang Lingkup Penelitian, F. Tinjauan Pustaka, G Kerangka 

Konseptual, H. Metode Penelitian 

BAB II GAMBARAN UMAM KOTA KUNO LASEM. 

A. Kondisi Geohistoris Kota Kuno Lasem, B. Kondisi Geografis Kota Kuno 

Lasem, C. Keadaan Penduduk Kota Kuno Lasem. 

BAB III PEREKONOMIAN ETNIS TIONGHOA DI KOTA LASEM 

AWAL ABAD 20.  
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A.  Kebangkitan Nasionalisme Etnis Tionghoa, B. Jepang Sebagai Pesaing 

Baru perekonomian Etnis Tionghoa Awal Abad 20, C. Perekonomian Etnis 

Tionghoa Di Kota Lasem Awal abad 20. 

BAB IV  PEREKONOMIAN ETNIS TIONGHOA DI KOTA LASEM 

PADA MASA TRANSISI KEMERDEKAAN.  

A. Perekonomian Etnis Tionghoa Di kota Lasem Zaman penjajahan jepang, 

B. Perekonomian Etnis Tionghoa Di Kota Lasem Zaman perang Revolusi, C. 

Perekonomian Etnis Tionghoa Di Kota Lasem Tahun 1950. 

BAB V PENUTUP  

A. Kesimpulan 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM KOTA KUNO LASEM 

 

A. Geohistoris Kota Lasem 

Kota Lasem sudah berdiri  pada zaman Majapahit.  Pada masa 

Majaphit , kota Lasem merupakan sebuah Ibu Kota dari kerajaan Lasem yang 

masih menginduk kerajaan Majapahit. Batas - batas  wilayah kerajaan Lasem 

adalah di sebelah timur yaitu sebelah utara aliran Sungai Madiun yang 

menuju sungai Bengawan Solo hingga sampai ke muaranya di Sedayu Gresik, 

sebelah selatan dari daerah Pacitan sampai Laut Selatan, sebelah barat 

berbatasan dengan wilayah kerajaan Pajang, dan di sebalah utara dengan Laut 

Jawa (Unjiya, 2008:28).  

Lasem pada awalnya hanya merupakan sebuah kota pantai. Kota 

pantai merupakan daerah yang terletak di tepi daratan atau laut. 

Perkembangan perdagangan yang ramai di Laut Jawa pada abad ke 12 - 15 M 

turut serta mambuat kota Lasem berkembang menjadi kota pelabuhan.  Kota 

pelabuhan yaitu daerah yang letaknya tidak sekadar di tepi  daratan atau laut. 

Akan tetapi, daerah itu juga sebagai area lintas barang, manusia, jasa 

angkutan, dan keluar masuknya informasi dari kota satu ke kota lainnya. 

Terbentuknya kota pelabuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor di 

antaranya adalah adanya hubungan sosial di antara penduduk di kawasan 

pantai, memunculkan industri atau lembaga di daerah itu, terjadinya 
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komunikasi jalur laut memulai pelayaran, dan terjadinya interaksi berbagai 

kebudayaan dan etnis. 

Pada masa kerajaan Majapahit kota Lasem sudah bisa di katakan 

sebagai kota pelabuhan. Hal ini di karenakan beberapa syarat untuk menjadi 

kota pelabuhan sudah terpenuhi di antaranya sudah terjadinya hubungan 

sosial antara penduduk pribumi dengan penduduk pendatang yaitu etnis Cina, 

munculnya industri dagang yaitu terbentuknya galangan kapal, adanya sebuah 

lembaga yaitu terbentuknya kerajaan Lasem yang masih menginduk pada 

Kerajaan Majaphit.  terjadinya komunikasi jalur laut ditandai dengan 

kedatangan Cheng Ho di pelabuhan Lasem, dan terjadinya interaksi budaya 

dan etnis dibuktikan dengan adanya batik Lasem dan pemukiman etnis Cina 

di Lasem.  Selain itu, di Lasem juga terdapat dua pelabuhan yaitu pelabuahan 

Teluk Regol dan Pelabuahan Kairingan. Dua pelabuhan ini menegaskan 

identitas Lasem sebagia kota pelabuhan.  

Kota  Lasem  termasuk salah satu dari pelabuhan penting di 

Majapahit selain Tuban dan Gresik. Aktivitas perekonomian yang ramai di 

Lasem menjadikan Lasem sebagai salah satu dari beberapa daerah taklukan 

Majapahit yang mendapat hak istimewa yaitu hak otonomi daerah. Pemberian 

hak istimewa ini dapat dilihat dari isi piagam Singosari yang dikeluarkan 

pada tahun 1351 M ( Unjiya, 2008:26 ). 

Hak otonomi daerah pada zaman dulu sering disebut daerah Sima 

atau daerah Swantantra, pada masa yang lebih muda disebut tanah Perdikan. 

Menurut Maziyah dalam jurnal paramita menerangkan bahwa daerah Sima 
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adalah suatu daerah yang diberi kebebasan atas beban - beban kerajaan 

berupa pajak oleh seorang penguasa. Kebebasan ini mengakibatkan suatu 

daerah yang sudah dijadikan daerah Sima  atau daerah otonom tidak 

berkewajiban membayar pajak kepada Negara induk dan bebas menggunakan 

keuangan dari denda - denda pidana untuk kepentingan wilayah sendiri 

(Manziyah, 2008:8). 

Daerah  yang sudah ditetapkan menjadi daerah Sima merupakan 

suatu dearah yang bebas yang tidak lagi menjadi bagian dari wilayah hukum 

kerajaan induk. Kebebasan itu meliputi hak - hak seperti berhak mengatur 

rumah tangga pemerintahannya dan pembiyaan menggunakan hasil dari 

pendapatannya sendiri. Segala jenis denda akibat tindak pidana dan seluruh 

pengurusan yayasan keagamaan menjadi pemegang daerah yang mendapat 

status Sima. 

Raja yang sudah menetapkan sesuatu daerah menjadi daerah Sima 

tidak hanya kehilangan pajak dari daerah itu. Akan tetapi, juga kehilangan 

beberapa hak istimewa. Hak - hak istimewa raja berupa D0wya Haji, Gaway 

Haji, Anugraha. (Maziyah, 2008:8) D0wya Haji adalah hak untuk 

mendapatkan sebagian dari hasil pendapatan suatu daerah taklukan atau yang 

sering disebut pajak. Gawai Haji adalah hak untuk mendapatkan tenaga dari 

daerah taklukan untuk dikerahakan sebagai tenaga kerja untuk kepentingan 

umum seperti pembuatan candi, jalan, bendungan, dan lain - lain. Anugraha 

adalah hak untuk memberikan anugrah kepada seseorang yang berjasa kepada 

raja atau kerajaan. Dengan hak Anugraha, raja dapat menetapkan suatu 
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daerah  menjadi daerah Sima. Akan tetapi, raja akan kehilangan hak D0wya 

Haji dan Gaway Haji. 

Kebijakan - kebijakan atas daerah sima yang bebas dari pajak sudah 

ada pada masa kerajaan  mataram kuno sekitar abad ke 8 M. Pada masa awal 

abad 10 M, dimana perdagangan laut mulai menampakan kemajuan membuat 

kerajaan induk membuat kebijakan baru mengenai status daerah Sima. 

Kebijakan baru itu berupa pembatasan aset perdagangan di derah Sima 

sehinga jika ada kelebihan kuato perdagangan harus diserahkan ke negara 

induk. 

Posisi Lasem yang mendapat status Sima mengartikan bahwa posisi 

Lasem pada masa kerajaan Majapahit mempunyai arti yang sangat penting 

untuk kalangsungan kerajaan Majapahit. Status Sima yang disandang Lasem 

terjadi ketika Lasem diperintah olah Ratu Duhitendu Dewi dengan gelar 

Bhare Lasem, ia merupakan adik perempuan dari Prabu Hayam Wuruk. 

Posisi Lasem semakin besar ketika Ratu Duhitendu Dewi menikah dengan 

Raja  Rajasa Werdhana, seorang raja dari Metaun yang juga sebagai panglima 

angkatan laut Majapahit (Unjiya, 2008:28). wilayah kerajaan Metauan adalah 

sebelah timur sungai Bengawan Solo yaitu sekitar Madiun - Ponorogo. 

Pernikahan Ratu Duhitendu Dewi dengan Raja  Rajasa Werdhana 

secara tidak langsung membuat kedudukan Lasem semakin penting. Sebagai 

panglima angkatan laut Majapahit, Raja  Rajasa Werdhana menjadikan 

Lasem sebagai salah satu daerah tempat pangkalan dan transit militer 

Majapahit di Pantai Utara Jawa. Hal  ini mengkibatkan terjadinya suasana 
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yang kondusif di Lasem untuk tempat transaksi perdagangan yang 

berkembang sangat pesat di Pantai Utara Jawa. 

Keamanan yang terjaga di Lasem membuat dua pelabuhan Lasem 

yaitu Teluk Regol dan Kairingan semakin ramai dikunjungi pedagang. Untuk 

menunjang aktivitas perdagangan di Lasem, penguasa Lasem membangun  

galangan kapal tak jauh dari pelabuhan Kairingan. Pasokan hutan yang 

melimpah dan termasuk kualitas pertama di dunia membuat galangan kapal 

Lasem cepat berkembang dengan pesat. Selain galangan kapalnya, Lasem 

merupakan penghasil dan pemasok garam dan ikan terbesar di Majapahit. 

Pernyataan di tulis dalam Prasasti Karang Bogem dan biluluk yang berangka 

tahun 1366 ( Unjiya, 2008:36 ). 

Kegiatan perekonomian dan sistem pertahanan laut yang kuat di 

Lasem membuat laksamana Cheng Ho untuk singgah di Lasem ketika 

malakukan perjalanan mengelilingi dunia untuk sebuah misi dari kerajaan 

Cina. Laksamana Cheng Ho tiba di kota Lasem diperkirakan Tahun 1413 M 

yang berarti perjalanan pelayaran ke empat. Dalm melakukan misinya, Cheng 

Ho melakukan perjalanan pelayaran sampai tujuh kali. Kerajaan Majapahit 

juga menjadikan Lasem sebagai daerah yang bebas dari rombongan 

Laksamana Cheng Ho sehingga ada beberapa rombongan Laksamana Cheng 

Ho yang menetap di Lasem yang di nahkodai oleh Bi Nang Un. 
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Tabel 2.1 Pelayaran Chen HO  

Pelayaran Tahun Keberangkatan Tahun Kembali 
1 Tahun Yong Le ke-3 

(1405 M) 
Tahun Yong Le ke-5 
(1407 M) 

2 Tahun Yong Le ke-5 
(1407 M) 

Tahun Yong Le ke-7 
(1409 M) 

3 Tahun Yong Le ke-7 
(1409 M) 

Tahun Yong Le ke-9 
(1411 M) 

4 Tahun Yong Le ke-11 
(1413 M) 

Tahun Yong Le ke-13 
(1415 M) 

5 Tahun Yong Le ke-15 
(1417 M) 

Tahun Yong Le ke-17 
(1419) 

6 Tahun Yong Le ke-19 
(1421 M) 

Tahun Yong Le ke-20 
(1422) 

7 Tahun Xuan De ke-6 
(1431 M) 

Tahun Xuan De ke-8 
(1433 M) 

Sumber: Yuanzhi, 2005: 60 

Pembukaan lahan baru di Lasem bagi rombongan Laksamana Cheng 

Ho diletakkan  di dekat pelabuhan Kairingan di desa Dasun, pembukaan 

lahan baru ini juga mengakibatkan semakin bayak orang-orang cina yang 

datang dan menetap di Lasem yang semakin meramaikan aktivitas 

perekonomian di Lasem. Tidak diketahui dengan pasti dari dearah-daerah 

Cina mana dan dari suku apa saja mereka datang. Menurut Suliyati dalam 

seminar nasional dengan tema menyusur sungai, meretas sejarah Cina di 

Lasem menerangkan bahwa orang - orang Cina yang datang ke Indonesia 

pada umumnya dan di wilayah pesisir Jawa pada khususnya, sebagian besar 

berasal dari Propinsi Fukien/Fujian dan Kwang Tung. Mereka ini terdiri atas 

berbagia suku bangsa yaitu Hokkian, Hakka, Teociu dan Kanton (Suliyati, 

dalam makalah Melacak Jejak Budaya Cina di Lasem) 

Akhir abad ke 15 M adalah masa-masa terjadinya perubahan politik 

yang besar di kerajaan Majapahit. Perebutan kekuasaan para elite kerathon 
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mengakibatkan mulai melemahnya pengawasan kerajaan Majapahit terhadap 

daerah - daerah taklukannya, hal tersebut mengakibatkan banyak dari daerah-

daerah taklukan Majapahit yang memisahkan diri dari kerajaan induk. Lasem 

merupakan salah satu daerah yang melepaskan diri dari Majapahit. akan 

tetapi, seperti penguasa - pengusa dearah di Jawa yang memisahkan diri dari 

Majaphit, belum ada yang memproklamasikan diri menjadi kerajaan termasuk 

juga penguasa Lasem. Hanya daerah Demaklah yang memberanikan diri 

memproklamasikan diri menjadi kerajaan yang diprokamasikan oleh Raden 

Patah yang mendapat bantuan dan dukungan dari Wali Sanga. 

Kekacauan politik di Majapahit yang menyebabkan kehancuran 

kerajaan terbesar di Asia Tenggara ini berdampak pula pada para elit 

penguasa di Lasem. Situasi yang kurang stabil di kerathon Lasem 

menyebabkan terjadinya perpindahan lokasi kerathon Lasem. Ketika pada 

masa Majaphit, kerathon Lasem terletak di daerah pelabuhan Kairingan, 

sedangkan pada masa akhir dari kerajaam Majapahit, kerathon Lasem 

dipindahkan di daerah pelabuhan Teluk Regol. 

Pada masa kerajaan Demak melakuan ekspansi untuk menyatukan 

wilayah-wilayah di Jawa yang memisahkan diri dari Majapahit di bawah 

kerajaan Demak. Lasem menjadi salah satu daerah yang terlewati dari 

ekspansi itu  selain Tuban dan Gresik. Tidak ada cacatan resmi yang 

menerangkan hal itu sehingga motif apa di balik tidak diserangnya wilayah 

Lasem oleh penguasa Demak sehingga Lasem tetap menjadi daerah yang 

bebas. 
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Perpindahan kerathon Lasem dari daerah Kairingan ke Teluk Regol 

tidak berlangsung lama, situasi yang tidak kondusif  di kerajaan Demak juga 

sedikit memengaruhi kestabilan politik di wilayah Lasem. Ketika kerajaan 

Demak hancur dan diganti oleh kerajaan Pajang yang didirikan oleh Sultan 

Hadiwijaya, wilayah Lasem masuk sebagai wilayah pajang sehingga sudah 

tidak menjadi daerah yang bebas dan kerathon Lasem dipindah lagi ke 

wilayah pelabuhan Kairingan. Belum ada bukti yang kuat yang menyebutkan 

dengan cara apa kerajaan Pajang menaklukan wilayah Lasem. 

Kerajaan Pajang hanya sebentar memainkan peranannya di tanah 

Jawa. setelah kematian Sultan Hadiwijaya, tahta kerajaan Pajang dipegang 

oleh Sutawijaya  dan ibu kota kerajaan dipindahkan ke bumi Mataram Islam. 

Lahirnya kerajaan Mataram Islam tak terlepas dari kurang cakapnya Pangeran 

Benowo dalam menumpas pemberontak-pemberontak yang ingin lepas dari 

kekuasaan Pajang sehingga dia menyerahkan kekuasaanya kepada 

Sutawijaya. 

Perpindahan ibu kota kerajaan dari Pajang ke Mataram membawa 

beberapa parubahan dalam perencanaan tata kota dan pembagian wilayah 

budaya. Dalam perencanaan tata kota, kerajaan Mataram menggabungkan 

antara pusat pemerintahan, pusat perekonomian, pusat pendidikan  dalam satu 

lokasi yaitu alun-alun. Sistem ini mengandung filosofi sebuah sebuah tatanan 

kenegaraan, bahwa terbangunnya suatu negeri tak terlapas dari empat unsur 

pilar utama yang antara satu dengan lainnya tak dapat dipisahkan (Unjiya, 



36 

 

2008:95).  Sistem tata kota seperti ini juga harus dianut oleh daerah-daerah 

taklukan Mataram Islam tak terkecuali daerah Lasem. 

Pembenahan - pembenahan tata ruang kota di Lasem dilakukan oleh 

penguasa Lasem yang pada saat itu dipegang oleh Adipati Teja Kusuma 1 

sesuai dengan intruksi dari kerajaan induk. Adipati Teja Kusuma 1 

membangun istana baru lengkap dengan alun-alun dan pohon beringinya serta 

membangun masjid di sebelah barat alun-alun.  Pusat perekonomian Lasem 

yang dulunya di palabuhan Kairingan tidak dipindahkan. Aktivitas di sini 

masih berjalan semula. Akan tetapi, penguasa Lasem membangun pusat 

perekonomian baru di kompleks alun - alun Lasem sehingga ada dua pusat 

perekonomian di Lasem. 

Dalam bidang budaya, kerajaan Mataram Islam membagi wilayah 

budayanya menjadi beberapa bagian budaya. Menutut Wasino dalam bukunya 

yang berjudul Wong Jawa dan Wong Cina,  Lika-Liku Hubungan Sosial 

antara Etnis Tionghoa dengan Jawa di Solo Tahun 1911 - 1998. Secara 

Geografi budaya, Jawa Tengah terbagi dalam beberapa wilayah Budaya, yaitu  

Kuthanegara, Negara Agung, Mancanegara, dan Pesisiran (Wasino, 2006:9). 

Kuthanegara mencakup wilayah kota kerajaan bekas Kerajaan Mataram 

dengan pusatnya di Istana Kesunanan dan Mangkunegaran. Negara Agung 

merupakan wilayah luar Kerajaan tempat tanah bengkok para bangsawan  

atau pejabat kerajaan seperti di Boyolali, Klaten, Sragen, Karang Anyar, dan 

sebagainya. Mancanegara merupakan daerah luar tempat para vasal kerajaan 

yang dipimpin oleh para Bupati Mancanegara seperti Banyumas, Purworejo, 
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Madiun, dan sebagainya. Sementara pasisiran mengacu pada wilayah di 

pasisiran Utara Jawa mulai dari Tegal hingga Surabaya. Menurut pembagian 

ini, Lasem merupakan daerah pesisiran. Ciri - ciri dari daerah pesisiran adalah 

orangnya terbuka dan mudah berakulturasi dengan baik oleh budaya yang 

baru atau budaya yang di bawa oleh pendatang. Ciri-ciri seper ini sangat 

bagus untuk perkembangan sebuah kota karena akan tercipta suatu 

keharmonisan dalam melakukan berbagai aktivitas. 

Pada masa pemerintahan Adipati Teja Kusuma III. Terjadi 

pertempuran di daerah Lasem antara pasukan Mataram dan penguasa Lasem. 

Pemberontakan ini terjadi pada tahun 1676. Pertempuran ini bagian dari 

pembrontakan Trunajaya di mana pada saat itu Lasem juga termasuk bagian 

dari daerah yang memihak Trunajaya. Peristiwa pamberontakan Trunajaya 

membuat daerah pesisir terpecah belah. Pelabuhan-pelabuhan dari Juwana ke 

timur  tampaknya mendukung pemberontakan tersebut, sedangkan pelabuhan 

- pelabuhan yang letaknya ke barat (terutama Cirebon) masih setia dengan 

Amangkurat I (Ricklefs, 2007:172 ). 

Pemberontakan di Lasem dapat dipadamkan oleh kerajaan Mataram 

dengan bantuan VOC. Adipati Teja Kusuma III meninggal dalam 

pertempuran itu. Setalah kematian Teja Kusuma III, penguasa Lasem 

dipegang oleh Ki Kamzah dengan gelar Tumenggung Puspoyudo. 

Temenggung ini tidak disukai rakyat Lasem karena dipilih oleh Amngkurat 

II. Belum genap setahum memerintah, Tumenggung Puspoyudo diganti oleh 

putra Teja Kusuma III dengan gelar Teja Kusuma IV. Teja Kusuma IV wafat 
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pada tahun 1714 dan diganti oleh putranya yang benama Panji Sasongko 

dengan gelar Teja Kusuma V. 

Penguasa Lasem masa keturunanan Teja Kusuma berakhir ketika 

Teja Kusuma V mengundurkan diri. Tidak jelas alasan apa dia mengundurkan 

diri. Peristiwa ini terjadi pada masa Susuhunan Paku Buwana II. 

Kekeosongan pemerintahan di Lasem membuat susuhunan Paku Buwana II 

mengangkat seorang keturunanan Cina bernama Oei Ing Kiat  menjadi 

penguasa Lasem dengan gelar Tumenggung Widyaningrat pada tahun 1727 

(Unjiya, 2008:105). 

Beberapa kemajuan pada masa Tumenggung Widyaningrat adalah 

pengalihan, palebaran dan pengerukan sidimentasi sungai Lasem. Hal di atas 

dilakukan karana sungai Lasem pada waktu itu sudah tidak bisa dilayari oleh 

kapal - kapal besar sehingga diperlukan banyak pembenahan.  Jika hal ini 

tidak dilakukan, maka para pedagang enggan untuk melakukan aktivitas di 

Lasem padahal pelabuhan Lasem sebagai penopang ekonomi utama di kota 

Lasem. 

Masa Tumenggung Widyaningrat juga ditandai dengan perubahan 

wilayah administrasi di wilayah Lasem. VOC membentuk kadipaten baru 

yang beribu kota di Rembang, sebuah wilayah di barat Lasem. Peristiwa ini 

terjadi pada tahun 1741 dan Hangabei Honggojoyo sebagai bupati pertama 

Rembang. Pembentukan wilayah kadipaten baru memunculkan sebuah 

rencana penyerangan besar-besaran rakyat Lasem terhadap kantor-kantor 

dagang di Rembang, Juwana, dan Jepara. 
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Tumenggung Widyaningrat membangun milisi bersama Tan Ke Wi, 

seorang hartawan Tionghoa dan Raden Panji Margono yang tak lain adalah 

putra dari Teja Kusuma V (Unjiya, 2008:107)  setelah persiapan yang 

matang, pasukan Lasem  berangkat dari dua arah yaitu dari laut dan darat. 

Daerah Rembang dapat dikuasai dengan mudah, selanjutnya bergerak ke 

Juwana. Di Juwana, pasukan Lasem hanya dapat menguasai sebentar setelah 

pasukan VOC mendapat bantuan dari Pati, pasukan Lasem dapat dipukul 

mundur dari Juwana, sedangkan yang berangkat ke Jepara, pasukan Lasem 

hanya sampai di perairan pulau Mandalika, Tan Ke Wi sebagai pamimpin 

perang gugur dalam peperangan di perairan pulau Mandalika bersama 

kapalnya yang tenggelam. Sisa-sisa pasukan Lasem pulang kembali ke Lasem 

setelah gagal dalam rencana penyerangan tersebut. 

Kekalahan pemberontakan para  pejuang Lasem di atas 

mengakibatkan Tumenggung Widyaningrat dipecat dari jabatannya, 

kemudian  Jendral Mayor VOC Van Imhaf mengakat Suro Adi Mengolo 

untuk menggantikan Tumenggung Widyaninggrat sebagai Adipati Lasem. 

Keamanan di Lasem akan menjadi kondusif, apabila VOC menerapkan 

beberapa kebijakan di antaranya pengawasan kota Lasem dengan ketat dan 

memindahkan masyarakat Tionghoa yang bertempat tinggal di pinggiran kota 

Lasem berkumpul jadi satu dengan penduduk Tionghoa di kota. Dengan 

begitu, VOC dengan mudah akan mengontrol kestabilan kota Lasem. 

Tiga tahun setelah pemerintahhan Andi Menggolo III yaitu pada 

tahun 1748, pemerintahan Lasem dipindahkan ke Rembang, perpindahan 
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tersebut mengakibatkan pengawasan kota Lasem agak sedikit longgar. Oie 

Ing Kiat dan Raden Panji Margono mulai menghimpun kekuatan kembali 

untuk menyerang ibu kota pemerintahan Lasem yang baru yaitu di Magersari 

Rembang. Setelah merasa persiapannya matang, pada bulan Agustus tahun 

1750 terjadi perang besar - besaran di Rembang, yang berlangsung selama 

tiga bulan. Perang baru berhenti setelah para pemimpin perang Lasem yaitu 

Oie Ing Kiet dan Raden Panji Margono gugur.  Setelah selesainya perang, 

VOC mengadakan pembersihan besar - besaran terhadap masyarakat Lasem 

yang dianggap memberontak.  

Tahun 1751, wilayah Lasem dibagi menjadi dua daerah kekuasaan, 

yang pertama adalah kabupaten Lasem yang beribukota di Binangun dengan 

Tumengung Citrakusumo IV dari Tuban  yang diangkat  VOC  sebagai 

penguasa Lasem dan kabupaten Rembang dengan Hangabei Honggojoyo 

sebagai bupatinya yang berpusat di Magersari Rembang. Pada saat inilah 

Lasem dan Rembang menjadi dua daerah yang terpisah secara De Facto 

(Unjiya, 2008:112 ). 

  Pada awal abad ke 19 M. terjadi perubahan kembali dalam 

administrasi pemerintahan Lasem dan Rembang. Status Lasem diturunkan 

menjadi kecamatan di bawah kabupaten Rembang. Hal ini berbanding 

terbalik dengan kabupaten Rembang. Kabupaten Rembang dijadikan ibu kota 

karisidenan yamg membawahi kabupaten Blora, Tuban, Bojonegoro, dan 

kabupaten Rembang sendiri. Pergantiaan ini setelah kekuasaan VOC 
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diserahkan kepada Kerajaan Belanda pada awal abad ke 19 M sesuai dengan 

Undang-Undang Ketatanegaraan Hindia Belanda tahun 1828. 

Kota Lasem yang dijadikan kota kecamatan tidak dilupakan 

pemerintahan Hindia Belanda begitu saja. Kota Lasem tetap dijadikan sebagai 

pusat perdagangan dan industri di kawasan kabupaten Rembang (Unjiya, 

2008:115). Dalam upanya meramaikan kembali pelabuhan Lasem menjadi 

dermaga niaga yang sibuk. Banyak didirikan perusahaan-perusahaan milik 

negara dan swasta seperti pabrik gula, kertas dan galangan kapal. Guna 

kelangsungan itu semua, pemerintah Hindia Belanda membangun sarana-

sarana penunjang yang cukup memadai. Jalan-jalan ditata baik sebagai 

penghubung antarkota, pembangunan jaringan kereta api dan pelabuhan yang 

moderen, kantor-kantor dan jawatan instansi pemerintah, militer dan 

kepolisian. 

 Kota Lasem juga di setting pemerintah kolononial Belanda sebagai 

pusat pendidikan di wilayah kabupaten Rembang. Sebuah sekolah tingkat 

dasar HIS dan menengah MULO didirikan. Sekolah-sekolah Swasta 

Tionghoa dan Organisasi Budi Utomo, serta pesantren - pesantren diizinkan 

berdiri. 

 

B. Geografis Kota Lasem 

 Lasem merupakan kota yang terletak di Pantai Utara Jawa.  Lasem 

juga bisa di katakan kota yang terletak di tengah bagian utara budaya Jawa 
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yang membagi budaya Jawa menjadi dua yaitu budaya Jawa bagian barat dan 

budaya Jawa bagian timur. 

Budaya Jawa bagian barat sering disebut kebudayaan Jawa bagian 

tengah, hal ini dikarenakan orang-orang pulau Jawa bagian barat tidak mau di 

katakan orang Jawa. Mereka menyebut dirinya dengan orang Sunda dengan 

budaya Sundanya. Bagian barat pulau Jawa, selain ada budaya Sunda dengan 

orang Sundanya, juga ada budaya Betawi. Budaya Betawi ini terletak 

didaerah yang dinamakan Jakarta. Jakarta ini terletak di sebelah utara pulau 

Jawa bagian Barat. 

Secara geografis budaya pada masa kerajaan Mataram Islam, Lasem 

masuk daerah Pesisiran. Menutut Wasino dalam bukunya Wong Jawa dan 

Wong Cina,  Lika-liku Hubungan Sosial antara Etnis Tionghoa dengan Jawa 

di Solo Tahun 1911 - 1998. Secara Geografi budaya, Jawa Tengah terbagi 

dalam beberapa wilayah Budaya, yaitu  Kuthanegara, Negara Agung, 

Mancanegara, dan Pesisiran (Wasino, 2006:9). Kuthanegara mencakup 

wilayah kota kerajaan bekas kerajaan Mataram dengan pusatnya di Istana 

Kesunanan dan Mangkunegaran. Negara Agung merupakan wilayah luar 

Kerajaan tempat tanah bengkok para bangsawan  atau pejabat kerajaan seperti 

di Boyolali, Klaten, Sragen, Karang Anyar, dan sebagainya. Mancanegara 

merupakan daerah luar tempat para vasal kerajaan yang dipimpin oleh para 

Bupati Mancanegara seperti Banyumas, Purworejo, Madiun, dan sebagainya. 

Sementara pesisiran mengacu pada wilayah di pesisiran Utara Jawa mulai 

dari Tegal hingga Surabaya. Salah satu ciri dari daerah pesisiran adalah 
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mudah bergaul dan menerima pengaruh dari luar seperti pengaruh sosial, 

budaya, ekonomi, dan politik.  

Salah satu ciri daerah Pesisiran yang mudah bergaul dan menerima 

pengaruh dari luar membuat daerah-daerah Pesisiran cepat berkembang pesat. 

Hal ini juga dirasakan daerah Lasem pada zaman kerajaan Majapahit sampai 

zaman kerajaan Islam  dan pemerintahan Belanda. Dalam bidang sosial, 

masyarakat Lasem menerima dengan baik rombongan etnis Tionghoa yang 

mau menetap di Lasem dengan memberikan sebidang tanah di sekitar 

pelabuhan Kairingan. Daerah itu terletak di sebelah timur sungai Lasem dan 

disebut daerah dasun. Hubungan sosial ini terus berlanjut di tahun-tahun 

berikutnya dengan bertambahnya pemukiman Cina di Lasem di antaranya di 

daerah Karang Turi, Babagan dan Gedung Mulyo. 

Dalam bidang budaya, berakulturasinya kesenian hias pakaian Jawa 

dan pakaian etnis Tionghoa yang menghasilkan corak khas batik Lasem ciri-

ciri yang utama dari batik Lasem adalah warnanya yang menyerupai darah 

ayam. Selain alkuturasi budaya ragam hias kain, di Lasem juga muncul 

agama Islam yang disebarkan oleh Raden Makhdum Ibrohim yang terkenal 

dengan nama Sunan Bonang. Dalam bidang ekonomi, Lasem menjadi 

pelabuhan yang ramai pada masa Majapahit dan masa-masa selanjutnya yaitu 

pada masa kerajaan islam dan pemerinthan hindia belanda. Dalam bidang 

politik, pada masa pemerintahan Majapahit, status Lasem sudah dijadikan 

daerah Sima,  yaitu suatu daerah yang sudah dimerdekakan dan berhak 

mengatur wilayahnya sendiri. Akan tetapi masih di bawah kerajaan induk. 
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Posisi Lasem yang masih diperhitungkan pada masa pemerintahan Hindia 

Belanda meskipun statusnya diturunkan menjadi daerah distrik di bawah 

kabupaten Rembang. Hal ini di buktikan dengan di settingnya kota Lasem 

menjadi kota perdagangan dan pendidikan di kabupaten Rembang. 

Kota Lasem terletak pada posisi koordinat 60 42’ Lintang Selatan dan 

1110 25’ Bujur Utara ( unjiya, 2008:24 ). Dengan posisi Garis Lintang seperti 

itu, kota Lasem masuk pada daerah tropis dengan ciri-ciri udara yang panas 

dengan  temperatur suhu antara 270-300 Celcius. Di daerah kota Lasem, 

terdapat dua buah musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau, selain 

dua musim itu, di Lasem juga terdapat musim pancaroba yaitu sebuah musim 

peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau dan sebaliknya. 

Kota Lasem merupakan salah satu kota kecamatan di kabupaten 

Rembang . Kota Lasem terletak kurang lebih 13 KM arah timur dari ibu kota 

kabupaten Rembang. Secara astronomi, kabupaten Rembang terletak antara 

111-111,30 Bujur Timur dan 6,30-7,00 Lintang Selatan.  Kabupaten 

Rembang secara administratif berbatasan dengan kabupaten Tuban sebelah 

timur, Blora di sebelah selatan, Pati di sebelah barat, dan laut Jawa di sebelah 

utara.  

Lasem merupakan sebuah kota Kecamatan, akan tetapi, sebelum 

menjadi kota Kecamatan, kota Lasem mengalami beberapa kali perubahan 

administrasi. Sebelum tahun 1741, belum ada pemerintahan kabupaten 

Rembang. Rembang pada waktu itu masih menjadi wilayah kabupaten 

Lasem. Pada tahun 1741 inilah awal terjadinya beberapa perubahan di 
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wilayah Lasem. Pemerintahan VOC mendirikan kabupaten Rembang dan 

membangun kantor dagangnya di Rembang.  Beberapa tahun kemudian, 

Rembang statusnya ditingkatkan menjadi sebuah karesidenan yang terbagi ke 

dalam lima wilayah kabupaten yaitu Tuban, Lasem, Panjangkungan, 

Rembang dan Palo ( Paulus dalam Sholikhah, 2007:24 - 25 ).  Pembagian ini 

tidak berlangsung lama, babarapa tahun setelah pembagian administrasi ini, 

wilayah Karesidenan di wilayah pantai utara Jawa tengah di hapus dan diganti 

dengan prefecten, yaitu sebuah wilayah yang diawasi sebuah pengawas yang 

menggantikan tugas dari residen. 

Wilayah Rembang secara administratif meliputi kabupaten 

Rembang, Lasem, Jipang, dan Blora yang meliputi beberapa distrik yang 

dikepalai oleh seorang demang polisi. Akan tetapi tahun 1824, terjadi suatu 

perubahan wilayah dengan penghapusan kabupaten Lasem yang statusnya 

diturunkan menjadi sebuah kota kecamatan sesuai dengan ketatanegaraan 

Hindia Belanda tahun1828 (Uunjiya, 2008:115). 

Tabel 2.2 Distrik–Distrik di Wilayah Prefecten Rembang 

Kabupaten Distrik 
Rembang Rembang, Paradesi, Pasar banggi, Waru, Mondoteko, 

Kasreman, Bogarami, Pasilean 
Lasem Lasem, Tegaldowo, Paringhan, Pandan, Pancur, Besowo, 

Bulu, Kragan 
Tuban Tuban, Wetan Nagari, Kidul Gunung, Pinggir Begawan, 

Pucangan Lirboyo, Glondong, Leran 
Jipang 
(Bojonegoro) 

Bowerno, Rajekwesi, Tinawon, Sekaran, Panolan, 
Padangan, Jipang 

Blora Wetan Nagari, Kidul Wetan Nagari, Lor Kulon Nagari, 
Kidul Kulon Nagari. 

(sumber : laporan smissaert 1820, dalam arsip min kol. No. 3060/3 dalam 

Warto, dalam Sholikhah, 2007:25 ) 
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Perubahan wilayah administrasi kota Lasem dari kota kabupaten 

menjadi kota kecamatan terjadi pada tahun 1824. Setelah itu, tidak terjadi 

perubahan administrasi di kota Lasem. Hal ini berbeda dengan kota Rembang 

yang mengalami beberapa perubahan administrasi sampai pada tahun 1928. 

Batas-batas administrasi wilayah kota Lasem setelah menjadi kota kecamatan  

adalah sebelah timur kecamatan Kragan, sebelah selatan kecamatan Pancur, 

sebelah barat kecamatan Rembang, dan sebelah utara laut Jawa.  

Wilayah kecamatan Lasem memiliki topografi yang cukup lengkap. 

Topografi yang cukup  lengkap ini adalah daerah pegunungan, dataran 

rendah, dan daerah pantai. Daerah pegunungan wilayah kota Lasem terletak 

di sebelah timur wilayah Lasem. Wilayah Lasem bagian ini termasuk wilayah 

yang dilalui pagunungan Kendeng utara atau pegunungan Kapur utara dengan 

puncaknya yang tertinggi adalah puncak Argopuro. Sebagian besar wilayah 

ini ditutupi oleh hutan jati dengan kualitas utama. Hal ini dikarenakan, tanah 

yang ada di wilayah pegunungan Kendeng ini adalah pegunungan dengan 

jenis tanah kapur yang sangat cocok apabila digunakan untuk menanam 

pohon jati.  

Wilayah dataran rendah di kecamatan Lasem terletak di kota Lasem 

dan wilayah pinggiran kota Lasem.  Dataran rendah kota Lasem dibelah  oleh 

sungai Lasem yang mengalir ke laut Jawa. Sungai Lasem sebagai sebagia 

akses transportasi dari pedalaman ke kota Lasem dan sebaliknya. Wilayah 

dataran rendah kecamatan Lasem dibagi menjadi tiga wilayah yaitu : (1) 

Wilayah kota Lasem, wilayah ini di gunakan untuk pusat pemerintahan dan 
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pusat perekonomian, (2) Wilayah bagian utara kota Lasem. Wilayah ini 

banyak di gunakan sebagai area tambak garam, udang dan ikan, wilayah utara 

atau wilayah pantai kota lasem terletak di sepanjang  daerah dari Gedung 

Mulyo sampai daerah Bonang, dan (3) Wilayah selatan kota Lasem. Wilyah 

ini banyak digunakan untuk pertanian, perkebunan, dan perternakan.  

 

C.  Keadaan Penduduk  Etnis Tionghoa  di Kota Kuno Lasem 

Orang-orang Tionghoa yang datang ke Indonesia pada umumnya dan 

wilayah pesisir Jawa khususnya, sebagian besar berasal dari propinsi 

Fukien/Fujian dan Kwang Tung. Mereka ini terdiri dari berbagai suku bangsa 

yaitu Hokkian, Hakka, Teociu dan Kanton. Mereka mempunyai bidang 

keahlian yang berbeda-beda yang nantinya dikembangkan di tempat baru 

(Indonesia) (Suliyati, dalam makalah Melacak Jejak Budaya Cina di Lasem). 

 Kelompok Hokkian merupakan Etnis Tionghoa yang paling awal 

dan paling besar jumlahnya sebagia imigran. Mereka adalah kelompok Etnis 

Tionghoa yang mempunyai tradisi berdagang yang kuat. Kelompok Teociu 

yang berasal dari pedalaman Swatow di bagian timur Propinsi Kwang Tung 

mempunyai keahlian di dalam bidang pertanian, mereka mengungsi untuk 

memperbaiki kehidupanya dengan mencari daerah yang subur untuk bercocok 

tanam dan ber ternak. Migrasi ini dilakukan karena daerah yang mereka 

tinggali merupakan daerah yang kurang subur. Sedangkan kelompok Kanton 

yang mempunyai keahlian di bidang keterampilan dan industri datang ke 

Indonesia untuk mengembangkan usahanya di bidang pertukangan, industri, 

rumah makan, penginapan, dan lain sebagainya. Selain ketiga kelompok di 
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atas, ada berapa kelompok dengan jumlah kecil yang datang ke Indonesia 

seperti Ciangcu, Cuanciu, Hokcia, Hai Lu Haong, Hing Hua, Hainan, 

Shanghai, Hunan, Shantung, Kwangsor, dan Hokchins. Etnis Tionghoa 

Lasem diperkirakan sebagian besar berasal dari kabupaten ZhangZou propinsi 

Fujian. Hal ini dikarenakan tata cara pemujaan dan beberapa tokoh yang 

dimuliakan di klenteng–klenteng kota Lasem mengikuti tatacara pemujaan 

seperti klenteng–klenteng di Propinsi Fujian. 

Sedikitnya terdapat empat suku bangsa yang tinggal di daerah Lasem 

yang dicatat oleh pemerintah Hindia Belanda. Kelompok – kelompok Cina 

tersebut kemudian membaur satu sama lain. Suku Hokian merupakan 

mayoritas suku bangsa etnis Tionghoa yang mendiami pemukiman di Lasem 

berasal dari daerah Fujian selatan. Mereka kebanyakan tinggal di daerah 

pelabuhan Lasem, dikarenakan suku ini mempunyai jiwa dagang yang kuat. 

Bangsa Hokka yang berasal dari provinsi Guandong lebih banyak tinggal di 

daerah bagian selatan kota Lasem untuk mengembangkan keahlian pertanian 

yang dipunyai. Selain itu terdapat suku–suku seperti Tio Ciu dan Kwang Fu 

yang berasal dari pedalaman Swatow di bagian timur provinsi Kwan Tung. 

Selain ke empat suku ini, terdapat suku–suku lain yang jumlahnya relative 

kecil. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel. 

Tabel 2.3 jumlah penduduk Etnis Tionghoa di Kota Kuno Lasem tahun 1930. 
Suku Bangsa Jumlah Prosentase 

Hokkian 19.747 61,97% 
Hokka 1.391 4,37% 
Tio Ciu 2.399 7,53% 

Kwang Fu 5.622 17,64% 
Lain – Lain 2.707 8,49% 

Jumlah 31.866 100% 
(Sumber : Volkstelling 1930 dell VII, hlm 24 dalam Kurniawan, 2007:34) 
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Jumlah penduduk Etnis Tionghoa yang cukup besar ini menjadikan 

aktivitas ekonomi di kota Lasem dikuasai oleh orang-orang Cina.  Apalagi 

pada akhir abad ke 19 dan awal abad ke 20, orang-orang Cina banyak 

mendapatkan hak-hak monopoli jenis aktivitas ekonomi tertentu seperti hak 

monopoli penebangan dan pembelian hutan, hak monopoli pembelian garam 

dan perdagangan candu. Selain itu, perdagangan batik khas Pesisiran Lasem 

mencapai puncaknya, bukan hanya dijual di kota-kota pulau Jawa, akan tetapi 

juga dijual di kota-kota pulau luar Jawa seperti pulau Bali dan Sumtara. 

Bahkan dijual sampai luar negri Negara Hindia Belanda seperti Singapura, 

Malaysia, Suriname, dan negara-negara di Eropa. 

Kawasan kota Lasem juga disebut kota Benteng, hal ini juga 

dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi Orang-orang Cina yang tinggal di Lasem. 

Untuk melindungi usaha home industri dan pertokoan yang dijalankan, orang-

orang Cina membangun rumahnya dengan pagar tembok yang sangat tinggi. 

Tembok ini berfungsi sebagai pelindung orang-orang Cina dari perampok, 

sehingga dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan kekeluargaan,  dijadikan 

satu tempat. Tempat tinggal seperti ini sering disebut ruko yang artinya 

rumah toko. Kebanyakan, arsitektur ruko terdiri atas dua tingkat atau dua 

lantai. Lantai pertama untuk kegiatan ekonomi, lantai dua untuk tempat 

tinggal. Untuk memudahkan para pekerja datang kerumah, tembok pagar juga 

diberi pintu yang ditempakan di kedua samping rumah dan pagar belakang 

rumah. 
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Perantaun orang-orang Cina yang kebanyakan dari mereka berhasil 

membangun ekonomi yang mapan diderah perantaun, termasuk juga didaerah 

Lasem karena orang-orang Cina mempunyai etos kerja yang tinggi. Suliyati, 

dalam makalah Melacak Jejak Budaya Cina di Lasem menerangkan bahwa 

Etos kerja orang-orang Cina dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antranya 

adalah: 

1). Kepercayaan Cofucius. Kepercayaan ini menjelaskan bahwa hubungan di 

dunia ini harus harmonis dan adil yang akan membawa masyarakat pada 

kehidupan yang ideal. Hubungan ini harus dijalankan pada tingkatan 

yang paling rendah dahulu yaitu keluarga. Jika hubungan antarkeluarga 

sudah harmonis, maka hubungan yang lebih luas pun akan tentram dan 

damai. Untuk mewujudkan lingkungan yang harmonis di dalam keluarga 

adalah mensyejahterakan keluarga, dan mensyejahterakan keluarga 

adalah dengan cara bekerja. Untuk lebih jelasnya, hubungan antara 

kepercayaan Confucius, kerja, dan keluarga dapat di lihat dalam bagan. 

Bagan 2.1 Hubungan antara kepercayaan kofucius, kerja, dan kelurga 

 

Sumber: Suliyati, dalam makalah Melacak Jejak Budaya Cina di Lasem 

Kepercayaan Cofucius 

Etos Kerja 

Keluarga 



51 

 

Ajaran konfucius menekankan penghormatan kepada orang tua dan 

leluhur, bagi siapa yang dapat melakukannya, maka akan mendapat 

pahala dan kesejahteraan di surga kelak. Karena itu, orang-orang Cina 

sangat sungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan. Selain itu, ajaran 

konfucius juga mengajarkan tentang hidup sederhana, sikap hemat, 

disiplin, tekun, dan teliti yang semuanya dapat menunjang keberhasilan 

dalam usaha. 

2). Kebijakan VOC dan Pemerintah Hindia Belanda. Ketika Belanda tiba 

kali pertama di Banten, mereka langsung bisa melihat bahwa orang-

orang Cina yang ada di Jawa mempunyai jaringan ekonomi yang besar. 

Untuk itu, ketika VOC menguasai pusat-pusat perdagangan di Pantai 

Utara Jawa, orang-orang Cina tetap diberi peran yang besar sebagai 

pedagang di pelabuhan, penyalur, atau pedagang perantara. Hal ini 

dikarenakan, VOC belum mempunyai pengalaman di pedalaman Jawa, 

sedangkan orang-orang Cina sudah mempunyai jaringan yang kuat 

antara pedagang di pedalaman dan di pelabuhan sehingga tidak mungkin 

memutus rantai ini. Pada masa pemerintahan Hindia  Belanda, status 

sebagai warga timur lebih menyatukan orang-orang Cina ini terdiri dari 

suku bangsa, apalagi statusnya lebih tinggi dari bangsa Pribumi 

sehingga lebih memudahkan mereka meluaskan jaringan. Hasilnya, 

oaring-orang Cina ini mendapatkan beberapa hak monopoli perdagangan 

yang di berikan pemerintah Hindia Belanda.(Suliyati, dalam makalah 

Melacak Jejak Budaya Cina di Lasem) 
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Orang-orang Cina  yang melakukan migrasi juga tidak melupakan 

kebudayaannya. Mereka tetap menjalin hubungan dengan negeri Cina. Hal ini 

juga dikarenakan ajaran Confucius yang mengakibatkan ikatan kekeluargaan 

orang-orang Cina begitu kuat. Hal ini dibuktikan dengan bentuk arsitektur 

rumah dan kelenteng yang khas Tiongkok, sehingga Lasem terkenal dengan 

sebutan Siao Chung Kuo atau Tiongkok Kecil. Selain bentuk arsitektur yang 

khas Tiongkok, rumah orang-orang Cina di Lasem juga didesain untuk 

keperluan Religi. Struktur Rumah Inti Orang-orang Cina pada umumnya di 

Lasem terdiri atas lima itu yaitu sebagai beriku 

1). Pendopo Depan  

Pendopo ini berfungsi sebagai tempat penerima tamu jika berkunjung 

kerumah orang-orang Cina 

2). Ngetia 

Tempat altar, abu jenezah lengkap dengan dupa, sesaji, lampu/lilin, dan 

ornament peribadatan lainnya yang berfungsi sebagai: 

a) upacara/sembanyang 

b) tempat peristirahatan abu jenazah yang baru meninggal dunia. 

c) tempat menyimpan abu leluhur 

3). Cin Pin 

Cin Pin masih menjadi bagian dari Ngetia, tempat ini berfungsi sebagai 

tempat penyimpanan sementara abu jenazah leluhur kalau ada anggota 

keluarga yang meninggal dunia. 
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4). Bangunan Samping 

Bangunan ini untuk menyimpan To Pe Kong (Dewi Kwan Im), 

perlengkapan pacara dan tempat usaha serta kebutuhan lain. 

5). Pendopo belakang (Kompas, 13-02-2010: J) 

Bangunan orang-orang Cina yang mempunyai ciri khas Tiongkok 

yang di dalamnya juga berfungsi sebagai tempat religi, tak akan lengkap jika 

tidak terdapat Kelenteng. Kelenteng adalah Land Mark kebudayaan Cina di 

Lasem. Selain bentunya yang khas, kelenteng juga sebagia pusat peribadatan 

dan perayaan hari-hari besar Cina sehingga jika terdapat suatu perayaan, 

kebudayaan Cina akan benar-benar masih terlihat. Di Lasem, terdapat tiga 

kelenteng yang semuanya berdekatan dengan sungai Lasem. Ada beberapa 

faktor mengapa kelenteng di Lasem didirikan di sekitar sungai lasem yaitu: 

(1). Dalam ajaran feng Shui, air merupakan unsur yang sangat penting yaitu 

unsur sumber kehidupan karena jika tidak ada air, lingkungan didaerah itu 

akan mati, jika air  marah, akan terjadi bencana yang besar. Oleh karena itu, 

keharmonisan antara lingkungan dengan air harus dijaga agar bisa 

menghasilkan energy atau chi yang baik, yang akan membawa keberuntungan 

manusia di sekitarnya. (2). Sungai merupakan jalur transpotasi yang 

menghubungkan daerah pedalaman dan pelabuhan sehingga akan tercipta 

jalur niaga dan distribusi barang antara pedalaman ke pelabuhan dan 

sebaliknya. Karena pelabuhan merupakan tempat bertemunya barang dari 

daerah 1 dengan daerah yang lainnya, maka lama-lama akan tercipta suatu 
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bandar niaga yang ramai. Seperti kota Lasem, yang bandar niaganya di depan 

kelenteng Cu An Kiong. 

Dalam bidang sosial, selain berinteraksi dengan baik sesama orang-

orang Cina, orang-orang Cina juga berinteraksi baik dengan warga Pribumi. 

Hal ini dibuktikan dengan diterimanya Oei Ing Kiat (warga keturunan Cina) 

sebagai adipati Lasem, pada masa ini, orang-orang Cina bekerjasama dengan 

warga pribumi untuk memperdalam dan melebarkan sungai Lasem agar 

pelabuhannya tambah ramai. Pada waktu perang kuning, orang-orang Cina 

bersatu dengan warga Pribumi untuk melawan Belanda meskipun dalam 

pertempuran ini, penduduk kota Lasem sebagai pihak yang kalah. Selain itu, 

tidak ada catatan mengenai konflik antara penduduk Pribumi dengan Orang-

orang Cina. Hal ini membuktikan bahwa hubungan social ini berjalan dengan 

baik. Bahkan, perkawinan antara warga Cina dengan Pribumi di kota Lasem 

merupakan sesuatu yang lumrah. 
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BAB III 

AKTIVITAS PEREKONOMIAN ETNIS TIONGHOA DI KOTA LASEM  

AWAL ABAD 20 M 

 

A. Munculnya Nasionalisme Etnis Tionghoa di Jawa 

Lahirnya Nasionalisme etnis Tionghoa di Jawa ditandai dengan 

pembentukan suatu organisasi keagamaan Tionghoa yang dikenal dengan 

nama Tiong Hoa Hwe Koan (THHK) pada tahun 1900. Menurut Hans Kohn 

dalam Jayusman, nasionalisme adalah suatu paham, yang berpendapat bahwa 

kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada Negara kebangsaan 

(Jayusman, 2007:34).   Pada tahun yang sama, Phoa Keng Hek, presiden 

THHK mengirim surat kepada komunitas Tionghoa menjelaskan pentingnya 

Konfusianisme dan alasan-alasan pendirian THHK (Suryadinata, 2005:19). 

Pada masa yang sama juga, Phoa Keng Hek dan para anggotanya meminta 

dukungan komunitas Tionghoa untuk mendukung THHK mendirikan sekolah 

untuk kalangan Tionghoa. Hal tersebut adalah upaya pertama kali untuk 

menghubungkan etnis Cina peranakan di Jawa dengan Tiongkok. 

Mulai adanya mengorentasikan Cina peranakan di Jawa dengan 

Tiongkok tak lepas dari perubahan politik di negeri Cina. Pada awal abad ke 

20 M, dengan di pelopori oleh Sun Yat Sen, semangat Nasionalis menyebar di 

seluruh Cina. Sun Yat Sen mendirikan sebuah organisasi modern yang disebut 

partai Koumintang (Partai Rakyat Nasional), tujuan pergerakan adalah 
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mewujudkan suatu Republik dan tegaknya demokrasi di Cina (Jayusman, 

2007:33). 

Semangat nasionalisme etnis Tionghoa di Jawa tumbuh karena 

semangat nasioalisme itu dibawa oleh kaum imigran. Terjadi suatu arus 

migarsi besar - besaran pada tahun 1900 - 1930. Menurut Yang dalam 

bukunya yang berjudul  Elit Bisnis Cina di Indonesia dan masa transisi 

kemerdekaan 1940 - 1950 mengatakan bahwa berabad-abad lamanya, orang-

orang Cina dari beragam provinsi sebelah tenggara Cina telah mulai pindah 

menetap di Indonesia. dari setengah lusin kelompok dialek di Provinsi - 

propinsi ini, marga Hokkien adalah pelopor. Namun demikian, kepindahan - 

kepindahan awal ini tidak sebanding dengan dua arus besar kepindahan dari 

seluruh dialek yang terjadi selama periode 1860 - 90 dan 1900 – 30 (Yang, 

2007:27). 

Perpindahan migrari yang besar dari bangsa Cina membuat kedudukan 

meraka di Hindia Belanda semakin kuat dalam hal perdagangan. Akan tetapi, 

mereka bukan hanya membawa misi perdagangan, melainkan juga semangat 

nasionalisme. Penduduk Cina yang tinggal di Hindia Belanda sampai tahun 

1900 lebih dari setengah juta orang. 277.000 orang berada di Jawa dan 

Madura, dan hampir dalam jumlah yang sama (260.000) tersebar di pulau-

pulau sekitarnya (Yang, 2007:27). Jumlah yang hampir sama antara populasi 

Cina di Jawa dan di luar Jawa dikarenakan pada imigrasi pertama pada akhir 

abad ke- 19 dan dan awal ke 20 kebanyakan menetap di luar Jawa. Dari 

jumlah sekitar 318.000 orang. 40% di antaranya (128.000) bertempat di Jawa 
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dan 60% (190.000) bertempat di luar Jawa terutama di Pantai Timur Sumatra. 

Meskipun jumlah pendatang populasi Cina pada gelombang satu dan 

gelombang dua digabungkan. Populasi Cina di Hindia Belanda masih 

didominasi Cina peranakan. Kelompok ini tetap berjumlah 62% (750.000) dari 

seluruh populasi Cina di Hindia Belanda, sementara kelahiran Totok terhitung 

sejumlah 450.000 (Yang, 2007:27). 

Jumlah yang besar dari populasi Cina peranakan di Jawa juga 

diimbangi dengan status ekonomi yang lebih tinggi daripada Cina Totok. Hal 

ini  dikarenakan mereka sudah menetap lama di Hindia Belanda sehingga 

mempunyai kehidupan yang mapan. Hal ini berbanding terbalik dengan Cina 

Totok yang sebagian besar dari kalangan miskin di negeri Cina. Mereka 

migrasi ke Indonesia karena ingin mengubah kehidupan. Kebanyakan mereka 

menjadi buruh perkebunan yang dibuka pada masa politik liberal. Menurut 

Williems dalam Yang, kelas pengusaha tersusun sebagian besar dari kelompok 

peranakan yang kebanyakan tinggal di daerah perkotaan, sementara Singkeh 

lebih banyak tinggal di pedesaan. Tentang pekerjaan, Peranakan lebih suka 

bekerja sendiri, umumnya sebagai pedagang. Singkeh, karena kekurangan 

modal atau kurang dipercaya, lebih banyak menjadi pegawai negeri atau orang 

upahan (Yang, 2007:29) 

Cina peranakan dan totok mempunyai berbagai perbedaan, selain 

sejarah kedatangannya dan proses asimilasi, perbedaan yang mencolok adalah 

kesenjangan sosial dalam hal ekonomi. Perbedaan yang mencolok dalam hal 

ekonomi membuat Cina Peranakan memandang rendah Cina Totok. Hal ini 
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dibalas dengan Cina Totok dengan kebudayaannya. Cina Totok memandang 

kalau Cina Peranakan tidak tahu - menahu tentang Cina, terutama para leluhur 

mereka, bahkan sebagian besar komunitas Peranakan tidak bisa berbahasa 

Cina. Mensyikapi hal ini, kelompok Peranakan kaya cenderung terus 

memperkuat kedudukan sosio - ekonomi mereka, sedangkan para pendatang 

terus mengungkit isu bahasa dan budaya ini ( Yang, 2007:29 ).  

Cina Totok dan Cina Peranakan saling menghujat di antara keduanya 

berdasarkan alasan - alasan yang mereka anggap kebenaran. Kelompok Totok 

mensyikapi hujatan kelompok Peranakan dengan berusaha memperbaiki posisi 

ekonomi mereka, sedangkan Cina Peranakan menanggapi isu bahasa dan 

budaya dengan suatu gerakan Nasionalisme. 

Isu bahasa dan budaya yang sering didengungkan komunitas Cina 

Totok kepada Cina Peranakan lama-lama memengaruhi pemikiran mereka. 

Mereka seakan-akan terpengaruh Cina Totok untuk mengetahuai negeri Cina 

dan asal - usul leluhur mereka. Pertumbuhan nasionalisme Cina Peranakan di 

Jawa dipupuk lewat kebudayaan dan agama serta kepercayaan Asli Cina. 

Kebudayaan yang dikenal dengan kebudayaan agung merupakan kebudayaan 

yang memiliki karasteristik khas Cina. Meskipun semuanya tidak berasal dari 

Cina. ( Jayusman, 2007:34 ).  

Pertumbuhan nasionlisme Cina bukan didasarkan pada isu bahasa dan 

budaya saja. Akan tetapi, politik Hindia Belanda juga membawa pengaruh 

yang kuat bagi timbulnya nasionalisme Cina Peranakan di Jawa. Kebijakan-

kebijakan politik pemerintahan Hindia Belanda dirasa banyak merugikan 
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kepentingan orang-orang Cina di Hindia Belanda. Beberapa kebijakan yang 

merugikan kepentingan orang-orang Cina di antaranya penempatan wilayah 

tertentu sebagai tempat tinggal, penggunaaan surat jalan apabila ingin 

berpergian keluar wilayahnya, dan pembatasan-pembatasan dalam bidang 

ekonomi. Pemerintah Hindia membuat peraturan yang berisi: orang -orang 

Cina hanya diperkenankan secara bebas menjadi pengijon, pengecer, kreditor 

dan  usahawan di daerah pantai (Jayusman, 2007:35). Kebijakan-kebijakan di 

atas membuat para pedagang Cina sulit mengembangkan usahanya di Hindia 

Belanda. Banyaknya izin yang diperlukan dalam melakukan usaha dan 

pembatasan-pembatasan ruang gerak membuat orang-orang Cina semakin kuat 

menumbuhkan jiwa Nasionalisme. Bahkan jika akan melakukan usaha di 

daerah - derah pedalaman Jawa, mereka juga dituntut untuk meminta ijin 

kepada pemerintah Hindia Belanda. Menurut Kehin dalam Jayusman 

mengatakan bahwa apabila mereka akan beroparasi didaerah pedalaman harus 

memperoleh ijin dari pemerintah  (Jayusman, 2007:35). 

Kebijakan - kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang lain yang 

dirasa merugikan orang-orang Cina adalah dalam hal sosial. Kebijakan 

pemerintah Hindia Belanda dalam hal sosial di Hindia Belanda umumya dan 

di Jawa khususnya adalah membagi kelompok ras dalam tiga tingkatan sosial 

atau sering disebut stratifikasi sosial. Tingkatan yang paling atas ditempati 

golonan Eropa, bagian tengah ditempati golongan Timur Asing dan bagian  

bawah Golongan Pribumi. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam bagan. 
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bagan 3.1: Stratifikasi sosial negri Hindia Belanda 

 

              Sumber: diolah dari data peneliti 

Menjelang paruh abad ke- 20, pemerintah Hindia Belanda mengakui 

kekuatan Jepang dan menganggap orang Jepang yang tinggal di Hindia 

Belanda sama statusnya dengan orang Eropa. ( Jayusman, 2007:35 ).  Dalam 

hal ini, orang Jepang yang baru datang ke Hindia Belanda derajatnya sudah 

disamakan  dengan bangsa Eropa sehingga kedudukan stratifikasi sosial orang 

Jepang lebih tinggi daripada orang-orang Cina, padahal orang Cina sudah 

lama menetap di Hindia Belanda masih dijadikan kelas dua dalam pembagian 

struktur sosial. Ternyata kaum nasionalis Cina peranakan berpikir jauh 

kedepan. Untuk diakui pemerintahan Hindia Belanda, maka bangsa Cina harus 

menjadi bangsa yang kuat. Suryadinata dalam Jayusman, kaum Nasionalis 

Cina berkenyakinan bahwa orang-orang Cina statusnya akan disamakan 

dengan orang Eropa apabila negeri Cina menjadi negeri yang kuat. (Jayusman, 

2007:35). 

Kelas pengusaha yang sebagian besar merupakan dari kelompok 

Peranakan adalah pihak yang tampak muncul sebagia pendukung dan 

pemrakarsa gerakan nasionalis (Hindia-Cina). Isu utama yang menyita 

perhatian orang-orang Cina selama dua dekade pertama abad ke 20 adalah 

Golongan Eropa 

Golongan Timur Asing 

Golongan Pribumi 
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gerakan nasionalis Pan-Cina. (Yang, 2007:30). Seperti yang dijelaskan di 

awal, pergerakan Cina ditandai dengan berdirinya organisasi politik modern 

yang bernama  Tiong Hoa Hwe Koan (THHK) yang dibentuk pada tahun 1900 

dengan Phoa Keng Hek sebagai Presidennya. Salah satu tujuan utamanya 

adalah untuk meruntuhkan dinding pemisah antara Peranakan dan Totok (juga 

antar dialek yamng lain).  

Namun demikian, adalah Sin Po, surat kabar harian kalangan 

Peranakan, dan bukan THHK, yang kemudian menjadi jawara dari 

Nasionalisme Tionghoa (Suryadinata, 2005:19). Sin Po adalah nama surat 

kabar yang diterbitkan oleh kaum Cina Peranakan tahun 1910, di Batavia 

(sekarang Jakarta). Setelah Sin Po mengadakan konfrensi Cina di Semarang 

tahun 1917, sebagai kesatuan politik pengaruhnya semakin meluas (Jayusman, 

2007:39). Sin Po berhasil menjadi jawara dari nasionalisme di Jawa karena 

keaktifan Sin Po memberi komentar atas terjadinya konflik rasial yang besar 

antara penduduk lokal Tionghoa dengan masyarakat pribumi di Kudus. 

Kekerasan rasial ini terjadi pada tahun 1918. Selain memberi komentar, Sin Po 

juga menganalilis kejadian tersebut dengan menghubungkan komunitas 

golongan nasionalis pendatang dan juga komunitas golongan Nasionalis 

Pribumi. Secara tidak langsung, Sin Po mengiginkan bersatunya golongan 

Nasioanlis Tionghoa dengan golongan Nasionalis Pribumi karena mereka 

sama - sama menjadi golongan yang tertindas. Namun demikian, Sin Po 

mengakui bahwa terdapat potensi konflik antara pedagang lokal Tionghoa 
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dengan pedagang Pribumi yang merupakan minoritas dalam komunitas 

mereka masing - masing (Suryadinata, 2005:20).   

Sin Po bukan satu - satunya organisasi Nasionalis Cina yang berdiri di 

Jawa. Selain Sin Po, masih ada Chuang Hua Hui (CHH) dan Partai Tionghoa 

Indonesia (PTI). Chuang Hua Hui bisa juga di sebut partai para elit Cina. 

Dikatakan demikian dikarenakan kebanyakan anggotanya berasal dari para 

orang Cina yang menempuh pendidikan Belanda, para pengusaha Cina 

Peranakan dan opsir - opsir Cina. 

Organisasi ini dibentuk pada tanggal 8 April 1928 di Semarang. 

(Jayusman, 2007:39). Organisasi ini bergerak dalam bidang sosial dalam 

program kerjanya, Chung Hua Hui menginginkan orang-orang Cina yang 

berada di Hindia Belanda tetap mempertahankan identitas kecinaannya, 

memperjuangkan tetap terpeliharanya hubungan kebudayaan dengan Negeri 

Cina, tetapi bersedia menjadi warga Negeri Hindia Belanda. 

Partai Tionghoa Indonesia (PTI) berdiri pada tanggal 25 September 

1932, di Surabaya. Anggota organisasi ini terdiri dari kaum Peranakan yang 

menginginkan adanya perjuangan bersama dengan kaum Pribumi untuk 

mencapai kemerdekaan (Jayusman, 2007:39) 

Kelompok ini diwakili oleh Liem Koen Hian, jurnalis peranakan, dan 

Ko Kwat Tiong, pengacara Peranakan (Suryadinata, 2005:87). Liem Koen 

Hian sendiri sebagai Presiden pertama partai Tionghoa Indonesia. Partai 

Tionghoa Indonesia menganjurkan adanya Nasionalisme Indonesia bagi 

masyarakat peranakan Tionghoa Hindia Belanda. Indonesia, di mata Liem 
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Koen Hian, adalah tanah air dan negeri bagi etnis Peranakan Tionghoa. 

Walaupun menganjurkan identitas polotik Tionghoa bagi kalangan Tionghoa, 

Liem Koen Hian tidak mendorong penyerapan secara total masyarakat 

peranakan Tionghoa ke dalam masyarakat Indonesia, meskipun ia 

membanyangkan bila waktunya tiba proses tersebut tidak dapat dihentikan. 

Liem Koen Hian masih setengah-setengah wacana dalam mendorong 

orang-orang Cina menjadi warga Indonesia.  Seperti yang dikatakan di atas, 

dia tidak mendorong penyerapan secara total masyarakat Peranakan Tionghoa 

ke dalam masyarakat Indonesia. Akan tetapi, Kwee Hing Tjiat, mantan editor 

surat kabar Sin Po, yang menganjurkan pembaruan masyarakat Tionghoa 

menjadi masyarakat Indonesia secara total. Ide pembaruan yang disampaikan 

Kwee Hing Tjiat banyak menuai kritikan dari masyarakat Peranakan Cina 

sendiri.  Chen Kok Cheng, seorang jurnalis terkemuka menanggapi negativ ide 

Kwee (Suryadinata, 2005:89). 

Organisasi partai Tionghoa Indonesia mencita-citakan orang-orang 

Cina Peranakan tidak melupakan negeri Cina. Akan tetapi dalam bidang 

politik bemitra dengan organisasi nasionalis Indonesia untuk mencapai 

kemerdekaan Indonesia secara utuh. Mereka menganggap Indonesia sebagai 

tanah airnya dan menyebut mereka Indonesie (orang Indonesia) (Jayusman, 

2007:39).  

Persamaan ketiga organisasi nasionalisme Peranakan yang muncul di 

Jawa awal abad ke 20 M adalah mereka tetap mengakui sebagai orang Cina 

dan akan tetap memelihara kebudayaan Cina di negeri Hindia Belanda. Selain 
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pesamaan. Ketiga aliran ini mempunyai perbedaan yang mencolok. Sin Po 

lebih berorentasi ke negeri Cina, sedangkan Chung Hua Hui ke pemerintahan 

Hindia Belanda, dan Partai Tionghoa Indonesia ke organisasi nasionalis 

Pribumi atau Indonesia. 

 

B. Jepang Sebagai Pesaing Baru Perekonomian Etnis Tionghoa Awal Abad 20 

Sistem tanam paksa yang diterapkan tahun 1830-1870  mengubah pola 

perdagangan di Hindia Belanda. Pola yang dikembangkan adalah dengan 

perluasan daerah perkebunanan. Banyak daerah-daerah pertanian yang 

dijadikan lahan perkebunan. Perluasan perkebunan yang terjadi masa sistem 

tanam paksa memaksa dibutuhkannya pekerja yang banyak. Kekurangan 

pekerja di perkebunan di pemerintahan Hindia Belanda dikarenakan kurang 

berminatnya perusahan perkebunan dan pemerintahan  memakai pekerja Jawa, 

hal ini memaksa pemerintahan Hindia Belanda menggunakan pekerja Cina 

yang lebih murah upahnya. Lebih sukanya pemerintahan Hindia Belanda 

kepada pekerja Cina mengakibatkan banyak orang-orang negeri Cina yang 

bermigrasi ke Hindia Belanda. 

Pengembangan perkebunan pada masa sistem tanam paksa dan 

mengalami percepatan pada masa politik liberal membuat ekonomi 

pemerintahan Hindia Belanda umumnya dan Jawa pada khususnya mengalami 

tranformasi signifikan (Nawiyanto, 2010:21). Kopi dan tebu menjadi tanaman 

utama pada masa sistem tanam paksa selain tanaman yang lain. Menurut 

William dalam Nawiyanto mengatakan bahwa ada tanaman baru seperti teh 
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dan kina, tetapi tembakau dan karet merupakan tanaman yang penting dari 

segi ekonomis (Nawiyanto, 2010:21) 

Dasawarsa ketiga ditandai oleh suatu perkembangan yang sangat pesat 

sekali dalam bidang perusahaan, khususnya perusahaan pekebunan. Hasilnya 

tidak ada taranya dalam sejarah Indonesia, boleh dikata meningkat sekali 

sehingga mendorong ekspor serta menarik modal dari berbagai Negara, antara 

lain Amerika dan Jepang (Poesponegoro, 1993:84).  

Aksi-aksi penaklukan Belanda di luar Pulau Jawa mengakibatkan 

pertumbuhan yang besar di bidang perkebunan di wilayah Hindia Belanda. 

Wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa ini menjadi daerah yang penting dalam 

pengembangan ekonomi Hindia Belanda. Menurut Ricklefs dalam sejarah 

Indonesia modern ( 1200 – 2000 ) menyebutkan sebagai berikut. 

Ditangan perusahaan - perusahaan swasta, produksi komoditi 
daerah tropis meningkat dengan cepat didaerah luar Jawa. Dari 
tahun 1900-1930, produksi gula meningkay empat kali lipat dan 
produksi the meningkat hampir sebelas kali lipat. Produksi 
tembakau berkembang pesat mulai tahun 1860an, terutama di 
pesisir timur Sumatara. Produksi lada, kopra, timah, kopi dan 
komuditi-komuditi lainya semakin meningkat. Dan kini 
sebagian besar dikembang di daerah-daearah luar Jawa. 
(Ricklefs, 2008:321)  
 
Peningkatan di bidang ekonomi di Hindia Belanda terutama di bidang 

perkebunan seperti yang telah dikatakan di atas telah menarik berbagai 

imigaran ke Hindia Belanda terutama dari Cina. Hal ini dikarenakan 

kebutuhan permintaan akan buruh perkebunanan meningkat dengan pesat 

yang mengakibatkan lonjakan imigarsi Cina yang besar pada akhir abad IX 

dan awal abad XX. Bukan hanya orang-orang Cina yang mencari peruntungan 
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di Hindia Belanda, akan tetapi,  orang-orang Jepang juga mulai mencari 

peruntungan di Hindia Belanda. Status derajad orang - orang Jepang di Hindia 

Belanda yang disamakan dengan status orang - orang Eropa membuat mereka 

memudahkan diri untuk memperluas jaringan perdagangan. 

Populasi orang Jepang di Hindia Belanda mulai dicatat dalam survei 

populasi pihak konsuler setelah konsulat Jepang didirikan di Batavia pada 

tahun 1909. Penghitungan orang-orang Jepang ini berdasarkan pekerjaan yang 

dia peroleh di Hindia Belanda. Populasi orang Jepang tumbuh dengan pesat 

sejak tahun 1909-1916. Dari tahun 1912-1916, jumlah orang Jepang 

meningkat sekitar 500 orang setiap tahunnya. Bahkan terdapat peningkatan 

rata-rata pendaftaran, karena menjelang perang dunia I, Hindia Belanda 

dianggap sebagai tempat yang bagus untuk kegiatan bisnis Jepang, dan arus 

masuk orang Jepang pun dimulai (Tim “Murayama”, 1998:142 ). 

Pada tahun 1916-1917 dan tahun 1919-1920, orang - orang Jepang 

mengalami penurunan hampir 500 orang. Penurunan populasi orang Jepang 

berikutnya tahun 1992-1924. Penurunan ini disebabkan karena adanya 

penurunan perdagangan setelah perang dunia I. mulai tahun 1927, 

pekembangan orang - orang Jepang di Hindia Belanda mulai melonjak dengan 

pesat. Lonjakan pertumbuhan penduduk Jepang di Hindia Belanda mencapai 

puncaknya pada tahun 1933. Setelah tahun1933, mulai terjadi penurunan 

populasi orang Jepang di Hindia Belanda. Penurunan tersebut terjadi karena 

pihak pemerintah Hindia Belanda mengelurkan suatu peraturan seperti 

ordonansi darurat tentang pembatasan impor an ordonansi darurat tentang 
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pembatasan masuknya orang asing. Tujuan kebijakan ini adalah untuk 

menanggulangi barang-barang Jepang yang harganya murah, yang dengan 

cepat memperbesar bagiannya di pasaran Hindia Belanda sejak tahun 1929 

(Murayama, 1998:144). Untuk lebih jelasnya pertumbuhan populasi orang 

Jepang di Hindia Belanda, dapat dilihat dalam grafik. 

Grafik 3.1 Pertumbuhan orang Jepang di Hindia Belanda 
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Sumber: Survai populasi pihak consular pada warga Jepang di luar 
Negri menurut Perpajakan, Arsip sejarah Diplomatik, 
kementrian Luar Negri dalam Murayama. 

 

Perdagangan merupakan mata pencarian terbesar orang Jepang di 

Jawa. Pada tahun 1920, jumlah terbesar orang Jepang yang bekerja memasuki 

sector perdagangan adalah 72,6 persen pria dan 69,0 persen wanita, atau 71,6 

persen dari seluruh orang Jepang yang bekerja di Hindia Belanda. (Murayama, 

1998:155).  Orang-orang Jepang pertama kali di Hindia Belanda sebagai 

pedagang keliling.mereka menjual obat-obatan kepada penduduk pribumi. 

Setelah berdagang keliling, banyak orang - orang Jepang yang membuka toko. 
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Biasanya mereka yang membuka toko adalah orang - orang Jepang yang dapat 

membangun jaringan perdagangan yang luas akibat dari perdagangan keliling 

yang di jalaninya. Sekitar tahun 1912, kepemilikan toko merupakan 

pemandangan yang utama dari kegiatan perdagangan orang-orang Jepang di 

Hindia Belanda. Pada tahun 1914, terdapat 74 pemilik toko dan 144 pekerja 

toko di Jawa. Pedagang kelililng hanya terdapat 56 orang, 38 dari pedagang 

keliling itu sebagai penjual obat - obatan, sisa dari gelombang yang pertama. 

Perpindahan dari pedagang keliling menjadi pemilik toko 

menyebabkan pergeseran tidak hanya jenis beroprasinya perdagangan, tetapi 

juga jenis barang yang dijual. Hanya 22 orang, atau 29,7 persen dari 74 

pemilik toko di Jawa yang pada tahun 1914 menjual obat-obatan, sementara 

34 toko, atau 45,9 persen berdagang dalam berbagai barang dagangan. Arus 

masuk barang-barang dari Jepang pada masa perang dunia I mempercepat 

pergeseran ini, meningkatkan populasi di bidang pedagangan yang berakibat 

beberapa pedagang eceran beralih menjadi pengimpor. Pertumbuhan 

perdagangan orang-orang Jepang pada saat itu terfokus pada tiga tempat yaitu 

Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Hal ini tidak mengherankan karena ketiga 

kota tersebut merupakan kota pelabuhan terbesar di Jawa dan merupakan pintu 

dari keluar masuknya barang ekspor-impor.  
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Tabel 3.1.  Kecendurungan populasi orang Jepang sebagai pedagang 
dan pekerja toko di Hindia Belanda menurut tempat, 1913 - 1919   ( Satuan: 
jumlah orang ) 

Tempat 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 
Batavia 

 
Semarang 

 
Surabaya 

(35) 
15 

(68) 
25 

(48) 
61 

(26) 
8 

(65) 
15 

(49) 
22 

(35) 
10 

(82) 
17 

(54) 
10 

(31) 
10 

(88) 
18 

(74) 
13 

(58) 
12 

(58) 
8 

(111) 
19 

(54) 
12 

(87) 
23 

(109) 
27 

(55) 
17 

(88) 
10 

(187) 
41 

 Sumber: Yoshohitada Maruyama 

Pada tahun 1920, perdagangan Jepang mulai berjalan melambat. Hal 

ini terjadi karena berakhirnya perang dunia ke 1, sehingga barang - brang dari 

Eropa yang sebelumnya terganggu pasokannya dan mempermudah masuknya 

barang Jepang di Hindia Belanda kembali mudah diperoleh. Membanjirnya 

pasokan barang dari Eropa membuat sebagian dari pedagang-pedagang Jepang 

kehilangan bisnisnya. Para pedagang Jepang  banyak menjual barang-

barangnya dengan laba sangat  rendah agar dapat bertahan di Hindia Belanda. 

Resesi ekonomi tahun 1921 memperparah keadaan pedagang Jepang. 

Penjualan barang yang sangat murah oleh pedagang Jepang 

menjadikan masyarakat pribumi sebagai basis utama dari konsumen. Hal ini 

mengakibatkan pedagang Jepang mempunyai jaringan yang luas dalam hal 

koneksi bisnis. Selain barang-barang dari Jepang yang di jual murah, 

pedagang Jepang juga menjual barang-barang kebutuhan pokok para 

masyarakat pribumi. Barang-barang pokok di beli dari masyarakat pribumi 

dan menjualnya kepada makelar. Selain membeli, para pedagang Jepang 

mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok dari hasil pembanyaran 
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masyrakat pribumi yang membeli barang Jepang yang tidak mempunyai uang 

dan juga sebagai barang gadaian sebagai pinjaman uang. 

Tahun 1920, meskipun perdagangan Jepang berjalan lambat. Akan 

tetapi, arus masuk barang-barang Jepang ke pasaran Hindia Belanda sangat 

besar. Arus masuk barang Jepang semakin bertambah pada tahun - tahun 

berikutnya. Pada tahun 1930. Ketika terjadi krisis ekonomi global. Barang - 

barang Jepang semakin tak terbendung memasuki pasaran Hindia Belanda 

terutama di pulau Jawa. Menurut Murayama dalam isainya yang berjudul Pola 

penetrasi Ekonomi Jepang ke Hindia Timur Belanda Sebelum Perang 

Menyatakan sebagai berikut. 

Karena depresi besar, barang-barang Jepang membanjiri pasar 
Hindia Timur Belanda dan populasi di sector perdagangan 
bertambah. Barang-barang Jepang diimpor karena harganya 
yang rendah menjamin stabilitas pasar di antara penduduk asli, 
tetapi peranan distribusi yang di kemukakan didepan akan 
membawa barang - barang ini ketengah masyarakat tidak boleh 
diabaikan. Rute ini dibangun ketika penyusunan kembali 
perekonomian sedang terjadi akibat resesi setelah perang dunia 
I. karena hal ini, pada tahun 1933 penguasa Hindia, karena 
merasa terganggu oleh arus masuk barang-barang Jepang. 
Mengeluarkan bukan hanya ordonaso darurat tentang 
pembatasan impor tetapi juga ordonasi darurat tentang 
pembatasan masuk bagi orang asing, yang memberikan tekanan 
kepada toko-toko yang dioperasikan oleh orang Jepang. 
Akibatnya, populasi orang Jepang di sektor perdagangan 
menurun setelah tahun 1933, dan populasi orang Jepang di 
Hindia Timur Belanda mau tidak mau juga menurun.         
(Murayama, 1998:175-176). 
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Tabel 3.2.  Besaran Niali Katun yang diimpor ke Jawa dan Madura 

dari Berbagai Negara (satuan %) 

tahun Jepang Belanda InggRIS Cina jumlah 
1916 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 

1,2 
55,3 
69,0 
62,6 
60,5 
73,5 
75,3 
79,7 
77,6 
73,4 
78,0 
85,1 
87,0 
93,9 
93,2 
95,1 
98,3 
95,5 

33,7 
11,9 
12,7 
16,0 
17,0 
6,0 
6,7 
8,3 
4,3 
5,1 
4,2 
2,5 
3,3 
0,6 
0,2 
0,3 
0,2 
0,1 

55,1 
29,9 
14,5 
20,1 
20,0 
14,0 
12,7 
4,0 
7,2 
5,7 
5,6 
3,0 
1,1 
1,0 
0,5 
0,2 
0,3 
0,2 

 
 
 
 
 
 
 

7,1 
11,0 
15,4 
12,1 
9,4 
8,4 
4,1 
5,4 
3,8 
0,4 
0,6 

100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

 Sumber : Yoshohitada Maruyama 

Tabel di atas menggambarkan bahwa katun merupakan barang 

komoditas ekspor utama Jepang ke Jawa dan Madura. Ekspor katun ini 

meningkat dengan setelah memasuki tahun 1920. Barang-barang dari Jepang 

ini mengantikan pasar Cina yang mulai goyah yang mendatangkan kapas dari 

India. Ketika pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan larangan impor kain 

kapas dari India, merupakan berkah bagi para pedagang Jepang dan mulai 

pudarnya pedagang Cina. 
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C. Perekonomian Etnis Tionghoa Kota Lasem  Awal Abad ke 20 

Mulia sejak pertengahan abad ke 19, Pemerintahan Hindia Belanda 

meraup keuntungan yang besar pada masa politik tanam paksa dan seterusnya. 

Pada tahun 1830 inilah, pemerintahan belanda mulai  mengusai pulau Jawa 

secara untuh tanpa tantangan-tantangan yang berarati. Satu-satunya perang 

yang besar yang terjadi pada tahun 1800-an adalah Perang Diponegoro yang 

terjadi pada tahun 1825-1830. Perang Diponegoro ini banyak menelan korban 

di dua pihak juga pengeluaran biaya perang yang besar bagi pemerintahan 

Belanda. Ricklefs dalam bukunya sejarah Indonesia modern ( 1200 – 2004 ) 

menyatakan sebagai berikut. 

Tahun 1830 dimulailah masa penjajahan yang sebenarnya 
dalam sejarah Jawa. Untuk pertama kalinya, pihak belanda 
mampu mengekploitasi dan menguasai seluruh pulau ini, dan 
tidak ada satupun tantangan yang serius terdahap kekuasaan 
mereka sampai abad XX. Akan tetapi, kedudukan mereka 
memang aneh, mereka telah terlibat lebih di jawa selama lebih 
ddari 200 tahun, lebih dari 150 tahun di antaranya di wilayah 
pedalaman secara langsung. Perang Jawa merupakan investasi 
tenaga manusia dan dana mereka yang besar dan terakhir dalam 
pertarungan merebutkan hegemoni. Dominasi politik atas 
seluruh Jawa akhirnya doperoleh pada tahun 1830, tetapi secara 
finansial, sebaliknya, usaha ini merupakan suatu kegagalan. 
Andaikan ada keuntungan yang bisa didapatkan dari keterlibatan 
VOC di Jawa tengah dan jawa timur, selama lebih dari dua abad 
itu, tak seorang pun berhasil memperolehnya kecuali untuk 
keuntungan oknum-oknum yang telah mendapatkan kekayaan 
pribadi secara korup. (Ricklefs, 2007:259) 

 

Jelaslah kiranya mengapa setelah perang Diponegoro selesai terjadi 

kekosongan kas Belanda, hal ini dikarenakan kekanyaan yang diberoleh VOC 

selama di Jawa tidak memberi pemasukan yang besar bagi Kas VOC dan kas 

pemerintahan Belanda. Hal ini dikarenakan laba yang diperoleh dari 
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penghasilan VOC banyak yang dikorupsi, korupsi ini juga yang menyebabkan 

pembubaran VOC. Pada tahun 1830, keadaan di Indonesia maupun maupun di 

negeri belanda sangat memburuk. Hutang semakin besar untuk menutup biaya 

Pperang Belgia dan Perang Diponegoro. Maka untuk menghindari 

kebangkrutan, jawa diharapkan member hasil cukup untuk mengisi mengisi 

kekosongan kas itu (Poesponegoro,1993:7). Pada tahun 1829, Johanes Van 

Den Bosch (1780-1844) menyampaikan kepada raja belanda usulan - usulan 

yang kelak disebut cultuurrstelsel (sistem tanam paksa). Raja menyetujui 

usulan - usulan tersebut, dan pada bulan Januari 1830, Van Den Bosch tiba di 

jawa sebagai gubernur Jendral yang baru ( 1830 - 3) (Ricklefs, 2007:260). 

Sistem tanam paksa berjalan dari tahun 1830-1870, waktu selama 

kurang lebih 40 tahun ini member dampak yang besar bagi pemerintahan 

Belanda dan masyarakat pribumi Jawa. Akibat Culturstelsel bagi pihak 

Belanda sangat jelas : segera diraih keuntungan yang besar dan stabil, sejak 

tahun 1831, anggaran belanja anggaran Hindia Belanda sudah seimbang, dan 

sesudah itu hutang-hutang lama VOC di lunaskan. Uang dalam jumlah yang 

sangat besar dikirim ke negeri Belanda, dari tahun 1831 hingga tahun 1877, 

perbendaharaan negeri Belanda menerima 832 juta Florins (f). (Ricklefs, 

2007:266). 

Sistem tanam paksa selain memberi keuntungan financial yang besar 

bagi kas kerajaan Belanda, juga memberi dampak yang beragam bagi 

masyarakat pribumi. Akan tetapi, dampak tersebut hampir sama yang terjadi 

disetiap daerah Jawa yaitu kesengsaraan dan penderitaan bagi pribumi. 
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Contohnya seperti terjadinya kelaparan didaerah Demak dan Grobogan yang 

mengakibatkan kematian besar-besaran. Tidak semua golongan pribumi 

menderita akibat tanam paksa, golongan bangsawan juga sangat menikmati 

keuntungan financial yang besar pada zaman ini.  Kedudukan meraka menjadi 

lebih aman dan pergantian secara turun-temurun untuk jabatan-jabatan resmi 

menjadi norma, terutama setelah dikeluarkannya ketentuan konstitusi tahun 

1854. Meraka sering kali membuat keuntungan yang besar dari persentase 

yang dibayarkan atas penyerahan-penyerahan hasil bumi (Ricklefs, 2007:264).  

Bangsawan yang mempunyai peluang pling besar adalah para elite 

desa dan yang berwenang pada tingkat di atas desa lewat penguasaan mereka 

atas tanah dan wewenang lokal. Selain bangsa Belanda dan para bangsawan 

Pribumi yang mendapatkan keuntungan dari sistem tanam paksa, juga ada 

beberapa golongan yang mendapat keuntungan dari sistem tanam paksa yaitu 

pedagang nonpribumi, terutama golongan pedagang Cina dan sebagian kecil 

bangsa Arab lewat penguasaan mereka atas modal dan pajak khususnya 

distribusi candu, dan para pejabat dan pedagang Eropa lewat penguasaan 

mereka atas modal dan pengaruh mereka atas pemerintah. (Ricklefs, 

2007:265). 

Didaerah Rembang, pada suatu waktu 34.000 orang selama delapan 

bulan dalam satu tahun harus bekerja untuk tanam paksa hanya dengan upah 

tiga duit sehari. Untuk keperluan penanaman tembakau, rakyat diharuskan 

menyerahkan balok, bambu, dan kayu untuk los-los tembakau (Poesponegoro, 

1993:8). Tugas yang dibebankan rakyat ini sangat merugikan baginya, karena 
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hanya di upah tiga duit sehari dan harus meninggalkan rumah selama delapan 

bulan untuk menebang kayu dan bambu, serta membuat balok-balok kayu. 

Pihak yang paling diuntungkan adalah pedagang Cina. Pedagang-pedagang 

Cina ini diberikan hak oleh pemerintah Belanda untuk membeli hak atas 

penebangan kayu dan ekspor kayu (Winarno, Wawancara: 25-06-2010 ).  

Hak monopoli yang diberikan pemerintah Belanda kepada pedagang 

Cina atas pembelian penebangan kayu dan ekspor kayu sebenarnya sudah 

terjadi sebelum system tanam paksa dimulai. Pemberian hak monopoli ini 

sudah terjadi pada masa VOC. Penebangan kayu di daerah Rembang berfungsi 

untuk pembuatan kapal di galangan kapal Dasun di Sungai Lasem dan juga 

untuk diekspor ke luar negeri malalui pelabuhan Lasem. pemilik pertama 

galangan kapal ini pada zaman VOC adalah Daniel Dupree, seorang 

pengusaha kayu swasta. Sejarah juga mencatat jika kepemilikan Dupree 

tersebut hanya berlangsung hingga tahun 1677. tepatnya pada masa 

pemberontakan Truno Joyo. Oleh pihak kongsi dagang VOC, galangan 

tersebut dibangun kembali sekitar tahun 1679 setelah pemberontakan 

dipadamkan. VOC selanjutnya menggunakan galangan kapal ini sebagai 

bengkel perbaikan armada-armada lautnya. Pada tahun 1832, kepemilikan 

galangan kapal ini berpindah ke tangan Horning asal Belanda dan 

pemborongnya diketahui bernama Browne. Selanjutnya pada tahun 1849 

perusahaan Browne En Co diketahui sebagai pemiliknya. dan berpindah 

tangan lagi kepada Firma Nering Bogel en Dunlop pada 1878.( Widi, 2009:1). 

ketika dibawah perusahaan Browne En Co, galangan kapal Lasem terkenal se 
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Asia Tenggara. Dalam kurun waktu dua tahun, galangan itu mampu 

memproduksi 35 kapal.(Kompas, 10-12-2009: 34).  Selain mendapatkan hak 

monopoli pembelian penebangan kayu dan ekspor kayu, pedagang Cina juga 

mendapatkan hak monopoli pembuatan garam dan penjualannya. Akan tetapi, 

hak monopoli yang paling besar yang dalam hal keuntungan financial yang 

didadapatkan pedagang Cina adalah dalam hal perdagangan candu.  

Candu mulai diperdagangkan di Jawa secara terang-terangan pada 

masa Amangkurat II, hal ini akibat dari perjanjian yang dilakukan antara 

Amangkurat II dengan pihak VOC pada bulan Oktober 1677 dan Januari 

1678. Dalam perjanjian itu, VOC dijanjikan untuk mendapatkan hasil dari 

pajak pelabuahan-pelabuahan daerah pesisir sampai hutangnya lunas. Hak 

pembelian beras dan gula. Hak monopoli atas impor tekstil dan candu dan 

pembebasan dari cukai (Ricklefs, 2007:176).  

Penikmat candu tersebar di berbagai kalangan dan meluas di Jawa 

khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur pada masa akhir abad ke 19 dan awal 

abad ke 20. Kalangan atas mengonsumsi candu sebagai gaya hidup, 

disuguhkan sebagai tanda kehormatan bagi tetamu di rumah para bangsawan 

Jawa dan China, kelompok masyarakat lain juga menjadi pecandu, meskipun 

kebanyakan mengonsumsi candu kualitas rendah. mereka adalah kaum 

pengembara musisi, seniman teater rakyat, pedagang keliling dan tukang-

tukang upahan di perkebunan yang memakai candu untuk menikmati sensasi 

khayali, merajut mimpi dan mengurangi pegal-pegal di badan. Tahun 1890, 

banyak yang mengaku pada awalnya mereka mencoba candu untuk 
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meringankan penderitaan atas keluhan sakit kepala, disentri, asma, demam 

biasa hingga malaria, tuberkolosis (batuk berdarah), menghilangkan letih-lesu 

bahkan mengobati penyakit kelamin. Di kalangan para seniman yang harus 

begadang karena pekerjaan, misalnya sinden dan dalang, penari, pemain 

teater, candu diyakini dapat membuat mereka kuat terjaga dan tetap bugar. 

(widi, 2010:1) 

Di daerah Lasem. Perdagangan candu berkembang cukup pesat, hal 

ini dikarenakan banyaknya permintaan candu dari etnis Cina dan pribumi di 

daerah Lasem. Pelabuhan lasem merupakan pintu masuk utama impor candu. 

Karena banyaknya permintaan candu didaerah Lasem, banyak candu-candu 

yang diselundupkan oleh pedagang Cina di Lasem melalui gorong - gorong 

yang dibuat di sepanjang sungai Lasem. Penyelundupan candu ini semakin 

memperkaya orang-orang Cina di Lasem. Salah satu bukti dari keuntungan 

yang diperoleh dari orang-orang Cina yang ada di Lasem adalah bangunan 

rumah yang dibuat disamping kelenteng Cu An Kiong. Rumah ini  dibangun 

di atas tanah seluas 5.5oo meter dan bekas gorong-goronnya masih dapat di 

lihat sampai sekarang (kompas, 10-12-2009: 34). 

Penopang kehidupan orang-orang Cina di Lasem yang memiliki peran 

ekonomi yang besar pada akhir abad ke 19, selain perdagangan candu yang 

dimonopoli dan yang sebagian besar diselundupkan. Perekonomian yang 

menunjang orang-orang Cina di Lasem adalah perdagangan batik. Akhir abad 

ke 19 dan awal abad ke 20, batik - batik yang diproduksi di kota-kota seperti 

Lasem, Solo, Pekalongan, dan lain-lain. mengalami perkembangan yang 
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cukup pesat. Perkembangan yang cukup pesat ini dikarenakan beberapa faktor 

antara lain (1). kebijakan pertekstilan pemerintah Belanda yang mengimpor 

kain sutera dan mori dari India untuk bahan kain batik dan impor bahan 

pewarna batik dari Cina. (2). di pakainya batik sebagai pakaian dalam 

pertemuan - pertemuan bangsawan. (3) pembangunan sarana dan prasarana 

seperti, (a). Didirikannya Textile institute en batik proef - station (lembaga 

tekstil dan penelitian batik) di Bandung pada tahun 1922. (b) didirikannya 

Cosultatie Bureau Voor Zuid Midden Java (Biro konsultasi untuk pusat 

penelitian batik di jawa tengah bagian selatan) di Yogyakarta pada tahun 

1933. (4). Membanjirnya kain mori dari Jepang dengan harga yang murah 

mulai awal abad 20. (5). diperbolehkannya warga kebanyakan memakai batik 

dalam kehidupan sehari - hari (Wibowo, 2008:91). 

 Wibowo dalam Veldhuisen dalam dalam bukunya Batik Belanda 

1840–1940  menyatakan bahwa batik yang diperoduksi di Lasem pada 

pertengahan abad 19 mulai muncul sebagai pusat produksi batik ekspor yang 

sangat penting selain daearah penghasil batik di Batavia, Semarang dan 

Surabaya (Wibowo, 2008:102) 

Pada masa awal-awal berdirinya batik tulis Lasem, terdapat tiga 

perusahaan batik besar yang berdiri. Perusahaan itu adalah Sekar Kencana, 

Maranatha, dan Padi Boloe. Ketiga perusahaan batik mempunyai jumlah 

produksi, pekerja dan daerah pemasaran yang berbeda. Akan tetapi, bahan 

yang digunakan sebagai bahan pembuatan batik adalah sama yaitu kain mori. 

Perbedaan ini dikarenakan selera konsumen yang berbeda-beda dalam menilai 
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batik. Kemungkinan besar, konsumen lebih menyukai batik yang dibuat sekar 

kencana karena mempunyai jumlah produksi yang banyak dan pemasaran 

yang luas. Hal ini mengartikan bahawa, batik yang dibuat Sekar Kencana lebih 

banyak diterima kalangan luas daripada yang dibuat Maranatha da Padi Boloe. 

Kemajuan - kemajuan yang dicapai para pembuat dan pedagang batik 

di Lasem mencapai puncaknya pada awal abad ke 20. Kain batik di Lasem, 

yang mempunyai khas warna merah, atau sering yang disebut menyerupai 

warna darah ayam ini dipasarkan bukan hanya di kota-kota besar pulau Jawa, 

akan tetapi mencapai Pulau Sumatra bahkan sampai ke luar negeri.  

Perusahan batik Sekar Kencana pada awal abad ke 20, rata-rata 

mempunyai jumlah produksi 2000 kain batik per tahun dengan jumlah pekerja 

sebanyak 350 pekerja dengan daerah pemasaran Semarang, Batavia, Surabaya, 

Palembang, Jambi, Singapura, Malaysia dan Suriname. Perusahaan batik 

Maranatha pada awal abad 20, rata - rata mempunyai jumlah produksi sebesar 

1500 per tahun dengan jumlah pekerja 300 orang dan mempunyai daerah 

pemasaran seperti Semarang, Batavia, Bali, Jambi, dan Malaysia. Sedangkan 

perusahaan batik tulis Padi Boloe, pada awal abad ke 20 bisa memprodukisi 

batik dengan jumlah rata - rata sebesar 1000 kain per tahun dengan jumlah 

pekerja sebanyak 250 orang. Pemasaran batik perusahaan Padi Boloe adalah 

Semarang, Surabaya, Batavia, Palembang, dan Malaysia. Untuk lebih mudah 

memahaminya, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut : 
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Tabel 3.3.  Keaktifan Produkisi Perusahaan Batik di Lasem. 

No Nama 
Perusahaan 

Jenis 
Bahan 

Jumlah 
Pekerja 

Jumlah 
Produksi 

Daerah 
Pemasaran 

1 Sekar kencana Kain 
Mori 

350 
Orang 

2000 Semarang 
Batavia 

Surabaya 
Palembang 

Jambi 
Singapura  
Malaysia 
Suriname 

2 Maranatha Kain 
Mori 

300 
Orang 

1500 Semarang 
Batavia 

Bali 
Jambi 

Malaysia 
3 Padi Boloe Kain 

Mori 
250 

Orang 
1000 Semarang 

Surabaya 
Batavia, 

Palembang 
malaysia 

Sumber: Wibowo, 2008:101-107 

Selain faktor-faktor yang membuat kemajuan di bidang industri batik 

yang disebutkan di atas. Ada beberapa faktor khusus yang membuat batik 

Lasem  cepat berkembang yaitu pelabuhan Lasem. Pelabuhan Lasem 

merupakan faktor terpenting dalam penyaluran batik Lasem, karena lewat 

pelabuhan Lasen inilah kegiatan ekspor dan impor barang di Lasem, atau 

dalam kata lain, pelabuhan Lasem merupakan pintu gerbang masuk dan 

keluarnya barang dari dan ke Lasem. Pembangunan jalan kereta api pada 

tahun 1883-1900 yang menghubungkan Semarang-Lasem, yang di bangun 

oleh Semarang-Juwana Stoomtram Maatschappaj (sjs). (Masandhy, 2010:1) 

turut adil dalam mempercepat proses pendistribusian barang - barang dari dan 

ke Lasem, terutama dalam pendistribusian batik ke luar Lasem. 



81 

 

Selain usaha-usaha yang di dapat dari hak monopoli yang di berikan 

pemerintah Belanda terhadap orang-orang Cina dan perdagangan batik. 

Aktivitas perekonomian lain yang di lakukan orang-orang Cina adalah 

berdagang barang - barang kelontong dan obat-obatan. Kebanyakan usaha ini 

di lakukan dirumahnya masing-masing yang sering disebut dengan ruko 

(Rumah Toko ). Selain usaha dagang, orang-orang Cina ada yang bekerja pada 

pemerintahan Hindia Belanda. Mereka adalah Kapiten Cina (kepala desa 

orang-orang Cina di suatu daerah), pekerja pegadaian, penarik jalan tol 

menuju pasar, dan penarik pajak. (Winarno, Wawancara: 25-06-2010). Orang-

orang Cina juga ada yang menjadi guru sekolahan yang hanya diperuntukan 

untuk anak-anak keturunan etnis Tionghoa (Paing, Wawancara: 26-06-2010). 
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BAB IV 

PEREKONOMIAN ETNIS TIONGHOA DI KOTA LASEM ZAMAN  

TRANSISI KEMERDEKAAN 

 

A. Perekonomaian Etnis Tionghoa Di Kota Lasem Zaman Jepang. 

Di dalam usahanya untuk membangun suatu imperium di Asia, Jepang 

telah meletuskan perang di Pasifik. Tanggal 8 Desember 1941 secara tiba-tiba 

Jepang menyerbu ke Asia Tenggara dan membom Pearl Harbor yakni 

pangkalan terbesar angkatan laut Amerika di Pasifik. Lima jam setelah 

penyerangan atas Pearl Habor itu, gubernur jendral Hindia Belanda Tjarda 

Van Starkenborgh Stachouwer menyatakan perang terhadap Jepang 

(Poesponegoro, 1993:1). 

Tanggal 10 Januari 1942, penyerbuan Jepang ke Indonesia dimulai. 

Pada tanggal 15 Februari, pangkalan Inggris di Singapura, yang menurut 

dugaan takkan terkalahkan, menyerah. Pada akhir bulan itu, bala tentara 

Jepang menghancurkan armada gabungan Belanda, Inggris, Australia, dan 

Amerika dalam pertempuran di laut Jawa (Ricklefs, 2007:401) 

Kekuatan invansi Jepang di Jawa itu menunjukkan jumlah yang lebih 

besar daripada kekuatan pihak serikat. Di samping itu pihak Jepang memiliki 

bantuan udara taktis, sebaliknya pihak Belanda tidak memilikinya karena 

kekuatan udaranya sudah dihancurkan pada pertempuran-pertempuran 

pertama di bagian-bagian lain Indonesia maupun Malaya (Poesponegoro, 

1993:3) 
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Kemenangan-kemenangan Jepang yang luar biasa di sambut dengan 

meriah oleh penduduk pribumi. Tidak mengherankan apabila rakyat Indonesia 

memberikan sedikit sekali bantuan kepada pasukan Hindia yang terancam dan 

kadang-kadang dengan senang hati berbalik melawan orang-orang sipil dan 

serdadu-serdadu Belanda (Ricklefs, 2007:402). Pada tanggal 1 maret 1942 

tentara keenam belas Jepang berhasil mendarat ditiga tempat sekaligus, yakni 

di Teluk Banten, di Deretan Wetan (Jawa Barat) dan di Kragan (Jawa Tengah) 

(Poesponegoro, 1993:3). Pada tanggal 8 Maret 1942, pihak Belanda di Jawa 

menyerah dan Gubernur Jendral Van Starkenborgh di tawan oleh pihak 

Jepang. Berakhirlah kekuasaan Belanda di Indonesia.( Ricklefs, 2007:402. ) 

Beberapa bulan sebelum perang, banyak fasilitas perekonomian 

Belanda telah dipindahkan dari kota-kota besar kepedalaman untuk 

mengantisipasi serbuan pihak luar. Pengusaha - pengusaha besar Cina di kota-

kota utama juga memindahkan barang - barang simpanan mereka kekota - kota 

sekunder atau pedalaman (Yang, 2007:85). Evakuasi tersebut dilakukan pihak 

Belanda dan pedagang Cina yang mempunyai usaha yang besar, tidak 

ketinggalan pula para pengusaha kelas menengah ke bawah. Evakuasi ini 

semakin bertambah besar ketika perang dimulai dan tanda-tanda kekalahan 

pihak Belanda semakin nyata.  Dalam beberapa kasus, pengungsian ini 

dilaksanakan karena mendapat perintah dari pemerintahan Hindia Belanda 

untuk memudahkan politik bumi hangus. Politik bumi hangus yang dilakukan 

Belanda adalah pabrik-pabrik yang diratakan tanah oleh korps peledak tentara 



84 

 

Belanda. Sebagai catatan, dari 130 penggilingan padi di Jawa tahun 1940, 

hanya 32 yang luput dari penghancuran ini (Yang, 2007:86). 

Perpindahan yang besar-besaran yang dilakukan pemerintah Hindia 

Belanda, pengusaha Belanda dan pengusaha Cina tidak sepenuhnya atas 

perintah dari pemerintah pusat Hindia Belanda di Batavia, akan tetapi, hal ini 

tidak lepas dari kesadaran diri sendiri untuk mengamankan jiwa dan harta 

bendanya. Pemerintah Hindia Belanda dan pengusaha Belanda menyadari 

bahwa musuh perang mereka adalah Jepang. Jika Jepang dapat mengalahkan 

pemerintahan Hindia Belanda, maka mereka akan menjadi orang terjajah. 

Sebelum semuanya bertambah buruk bagi mereka. maka mereka 

mengungsikan jiwa dan harta bendanya ke pedalaman atau ke daerah yang 

dianggap aman. 

Pengungsian yang dilakukan pemerinth Hindia Belanda dan 

pengusaha Belanda sama pentingnya bagi para pemimpin komonitas Cina dan 

pengusaha Cina. Bagaimana pun mereka dikait-kaitkan dengan aktivitas-

aktivitas yang dianggap pihak Jepang sebagai sikap perwujudan dari sikap 

permusuhan (Yang, 2007:86). 

Kemenangan-kemenangan yang diraih Jepang selama perang di 

Indonesia khususnya dan Asia Pasifik pada umumnya tak memberi pengaruh 

tekanan yang besar kepada pengusaha atau masyarakat Cina. Ancaman 

sesungguhnya bagi masyarakat Cina adalah bukan Jepang melainkan datang 

dari dalam Indonesia sendiri. Selama ini, fokus masyarakat Cina adalah 
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perang yang berlangsung di Asia Pasifik sehingga ancaman dari masyarakat 

pribumi Indonesia sangat tidak terduaga. 

Kemenangan Jepang atas pemerintahan Hindia Belanda dan 

pendaratan yang dilakukan Jepang di Sumatra dan Jawa disambut dengan 

antusias oleh warga Indonesia. Seperti yang dikatakan Ricklefs di atas, bahwa 

tidak mengherankan apabila rakyat Indonesia memberikan sedikit sekali 

bantuan kepada pasukan Hindia Belanda yang terancam dan kadang-kadang 

dengan senang hati berbalik melawan orang-orang sipil dan serdadu-serdadu 

Belanda (Ricklefs, 2007:402). Mungkin yang di maksud Ricklefs orang-orang 

sipil bukan hanya orang-orang Belanda. Akan tetapi, orang-orang yang 

dianggap kooperasi dengan pihak pemerintahan Hindia Belanda yaitu orang 

Eropa, orang-orang Cina dan orang-orang pribumi yang dianggap bekerja 

dengan pihak Belanda.  karena Yang dalam bukunya Elit Bisnis Cina di 

Indonesia dan Masa Transisi Kemerdekaan 1940-1950 menyatakan bahwa 

bukan hanya serdadu - serdadu Belanda dan orang sipil Belanda yang diserang 

Cina. Akan tetapi gudang-gudang besar dan pabrik-pabrik Belanda dijarah 

oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat Cina juga menjadi sasaran empuk aksi 

penjarahan dan perampokan. (Yang, 2007:86 ) Kerusuhan ini baru menjadi 

agak tenang setelah pihak Jepang mengultimatum hukuman mati kepada siapa 

saja yang membuat kerusuhan dan penjarahan. 

Pendaratan Jepang di Lasem pada khususnya dan di Indonesia pada 

umumnya diawali pertempuran antara Jepang dan Belanda di Laut Jawa. 

Adapun salah satu pesawat Belanda yang terkenal dengan nama pesawat 
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Cocor Merah jatuh di Teluk Bonang ketika pertempuran ini terjadi di Laut 

Jawa tepatnya sebelah utara kota Lasem (Paing, Wawancara: 26-06-2010). 

Pelabuhan Lasem menjadi target penghancuran oleh Jepang, yang pelabuhan 

Lasem menjadi pusat industri amunisi Hindia Belanda (Unjiya, 2008:116) 

Jepang mendarat di sebelah timur pantai Lasem setelah mengalahkan Belanda 

tepatnya di daerah pantai Kragan pada hari Minggu tanggal 1 Maret 1942. 

Keadaan Lasem tidak berbeda jauh dengan keadaan-keadaan daerah di 

Indonesia pada umumnya, setelah pertempuran Belanda dan Jepang di daerah 

Lasem yang dimenangkan Jepang. Di waktu pagi harinya, semua tentara dan 

warga sipil Belanda dan orang-orang pribumi yang bekerja pada kantor-kantor 

pemerintahan Belanda, yang bertugas dari sarang sampai Lasem mundur 

semua dan berkumpul di kantor telvon Lasem untuk mengungsi ke daerah 

Cilacap. Beberapa dari pegawai yang diajak Belanda adalah pegawai telpon, 

mereka adalah Bapak Kasiran, Bapak Nan, Bapak Daim dan Bapak Kartadjo 

Ruwah. Ketika pengungsian mereka baru sampai daerah Bawen, mereka 

dilepaskan oleh Belanda dan meminta Bapak Paing untuk mejemput mereka 

pada keesokan harinya (Paing, Wawancara: 26-06-2010). 

Tentara Jepang datang dari arah timur menuju ke kota Lasem pada 

sore harinya, mereka tiba di Lasem kira-kira pukul 15.00.  Mereka 

menggunakan kendaraan jip untuk menempuh perjalanan dari Kragan menuju 

Lasem. Tentara Jepang yang datang ke Lasem hanya sebanyak tempat di 

mobil jip. Sesampainya di Lasem, tempat yang mereka tuju kali pertama 

adalah kantor telpon Lasem. kemungkinan besar, mereka ingin memastikan 
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apakah para tentara dan warga sipil Belanda sudah berkumpul semua di kantor 

apa belum untuk mereka tawan. Akan tetapi, apa yang mereka cari sudah tidak 

ada di sana. 

Tentara Jepang kemudian pergi meninggalkan kantor telpon, mereka 

berhenti di sebuah toko makanan milik etnis Tionghoa Lasem. Mereka 

mengambil secara paksa semua bahan makanan, terutama roti dan diangkut di 

kendaraan jip tentara Jepang. Setelah memenuhi mobil jip dengan makanan, 

mereka munuju ke timur untuk kembali lagi ke Kragan (Paing, Wawancara: 

26-06-2010).  

Malam harinya, tentara Jepang yang berlabuh di Kragan menuju kota 

Lasem, panjang iring-iringan tentara Jepang yang datang ke Lasem adalah 

mulai dari alun-alun kota Lasem sampai dengan kantor telpon. Sebelum para 

tentara Jepang berdatangan ke kota Lasem, banyak orang-orang etnis 

Tionghoa yang  mengungsi keluar kota Lasem menuju daerah pedalaman. 

Sebagian besar mereka menuju daerah Pamotan. Pada pagi harinya sebelum 

matahari terbit, banyak terjadi perampokan di daerah Lasem di rumah-rumah 

warga Cina, terutama Cina yang kaya dan kantor - kantor milik pemerintahan 

Belanda. Sama halnya dengan daerah-daerah di Indonesia pada umumnya, 

yang melakukan perampokan ini adalah orang - orang Jawa. 

Bapak Paing sedikit banyak mengetahuai perampokan-perampokan 

yang terjadi di Lasem. Beliau menceritan kejadian perampokan yang di Lasem 

yang dikatahui sebagai berikut. 

Salah satu tetangga saya yang bernama Dul Mutholib, 
merampok kantor pegadaian. Dia membawa sebuah dandang 
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yang besar, di dalam dandang itu berupa kain dan pakaian. Salah 
satu tangan Pak Dul Mutholib masih membawa sandal ukuran 
37. Sandal itu kemudian saya mita. Selain kantor pegadaian, 
saya juga mengetahui perampokan toko tekstil di daerah 
Babagan. Salah seorang tetangga saya yang bernama Kartubi 
mendapatkan sebuah emas satu peti. Perampokan yang terjadi di 
Lasem kebanyakan dari daerah Pamotan dan daerah Sedan, 
terutama daerah Sedan. Perampokan baru sedikit mereda ketika 
bangsa Jepang mengambil tindakan militerisme. Pemimpin - 
pemimpin perampok yang masih melakukan perampokan sejak 
kebijakan militerisme diumumkan akan di hukum mati. Setelah 
keadaan sedikit tenang. Banyak orang-orang Cina yang kembali 
lagi ke Lasem (Paing, Wawancara: 26-06-2010).  
 

Masa awal kedatangan pemerintahan Jepang di Lasem, perekonomian 

di Lasem hancur total. Tidak ada pasar yang buka, toko-toko besar milik 

orang-orang Cina banyak yang tutup. Begitu pula dengan toko-toko milik 

orang-orang pribumi. Orang-orang Cina banyak yang hidup tertekan karena 

Jepang menganggap Cina sebagai musuh. Hukuman mati akan diberikan 

kepada orang-orang Cina bagi mereka yang tidak mempunyai dokumen 

kewarganegaraan Hindia Belanda (Winarno, Wawancara: 25-06-2010).  

Tujuan utama ekonomi Jepang setelah penaklukan-penaklukan di 

wilayah Indonesia adalah menyusun dan mengarahkan kembali perekonomian 

Indonesia dalam rangka menopang upaya perang Jepang dan rencana-

rencananya bagi dominasi ekonomi jangka panjang terhadap Asia Timur dan 

Tenggara. Peraturan-peraturan baru yang mengendalikan dan mengatur 

kembali hasil - hasil utama Indonesia serta putusnya hubungan dengan pasar-

pasar ekspor tradisional, secara bersama-sama menimbulkan kekacauan dan 

penderitaan yang menjadikan tahun-tahun terburuk dari depresi tampak ringan 

(Ricklefs, 2007:408). Control pihak Jepang terhadapnya lesunya 
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perekonomian berpengaruh besar terhadap bisnis Cina secara umum. Muncul 

beragam bentuk larangan dan pengawasan pada berbagai sektor ekonomi, 

mulai dari bisnis eceran sampai pertambangan, dari suplai bahan baku industri 

sampai ketingkatan penjual (Yang, 2007:97) 

Orang-orang Cina di Lasem juga mengalami tekanan financial yang 

hebat, setelah mengalami perampokan besar-besaran pada saat Belanda 

menyerah kepada Jepang, orang-orang Cina dihadapkan pada situasi yang 

sangat sulit, banyak dari gudang-gudang Cina yang dirampas pihak  Jepang 

untuk menimbun bahan makanan dan amunisi. Orang-orang Cina banyak 

kehilangan statusnya sebagai pemegang ekonomi di Lasem dan digantikan 

oleh orang-orang pribumi sebagai penjual bahan-bahan pokok. Pada setiap 

satu minggu sekali, pihak Jepang menjual barang-barang pokok untuk di 

salurkan ke masyarakat Lasem. Orang-orang tidak semuanya dapat membeli 

barang-barang pokok ini. Pihak Jepang membatasi jumlah pedagang yang 

dapat menjual barang-barang ini dengan cara satu pedagang mandapat satu 

wilayah dusun untuk memperdagangkan dagangan barang pokok yang dijual 

Jepang. 

Galangan kapal Lasem yang hancur ketika terjadi perang antara 

Jepang dan pihak Belanda, diperbaiki lagi. Bahkan Jepang menjadikan 

galangan kapal ini lebih besar daripada sebelumnya dengan membangun dua 

galangan kapal lagi di sebelah galangan kapal yang sudah ada (Paing, 

Wawancara: 26-06-2010). Pada zaman Jepang, galangan difungsikan untuk 

membuat kapal pengangkut perlengkapan militer untuk dibawa ke Morotai 
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dan Papua. Tahun 1942, Jepang berhasil memproduksi 150 kapal dan pada 

tahun 1943 membuat 127 kapal. Tahun 1944, Jepang merencanakan membuat 

700 kapal. Tetapi, hanya terealisasi 343 kapal. (Kompas, 10 – 12 - 09:34) 

Kemajuan yang pesat dalam bidang perkapalan di galangan kapal 

Lasem tidak turut serta memajukan perekonomian orang-orang Cina di Lasem. 

Hal ini dikarenakan, hak monopoli penebangan kayu dan penjual kayu yang di 

dapat pada masa pemerintahan Belanda tidak di dapat lagi pada masa 

pemerintahan Jepang. Seperti yang diterangkan di atas, Jepang mengontrol 

sangat ketat perekonomian di Indonesia pada umumnya dan di Lasem pada 

khususnya. Semua pengawasan dari penebangan kayu sampai pegiriman kapal 

dilakukan oleh militer Jepang, sedangkan pekerja-pekerjanya adalah orang-

orang pribumi yang sebagian besar didatangkan dari daerah Karang Anyar, 

Solo, dan Boyolali (Winarno, Wawancara: 25-06-2010).  

Masa pemerintahan Jepang ini memberikan tekanan yang hebat bagi 

orang-orang Cina. Dari pihak atas, kontrol yang sangat ketat di lakukan 

pemerintahan Jepang kepada mereka. sedangkan dari bawah, penduduk 

pribumi mulai bangkit dikarenakan diberikannya kesempatan oleh pemerintah 

Jepang untuk menjalankan aktivitas ekonomi. Orang-orang Cina, sebagian 

besar hanya berprofesi sebagai pedagang batik dan barang-barang kelontong 

dengan omset yang sangat kecil. 

Batik Tulis Lasem, yang pada masa krisis ekonomi di tahun 1930-an 

mengalami lonjakan produksi dengan pemasaran yang sangat luas, bahkan 

mencapai luar negeri. Pada masa Jepang mengalami penurunan yang sangat 
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drastis.  Jumlah produksi batik Tulis Lasem pada masa pemerintahan Hindia 

Belanda rata-rata dapat memproduksi 1500-2000 kain batik pertahun. 

Sedangkan pada pemerintahan Jepang, batik Tulis Lasem rata-rata hanya 

memproduksi 15 kain pertahun sehingga terjadi penurunan sebasar 99,25%. 

Batik tulis Sekar Kencana, pada masa pemerintahan Jepang rata-rata 

hanya berhasil memproduksi 15 kain batik pertahun dengan jumlah pekerja 10 

orang. Daerah pemasarannya hanya kota-kota  besar di Jawa dan Sumatera 

seperti Semarang, Surabaya, Jambi, dan Palembang. Batik Moronatha pada 

masa pemerintahan jepang, rata-rata juga hanya menghasilkan 15 kain batik 

dengan 7 orang pegawai. Daerah pemasarannya hanya di kota Semarang dan 

Surabaya. Usaha batik Tulis Padi Bolue mempunyai nasib yang sama seperti 

batik Moronatha yaitu rata-rata hanya memproduksi 15 kain dalam setahun, 

yang dikerjakan oleh 7 pekerja dengan daerah pemasaran hanya daerah 

Semarang dan Surabaya.  

Tabel 4.1 Keaktifan Produkisi Perusahaan Batik di Lasem pada Masa 

Penjajahan Jepang 

No Nama 
Perusahaan 

Jenis 
Bahan 

Jumlah 
Pekerja 

Jumlah 
Produksi 

Daerah 
Pemasaran 

1 Sekar kencana Kain Mori 10 Orang 15 Semarang, 
Surabaya, 

Jambi, 
Palembang 

2 Maranatha Kain Mori 7 Orang 15 Semarang 
dan Surabaya

3 Padi Boloe Kain Mori 7 Orang 15 Semarang 
dan Surabaya

Sumber: Wibowo, 2008:101-107 



92 

 

 Orang-orang Cina di Indonesia pada umumnya dan di Lasem pada 

Khususnya menyadari bahwa mereka dianggap musuh oleh pihak Jepang. 

Ketika orang-orang Cina mengetahui, bahwa pemerintahan Jepang ingin 

memusnahkan pengaruh barat di Indonesia dengan cara melarang pemakaian 

bahasa Belanda dan bahasa Inggris, serta ingin menumbuhkan budaya Jepang 

di Indonesia dengan cara pemakaian bahasa Jepang dan pakaian Jepang 

(Recklefs, 2007:410).  Program ini dimanfaatkan oleh orang-orang Cina 

Lasem dengan cara memproduksi kain batik dengan corak khas Jepang yang 

diberi nama batik Hokokai. Tetapi hal ini tidak banyak membantu orang-orang 

Cina Lasem dalam hal perekonomiannya 

 

B. Perekonomian Etnis Tionghoa di Kota Lasem pada Masa Revolusi 

Tanggal 17 Agustus, Ir. Soekarno yang didampingi Moh. Hatta telah 

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi kemerdekaan 

Indonesia dibaca di depan rumahnya Ir. Soekaro sendiri di jalan Penggasaan 

Timur nomer 56. Teks proklamasi dibacakan pada pukul 10.30 (waktu Jawa 

pada jaman Jepang), 10.00 WIB sekarang, sebelumnya pulang Bung Hatta 

berpesan kepada para pemuda yang berkerja pada pers dan kantor berita 

terutama B.M. Diah untuk memperbanyak teks proklamasi dan 

menyiarkannya keseluruh dunia (Poesponegoro, 1993:89) 

Republik Indonesia telah lahir. Sementara itu, sekutu sebagai pihak 

yang menang, yang hampir sama sekali tidak mengetahui apa yang telah 

terjadi di Indonesia selama berlangsungnya perang, dengan tergesa-gesa 



93 

 

merencanakan kedatangan mereka untuk menerima penyerahan pihak Jepang 

dan memulihkan kembali rezim kolonial akan tetapi, zaman Jepang telah 

menciptakan kondisi yang begitu kacau, telah begitu mempolitisasi rakyat dan 

telah begitu mendorong para pemimpin dari generasi tua maupun muda untuk 

mengambil prakarsa, sedemikian rupa sehingga pihak sekutu menghadapi 

suatu perang revolusioner (Ricklefs, 2007:427). 

Pada masa awal-awal Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. 

Komandan militer Jepang menjadi bingung. Perinta -perintah yang diterima 

dari Allied Southeast Asia Command  jelas menyuruhnya mempertahankan 

status Qou politiknya hingga pasukan sekutu mengambil alih. Namun, dia 

percaya bahwa Soekarno akan berjuang mati–matian mempertahankan status 

Indonesia untuk menambah kenyakinannya, bahwa setiap usaha menekan 

republik yang baru saja diproklamasikan itu dan pergerakan kebangsaan yang 

mendukungnya, akan berakibat pertempuran darah yang hebat. Orang Jepang 

mungkin saja memenangkan pertempuran semacam itu, tetapi harus dibayar 

dengan korban yang besar. Hingga kedatangan sekutu pada akhir bulan 

September, kebijakan Jepang tidak pasti, maju-mundur, dan penuh kompromi, 

serta berusaha menghindari konfrontasi dengan revolusi Indonesia. Mereka 

pada umumnya takut terang-terangan menentang pembentukan pemerintah 

Indonesia dengan cara berusaha menghentikan pertumbuhan militer Indonesia 

(Kahin, 1995:174). 

Euvoria revolusi segera mulai melanda negeri ini, khusunya kaum muda 

Indonesia merespons kegairahan dan tangan kemerdekaan. Para komandan pasukan 
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Jepang di daerah - daerah sering meningalkan wilayah-wilayah perkotaan dan 

menarik mundur pasukan mereka kepinggiran kota guna menghindari konfrontasi. 

Banyak yang dengan bijaksana memperbolahkan pemuda - pemuda Indonesia 

memperoleh senjata (Ricklefs, 2007:433). 

Pada masa akhir pendudukan jepang dan masa awal republik 

Indonesia, keadaan ekonomi sangat kacau. Hiperinflasi menimpa Negara 

republik Indonesia yang baru berumur beberapa bulan itu, sumber inflansi 

adalah beredarnya mata uang rupiah Jepang secara tak terkendali 

(Poesponegoro, 1993:172). Keadaan ini diperparah dengan politik hangus 

bumi oleh para pejuang Indonesia. Banyak kantor-kantor pemerintah dan 

pabrik-pabrik yang diratakan dengan tanah agar tidak bisa dikuasi sekutu yang 

datang ke Indonesia. Untuk medan pertempuran, para pejuang Indonesia 

banyak yang menggunakan sistem perang gerilya karena sudah menguasai 

medan daerahnya. Untuk itu, banyak jembatan-jembatan yang di hancurkan. 

Hal itersebut bertujuan untuk menghambat perjalanan dan mempersempit 

ruang gerak tentara Belanda dan sekutunya. Pada kenyataannya, politik 

hangus bumi ini tidak hanya memengaruhi dalam segi mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia saja. Akan tetapi, politik hangus bumi juga sangat 

memengaruhi dalam bidang ekonomi yang sangat besar. Distribusi kebutuhan 

pokok hampir tidak bisa dilaksanakan. 

Mata uang Jepang yang beredar tak terkendali di masyarakat 

diperkirakan berjumlah empat milyar, sedangkan yang beredar di Jawa sampai 

bulan Agustus berjumlah 1,6 milyar. Keadaan ini diperparah ketika pasukan 
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serikat menguasai kota-kota besar Indonesia. Dalam penguasaan pasukan 

serikat inilah, bank-bank yang ada di kota tersebut juga dikuasai. Akibatnya, 

cadangan uang yang ada di bank-bank yang dikuasai pasukan serikat 

diedarkan ke masyarakat dengan jumlah 2,3 milyar untuk membiayai operasi 

perang dan menggaji pegawainya dengan tujuan mengembalikan 

pemerintahan Hindia Belanda (Peosponegoro, 1993:172). 

Pemerintah Indonesia tidak bisa melarang beredarnya mata uang 

Jepang. Hal ini dikarenakan pemerintahan yang baru terbentuk ini belum 

mempunyai mata uang. Sementara itu, pemerintah tidak mempunyai cadangan 

uang. Penerimaan pajak dan bea cukai berkurang, sedangkan pengeluaran 

untuk membiayai perang revolusi sangat besar. Hal ini semakin memperparah 

perekonomian Indonesia. Untuk mengatasinya, pemerintah Indonesia 

mengeluarkan peratauran yang menyatakan bahwa hanya tiga mata uang yang 

belaku di wilayah Indonesia yaitu: De Javasche Bank, mata uang 

pemerintahan Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang (Poesponegoro, 

1993:173) 

Inflasi yang terjadi di Indonesia diakibatkan banyaknya uang yang 

beredar di Indonesia dengan sedikitnya barang produksi yang dikonsumsi. 

Keterbatasan barang produksi untuk dikonsumsi yang ada dikarenakan 

Belanda melakukan blockade ekonomi terhadap semua barang-barang ekspor 

dan impor Indonesia. Tindakan blockade ini di mulai pada bulan November 

1945. Kegiatan blockade ini diperparah dengan diberlakukannya uang NICA 

di daerah yang diduduki serikat untuk menggantikan uang pendudukan Jepang 
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yang sudah sangat menurun nilai kursnya. Dengan semakin banyaknya uang 

yang beredar di wilaayah Indonesia, baik yang belum diduduki serikat ataupun 

yang sudah diduduki Serikat, semakin memperparah adanya inflasi 

(Poesponegoro, 1993:173-174) 

Upaya pemerintah untuk mengurangi adanya inflasi adalah dengan 

mengeluarkan uang kertas baru yang dinamakan ORI (ejaan Van Ophuyzen) 

pada bulan Oktober untuk menggtati mata uang Jepang. Pada bulan Oktober, 

pemerintah membentuk bank negara Indonesia. Selain upaya yang dilakukan 

di dalam negeri, pemerintah juga melakukan hubungan hubungan politis 

dengan luar negeri, salah satunya dengan bekerja sama dengan pemerintah 

India. Pemerintah Indonesia mengirim beras ke India ketika di India terjadi 

bencana kelaparan. Sebagai imbalannya, pemerintah India berjanji kepada 

pemerintah Indonesia untuk mengirimkan bahan pakaian yang sangat 

diperlukan di Indonesia (Poesponegoro, 1993:175-176). 

Proklamasi yang dikumandangkan Ir. Soekarno dan Moh Hatta pada 

tanggal 17 Agustus, dengan cepat terdengar di wilayah Lasem. Pada malam 

harinya, orang-orang Cina dan pribumi di Lasem sudah mendengar kabar 

berita tentang proklamsi melalui siaran-siaran radio yang dimilki oleh orang-

orang Cina. Pada tanggal 18 Agustus, tentara Jepang yang di Lasem dilucuti 

oleh lascar minyak Cepu. Sesudah melucuti tentara Jepang, tentara Jepang 

diangkut dan dibawa oleh Chibute ( tentara Jepang yang mengomandai tentara 

Jepang di wilayah karisidenan Pati ) ke Pati (Paing, Wawancara: 26-06-2010).  
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Masa-masa awal kemerdekaan Indonesia, di Lasem tidak tejadi 

perampokan terhadap orang-orang Cina, kalaupun ada, perampokan itu sangat 

kecil, tidak sebesar pada masa-masa awal pendudukan Jepang di Lasem, 

sehingga tidak membahanyakan orang-orang Cina di Lasem (Winarno. 

Wawancara: 25-06-2010).. Berita kemerdekaan Indonesia, sedikit-banyak 

melupakan sejenak dalam bidang ekonomi. Para pemuda Lasem bergabung 

dengan laskar minyak Cepu untuk melucuti tentara Jepang, sedangkan orang-

orang Cina bersembunyi dirumah karena khawatir kalau akan terjadiny  huru-

hara dan perampokan yang melibakan hartanya seperti yang dialami pada 

masa awal pendudukan Jepang di Lasem (Paing, Wawancara: 26-06-2010). 

 Kegiatan ekonomi di sektor pertanian mengalami kemajuan di 

wilayah Lasem pada masa-masa revolusi dari pada zaman penjajahan Jepang. 

Akan tetapi, hal ini tidak menolong pendapatan orang-orang Cina. Petani 

mempunyai cara tersendiri untuk mengolah hasil pertaniaanya yaitu dengan 

cara: (1) menyimpan barasnya untuk dikonsumsi secara pribadi. (2) 

memberikan sebagian berasnya kepada pejuang Lasem sebagai bekal makanan 

dalam melakukan perang gerilya dengan Belanda yang menduduki kota 

Lasem. (3). menjualnya kepada pedagang pribumi dari pada menjualnya 

kepada orang-orang Cina. Kalaupaun ada yang menjual kepada pihak 

pedagang Cina, itu pun dalam jumlah yang sedikit. Pemilihan petani untuk 

menjual barang dagangannya kepada pedagang pribumi karena adanya 

semangat nasionalisme. Para penduduk pribumi masih mengangagab bahwa 

orang-orang Cina adalah  bawahan Belanda. Hal ini berakibat terputusnya arus 
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rantai perekonomian antara petani dan pedagang Cina sehingga mematikan 

aktivitas ekonomi orang-orang Cina di Lasem. Selain itu, kegiatan ini juga 

sangat merugikan orang-orang Cina yang menggantungkan hidupnya menjadi 

pedagang kelontong (Winarno, Wawancara: 25-06-2010). 

Kedaan di dalam republik di Jawa pada tahun 1948 sangat kacau, 

kekuasaan republik secara efektif telah terdesak ke wilayah pedalaman Jawa tengah 

yang sangat banyak penduduknya dan sangat kekurangan beras, penderitaan ini 

samakin meningkat sebagai akibat blockade Belanda dan masuknya sekitar 6 juta 

pengungsi dan tentara. Pemerintah republik mencetak lebih banyak uang untuk 

menutup  inflansi yang melonjak (Ricklefs, 2007:456). Harga - harga kebutuhan 

pokok melambung tinggi, terutama harga beras. Hal ini menguntungkan sekali bagi 

pihak petani selaku pemproduksi beras. Inflasi yang terjadi ini juga mempengaruhi 

nasib pekerja. Penghasilan para pekerja ini menurun drastis akibat dari harga - 

harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi. Perbaikan nasib petani yang lebih 

baik ini sedikit banyak mengurangi desakan dari bawah kepada pemerintah akan 

terjadinya revolusi sosial. 

Tabel 4.2 Harga Rata - Rata per Kilo Bahan Pangan di Pusat - Pusat 
Pasar Wilayah Republik 

No Produksi Agustus 
1947 

April 1948 Juli 1948 Agustus 
1948 

1 Beras 1,66 6,76 7,44 17,50 
2 Gula 1,58 - - 7,30 
3 Garam 3,48 - - 14,30 
4 Daging 4,50-13,60 - - 76-

187,50 
5 Kedelai 2,00 - - 12,0

0 
6 Minyak Kelapa 

Per 600cc 
5,09 - - 38,2

0 
Sumber: Kahin, 1995: 318. 
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Tabel di atas, dapat dilihat bahwa kebutuhan pokok yang harganya 

melonjak dengan drastis adalah beras dan daging. Kedua barang ini 

merupakan kebutuhan pokok yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat setiap 

hari sehingga sangat wajar bila harganya melonjak sangat tinggi karena 

kurangnya pasokan produksi ke dua barang ini pada tahun 1948-an. 

Tabel 4.3 Daftar Harga Tertinggi (Maximum) Mengenai Barang - 

Barang Penting untuk Selama 3 Bulan (November 1948 - Januari 1949) 

No
. 

Jenis Barang Satuan Semarang Pati Yogya Surakarta

1 Beras Bulu No.1 Kg 26 23 24 22 
2 Beras Tjempo No.1 ; 24 21 23 21 
3 Gabah ; 15 13 13 13 
4 Padi Bulu ; 13 11 12 10 
5 Padi Tjempo ; 12 10 11 10 
6 Jagung Pipilan ; 12 11 15 14 
7 Gaplek ; 4 4 4 4 
8 Kedelai Hitam ; 18 16 22 18 
9 Gula Pasir/ ; 10 11 9 9 

10 Kopi Bubuk ; 80 80 80 75 
11 Teh Kembang ; 90 100 110 100 
12 Garam KRIStal ; 17 14 17 18 
13 Minyak Tanah Liter 20 20 25 25 
14 Daging Sapi/ 

Kerbau 
kg 70 70 70 70 

15 Telur Ayam Butir 3,5 3,5 3,5 3,5 
16 Kain Blac (Luar 

Negeri) 
Meter 200 215 250 240 

17 Kain Kamper(Luar 
Negeri) 

; 136 145 170 162 

18 Kain Blaco (Dalam 
Negeri) 

; 130 130 130 130 

19 Kain Kamper 
(Dalam negeri) 

; 130 130 130 130 

Sumber : Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 1948. dalam Arumsari, 98:2010 

 

Terputusnya rantai ekonomi di Lasem juga diakibatkan politik hangus 

bumi terhadap fasilitas-fasilitas yang di anggap strategis agar tidak di kuasai 

Belanda. Belanda mulai memasuki Lasem pada masa agresi militer II, 
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sebelum Belanda menguasai Lasem, pemuda-pemuda di Lasem membentuk 

laskar perjuangan yang dinamakan laskar rakyat. Laskar rakyat ini di pimpin 

oleh Maskor Gombi. Sadar karena tak mungkin bisa mengalahkan Belanda, 

Maskor Gombi mengambil keputusan seperti daerah-daerah yang lain yaitu 

membumi hanguskan  fasilitas-fasilitas yang ada di Lasem seperti pabrik 

galangan kapal di Dasun, kantor telepon, kantor pos, kantor pegadaian, 

jembatan Bagan dan jembatan Gilingan. Smentara itu, orang-orang pribumi 

dan Cina yang pro republik mengungsi di wilayah utara kota Lasem, yaitu di 

desa Ngemplak yang terletak di pegunungan Lasem (Paing, Wawancara: 26-

06-2010).  

Masuknya pasukan Belanda ke kota Lasem semakin memperburuk 

perekonomian di Lasem. Aktivitas perekonomian yang sudah mulai hidup 

setelah proklamasi di Indonesia mati. Setelah agresi militer Belanda ke 2 

berakhir dengan meninggalkannya pasukan Belanda dari kota Lasem. Para 

pengungsi kembali lagi ke Lasem. Kehidupan perekonomian Lasem mulai 

mengalami kehidupan kembali. Ladang pertanian dan tambak garam mulai di 

kelola kembali. Selain itu, dibentuklah suatu perkumpulan pemuda yang 

mempunyai visi dan misi mensyejahterakan rakyat Lasem, khususnya 

penduduk pribumi dengan mendirikan koperasi serta mendirikan dan 

mengelola pabrik garam di Lasem (Paing, Wawancara: 26-06-2010). 
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C. Perekonomian Etnis Tionghoa di Kota Lasem Tahun 1950. 

Tanggal 27 Desember 1949,  negeri Belanda secara resmi 

menyerahkan kedaulatan atas Indonesia, tidak termasuk Papua, kapada , 

sebuah negara Federal yang hanya bertahan secara utuh selama beberapa 

minggu saja (Ricklefs, 2007:466). Pengertian “penyerahan” kedaulatan dari 

pihak Belanda kapada RIS pada hakekatnya apa yang dilakukan pihak 

Belanda adalah mengakui kedaulatan bangsa Indonesia sendiri atas wilayah 

Nasionalnya, yang dalam hal ini diwakili oleh pihak RIS (Poesponegoro, 

1993:172) 

    RIS terdiri atas enem belas negara bagian dengan masing-masing 

mempunyai luas daerah dan jumlah penduduk yang berbeda. Di antara negara-

negara bagian yang terpenting, selain republik Indonesia yang mempunyai 

daerah terluas dan penduduk terbanyak, negara bagian RIS lainnya seperti 

Negara Sumatra Timur, Negara Sumatra Selatan, Negara Pasundan dan 

Negara Indonesia Timur. Sebagai Prisiden atau kepala Negara  pertama RIS 

adalah Ir. Soekarno, sedangkan Moh. Hatta diangkat menjadi perdana menteri 

yang utama. Kabinet RIS yang dipimpin Hatta memerintah sampai dengan 

tanggal 17 Agustus 1950. Pada hari itu,  RIS berubah menjadi Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian Negara federal itu 

tidak sampai mencapai usia 1 tahun (Poeponegoro, 1994:205-206). 

Masalah-masalah ekonomi dan sosial yang dihadapi bangsa Indonesia 

setelah pendudukan Jepang dan perang revolusi sangatlah besar. Perkebunan-

perkebunan dan instalasi-instalasi industri di seluruh penjuru negeri rusak 
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berat, mungkin yang paling penting ialah bahwa jumlah penduduk meningkat 

tajam. Diperkirakan jumlah penduduk Jawa pada tahun 1950 adalah 77,2 juta 

jiwa (Ricklefs, 2007:427) 

Kenaikan jumlah penduduk yang besar mengakibatkan orang-orang 

yang mencari kerja semakin banyak. Umumnya mereka ingin berkerja sebagai 

buruh di perkotaan. selain dari kalangan umum, banyak orang-orang yang 

berasal dari kalangan pendidikan dan para mantan pejuang gerilnya, serta para 

mantan pejabat negara-negara federal dan republic yang mengincar sebagai 

pegawai pemerintah sipil. Pemerintah dari tahun 1950 memberi kedudukan 

yang tidak sedikit dari mereka untuk duduk di kursi birokrasi dan jumlahnya 

terus membengkak. Mereka menjadikan pekerjaan dipemerintahan sebagai 

salah satu rebutan utama dari kekuasaan politik. Tahun 1950, jumlah birokasi 

bekas negara-negara federal (kira-kira 180.000 orang) dan jumlah birokrasi 

republik (kira-kira 240.000 orang) dijadikan satu. Kemudian banyak mantan 

gerilnya dan para pelajar diberi pekerjaan kantor. Karena kebanyakan birokasi 

tidak dipegang sama ahlinya, ketidakefisienan bekerja dan salah urus menjadi 

biasa. Selain itu, korupsi kecil-kecilan juga menjadi hal yang lumrah karena 

gaji yang kecil dan sangat dipengaruhi oleh inflasi (Ricklefs, 2007:474). 

Pemulihan ekspor di Indonesia juga berlangsung lambat.  Pada 

umumnya, program-program infrastruktur pemerintah yang sangat penting 

untuk sector ekspor (seperti jalan raya, pelabuhan, pengendalian banjir, irigasi, 

dan kehutanan) memburuk, dan nilai tukar yang dibuat mendiskriminasikan 

para pengekspor. Pemulihan ekonomi untuk sektor kerakyatan juga belum 



103 

 

terlaksana dengan baik. Pada umumnya kepentingan-kepentingan non-

Indonesia tetap mempunyai arti yang penting.  Shell dan perusahaan-

perusahaan Amerika , stanvac dan Caltex, mempunya posisi yang kuat di 

bidang industri minyak. Di bidang pelayaran antarpulau, transpotasi masih 

dikuasai perusahaan pelayaran KPM milik Belanda. Perbankan didomonisi 

oleh perusahaan-perusahaan milik Belanda, Inggris, dan Cina. Orang-orang 

Cina juga menguasai kredit pedesaan (Ricklefs, 2007: 475). 

Sebagai akibat pendudukan Jepang dan perang revolusi, di bidang 

ekonomi bukan hanya sarana dan prasarana yang hancur. Akan tetapi, masalah 

utamanya adalah terjadinya infalsi dan defisit dalam anggaran belanja. Untuk 

mengatasi inflasi ini, pemerintah mengeluarkan suatu pengaturan dalam 

bidang keuangan pada tanggal 19 maret 1950 yaitu uang yang bernilai 2,50 

gulden ke atas di potong menjadi dua, sehingga nilainya tinggal setengahnya. 

Bianya hidup umum meningkat sekitar 100%  selama tahun 1950-1957, semua 

sektor kemasyarakatan menderita sampai tingkatan tertentu akibat kenaikan 

harga. Para pegawai yang digaji dan para buruh upahan sangat terpengaruh, 

sedangkan tuan tanah, para pejabat desa yang diberi tanah sebagai pengganti 

gaji, dan para petani beras produsen sangat diuntungkan. Dibandingkan 

dengan masa pendudukan Jepang dan tahun-tahun revolusi, keadaan lebih baik 

bagi sebagian besar rakyat Indonesia (Ricklefs, 2007:475). 

Keadaan Indonesia relatif lebih tenang setelah Indonesia memperoleh 

pengakuan kemerdekaan dari Belanda. Keadaan yang relatif tenang ini 

dimanfaatkan dengan baik sekali oleh etnis Tionghoa umumnya di Indonesia 
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dan di kota Lasem pada khususnya. Mereka memperbarui lagi jaringan 

perdagangan yang sudah mapan pada masa pemerintahan Hindia Belanda 

yang hancur pada masa penjajahan Jepang dan Perang Revolusi Indonesia.  

Hal ini sangat membantu sekali dalam proses panguasaan pasar, apalagi 

mereka juga ditunjang dengan adanya modal yang kuat. 

Aktivitas perekonomian di kota Lasem dengan cepat dapat dikuasai 

oleh etnis Tionghoa kembali. Dengan modal yang kuat, mereka dapat menarik 

para penduduk pribumi untuk menjual hasil buminya seperti beras dan garam. 

Hal terjadi ini karena pedagang pribumi tidak mempunyai modal yang cukup 

untuk membelinya. Etnis Tionghoa juga berperan sebagai penyalur kredit 

kepada masyarakat pribumi yang mana pembanyarannya dapat berupa bahan 

sembako jika mereka tidak mempunyai uang untuk melunasi hutangnya 

(Winarno, Wawancara: 25-06-2010).  

Perdagangan batik juga mulai bergairah kembali, ketika masa 

penjajahan jepang dan perang revolusi tak jelas nasibnya, pada tahun 1950 

mulai menampakan kebangkitannya kembali. Melihat batik merupakan salah 

satu komoditas ekspor dengan jumlah yang besar selain hasil perkebunan, 

petanian dan petambangan, Presiden Soekarno membuat beberapa kebijakan 

untuk melindungi dan melestarikan batik yang hampir punah. Di antara 

kebijakannya adalah: 

1. kelestarian batik dipelihara oleh negara. 

2. pembentukan Gabungan Koperasi Batik Indinesia (GKBI) 

3. hak impor bahan baku produksi batik diberikan kepada GKBI 
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4. pembentukan organisasi Persatuan Pengusaha Koperasi Primer (PPBI)  

5. mempermudah pengusaha batik untuk memperoleh bahan baku 

produksi batik, khususnya kain mori dengan harga yang lebih murah. 

Selain membuat kebijakan untuk melindungi batik sepeti diatas, pemerintah 

juga mendirikan balai penelitian batik tahun 1951 yang betugas untuk mendata 

nama-nama dan motif batik, cara pembuatan batik dan lain-lainnya yang 

berhubungan dengan batik (Wibowo, 2008:127-128). 

Kebijakan-kebijakan batik yang dikeluarkan pemerintah membuat 

industri batik di Indonesia pada umumnya dan di kota Lasem pada khususnya 

berkembang lagi.  Kegiatan batik di Kota Lasem tetap menggunakan sistem 

Home Industi. Meskipun tidak sebesar tahun 1900-an jumlah produksinya. 

Jumlah produksinya sudah lumanyan untuk ukuran usaha yang dapat dibilang 

mulai dari awal lagi. Sebagai gambaran umum, pada masa pemerintahan 

belanda jumlah rata-rata produksi batik antara 1000-2000 per tahun, 

sedangkan pada masa awal tahun 1950-an, jumlah rata-tara produksi batik 

sekitar 125 per tahun. Jumlah yang masih relaif kecil dalam produksi juga 

sangat memengaruhi jumlah pekerja yang relatif sedikit. 

Untuk lebih jelasnya dalam memahami aktivitas produksi batik kota Lasem 

pada masa awal kemerdekaan tahun 1950 dapat dilihat dalam tabel berikut. 
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Tabel 4.4 Keaktifan Produkisi Perusahaan Batik di Lasem pada Tahun 1950-

an 

No Nama 
Perusahaan 

Jenis 
Bahan 

Jumlah 
Pekerja 

Jumlah 
Produksi 

Daerah 
Pemasaran 

1 Sekar kencana Kain Mori 35 Orang 125 Semarang, 
Surabaya, 
Madura, 
Jakata, 
 Jambi, 

Palembang 
2 Maranatha Kain Mori 30 Orang 125 Semarang, 

Surabaya, 
Jakata 

3 Padi Boloe Kain Mori 25 Orang 125 Semarang, 
Surabaya, 
Jakarta, 

Palembang 
 Sumber: Wibowo, 2008:101-107 

Tabel di atas menunjukkan bahwa etnis Tionghoa Mulai menemukan 

kembali jaringan pasar yang mulai hilang ketika masa penjajahan Jepang dan 

Perang Revolusi. Meskipun tidak sebesar pada masa pemerintahan Hindia 

Belanda yang mencapai luar negeri. Hal ini di karenakan mahalnya bahan 

baku industri batik dan lemahnya daya beli masyarakat akibat dari inflasi 

ekonomi yang terjadi di Indonesia. Biaya hidup yang tinggi untuk mencukupi 

kebutuhan primer membuat kebutuhan sekunder tidak terlalu dipenuhi oleh 

masyaakat luas. 

Masa-masa awal tahun 1950-an, tidak ada yang terlalu dominan dari 

persaingan pengusaha-pengusaha batik di Lasem. Semuanya hampir 

berimbang dalam menghasilkan produksi batik. Rata-rata, pengusaha batik 

menghasilkan 125 batik per tahun. Hanya dalam penguasaan pasar dan jumlah 

pekerja yang bebeda. Akan tetapi, jumlah itu juga relatif kecil. Tidak ada 
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jumlah yang perbedaan yang mencolok. Sebagai gambaran umum. Perusahaan 

batik Sekar Kencana mempunyai jaringan pasar yang lebih luas dan pekerja 

yang lebih banyak dari pada perusahaan batik Maranatha dan Padi Boloe. 

Perusahaan batik Sekar Kencana mempunyai daerah pemasaran 

seperti di kota Semarang, Surabaya, Pulau Madura, Jakarta, Jambi dan 

Palembang dengan jumlah pekerja 35 orang. Perusahaan batik Maranatha 

mempunyai daerah pemasaran seperti kota Semarang, Surabaya dan Jakarta 

dengan jumlah pekeja 30 orang, dan perusahaan batik Padi Boloe mempunyai 

daerah pemasaran sepeti kota Semarang, Surabaya, Jakarta, dan Palembang. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai 

berikut 

1. Pemukiman etnis Tionghoa yang terbentuk di sekitar wilayah 

pantai Indonesia pada umumnya dan di Lasem pada khususnya 

dikarenakan ramainya perdagangan yang menggunakan jalur laut. 

Perdagangan yang didominasi etnis Tionghoa ini mengakibatkan 

sebagian dari mereka ada yang menetap di pantai-pantai Indonesia, 

meraka membuat pemukiman baru sekaligus sebagai pusat 

perdagangan. Pemukiman ini sering disebut daerah Pecinan. 

2. Lasem sudah menjadi kota dagang yang ramai sejak zaman 

Majapahit. Ketika itu, pemerintahan Lasem dipegang oleh Ratu 

Duhitendu Dewi dengan gelar Bhare Lasem yang merupakan adik  

perempuan dari  Prabu Hayam Wuruk. Status Lasem sudah 

menjadi ibu kota kerajaan yang masih bagian dari vasal kerajaan 

Majapahit. Kedudukan lasem sangat penting bagi kemajuan 

Kerajaan Majapahit sehingga Lasem memperoleh status sebagai 

daerah otonom. 

3. Perkembangan kota Lasem tak lepas dari peran etnis Tionghoa 

yang melakukan aktivitas ekonomi di Pelabuhan Lasem dan 

sekitarnya. Pada akhir abad ke 19 dan awal ke 20, perekonomian 
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etnis Tionghoa di Indonesia pada umumnya dan di Lasem pada 

khususnya mengalami peningkatan. Peningkatan ini dikarenakan 

beberapa faktor di antaranya adalah (1). kebangkitan nasionalisme 

etnis Cina Peranakan. (2). adanya Jepang sebagai pesaing baru 

dalam percaturan kegiatan ekonomi di negara pemerintahan Hindia 

Belanda. Peningkatan ini dibuktikan dengan perdagangan batik 

yang tidak hanya dijual di kota-kota besar di pulau Jawa, akan 

tetapi juga di jual di kota-kota besar di pulau Sumatra, bahkan 

pendistribusian batik ini sampai keluar negeri. Kemakmuran etnis 

Tionghoa di kota Lasem tidak hanya didapat dari perdagangan 

batik. Akan tetapi juga dari hak-hak monopoli yang diberikan 

pemerintah Hindia Belanda seperti hak penebangan kayu, 

pembelian garam, perdagangan candu. Perdagangan bahan-bahan 

kelontong juga sebagai sumber pendapatan etnis Tionghoa 

meskipun hasilnya tidak sebesar yang disebutkan di atasnya. 

4. Pada zaman penjajahan Jepang, perekonomian di Indonesia hancur, 

termasuk perekonomian etnis Tionghoa di kota Lasem. Hal ini 

dikarenakan Jepang mengawasi dengan ketat kegiatan ekonomi. 

Selain itu, sistem ekonomi yang diterapkan Jepang adalah sistem 

ekonomi militer, kegiatan ekonomi semuanya di gunakan untuk 

biaya perang. Sebagai penyalur penjualan  bahan makanan di kota 

lasem, Jepang lebih memercayai penduduk pribumi dari pada etnis 

Tionghoa. Hal inilah yang membuat perekonomian etnis Tionghoa 
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semakin hancur. Penciptaan motif batik Jawa Hokokai untuk 

menarik simpati pemerintahan penjajahan Jepang tidak banyak 

membantu perekonomian etnis Tionghoa di kota Lasem. 

5. Pada zaman perang Revolusi, aktivitas perekonomian Indonesia 

tidak menjadi prioritas utama karena prioritas utama pemerintah 

adalah mempertahankan kemerdekaan dari Belanda yang ingin 

menjajah Indonesia lagi. Selain itu, politik hangus bumi terhadap 

bangunan-bangunan yang fital sangat mempengaruhi aktivitas 

ekonomi etnis Tionghoa. Isu yang beredar yang menyatakan bahwa 

setiap orang yang berkerjasama atau pernah bekerjasama dengan 

Belanda adalah musuh NKRI membuat posisi etnis Tionghoa di 

Indonesia pada umumnya dan di kota Lasem pada khususnya 

semakin terjepit. Hal ini semakin membuat aktifvitas ekonomi 

etnis Tionghoa di kota Lasem semakin tidak menentu. 

6. Tahun 1950. etnis Tionghoa di Indonesia pada umumnya dan di 

Lasem pada khususnya menemukan kegairahan ekonomi kembali. 

Hal ini dikarenkan mereka mereka mempunyai modal yang sangat 

kuat. Inflasi yang terjadi di Indonesia menjadi berkah tersendiri 

bagi ekonomi etnis Tionghoa. Mereka menjadi pemborong barang 

ekspor dan impor. Selain itu. Mereka menjadi peminjam modal 

bagi masyarakat pribumi. Perdagangan batik yang sebelumnya 

tidak menentu nasibnya pada masa penjajahan Jepang dan masa 

revolusi, mulai bangkit kembali ke arah yang lebih baik. 
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Gambar 1. Sudut Kota Lasem 

 

 

  

Gambar 1.1. Tembok 
tinggi yang membatasi 
Perumahan etnis 
Tionghoa, adanya 
tembok ini 
mengakibatkan kota 
Lasem dijuluki kota 
Benteng. Sumber: 
Dokumentasi Pribadi 

Gambar 1.3. Gudang-
gudang yang sudah 
tidak dipakai 
pemeliknya. Gudang-
Gudang ini terletak di 
sebalah utara kelenteng 
Cu Ang Kiong. 
Sumber: Dokumentasi 
Pribadi 

Gambar 1.2. Salah satu 
tembok pemukiman 
etnis Tionghoa di kota 
Lasem. Adanya tembok-
tembok ini tidak 
mengakibatkan 
hubungan antar etis di 
kota Lasem menjadi 
renggang. Sumber: 
dokumentasi Pribadi  
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Gambar 2. Bekas Pelabuhan Kota Lasem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Bekas 
pelabuhan kota Lasem 
yang terletak di depan 
kelenteng Cu Ang Kiong. 
Sumber: Dokumentasi 
Pribadi  

Gambar 2.2. Bekas tempat bongkar muat 
barang di pelabuhan kota Lasem. Sumber: 
Dokumentasi Pribadi  
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Gambar 3. Bekas Gorong-gorong penyelundupan Candu 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaambar 3.1. Jalan 
menuju gorong-
gorong yang terletak 
di pinggir sungai. 
Sumber: 
Dokumentasi Pribadi 

Gaambar 3.2. Bekas jalan Gorong-
gorong penyelundupan Candu. Sumber: 
dokumentasi Pribadi 
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Gambar 4. Bekas Galangan kapal Lasem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Bekas 
galangan kapal 
Lasem yang 
dihancurkan pada 
masa masuknya 
penjajahan Jepang 
di kota Lasem dan 
dihancurkan 
Kembali pada 
masa revolusi oleh 
pejuang pribumi. 
Sumber: 
Dokumentasi 
Pribadi 

Gambar 4.2. Bekas galangan kapal Lasem yang 
Mencapai Puncak kejanyaan pada masa Penjajahan 
Jepang. Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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Gambar 5. Kelenteng di kota Lasem 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1. 
kelenteng Cu Ang 
Kiong. Merupakan 
kelenteng pertama 
di kota Lasem yang 
terletak di desa 
Dasun. Sumber: 
Dokumentasi 
Pribadi 

Gambar 5.2. 
kelenteng Poo An 
Bio. Keelenteng ini 
terletak di desa 
Karang Turi dan 
merupakan kelenteng 
ke dua yang dibangun 
di kota Lasem. 
Sumber: Dokumentasi 
Pribadi 

Gambar 5.3. Kelenteng 
Gie Yong Bio. 
Merupakan kelenteng 
terakhir yang dibangun 
di kota Lasem. 
Kelenteng ini terletak 
di desa babagan. 
Sumber: Dokumentasi 
Pribadi 
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Gambar 6. Denah Pemukiman Etnis Tionghoa di Kota Lasem 
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Gambar di atas merupakan perkembangan daerah pemukiman etnis tionghoa di 
kota Lasem mulai dari pemukiman awal etnis Tionghoa di Lasem sampai pada 
masa Negeri Hindia Belanda . 
Sumber: Hartono 
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Gambar 7. Fota Narasumber 
 

 
 

Gambar 7.1. Foto bapak Paing. Sumber: Dokumentasi Pribadi 
 

 
Gambar 7.2. Foto bapak Drs. H. Edi Winarno M.Pd M.Hum. 

 
 Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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Biodata Narasumber 

1. Nama  : Bapak Paing Sumintardjo 

Umur  : 80 Tahun 

Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Gedung Mulyo 

Alamat : Desa Gedung Mulyo Kecamatan Lasem Kabupaten 

Rembang 

 
 

2. Nama  : Drs. H. Edi Winarno M.Pd M.Hum 

Umur  : 51 tahun 

Pekerjaan : a). Kepala Kantor Perpus dan Arsip kabupaten                    

Rembang 

  b). Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Rembang  

Alamat : Desa Jeruk Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang 
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Berkas Instrumen Wawancara 

DAFTAR INSTRUMEN WAWANCARA 
 

A. Arus Kedatangan Etnis Tionghoa di Kota Lasem 

1. Berapa kali arus imigrasi etnis Tionghoa di Kota lasem? 

2. Sambutan apakah yang diberikan etnis Tionghoa yan lebih dulu di 

Lasem terhadap etnis Tionghoa pendatang yang baru? 

3. Bagaimanakah sambutan pemerintah  Lasem terhadap etnis 

Tiongoa yang baru datang di Lasem? 

4. Bagaimana kebijakan pemerintah colonial terhadap etnis Tionghoa 

Lasem dan etnis Tionghoa yang baru datang di lasem? 

B. Perekonomian Etnis Tionghoa Zaman Kolonial Belanda 

1. Aktifitas perekonomian apa saja yang dilakukan etnis Tionghoa 

zaman Kolonial Belanda? 

2. Dalam perekonomian, etnis tionghoa menjalin kerjasama dengan 

siapa saja? 

3. Adakah persaingan dagang antara cina peranakan, cina totok dan 

Jepang di kota lasem? 

4. Ketika terjadi krisis dunia tahun 1930, pengaruh apa saja yang 

dirasakan etnis Tionghoa di Lasem?  

5. Bagaimanakah kebijakan pemerintah colonial Belanda terhadap 

aktifitas perekonomian etnis Tionghoa di kota Lasem? 
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C. Perekonomian Etnis Tionghoa Zaman Transisi 

I. Zaman akhir kekuasaan Belanda dan zaman pemerintahan Jepang 

1. Ketika mendekati akhir dari kekuasaan Belanda, apakah 

Jepang memberi pengaruh yang kuat terhadap 

perekonomian etnis Tionghoa di kota Lasem?  

2. Apa yang di lakukan para etnis tionghoa Lasem ketika 

Jepang Mulai melancarkan serangan di wilayah Rembang 

pada perang dunia II? 

3. Aktifitas perekonomian apa saja yang dilakukan etnis 

Tionghoa masa pemerintahan Jepang? 

4. Pengaruh apakah yang dirasakan etnis Tionghoa ketika 

Lasem dikuasai jepang? 

5. Bagaimanakah kebijakan Jepang Terhadap aktifitas 

perekonomian etnis Tionghoa dikota Lasem? 

II. Zaman akhir kekuasaan Jepang dan masa revolusi Indonesia 

1. Ketika mendekati akhir dari kekuasaan Jepang, Aktifitas 

perekonomian apa saja yang dilakukan etnis Tionghoa di 

Lasem? 

2. Pada saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, 

Belanda ingin menguasai wilayah Indonesia lagi termasuk 

Lasem. Apakah terjadi penghancuran fasilitas-fasilitas di 

Lasem agar tidak bisa dikuasai belanda lagi?. Dan jika ada, 
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bagaimnakah pengaruhnya terhadap aktifitas 

perekonomian etnis Tionghoa di Lasem? 

3. Aktifitas perekonomian apa saja yang dilakukan etnis 

Tionghoa masa revolusi Indonesia? 

4. Bagaimanakah pengaruh kebijakan pemerintah Indonesia 

terhadap aktifitas perekonomian etnis tionghoa di Lasem? 

5. Adakah Blokade ekonomi Belanda terhadap perekonomian 

dikota Lasem?. Jika ada, bagaimnakah pengaruhnya 

terhadap aktifitas perekonomian etnis Tionghoa di Lasem? 

III. Zaman Kedaulatan NKRI 

1. Ketika Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan dari 

Belanda, pengaruh apakah yang dirasakan bagi aktifitas 

perekonomian Etnis Tionghoa dikota Lasem? 

2. Aktifitas perekonomian apa saja yang dilakukan etnis 

Tionghoa masa awal berdirinya NKRI? 

 

 

 

 


