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Tidak sedikit daerah yang sudah saya kunjungi di Indonesia, baik hanya 
sekadar lewat atau menetap dalam waktu yang lama. Namun, Pasuruan 
adalah maghnet tersendiri bagi saya untuh mengistilahkan kata “pulang”.

Melihat masa lalu menjadikan saya merasa amat kecil. Saya 
berpikir bahwa betapa hebatnya orang tempo dulu, dengan 

segala keterbatasan mereka namun kejayaannya dapat dirasakan 
sampai sekarang. Saya lahir di Probolinggo, namun sejak bayi saya 
sudah dibesarkan di Pasuruan. Tumbuh di Pasuruan membuat saya 
memiliki kebanggaan tersendiri. Kebanggaan itu justru muncul saat 
saya jauh dari Pasuruan dan semakin menghayati kota tersebut ketika 
saya mencoba mengulik sejarahnya. Bagi saya semua sejarah itu 
hebat. Saya tidak habis pikir tatkala saya yang hidup di era sekarang 
—dengan segala kemudahan akses transportasi dan komunikasi— 
memikirkan andaikata saya hidup di zaman penjajahan Belanda. 
Apakah saya masih mungkin hidup utuh tenang, damai bersama 
keluarga dan teman-teman saya? Apakah saya mendapatkan hak 
pendidikan yang layak? Apakah saya bebas mengemukakan pendapat 
dan pemikiran? 

Pasuruan merupakan kota pelabuhan yang amat besar pada masa 
lalu. Sampai sekarang dia tetap menjadi pilihan saya jika berlabuh 
untuk istirahat dari aktivitas akademis saya. Jujur, jika dibandingkan 
kota lain, kota ini sama sekali tidak terlihat menyilaukan. Tapi karena 

Pengantar
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kesederhanaan kota inilah yang justru membuat orang rindu. Kota 
ini termasuk kota yang tenang untuk istirahat, kota yang tidak terlalu 
hingar-bingar dengan istilah kekinian. 

Dulu ketika saya masa kecil, saya biasa diajak jalan-jalan oleh 
kedua orangtua saya. Karena saya sempat merasakan sebagai anak 
paling kecil di keluarga, saya selalu mendapatkan posisi duduk di 
motor pada bagian depan. Pun ketika saya berkeliling Pasuruan 
dengan menggunakan mobil, saya memilih duduk dekat jendela dan 
membuka sebagian kaca mobil agar saya bisa melihat pemandangan 
kota. Saya sempat pula tertidur dalam perjalanan, namun ketika 
bangun dan melihat beberapa bangunan lama saya mulai menyadari 
bahwa sekarang berada di posisi mana. Bangunan tersebut sudah 
menjadi land mark dimana saya berada. Sejak kecil saya sudah 
memiliki kecenderungan menyukai melihat bangunan bersejarah 
terutama living monument. Beberapa bangunan yang saya amati 
sebelum saya sekolah taman kanak-kanak ialah Gedung Harmoni 
(sekarang SMK Untung Suropati), rumah karyawan P3GI, seluruh 
kawasan Jalan Balai Kota mulai dari apotik sampai gereja, kemudian 
ruko kawasan pasar besar, ruko kawasan alun-alun, menara air, masjid 
Jami’, dan bangunan tinggal sepanjang Jalan Soekarno Hatta. Hal 
yang saya rasakan saat itu ialah bangunannya begitu bagus, megah, 
lama, memiliki identitas. Saya tidak mengerti bahwa kawasan ini 
pada zaman dahulu adalah kawasan Bumiputra, Belanda, ataupun 
kawasan Pecinan. Bagi saya mereka tetap Pasuruan tanpa perbedaan.

Ironi yang saya rasakan saat ini ialah betapa orang meremehkan 
sejarah. Banyak sekali bangunan bersejarah di Kota Pasuruan tidak 
terawat, dirobohkan, digantikan dengan bangunan baru yang 
menurut mereka lebih modern, namun bagi saya jauh sekali dari 
estetika. Ada beberapa bangunan yang masih ada, namun bisa dikata 
sebagian besar sudah dipaksa hadir dengan bangunan baru yang tidak 

selaras dengan bangunan cagar budaya tersebut. Sekali lagi ketika 
saya mencoba mencari tahu, lagi-lagi kembali masalah finansial, hak 
milik swasta atau perorangan, yang menjadikan mereka bebas berlaku 
terhadap bangunan bersejarah. Padahal jika mau, mereka masih bisa 
menggunakan bangunan bersejarah, namun hanya dialih fungsikan 
sesuai kebutuhan saat ini.

Apa yang paling indah selain ilmu yang bermanfaat? 
Mengenyam pendidikan hingga saat ini menjadikan saya berpikir 
bahwa saya harus memanfaatkan ilmu saya sebaik-baiknya. Saya 
merasa bersyukur memilih belajar desain komunikasi visual (DKV) 
dan diakhir masa kuliah memilih untuk membuat buku dokumentasi 
eksotika bangunan bersejarah ini. Saya menyadari bahwa dalam 
pembuatan buku ini masih jauh dari kata sempurna. Saya berharap 
siapapun dapat membantu demi kesempurnaan buku ini demi 
dan kebermanfaatannya bersama. Saya mengucapkan terima kasih 
kepada kedua orangtua saya Bapak Martulis dan Mama Yulmina, 
kakak Nirmala dan adik Maulidina Yulis, Achmad Rosidi (Cha’Ros), 
Bunda Afresha, Sanggar Seni Cuciotak Rahmat Alam, Bapak Zacky 
(Dosen DKV ISI Jogja), Bapak Baskoro (Dosen DKV ISI Jogja), 
Bapak Andre Tanama (Dosen Seni Murni ISI Jogja), Bapak Antariksa 
(Dosen Arsitektur Univ. Brawijaya Malang), Bapak Handinoto 
(Dosen Arsitektur Petra Surabaya), Pak Hanif (pemilik Rumah 
Daroessalam), Pak Supri (Kepala Sekolah Untung Suropati), Pak 
Wiyogo (pemilik Gedoeng Wolu), Bu Dyah (pemilik Sin. A), Pak 
Rum Latief, para perawat rumah tinggal yang ditinggal pemiliknya, 
teman-teman DKV ISI Jogja 2013 Pensil Kayu, Helo Book, dan 
seluruh teman-teman yang tidak bisa saya sebut satu-persatu.

Salam, 
Candrani Yulis 
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Pasuruan adalah kota di Provinsi Jawa Timur yang terletak 60 
kilometer sebelah tenggara Surabaya. Kota Pasuruan merupakan 

dataran rendah di pantai utara Pulau Jawa. Melihat letak wilayahnya, 
Pasuruan merupakan kota yang memiliki potensi besar terhadap 
sektor perekonomian sekaligus perdagangan sampai sekarang. Jalur 
transportasi Surabaya-Probolinggo-Malang, bahkan Jawa-Bali 
menjadikan kota ini berada di teritorial yang strategis dalam upaya 
pengembangan berbagai sektor pembangunan.

Dalam sejarah dijelaskan, Pasuruan adalah sebuah 
kota  pelabuhan  kuno. Pada zaman Kerajaan  Airlangga, Pasuruan 
sudah dikenal dengan sebutan “Paravan” (DKP, 2003: 4). Pada 
masa lalu, daerah ini merupakan pelabuhan yang sangat ramai. 
Letak geografisnya yang strategis menjadikan Pasuruan sebagai 
pelabuhan  transit  dan pasar perdagangan antar pulau serta antar 
negara. Banyak bangsawan dan saudagar kaya yang menetap di 
Pasuruan untuk melakukan perdagangan. Antara etnis Tionghoa yang 
mendominasi perdagangan, Eropa yang mendominasi pemerintahan, 
serta masyarakat asli Pasuruan saling berinteraksi saat itu. Hal ini 
membuat kemajemukan bangsa dan suku bangsa di Pasuruan terjalin 
dengan baik dan damai.

Kini memang Pasuruan sudah berbeda dibandingkan tempo 
dulu. Ketika Pasuruan kembali dikuasai oleh para pahlawan, kondisi 
pemerintahan sudah berubah, namun segala jejak sejarah masih dapat 

Sejarah Pasuruan



8 9

kita lihat sampai saat ini. Terdapat banyak bangunan tua yang tersebar 
di wilayah kota tersebut. Bangunan cagar budaya tersebut dibagi 
menjadi dua hak kepemilikan, antara lain kepemilikan pemerintah 
dan kepemilikan swasta (DKP, 2003: 59-62). Kepemilikan bangunan 
peninggalan bangsa Belanda menjadi hak milik pemerintah, berbeda 
dengan bangunan yang didirikan oleh para pedagang atau saudagar 
kaya, hak kepemilikan jatuh di tangan swasta.

Ironinya dalam perkembangan masa ke masa, Kota Pasuruan 
mengalami pembangunan yang mengakibatkan tidak sedikit 
bangunan cagar budaya tidak terawat baik. Bahkan, tidak sedikit pula 
bangunan yang diubah, dihancurkan, dirobohkan dengan sengaja 
untuk digantikan bangunan baru. Padahal secara nyata, bangunan 
tersebut memiliki dan memberikan nilai historis mengenai asal usul 
Kota Pasuruan itu sendiri. Nilai kearifan lokal yang terkandung di 
bangunan bersejarah dapat memberikan edukasi sekaligus refleksi 
pada masyarakat tentang nilai-nilai luhur dalam sejarah kotanya. 
Meminjam kalimat Soekarno, “Jangan sekali-kali meninggalkan 
sejarah,” maka sebagai generasi muda dengan mengingat sejarah 

termasuk wujud nyata menghargai jasa pahlawan dulu.
Pasuruan adalah kota penting di Jawa Timur pada masa lalu. 

Kota tersebut adalah sebuah kota pelabuhan yang terletak di sebelah 
utara Pulau Jawa yang menopang kegiatan perekonomian masyarakat. 
Daerah pedalaman di Pasuruan saat itu juga bisa dikatakan subur 
dan strategis. Terbukti dengan melihat sejarah bahwa Belanda sudah 
menguasai Pasuruan pada tahun 1707. Menurut legendanya, Pasuruan 
berasal dari bahasa Jawa yaitu Soeroean atau suruhan (kongkonan), 
dan juga bisa dengan bahasa Jawa yang halus atau kromo, suruhan 
atau pasedahan. Konon diceritakan bahwa para pati Pasuruan dahulu 
sering menjadi suruhannya para pembesar, baik dalam perkara 
pemerintahan ataupun dalam posisi perang.

Pasuruan dulunya sempat disebut Gembong yang merupakan 
daerah yang cukup lama dikuasai oleh raja-raja Jawa Timur beragama 
Hindu (Singosari, Majapahit, Mataram). Sehingga di Pasuruan 
banyak ditemukan peninggalan-peninggalan berupa candi, petilasan, 
petirtaan dan makam-makam raja. Dalam buku Negara Kertagama 
berkali-kali nama Pasuruan disebut terutama pada abad XIV-

Perahu dan suasana pelabuhan Pasuruan tahun 1905
Sumber: KITLV

Seorang pengendara sepeda di jalan dari Kampung Tambaan ke Peturen Pasuruan. 
Sumber: KITLV
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XV (DKP, 2005 : 16). Di sini banyak raja-raja, kaum bangsawan, 
saudagar-saudar kaya yang mendirikan tempat tinggal, bangunan 
makam dan lain-lain. Kemungkinan mereka tinggal dalam rangka 
urusan perdagangan. Pasuruan menjadi daerah perdagangan yang 
ramai, kota transit para pedagang berkat pelabuhan yang berfungsi 
optimal. Akibatnya kemajemukan suku bangsa di Pasuruan terjadi 
relasi dan interaksi yang rukun, baik, dan damai.

Pada dasawarsa pertama abad XVI yang menjadi raja di 
Gamda (Pasuruan) adalah Pate Supetak (Gedee Menak Soepethak) 
yang berasal dari negeri Blambangan, yang dalam babad Pasuruan 
disebutkan sebagai pendiri Ibu Kota Pasuruan. Selanjutnya 
kepemimpinan di Pasuruan teruskan oleh orang Surabaya bernama 
Kiai Gedee Kapulangan yang memenangkan peperangan. Kejadian 
berikutnya Kiai Gedee Kapulungan digantikan oleh Kiai Gedee 
Dermoyudo dari Kartosuro. Setelah ia wafat, digantikan oleh anaknya 
yang juga bernama Dermoyudo. Banyak sekali sejumlah nama silih 
berganti yang menjadi pemimpin di Pasuruan. Namun, ada nama 
pemimpin yang sampai sekarang terus dikenang oleh masyarakat 
Pasuruan ialah Untung Soeropati. Untung Soeropati merupakan 
pemimpin sekaligus pahlawan di Pasuruan untuk mengusir Belanda 
selama 20 tahun masa pemerintahannya, yakni sejak tahun 1686-
1706.

Pemerintahan Pasuruan sudah ada sejak Kiai Dermoyudo 
I hingga dibentuknya Residensi Pasuruan tanggal 1 Januari 1901. 
Sedangkan Kotapraja (Gementee) Pasuruan terbentuk berdasarkan 
Staatblat 1918 No.320 dengan nama Stads Gemeente Van Pasoeroean 
pada tanggal 20 Juni 1918. Sejak tanggal 14 Agustus 1950 dinyatakan 
Kotamadya Pasuruan sebagai daerah otonom yang terdiri dari desa 
dalam 1 kecamatan. Pada tanggal 21 Desember 1982 Kotamadya 
Pasuruan diperluas menjadi 3 kecamatan dengan 19 kelurahan dan 

15 desa. Pada tanggal 12 januari 2002 terjadi perubahan status desa 
menjadi kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 
2002, dengan demikian wilayah Kota Pasuruan terbagi menjadi 34 
kelurahan. Berdasarkan UU no. 22 tahun 1999 tentang Otonomi 
Daerah terjadi perubahan nama dari kotamadya menjadi kota, maka 
Kotamadya Pasuruan berubah menjadi Kota Pasuruan (DKP, 2003: 
10).

Kota Pasuruan letaknya sangat strategis karena berada pada 
persimpangan jalur Surabaya-Probolinggo-Malang. Berjarak 60 
kilometer dari Kota Surabaya yang merupakan Ibu Kota Provinsi 
Jawa Timur. Secara geografis Kota Pasuruan terletak antara 112°.45’ 
sampai 112°.55’ Bujur Timur dan 7°.35’ sampai 7°.45’ Lintang 
Selatan dengan luas wilayah 35,29 Km². Batas administratif wilayah 
Kota Pasuruan yakni sebelah utara berbatasan dengan Selat Madura, 
sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Rejoso Kabupaten 
Pasuruan, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Gondang 
Wetan dan Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, dan sebelah 
barat dengan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.

Wilayah Kota Pasuruan merupakan dataran rendah dengan 
ketinggian antara 0-10 meter di atas permukaan air laut. Topografi 
Kota Pasuruan melandai dari selatan ke utara dengan kemiringan 
lahan antara 0-1%. Kondisi tersebut berpengaruh pada perkembangan 
kota terutama pada sistem drainase serta arus air yang masuk ke 
arah kota melalui muara sungai. Terdapat enam sungai dengan total 
panjang sekitar 26,5 kilometer mengalir di wilayah Kota Pasuruan. 
Di batas sebelah barat terdapat Sungai Welang. Di tengah terdapat 
Sungai Gembong, Di sebelah timur mengalir Sungai Petung, Kepel, 
Sodo, dan Calung. Sungai-sungai tersebut yang berfungsi sebagai 
drainase alam yang bermuara ke Selat Madura.
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Sebelum abad ke-18 orang Cina datang terlebih dahulu ke 
Pasuruan jauh sebelum Belanda masuk. Sebelum terbentuknya 

jalan utama, orang Cina masuk ke kawasan Pasuruan menggunakan 
perahu melalui Sungai Trajeng. Sungai ini berada di kawasan Jalan 
Hasanuddin, namun di era sekarang sungai ini sudah mengalami 
pendangkalan yang fungsinya tidak lagi seperti dulu.

Pada tahun 1826 pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan 
undang-undang sebagai wijkenstelsel atau aturan yang menciptakan 
pemukiman pecinan di sejumlah kota di Hindia Belanda. Undang-
undang ini mengharuskan etnik-etnik yang ada di suatu daerah 
untuk tinggal di daerah/wilayah yang telah ditentukan di dalam 
kota. Maka orang etnis Tionghoa harus tinggal di Pecinan, yang 
tinggal di luar Pecinan harus pindah ke dalam wilayahya sendiri 
yang telah ditentukan. Sehingga daerah-daerah etnik yang memang 
sudah ada di berbagai kota terutama di kota-kota pantai di Jawa 
lebih diperkuat lagi kehadirannya. Oleh sebab itu secara fisik Kota 
Pasuruan kemudian dipisahkan secara jelas menjadi tiga wilayah 
besar. Pertama daerah orang Eropa (Europeesche Wijk), kedua daerah 
orang Cina (Chinezen Wijk) dan orang timur asing lainnya (Vreemde 
Oosterlingen) serta yang ketiga adalah daerah tempat tinggal orang 
pribumi setempat. Undang-undang Wijkenstelsel ini pada hakekatnya 
malah memperkuat kehadiran daerah Pecinan dalam tata ruang kota 
di Pasuruan termasuk di kota Jawa lainnya. Meskipun wijkenstelsel 
dihapuskan pada tahun 1920-an tapi bekas-bekas daerah Pecinan 

Pecinan



16 17

Co), yang selalu terdapat dan 
berhubungan langsung dengan 
pelabuhan (Widodo, 1996:223).

Banyak kota-kota di Jawa 
yang diberi nama dalam bahasa 
Cina. Pasuruan memiliki nama 
Cina yakni Yanwang (Lombard, 
1996, jilid 2: 244). Pada tahun 
1815 jumlah seluruh penduduk 
Pasuruan 108.812 jiwa dengan 
jumlah seluruh penduduk Cina 
sebanyak 1.070 jiwa. Itu artinya 
prosentase penduduk Cina di 
Kota Pasuruan saat itu 0,98%.

Pada jaman kolonial, orang 
Cina berperan sebagai pedagang 
perantara dan pedagang eceran. 
Posisi ini menyebabkan orang 
Cina saat itu berada di antara 
kaum pribumi dan orang Eropa. 
Orang Cina menjual barang 
produksi para pribumi ke orang 
Eropa. Kedudukan orang Cina 
sebagai pedagang perantara 
yang sudah dilakukan beratus-
ratus tahun di Jawa, membentuk 
suatu hubungan sosial dan 
kebudayaan unik pada abad 
ke-19. Keluarga pejabat Cina 
saat itu semakin kaya ketika 

Tukang kunci, orang Cina, tahun 1870 di pasar 
Pasuruan. Sumber: KITLV

Pasar. Sumber: KITLV

tersebut tidak secara otomatis hilang (Handinoto, 2010: 358)
Sebagian besar pemukiman Cina yang ada di Asia Tenggara 

pada umumnya dan Jawa pada khususnya berasal dari dua provinsi di 
Cina selatan, yaitu Fujian dan Guangdong (Salmon, 1985: 14, Kohl 
1984: 1-5). Fujian dan Guangdong punya garis pantai yang panjang, 
secara geografis punya banyak kemiripan dengan kota-kota di pantai 
utara Jawa. Itulah sebabnya bahwa pada awalnya, pemukiman Cina 
tersebut memindahkan pola dasar tata ruang dari daerah pelabuhan 
di Cina selatan ke dalam kota-kota pelabuhan di pantai utara Jawa.

Di Kota Pasuruan inti dari elemen dasar pemukiman Cina 
seperti klenteng, pasar pelabuhan, dan aksi jalan utama yang tegak 
lurus pantai dimana ujungnya terdapat klenteng, masih terlihat 
dengan jelas sekali. Klenteng dipersembahkan pada dewi penolong 
dan pelindung untuk pelaut atau secara populer disebut Ma Zu (Mak 

 Kampung Cina, Pasuruan
Sumber: KITLV
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saat itu pindah hunian keluar kawasan Pecinan yang lebih longgar, 
namun ruko atau tempat bekerja mereka tetap di kawasan Pecinan. 
Pengendoran aturan rumah hunian bagi kaum Cina ini menyebabkan 
agak buramnya kawasan Pecinan di Pasuruan saat ini. Namun, melihat 
ciri yang disebutkan Tillema (1915) mengenai tipikal kota-kota Jawa 
pada masa kolonial ditinjau dari tata ruang dan bangunannya bisa 
digambarkan bahwa pada jalan utama di sekitar alun-alun terdapat 
aktivitas komersial, lokasi yang memiliki kampung Cina yang cukup 
padat dan di sekitar pasar yang kebanyakan terdiri dari toko-toko 
kecil serta pengrajin seperti tukang kunci, tukang lemari, tukang kayu 
dan sebagainya. Berdasarkan patokan Tillema (1915) inilah yang 
membuat kita bisa memperkirakan letak daerah Pecinan di Pasuruan.

Selama tahun 1900-an di Hindia Belanda pada umumnya 
mempunyai arsitektur dengan gaya yang disebut sebagai Indische 
Empire. Kemudian di daerah Jawa langgam ini disesuaikan dengan 
iklim dan kondisi setempat. Ciri-ciri yang tampak pada arsitektur 
rumah Cina di Pasuruan yakni tembok tebal, plafon tinggi, lantai 
marmer, beranda depan dan belakang yang besar sekali, peletakan 
kamar tidur dan sebagainya sama persis seperti arsitektur Indische 
Empire. Namun terdapat perbedaan pula pada arsitektur Cina 
di Pasuruan ialah di bagian ruang tengahnya juster terdapat meja 
sembahyang, yang difungsikan sebagai tempat beribadah kepercayaan 
Khonghucu. Dalam ruang tengah tersebut meja sembahyang dihiasi 
benda-benda beraksen Cina, ukir-ukiran, dan aksara Cina. Di ruang 
tengah inilah biasanya mereka menjalankan “bakti orangtua (Hauw)” 
serta roh-roh pada lingkungan keluarga. Terpampang jelas foto-
foto para leluhur mereka, dan para pejabat Cina masa lampau dari 
keluarga mereka yang sangat mereka hormati.

Tentunya, karena kaum Cina sebagai pedagang perantara sering 
berdampingan dengan pribumi, maka tidak heran pula jika banyak 

ada hak monopoli atas penarikan pajak dari berbagai bidang serta 
monopolinya atas penjualan opium (Liem, 1933; Ong, 1980) yang 
kemudian aturan tersebut dihapuskan. Di daerah Pasuruan mereka 
ini juga memegang kontrak atas penyediaan gula dari Pemerintah 
Belanda (Ong, 1980).

Daerah Pecinan biasanya terletak di daerah antara pribumi 
dengan orang Eropa (Europeesche Wijk). Daerah Pecinan identik 
dengan berdekatannya dengan pasar tradisional yang berfungsi sebagai 
tempat jual-beli dan pertukaran barang eceran kebutuhan sehari-hari. 
Dalam kawasan Pecinan yang semakin padat itu, orang Cina mulai 
mendirikan yang namanya ruko (rumah toko). Ruko merupakan 
perpaduan antara daerah bisnis di lantai bawah dan tempat tinggal di 
lantai atas. Tapi setelah tahun 1870, terdapat perubahan besar dalam 
tata ruang kota-kota di Jawa, dan dikendorkannya aturan orang Cina 
tinggal di kawasan Pecinan. Sehingga menyebabkan orang kaya Cina 

Prosesi perayaan gula Gayam Pasuruan
Sumber: KITLV
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benda-benda Jawa yang mereka 
simpan. Di rumah Pecinan Pasuruan 
terdapat banyak dekorasi Jawa yang 
sengaja diletakkan di ruang tamu 
serta ruang utama. Dekorasi ini 
berbentuk payung kebesaran para 
pejabat pribumi masa lalu, tombak, 
keris, gamelan, wayang, serta benda 
kesenian Jawa lainnya. Benda-benda 
tersebut bukan hanya digunakan 
sebagai pemanis ruangan saja, 
melainkan difungsikan sebagai mana 
mestinya pula. Para kaum Cina saat 
itu juga berpesta dan mengadakan 
wayangan di ruangan yang khusus.

Hasil perkebunan yang 
melimpah di Pasuruan menjadikan 
tidak sedikit orang Cina berlayar 
ke Eropa untuk menjual hasil bumi. 

Ketika mereka sampai di Eropa, kapal 
yang mereka tumpangi akan kosong 
dengan muatan, sehingga sebagai 
gantinya mereka membawa bahan 
bangunan berkualitas baik dari Eropa 
menuju Pasuruan. Pada bangunan 
Pecinan di Pasuruan memiliki detail 
seperti lantai marmer, dinding porselen 
untuk kamar mandi dan kamar tidur 
utama, kaca hias, plafon, dan patung-
patung. Sebagian gaya yang tercermin 
adalah arsitektur gaya Art Nouveau 
yang memang di era itu sedang melanda 
bangsa Eropa. Ciri pada gaya ini ialah 
menggeliat, meliuk, dan mengalun 
dengan ciri visual menggambarkan 
bidadari dan peri, lily dan mawar, angsa, 
dan merak. Art Nouveau ini terlihat 
pada plafon, kaca, dan benda hias 
lainnya pada rumah Cina Pasuruan.

Sayangnya, kawasan Pecinan di 
Pasuruan kini sudah tidak terawat baik. 
Semakin sedikit pula bangunan yang 
berdiri dengan baik. Banyak bangunan 
yang sudah rusak parah bahkan telah 
sengaja dirobohkan. Kota Pasuruan 
sudah semakin kehilangan kejayaan 
masa lalunya.

Patung halaman Gedung Pancasila

2. Pasar di Pasuruan. Sumber: KITLV
1. Jalan pembuatan roti di Pasuruan. Sumber: KITLV

3. Pengendara untuk kehormatan stasium tebu selama prosesi di sebuah pesta  
gula Gayam Pasuruan. Sumber: KITLV

4. Lampu lalu lintas di atas persimpangan jalan utama Pasoeroean  
    Sumber: KITLV

1

2

3

4
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Pada tahun 1973, Ting Ting Jahe mulai diekspor ke Holland 
dan pada 1975 dilakukan ekspor ke Hong Kong. Kemudian tahun 
1983, mulai ekspor ke Australia dan Timur Tengah. Pada tahun 1984, 
mulai ekspor ke Amerika. Kini kepemilikan perusahaan tersebut jatuh 
di tangan generasi ketiganya yakni Ibu Dyah Purwaningsih (Njoo So 
Tjoe). Ditangan Ibu Dyah, perusahaan ini semakin berkembang.

1. Rumah pemilik PT. Sin A kawasan Pecinan Pasuruan
2. Njoo So Tjoe dan Ci Shu Chen
3. Spanduk PT. Sin APerusahaan PT. Sindu Amritha pertama kali didirikan oleh Bapak 

Njoo Tjhay Kwee dengan nama Perusahaan Kembang Gula Sin 
A di tahun 1935. Berbagai pengalaman dan tantangan dilalui oleh 
Bapak Njoo Thjay Kwee, dimana PT. Sindu Amritha juga menjadi 
salah satu saksi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Semua 
kerja keras tersebut membutuhkan waktu dan komitmen yang 
tinggi untuk menghasilkan rekap prestasi yang memuaskan. Dulu, 
kali pertama berdiri di Jalan Lombok Pasuruan, namun sekarang 
perusahaan tersebut berada di Jalan Sumatera 24-28.

Sin A 1

2

3
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Gedung Wolu

Gedung ini terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 58 Kelurahan 
Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, 

Provinsi Jawa Timur. Bangunan Gedung Wolu diperkirakan dibangun 
pada awal abad ke-20 oleh seorang Kapitein der Chineezen untuk 
dijadikan sebagai tempat tinggal atau rumah pribadi. Kemudian 
seiring dengan perjalanan waktu, rumah ini mengalami perubahan 
fungsi dan kepemilikan. Berdasarkan informasi masyarakat sekitar, 
dulu pernah ada pemilik rumah ini yang menyukai kuda. Sehingga, 
rumahnya kerap mendapat julukan sebagai kandang kuda. Lalu oleh 
pemilik sekarang, yaitu pengusaha yang memiliki dealer motor besar 
di Padang diubah menjadi gedung pertemuan dan restoran yang 
diberi nama Gedung Wolu.

Penamaan Gedung Wolu ini berdasarkan nama kawasan yang ada 
pada masa itu. Dulu, di sebelah barat dari gedung ini terdapat deretan 
rumah yang memiliki gaya arsitektur yang sama dan jumlahnya ada 

4. Rumah panggung khas Tionghoa milik keluarga Sutina (Chi Shu Chen) yang berdiri sebelum 
tahun 1940-an

5. Pemilik rumah generasi kedua, Sutina ( Chi Shu Chen ). Sekarang beliau tinggal bersama 
generasi keempat pula

6. Plat nomor rumah dan pos surat dari rumah berdiri sampai sekarang di Jalan Sumatera no. 31

4

5

6
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Pengunjung restoran akan masuk ke gedung tersebut dari sebelah kiri, 
dan keluarnya dari sebelah kanan. Sejenak makan di Depot Gedoeng 
Woloe (nama resmi dari usaha restoran tersebut), pengunjung akan 
memenuhi kebutuhan perut secara hakiki dengan sejumlah menu 
makanan dan minuman yang tersedia, dan sekaligus bisa menikmati 
pesona dari bangunan lawasdari restoran tersebut.

Dilihat dari fasadnya, bangunan ini memiliki gaya 
arsitektur  Indische Empire. Semua elemen yang menyusun bagian 
wajah bangunan memberikan kesan mewah dan megah pada 
bangunan. Kolom ionic ganda berbahan beton dengan ukuran besar 
yang terletak berjajar di bagian depan bangunan memberikan kesan 
kokoh pada bangunan. Pintu-pintu ganda yang terbuat dari kayu jati 
dengan hiasan yang khas pada bagian atasnya memberikan kesan 
anggun pada bangunan. Lantai terbuat dari bahan marmer juga 
menambah kesan mewah dari bangunan Gedung Wolu ini. Gedung 
yang dibangun di atas lahan seluas 10.161 m²

Ciri pilar pengaruh desain arsitektur Indische 
Empire

delapan (delapan dalam bahasa Jawa disebut  wolu). Di mulai dari 
rumah yang ada di sebelah Gedung Wolu hingga sampai rumah yang 
sekarang menjadi Toko Roti Matahari di ujung baratnya. Masyarakat 
Pasuruan menyebut kawasan tersebut dengan bahasa dan aksen Jawa 
sebagai Dong Wolu. Dong berarti gedung, dan Wolu berarti delapan.

Jadi, bila Anda sedang melintas di depan gedung ini, janganlah 
heran bila tepat di gerbang pintu masuk ke gedung tersebut 
dibelah oleh angka 8 (delapan) dengan ukuran yang lumayan besar. 

1. Ciri pilar pengaruh desain 
arsitektur Indische Empire

2. Area gerbang Gedung Wolu
3. Gaya pintu yang dipengaruhi 

ragam hias gaya Cina dan 
Eropa

1

2

3
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Pada awal abad ke-20, rumah ini dikenal sebagai rumah keluarga 
Kwee. Keluarga Kwee bersama keluarga Han dan Tan merupakan 
salah satu keluarga terkemuka (konglomerat) di Pasuruan yang diberi 
keistimewaan di bidang perdagangan dan pajak oleh Pemerintah 
Hindia Belanda. Mereka menguasai perdagangan hasil bumi dan 
ditunjuk oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk mengatur tata niaga 
opium. Bersama keluarga Tionghoa yang lain, keluarga Kwee dan 
Han mengembangkan industri gula di Pasuruan dan Probolinggo.

Sekarang ini, rumah tersebut menjadi milik Alan Douglas 
Rudianto Wardhana Zecha dan tetap dijadikan tempat tinggal. Rumah 
yang memiliki lahan seluas 1 hektar ini memiliki langgam Indische 
Empire. Hanya kolom-kolomnya sudah tidak memakai bahan bata 
lagi, tapi diganti dengan besi ulir yang mulai populer pada akhir abad 
ke-19. Hampir semua bahan bangunan, terutama yang dipergunakan 
untuk mendirikan rumah yang bagus di Kota Pasuruan didatangkan 

Ornamen sulur dan malaikat yang menandakan gaya arsitektur Indische 
Empire

Rumah Singa

Rumah Singa terletak di Rumah Singa ini terletak di Jalan 
Hasanudin No. 11-14 RT.01 RW.04 Kelurahan Karanganyar, 

Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. 
Lokasi Rumah Singa ini berada di depan Gedung Yayasan Pendidikan 
Pancasila, atau biasa disebut dengan Gedung Pancasila saja.

Dalam buku Profil Cagar Budaya Kota Pasuruan (2015) 
disebutkan, bahwa Rumah Singa ini pada awalnya merupakan rumah 
orang Belanda yang dibangun pada tahun 1825 namun kemudian 
dibeli oleh Tan Kong Seng, seorang Kapitein der Chineezen pada 
tahun 1840-an. Kemudian pada tahun 1860 dilakukan renovasi 
dengan mendatangkan lantai marmer dan pagar besi dari Italia.
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dari luar negeri kecuali pasir, bata maupun kapur. Hubungan dengan 
luar negeri cukup lancar bagi Kota Pasuruan pada abad ke-19 karena 
pelabuhannya digunakan untuk mengekspor hasil perkebunan 
selama cultuurstelsel sampai akhir abad ke-19.

Gaya arsitektur  Indische Empire  merupakan gaya arsitektur 
yang diadopsi dari aliran arsitektur Neoklasik yang berkembang 
di Perancis pada pertengahan abad ke-18, yang disebut sebagai 
arsitektur  Empire Style. Gaya Empire Style ini dipopulerkan oleh 
mantan seorang perwira tentara Louis Napoleon dari Perancis, yang 
kemudian menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-36, 
yaitu Herman Willem Daendels (1808-1811).

Daendels banyak mengubah bangunan yang ada di Hindia 
Belanda dengan suatu gaya Empire Style yang berbau Perancis. Gaya 

Gapura Tionghoa yang menuju makam keluarga Han

1. Ornamen gaya  art nouveau, lantai dari marmer, pilar yang detail semakin 
memperkuat gaya arsitektur Indische Empire

2. Patung singa di depan rumah yang didatangkan dari Eropa

1

2
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tersebut kemudian terkenal dengan 
sebutan  Indische Empire Style, yaitu 
suatu gaya arsitektur  Empire Style  yang 
disesuaikan dengan iklim, teknologi dan 
bahan bangunan setempat yang berada di 
Hindia Belanda (Nederlands-Indië).

Pada waktu keluarga Kwee 
menempati rumah ini, dibuatlah patung 
singa yang ditempatkan di halaman 
depan. Hal ini yang menyebabkan 
rumah ini kemudian dinamakan Rumah 
Singa, dengan harapan rumah tersebut 
bisa selalu aman terjaga. Hal ini selaras 
dengan kepercayaan yang dianut di 
kalangan orang Tionghoa, bahwa patung 
singa dianggap sebagai dewa pelindung. 
Maklum, karena keluarga Kwee kala itu 
dikenal sebagai pengusaha paling kaya di 
Kota Pasuruan.

3. Ukiran naga yang menurut kepercayaan 
Tionghoa berarti lambang kejayaan

4. Kondisi makan keluarga Han

Detail kerumitan ukiran batu nisan 
keluarga Han

3

4
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pendidikan orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda. Tujuannya 
untuk menyediakan pendidikan gratis bagi semua anak keturunan 
Tionghoa dari berbagai lapisan sosial ekonomi. Ketua THHK yang 
pertama di Pasuruan dipegang oleh Han Hoo Tong.

Kemudian bangunan ini pernah beralih fungsi sebagai 
markas tentara, gedung kesenian, dan akhirnya kembali digunakan 
sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat Kota Pasuruan hingga 
saat ini. Hanya saja, sebelum merdeka digunakan sebagai lembaga 
pendidikan bagi komunitas THHK, dan setelah merdeka digunakan 
oleh Yayasan Pendidikan Pancasila, sebuah yayasan yang didirikan 
oleh warga Tionghoa Pasuruan dalam mengembangkan pendidikan. 
Sehingga, beberapa bagian gedung ini digunakan untuk sekolahan, 
mulai dari Taman Kanak-Kanak, SD sampai SMP Pancasila.

Bangunan sebelah Selatan Gedung Pancasila

Gedung Pancasila

Gedung ini terletak di Jalan Hasanuddin No. 12 RT.01 RW.05 
Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota 

Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.
Gedung yang kini digunakan Yayasan Pendidikan Pancasila 

ini dulunya merupakan rumah milik Han Hoo Tong. Keluarga Han 
merupakan salah satu keluarga terkemuka (konglomerat) di Pasuruan 
yang diberi keistimewaan di bidang pemerintahan, perdagangan dan 
pajak oleh Pemerintah Hindia Belanda. Bangunan ini diperkirakan 
dibangun antara tahun 1870-1890 di kala gula menjadi komoditas 
primadona di pasaran Eropa.

Pada tahun 1958 bangunan ini digunakan untuk kegiatan 
perkumpulan Tiong Hoa Hwee Koan (THHK). THHK adalah 
perkumpulan Tionghoa yang bergerak untuk memajukan 
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Dilihat dari fasadnya, bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 
5.000 m² ini mengacu pada bentuk arsitektur Indische Empire. Hal ini 
kelihatan dari denah dan tampak depan bangunan dengan pilar gaya 
Yunani dan teras depan maupun belakang yang luas. Pada abad ke-
19 di Hindia Belanda, gaya arsitektur seperti ini sangat populer sekali 
sehingga hampir semua jenis bangunan, baik fasilitas umum maupun 
rumah tinggal, memakai gaya arsitektur ini. Salah satu keunggulan 
gaya arsitektur Indische Empire adalah penyesuaiannya dengan iklim 
tropis lembab yang sangat baik sekali, terutama pada teras depan dan 
belakangnya yang luas dan terbuka. Sehingga orang merasa nyaman 
tinggal di dalamnya. Hal ini terbukti bahwa gaya arsitektur ini sempat 
bertahan sepanjang abad ke-19.

Keberangkatan rumah duka

1. Lantai merah yang masih tersisa di gedung sebelah Selatan
2. Patung singa laki-laki dan perempuan khas gaya Tionghoa 

di depan gedung Selatan

1

2
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Keluarga Tionghoa yang saat itu pengusaha besar di Pasuruan 
yakni Han dari Surabaya dan Kwee (Guo) yang berasal dari Semarang. 
Mereka hidup dari tanah yang mereka sewa dari Bupati Pasuruan 
sekitar abad 18 dan harus diakui pada abad ke 19 para penduduk 
Pasuruan mengalami kemakmuran. Maka tidak heran jika pengusaha 
gula di Pasuruan membangun rumah megah.

Daroessalam

Daroessalam adalah bukti rumah tinggal akan kejayaan gula di 
Pasuruan. Rumah ini dulunya didirikan keluarga Tionghoa 

bernama Kwee Sik Poo (1847-1930), pengusaha gula pada awal 
abad ke-20 dan pernah jadi Mayor Tionghoa Pasuruan. Dia hidup 
sezaman dengan sang raja gula Asia Tenggara, Oei Tiong Ham 
(1866-1924). Di tengah jayanya, keluarga Kwee membangun banyak 
rumah megah di Pasuruan yang tersebar di kawasan Pecinan.

Ruang Tamu
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1. Atap rumah tampak samping
2. Detail pilar luar rumah
3. Detail pilar dalam rumah

Hampir kebanyakan rumah megah Tionghoa di Pasuruan 
telah menggabungkan gaya indiche dan gaya rumah Tionghoa. Ciri-
cirinya ialah atap berbentuk trapesium, ruang tengah tanpa sekat 
yang menghubungkan kamar-kamar, pintu dan jendela besar, detail 
pada ubin dan atap, langit-langit sangat tinggi, pilar, dan tempat 
sembahyang.    

Ruangan utama yang tertata rapi dan penuh dengan
perabotan lama yang masih terjaga

1

2

3
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Keluarga Kwee keturunan Cina pemilik pertama Keluarga Thalib keturunan Arab 
pemilik kedua

Setelah dibukanya jalur kereta api dari pelabuhan besar 
Surabaya menuju Malang 1879, kemunduran kejayaan Pasuruan 
mulai dirasakan. Banyak orang Eropa yang lebih memilih tempat 
sejuk Malang. Semakin menurunnya tingkat kemakmuran Pasuruan 
begitu di tahun 1929 ekspor gula semakin abruk yang diakibatkan 
oleh krisis ekonomi besar (Great Depression). Kaum Tionghoa, Eropa, 
dan Pribumi semakin miskin.    

Rumah yang sekarang berada di Jalan Soekarno-Hatta 
tersebut dijual oleh generasi ke tiga keluarga Kwee bernama Kwee 
Sik Bo kepada orang Arab bernama Muhammad bin Thalib yang 
juga pengusaha kaya 1938. Ditangan Muhammad bin Thalib inilah 
rumah cina tersebut diberi nama Daroessalam, yang berarti rumah 
yang terbuka untuk siapa saja. Sesuai dengan namanya, rumah 
tersebut akhirnya sering disinggahi oleh orang-orang untuk makan 
bersama, tempat pendidikan islam gratis, dan yang ingin menginap 
bisa istirahat di paviliun kiri. Muhammad bin Thalib merupakan 
pengusaha mobil Datsun, pembisnis properti, dan pemilik beberapa 
hotel.

4. Ruangan makan dan tempat sembahyang Tionghoa
5. Detail ornamen penghias sembahyang Tionghoa
6. Detail kaca dan ukiran menuju tempat sembahyang

4

5
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Pintu masuk rumah dan detail ukirannya, serta lampu yang menerangi rumah

Kursi, almari, seluruh perabotan 
rumah lainnya yang asli dari dulu dan 

masih berfungsi sampai sekarang
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Hanif Fachir Thalib, generasi ke tiga keluarga Thalib
pemilk rumah Daroessalam

Setelah Muhammad Thalib meninggal ada 13 orang yang 
mendapat warisan rumah ini, salah satunya Fachir Thalib, anak 
dari istri ke-empat. Namun lambat laun Fachir Thalib jadi pemilik 
tunggal rumah tersebut dan tetap mewariskan kebiasaan ayahnya 
untuk menjamu orang-orang. Kebiasaan menyembelih kambing 
untuk makan bersama masih dirasakan saat itu. Di tahun 2015 Fachir 
meninggal, dan mewariskannya kepada kelima anaknya.

Salah satu anak Fachir bernama Hanif Fachir Thalib menjadi 
penerus rumah tersebut. Kini rumah tersebut tidak dijadikan rumah 
tinggal, melainkan di jadikan hotel agar tetap terjaga dan terekam 
jelas jejak sejarahnya.

7. Langit-langit teras dan ruang utama
8. Langit-langit kamar beratap lukisan

7

8
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9. Lantai yang masih asli dari keluarga Kwee bernuansa Indiche
10. Teras tampak samping yang sedang mengalami perbaikan
11. Paviliun asli dari jaman keluarga Kwee yang sedang 

mengalami perbaikan.

9

10 11

Pembangunan dan perbaikan gedung
tanpa merusak estetika bangunan lama
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Klenteng Tjoe Tik Kiong

Kota Pasuruan merupakan salah satu kota pelabuhan tersebesar 
di Pantau Utara Jawa pada abad ke-17. Letaknya yang strategis 

sebagai jalur perdagangan, membuat banyak sekali pedagang 
asing yang datang dan menetap di Pasuruan. Salah satunya adalah 
etnis Tionghoa. Mereka datang sejak abad ke-17, dan kemudian 
meninggali sebuah kawasan yang disebut sebagai Kawasan Pecinan.

Penanda dari sejarah keberadaan kawasan Pecinan yang terdapat 
di Kota Pasuruan adalah adanya sebuah klenteng yang diberi nama 
Klenteng Tjoe Tik Kiong. Klenteng ini terletak di Jalan Lombok 
No. 7 Kelurahan Trajeng, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, 
Provinsi Jawa Timur. Lokasi klenteng ini berada di sebelah barat 
Stasiun Pasuruan ± 500 meter.

Klenteng ini didirikan pada tahun 1740. Pembangunannya 

Penambahan bangunan untuk pembangunan hotel
tanpa merusak estetika Rumah Daroesslam

Generasi ketiga keluarga Thalib ini tidak merubah bangunan 
lama ini menjadi bangunan baru. Revitalisasi bangunan dilakukan 
tanpa merusak bangunan lama bahkan justru semakin mengekspos 
keindahan bangunan cagar budaya tersebut. Di keluarga Arab ini, 
seluruh ciri khas bangunan Tionghoa masih tetap terjaga.


