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ABSTRAK 

Studi ini membicarakan tentang perkembangan pemukiman etnis Tionghoa di 
Surabaya pada akhir abad ke-19 sampai dengan awal abad ke-20 (1866-1918). Studi 
yang memfokuskan pada pemukiman etnis Tionghoa ini, dibagi menjadi dua. 
Pertama, dimulai dengan deskripsi perkembangan wilayah pemukiman etnis 
Tionghoa dengan adanya bentuk-bentuk pemukiman (perumahan), rumah 
peribadatan, rumah abu, maupun rumah perkumpulan (farm). Adanya kebijakan-
kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Kolonial Belanda sebelum wijkenstelsel 
dihapuskan, juga merupakan salah satu pokok bahasan yang perlu dideskripsikan. 
Kedua, menggambarkan tentang pemukiman etnis Tionghoa yang meluas setelah 
dihapuskannya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kolonial 
Belanda, diantaranya adalah passenstelsel dan wUkenstelsel, dan pengaruhnya 
terhadap kehidupan politik, ekonomi, dan sosial masyarakat. 

 
Penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan publikasi resmi berupa 

Staatsblad van Nederlandsch Indie, Statistiche Berichten der Gemeente Soerabaia 
Jaar Nummer 1931, Verslag der Gemeente Soerabaia, situs-situs internet, beberapa 
surat kabar, majalah, jurnal, artikel, makalah, dan juga berupa disertasi, tesis, dan 
beberapa buku penunjang lainnya. Selain itu, untuk melengkapi sumber penelitian ini 
dilakukan wawancara dengan beberapa nara sumber yang berkaitan dengan topik 
penulisan skripsi ini. 

 
Adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kolonial 

Belanda berupa passenstelsel (tahun 1816) dan wijkenstelsel (tahun 1866), membuat 
orang-orang etnis Tionghoa tidak dapat bergerak bebas dengan adanya pengkotakan 
wilayah berdasarkan etnis mereka, dimana pemukiman mereka masih berjajar 
(ribbon pattern) di sepanjang Kali Mas. Setelah kebijakankebijakan tersebut 
dihapuskan pada tahun 1918, pemukiman etnis Tionghoa sudah menyebar ke 
kampung-kampung yang ada di Surabaya, namun sebagian besar dari etnis Tionghoa 
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masih mendirikan tempat tinggal mereka di wilayah Pecinan, yaitu Chineesche 
Breestraat (J1. Slompretan), Chineesche Voorstraat (Jl. Karet), Tepekongstraat (Jl. 
Coklat), Suikerstraat (J1. Gula), Handelstraat (Jl. Kembang Jepun), dan meluas ke 
Kapassanstraat (J1. Kapasan) dengan bentuk yang berbeda dari sebelumnya, yaitu 
berupa rumah-toko. Orang-orang etnis Tionghoa menyatukan tempat tinggal dengan 
tempat usaha mereka dengan tujuan agar mereka lebih mudah mengawasi usaha 
mereka, selain itu mereka juga ingin lebih efisien. 
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