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Abstract
“Simtjong“ Alley at the Citepus district of Bandung is named after a Chinese Tan Sim Tjong.
He and his family lived next to this alley in a very typical and stately house, built on a large property.
Around the end of the 19th Century, Tan Sim Tjong moved to Jalan Cibadak, in which he stayed until
he passed away (1929), so did his descendants until the fourth generation. As a „peranakan“
(Chinese born Indonesian), Tan Sim Tjong was against the Chinese tradition by supporting the
marriage of his son and a Chinese woman with the same family name (she). During his lifetime, Tan
Sim Tjong also promoted the improvement of education for the Chinese children in Bandung. In June
2014, one of his descendants rediscovered his delapidated gravestone in the village of Sentiong
Cijerah. Hence, a project is proposed for the artifacts in order to maintain the history and local
wisdom of the people in Bandung.
Keywords: Tan Sim Tjong, Citepus, Simtjong Alley, geneology, “peranakan”, marriage within clan,
THHK Bandoeng, tomb Sentiong, Cijerah.
Janganlah mencari kebenaran, hindari saja segala bentuk prasangka 1
Meister Taisen Deshimaru

I.

Latar Belakang

Jejak seseorang akan tampak dan diakui oleh masyarakat setempat, jika jejak yang
ditinggalkan berkenan di hati orang banyak. Nama orang yang bersangkutan pun bisa saja diabadikan
menjadi nama jalan atau nama tempat. Dalam penelitiannya tentang penamaan daerah, tempat atau
jalan di kawasan Pecinan Semarang, Titiek Suliyati 2 merangkum beberapa klasifikasi toponim yang
berkaitan dengan perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat, ataupun toponim yang menunjukan
kondisi alamiah maupun bentukan manusia, atau flora, atau etnis atau nama tokoh masyarakat di
tempat tersebut. Penamaan tempat (toponim) ini berubah selama kurun waktu sekitar 250 tahun sejak
terbentuknya kawasan Pecinan Semarang, baik secara fisik (misalnya hilangnya bangunan atau lokasi)
maupun non fisik, seperti menghilangnya nama-nama Tionghoa yang semula dipakai sebagai nama
jalan dan nama kampung.
Perubahan non fisik ini berlaku pula untuk kawasan pecinan kota Bandung. Menurut Sugiri
Kustedja3 pada peta kota Bandung tahun 1955 terlihat adanya nama jalan yang berkaitan erat dengan
sejarah perkembangan kota bercirikan etnis Tionghoa misalnya kawasan Yap Loen, Gang Gwan An
(sekarang jalan Kerta Laksana), jalan Yo Sun Bie (sekarang jalan Mayor Sunarya). Dalam konteks
bangunan dan gaya arsitektur masih banyak nama jalan yang dapat diteliti lebih lanjut diantaranya
Gang Simtjong (sekarang gang Adibrata) yang terletak di kawasan Citepus.

1

Terjemahan bebas dari Danielle & Olivier Föllmi: „Die Weisheit Asiens, Tag für Tag“, 2007, Knesebeck, München.
Titiek Suliyati: „ Melacak Sejarah Pecinan Semarang melalui Toponim“, Universitas Diponegoro, Jurusan Sejarah Fakultas
Ilmu Budaya, 2011.
3
Sugiri Kustedja: “Jejak Komunitas Tionghoa dan perkembangan kota Bandung“. Journal Sosioteknologi, Edisi 26 tahun
11, Agustus 2012, hlm 105-128.
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Apakah peranan Tan Sim Tjong dalam masyarakat Bandung sehingga namanya diabadikan
sebagai nama gang? Jejak fisik apa yang ditinggalkan beliau di daerah Citepus dan bentuk pemikiran
apa yang tersirat dalam novel „Rasia Bandoeng“, sehingga nama Gang Simtjong tetap layak untuk
diabadikan? Para penulis meneliti pertanyaan-pertanyaan diatas dan menjabarkan hasilnya secara
deskriptif analisis serta membagi tulisan menjadi dua bagian: Jejak Tan Sim Tjong dan Peranan Tan
Sim Tjong Dalam Pernikahan Semarga.
II.

Jejak Tan Sim Tjong

Tiga hal dibahas dalam bab ini: dimulai dengan Gang Simtjong di kawasan Citepus serta
Leluhur dan Keturunan Tan Sim Tjong; dilanjutan dengan Rumah Cibadak, tempat tinggal Tan Sim
Tjong dan keturunannya sejak sekitar 1900; dan diakhiri dengan Batu Nisan Tan Sim Tjong yang
terlupakan.
2.1

Gang Simtjong dan Silsilah Tan Sim Tjong

Gang Simtjong4 terletak disamping sekolah BPK Penabur (dulu Sekolah Rakyat Zending
Tjitepoes) yang menghubungi Jl. Jendral Sudirman (Groote Postweg West) dengan Jl. Kebonjati
(Kebon Djatiweg). Dikabarkan oleh Lina Nursanty, bahwa sebagai saudagar Tan Sim Tjong dikenal
masyarakat setempat pada akhir abad ke 19 hingga beliau wafat 1929.
Di kawasan Tjitepoes Tan Sim Tjong pada tahun 1887 memang memiliki tanah luas sekitar
satu hektar yang ditanami pohon buah-buahan5. Bagian Selatan tanah ini berbatasan dengan Groote
Postweg West (Jl. Jendral Sudirman/Raya Barat), ke arah Barat berbatasan dengan Gang Simtjong
(Gang Adibrata), ke arah Timur dengan kali Tjitepoes (Citepus, dalam peta berwarna biru) dan ke
arah Utara dengan Gang Kebon Tangkil (lihat Peta 1).
Menurut peta pemukiman Bandung tertua 6 tahun 1882 (lihat peta 2 dalam tulisan ini) sudah
terlihat ada pemukiman diatas tanah tsb. Besar kemungkinannya, bahwa Tan Sim Tjong termasuk
salah satu dari enam keluarga yang telah bermukim di Bandung pada tahun 1874, atau setidaknya
beliau sudah termasuk pendatang yang sudah lama tinggal di kota Bandung. Pada tahun ini
diperkirakan umur Tan Sim Tjong sekitar 35 tahun lebih7.
Gambar 1: Kawasan Citepus Bandung (Bandoeng guide map, 1946)

4

Lina Nursanty: „Gang Simcong dan SD Simcong“, Pikiran Rakyat, rubrik Mosaik, 21. April 2015.
berdasarkan iklan penjualan tanah yang dimuat beberapa kali dalam bulan September 1887 dalam koran Java Bode dan
koran Bataviaasch Nieuwsblad.
6
Devisanthi Tunas: “The Chinese Settlement of Bandung at the turn of the 20th century“, Rijswijk, Papiroz, 2009 (lihat peta
pemukiman tahun 1882, hlm 45 dan 66, lihat juga peta2 dalam tulisan ini).
7
Chabanneau:“Rasia Bandoeng atawa satoe pertjintaan yang melanggar peradatan „Bangsa Tionghoa. “Satoe tjerita jang
benar terdjadi di kota Bandoeng dan berachir pada tahon 1917.“ Batavia, Drukkerij Kho Tjeng Bie & Co, 1918 (hlm 22:
tahun 1913 umurnya diperkirakan sekitar 70 tahun lebih).
5
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Menurut cerita keluarga, Tan Sim Tjong lahir di Batang (Jawa Tengah); di sana ditemukan
juga makam ayahnya Tan Liok8 (Tan Lin Siong) sebagai generasi kelima yang lahir di Indonesia,
sedang generasi pertama yang tinggal di Jawa adalah Tan Hwie Tjeng 9. Ayah Tan Hwie Tjeng belum
diketahui namanya, namun melalui batu nisan Tan Sim Sioe (kakak Tan Sim Tjong) yang wafat pada
tahun 1909 dapat diketahui, bahwa beliau berasal dari Nanjing, Zhangzhou, Fukien, Tiongkok
Selatan10. Menurut Benjamin Tanuwihardja, cicit Tan Sim Sioe, yang pernah berkunjung ke tempat
leluhur di Nanjing, penduduk setempat di desa Shang Dian memberitahukan adanya catatan silsilah
marga Tan sampai 21 generasi. Namun saat itu (2012) belum diketahui nama leluhur Tan Hwie Tjeng
yang baru ditemukan tahun 2015. Juga belum diketahui jelas desa asal Tan Hwie Tjeng sampai saat
ini (Nanjing merupakan kecamatan yang terdiri dari banyak desa), sehingga desa Shang Dian yang
disebutkan diatas sebagai desa asal leluhur perlu diteliti lebih lanjut kebenarannya. Antara Tan Hwie
Tjeng sebagai generasi pertama yang tinggal di Jawa dan ayahnya dari Nanjing masih ada mata rantai
yang terputus (lihat Bagan1).
Tan Sim Tjong beristrikan tiga orang11, yang pertama berasal dari Cirebon (dikaruniai satu
anak perempuan Tan Tjeng Ek Nio), yang kedua asal Bogor (dikaruniai dua putra bernama Tan Tjeng
Pok dan Tan Tjeng Jang serta dua putri bernama Tan Bie Nio dan Tan Biet Nio) dan yang ketiga
bernama Tjoe Kiok Nio (dikaruniai tiga putra bernama Tan Tjeng Gwan, Tan Tjeng Hoe dan Tan
Tjeng Hay, serta seorang putri bernama Tan Keng Nio). Keempat penulis artikel ini berasal dari cucu
Tan Tjeng Jang (putra Tan Seng Tjioe) dan putra Tan Tjeng Hay.
Gambar 2. Nanjing/Zhangzhou/Fukien

Gambar 3. Tan Sim Tjong

Belum diketahui jelas bidang usaha yang dilakukan oleh Tan Sim Tjong, namun dalam
kegiatan kemasyarakatan Tan Sim Tjong diketahui pernah aktip dalam perkumpulan THHK 12.
Diberitakan pula, bahwa di belakang sekolah BPK Penabur (sebelah gang Simtjong) pernah ada
8

Berdasarkan catatan Benjamin Tanuwihardja tentang satu surat yang dikirimkan oleh Tan Tjin Lian bulan September 1966
dari Jl. Kebonjati 100 Bandung kepada Tan Tek Siang (cucu Tan Sim Sioe, kakak Tan Sim Tjong) di Tasikmalaya, yang
berisikan permintaan hak untuk menjual tanah kuburan di Batang, Pekalongan dan disebutkan, bahwa kongco yang
dikuburkan disana bernama Tan Liok.
9
Catatan silsilah dari Steve Haryono, April 2015. Steve Haryono adalah peneliti diaspora Tionghoa pulau Jawa yang tinggal
di Belanda. Dalam penelusuran jejak Tan Sim Tjong baru diketahui adanya ikatan persaudaraan antara Steve Haryono
dengan penulis. Menurut catatan yang ada, putra Tan Hwie Tjeng bernama Tan Kiem Siong (adik Tan Kiem Tie) yang
menikah dengan Kwee Hong dianugerahi empat putra, yaitu: Tan Tjoen Seng, Tan Hok Seng, Tan Lok Seng dan Tan Sioe
Seng. Sdr. Steve Haryono berasal dari garis keturunan Tan Tjoen Seng, sedang penulis dari garis Tan Hok Seng (lihat bagan
1).
10
Benjamin Tanuwihardja:“Berburu jejak leluhur di Xia Men, Fu Jian“, Desember 2012.(pribadi)
11
Menurut silsilah yang dituliskan oleh Goei Po Hoey, suami Tan Giok Lian (putri Tan Tjeng Hay, putra bungsu Tan Sim
Tjong) atas penuturan Tan Keng Nio (putri bungsu Tan Sim Tjong) yang meninggal 1994. Tan Keng Nio pernah tinggal
bersama keluarga Goei Po Hoey di Bandung.
12
Lina Nursanty: Gang Simcong dan SD Simcong“, Pikiran Rakyat, 21 April 2015.
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Sekolah Rakyat SR Sim Tjong yang kemudian dipindahkan ke Jalan Cibadak.
Dalam „Riwajat 40 taon dari Tiong Hoa Hwee Koan (THHK)-Batavia (1900-1939)“
dikabarkan, bahwa pada tanggal 10 Juli 1904 telah berkumpul 19 orang Tionghoa di Bandung untuk
mendirikan THHK-Bandoeng13 dibawah naungan luitenant Tan Joen Liong yang terkenal juga
sebagai ketua panitia pembangunan klenteng tertua di Bandung bernama Hiap Thian Kiong, Xie Tian
Gong14. Salah satu pendiri THHK-Bandoeng adalah The Soen Hoang (sebagai komisaris) yang
menikah dengan salah satu putri dari Tan Sim Tjong bernama Tan Biet Nio.
THHK merupakan perkumpulan yang mencita-citakan pendidikan modern dalam arti
pendidikan yang juga mempelajari sejarah, ilmu bumi, berhitung dsb, dan tidak terbatas hanya
mempelajari, membaca serta menulis buku Tionghoa klasik 15. Sebelum tahun 1900 persyaratan yang
ada bagi orang Tionghoa untuk masuk sekolah sangat berat, sehingga hanya sedikit orang yang bisa
mengecap pendidikan. Sebagai perkumpulan, THHK mempunyai banyak sekolah tersebar di Jawa,
dan perkumpulan ini cepat dipengaruhi oleh nasionalisme Tiongkok saat itu 16, sehingga pemerintah
Hindia Belanda kurang menyukai perkembangannya yang berkiblat ke Tiongkok tsb.; dan akhirnya
pemerintah kolonial mulai memperhatikan pendidikan untuk orang-orang Tionghoa dengan
mendirikan HCS (Hollandsch-Chineesche School) pertama kali 1908 di Batavia serta HCK
(Hollandsch-Chineesche Kweekschool) tahun 1918 untuk mendidik para guru HCS. Dengan demikian
situasi pendidikan di Jawa untuk orang Tionghoa pun jauh membaik.

13

Sebagai komisaris THHK-Bandoeng tercantum juga Tan Njim Tjoij, yang namanya dikenal sebagai wijkmeester kawasan
pecinan Citepus tahun 1914. Satu dugaan, bahwa Tan Njim Tjoij orangnya sama dengan Tan Sim Tjong (lihat rangkuman
Lina Nursanty tentang “Wijkmeester Citepus” dalam Pikiran Rakjat, 16 Juni 2015) tidaklah benar dan hal ini kemudian
dikoreksi oleh Lina Nursanty dalam tulisannya “Kesaksian Anak Wijkmeester Citepus” dalam Pikiran Rakyat, 23. Oktober
2015). Namun diketahui kemudian, bahwa kakak Tan Erna Nio, putri bungsu Tan Njim Tjoij yang disebutkan dalam tulisan
Lina Nursanty diatas, yang bernama Tan Metta menikah dengan The Gwan Tjoan, putra ketiga dari The Soen Huang yang
menikah dengan salah satu putri Tan Sim Tjong (Tan Biet Nio). Demgam demikian Tan Njim Tjoij mempunyai hubungan
kekeluargaan dengan Tan Sim Tjong.
14

Klenteng di Bandung ini awal dibangun pada tahun 1885, diberi nama Sheng-Di-Miao (Klenteng Kaisar Suci). Kemudian
menjadi Xie-Tian-Gong, dalam lafal Hokkian dibaca: Hiap Thian Kiong (Istana Xietian Shangdi, gelar dari kepercayaan
Taoist untuk tokoh Guan Gong), arti harafiah: Istana Pembantu Penguasa Langit / Alam semesta. Berdasarkan arsip
Pemerintahan kolonial Belanda, di Bandoeng dahulu hanya pernah ada tiga letnan Tionghoa: letnan pertama adalah Oei
Bouw Hun (1881-1882), yang dilantik Belanda pada tanggal 2 Maret 1881. Lalu 1882-1888 Tan Hay Long dilantik 2 Maret
1882. Terakhir Tan Joen Liong 1888-1920. (lihat Kustedja 2014, hlm. 10-12).
15
Ong Hok Ham: „ Sejarah Pengajaran Minoritas Tionghoa Peranakan“ dalam „Riwayat Tionghoa Peranakan di
Jawa“.Jakarta, Komunitas Bambu, 2009, hlm 69-79.
16
Ong Hok Ham, 2009, hlm 76: „... tidak berhaluan nasionalisme Tiongkok adalah berbahaya pada waktu itu. Hanya
seseorang yang memiliki keberanian yang besar saja yang mempunyai pendapat lain, karena semua alat propaganda berada
ditangan kaum nasionalis Tiongkok“.
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Sebelum pindah bersama Tan Sim Sioe ke Bandung, Tan Sim Tjong pernah tinggal di
Cirebon. Beliau mempunyai tiga kakak laki-laki bernama Tan Sim An, Tan Sim Tjeng serta Tan Sim
Sioe, dan sedikitnya satu saudara perempuan (Tan Sim Hwa Nio) yang menikah dengan ayahnya Oey
Tjeng Poen17. Menurut cerita keluarga dan juga novel „Rasia Bandoeng“ Tan Sim Sioe dan Tan Sim
Tjong pernah tinggal bersama di rumah gedung megah di Jl Jendral Sudirman (no. 242); namun
kemudian terjadi keributan keluarga, sehingga terjadi keretakan di antara kedua keluarga tsb (diduga
terjadi sekitar tahun 1887 saat adanya iklan penjualan tanah Tan Sim Tjong) 18. Sekitar akhir abad ke
19 rumah tsb. diduga hanya ditinggali oleh keluarga Tan Sim Sioe, sedang keluarga Tan Sim Tjong
terpaksa pindah rumah ke Jl. Cibadak (no. 250, dulu 104) yang letaknya parallel di sebelah Selatan
jalan Jendral Sudirman (lihat peta 1).
2.2

Rumah Cibadak: Tempat Tinggal Tan Sim Tjong Sejak Sekitar 1900

Rumah Cibadak dibangun serupa dengan rumah gedung tersebut diatas, namun terbuat dari
ayaman bambu dan tiangnya terbuat dari kayu dengan bentuk yang jauh lebih sederhana. Di belakang
rumah tsb. pernah ada sumur dengan tahun pembuatannya 1899; diduga rumah Cibadak dibangun
sekitar tahun ini pula.

17

Menurut novel „Rasia Bandoeng“ rumah Oey Tjeng Poen yang bersebrangan dengan rumah Tan Sim Tjong di jl Cibadak
pernah juga digeladah sewaktu polisi mencari Hermine yang melarikan diri dari rumah orangtua nya, karena Tan Sim Tjong
merupakan paman Oey Tjeng Poen dari pihak ibu. Dari catatan keluarga (Tan Tjin Lian) diletahui kemudian, bahwa adik
perempuan Tan Sim Tjong bernama Tan Sim Hwa Nio adalah ibu dari Oey Tjeng Poen.
18
Salah satu titik balik dari percekcokan Sim Tjong dan Sim Sioe baru terjadi antara lain ketika keturunannya mulai ingin
mengetahui asal-usulnya dan mencari jejak buyutnya masing-masing. Selain adanya bantuan teknik informasi global, hal ini
bisa terjadi karena adanya keterbukaan masing pihak yang tak merasa terbebani dengan masa lalu percekcokan tsb dan
adanya tujuan bersama dalam mencari silsilah dan perdamaian keluarga melalui pendekatan dialog.
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Gambar 4: Bagian Peta Pemukiman Kawasan Citepus Bandung 1882 dan 1905

(Sumber; Tunas, 2009, hlm. 66)

Rumah itu terletak diatas sebidang tanah yang berbatasan dengan Tjibadakweg (Jl Cibadak)
di sebelah Selatan, dengan kali Tjitepoes (Citepus) di sebelah Timur, dan dengan gang
„Kapitan“(Gang Wangsa) di sebelah Barat, sedang di sebelah Utara sebagian tanahnya berbatasan
dengan belakang rumah luitenant Tan Joen Liong. Menurut peta pemukiman Bandung, pada tahun
1905 sudah terlihat ada bangunan di atas sebidang tanah tsb. (lihat juga peta jalan dalam peta 1),
sedangkan dalam peta pemukiman tahun 1882 tak telihat adanya pemukiman 19 diatas tanah tsb.
Jumlah penduduk Bandung saat itu telah melonjak pesat mencapai 3.800 orang 20.
Berdasarkan penjelasan Ong Hok Ham dalam buku „Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa“,
bentuk rumah gedung di sebelah Gang Simtjong dan rumah Cibadak itu bisa dikategorikan sebagai
tipe rumah besar pada masa itu yang digambarkan sbb.:
„... Bagian depan hanya sebuah pendopo dan bagian belakang dihubungkan dengan rumah
yang besar itu. Kalau kita melewati pendopo atau serambi muka kemudian masuk ke pintu depan,
maka tibalah kita pada suatu ruangan yang panjang dimana terdapat empat buah kamar tidur. Dua
kamar disebelah kiri dan dua kamar lagi disebelah kanan, saling berhadapan. Di belakang ruangan
yang panjang terdapat ruangan pula. Garis pemisahnya adalah sebuah dinding dimana terdapat meja
sembahyang leluhur tuan rumah. ... Dari depan terlihat tiang-tiang besar pendopo yang mengingatkan
kita pada bentuk gereja Yunani“21
Dalam novel „Rasia Bandoeng“(1918) ada penjelasan tentang rumah Cibadak sbb:
„ ... Roemah itoe ada terletak di tengah satoe pekarangan yang ada sedikit loewas, sedang
watas pekarangannja jang ka sabelah depan dan ka pinggir gang, ada ditanami dengan poehoen
bamboe-doeri jang bisa diseboet bamboe-Tjina, kalihatan ada dirawat baik ..., sedang di watas
pekarangan jang sabelah Wetan ada mengalir ajernja kali Tjitepoes. Sakoelilingnja itoe roemah ada
ditanamin dengan roepa-roepa poehoen kembang, tapi jang paling banjak ditanam adalah poehoen
djeroek-Solo, seroepa djeroek besar ... yang terkenal paling manis dari antero djeroek besar jang ada
di Java; ... poehoen djeroek-Solo saban tahon ada mengaloearkan boewahnja boekan sedikit, jang
didjoewal dengan harga bagoes hingga membri hatsil jang boekan ketjil pada toewan roemah“ (hlm.
21-22).
Sampai wafat pada tahun 1929 Tan Sim Tjong tinggal di rumah Cibadak ini bersama
keturunannya. Di atas tanah ini pulalah kebanyakan cucu dan cicit Tan Sim Tjong kemudian hari
tinggal berdampingan sampai empat generasi, sampai tahun 2012, saat rumah dan tanah tsb dijual;
sekarang rumah itu sudah tak ada jejaknya lagi. Tak jelas bagaimana dengan nasib putra laki tertua
19

Tunas, 2009, hlm 66.
lihat data statistik dalam Kustedja, 2012, hlm 115.
21
Ong Hok Ham dalam tulisan „Tiga Macam Kebudayaan Yang Mempengaruhi Cara Hidup Tionghoa Peranakan“ dalam
buku „Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa“, 2009, hlm 38. Bentuk rumah ini bisa ditemukan juga di rumah tempat Tan
Sim Tjong dan Tan Sim Sioe dulu tinggal (Jl. Jendral Sudirman), dan juga di rumah Cibadak, hanya saja tiangnya berbentuk
lebih sederhana dan terbuat dari kayu.
20
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yang bernama Tan Tjeng Pok, namun setelah Tan Sim Tjong wafat, kemungkinan besar rumah utama
Cibadak ditinggali oleh keluarga Tan Tjeng Jang (1878-1941) dan istrinya Lim Liang Nio (wafat Juni
1960) yang dikenal dengan sebutan nyonya kebun jeruk.
Gambar 5. Rumah Utama Cibadak sekitar tahun 1970

Secara bertahap disekeliling bangunan utama dibangun beberapa rumah lainnya: Disebelah
Utara dan Barat rumah utama pernah dibangun rumah sederhana untuk disewakan; pada akhir tahun
1955 pernah juga bagian belakang dan sebagian tanah sebelah Timur dibangun pabrik tenun dan
gudang untuk dikontrakkan. Sekitar tahun 1945 anak dari Tan Tjeng Jang yang menempati rumah
utama adalah
keluarga Tan Seng Tjioe beserta ibunya Lim Liang Nio dan saudaranya yang saat itu belum
menikah. Suatu saat keluarga Tan Werry kembali dari Jakarta dan menempati kembali rumah utama,
sedang keluarga Tan Nelly dan Tan Werra pindah rumah dan masing-masing menempati salah satu
rumah kontrakan di gang Wangsa. Kemudian keluarga Tan Seng Koey membangun rumah di
pekarangan sebelah Timur, dan menyusul keluarga Tan Seng Bie membangun rumah di bagian Utara
(tempat bekas pabrik tenun), sehingga keturunan Tan Tjeng Jang terkumpul kembali di Cibadak;
hanya satu keluarga (Tan Seng Tjay) yang tinggal diluar tanah Cibadak. Dengan demikian bentuk
kebun atau pekarangan rumah berubah muka dari waktu ke waktu, sesuai dengan perkembangan yang
ada.
2.3

Batu Nisan Tan Sim Tjong yang Terlupakan

Disamping beberapa jejak Tan Sim Tjong (seperti nama Gang Simtjong di kawasan Tjitepoes,
rumah gedung bertanah luas bersebelahan dengan Gang Simtjong, rumah Cibadak, telah ditemukan
kembali22 batu nisan dari makam Tan Sim Tjong di kampung Sentiong Cijerah yang berada diantara
rumah penduduk. Makam Tan Sim Tjong terkenal dikampung itu dengan nama makam Sentiong 23,
bahkan kampung Elang tempat makam itu berada, sampai sekarang lebih dikenal dengan nama
kampung Sentiong. Batu Nisan Tan Sim Tjong diketemukan dalam keadaan menyedihkan, sebagian
aksara Tionghoanya rusak parah, bahkan nama Tan Sim Tjong dan istrinya sendiri sudah
„dihapuskan“ atau „disamarkan“. Untunglah masih tertinggal beberapa aksara Tionghoa yang bisa
membuktikan kebenaran dari makam Tan Sim Tjong, misalnya masih terbaca nama salah satu
22

Adalah cicit Tan Sim Tjong bernama Tan Siong Hwie (putra kelima Tan Seng Tjioe, cucu Tan Tjeng Jang) dengan
bantuan petunjuk kakaknya Tan Siong Djie yang pada masa kecilnya pernah mengunjungi makam tsb. bersama neneknya
Lim Liang Nio, yang telah menemukan kembali makam buyutnya yang terletak diantara perumahan penduduk di Cijerah
pada tanggal 06. Juni 2014. Menurut seorang pakar aksara Tionghoa, nama tengah Sim berarti „Hati“ dan nama akhir Tjong
berarti „Cemerlang“ atau „Agung.“ Karena aksara Tionghoanya rusak, terjemahan arti nama tak dapat dilakukan dengan
tepat.
23
Sentiong artinya makam orang Tionghoa.
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putranya Tjeng Pok, serta nama putrinya Biet Nio, serta empat nama cucunya yang tertulis pada
bagian bawah kiri batu nisan: Seng Tjioe, Seng Koey, Seng Tjay dan Seng Bie (urutan penulisan tak
sesuai urutan umur).
Gambar 6. Batu Nisan Tan Sim Tjong di Kampung Sentiong Cijerah

Tan Sim Tjong dikebumikan dalam satu makam bersama istri keduanya dan liang lahatnya
berpasangan (makam siangkong), karena pada batu nisan tsb. tertera nama anak dan cucu dari istri
yang kedua. Istri yang pertama dikebumikan disebelah kanan makam siangkong tsb., namun makam
itu sekarang sudah tertutup tanah; dari istri yang pertama hanya ada turunan satu anak perempuan.
Istri yang ketiga dikebumikan di pemakaman TPU Cikadut 24; dari istri yang ketiga ini telah lahir
empat anak, diantaranya Tan Tjeng Hoe, salah satu aktor utama novel „Rasia Bandoeng“ (lihat bab
berikut).
Untuk memperjelas keadaan asli makam Tan Sim Tjong, cucu dan cicitnya (Tan Giok Houw
dan Tan Siong Djie, lihat Bagan 1) mencoba menggambarkannya berdasarkan ingatan masa lalunya
waktu berziarah ke makam sbb.:
Makam Tan Sim Tjong terletak diatas sebidang tanah seluas sekitar 3.000 m 2 yang berupa
sawah dan sepanjang pematangnya ditanami pohon kelapa; hanya disekitar makam ditanami pohon
cemara. Disekitar makam istri pertamanya yang terletak disebelah kanan makam siangkong (makam
utama) banyak terlihat pohon cemara yang sudah tua dan besar, sedang disebelah kiri makam ada
nisan kecil untuk dewa penjaga tanah. Di belakang batu nisan utama ada gundukan tanah yang tinggi
dan besar; semuanya ditembok serta dikapur warna putih. Didepan batu nisan ada pelataran untuk
tempat sembahyang dan disebelah kiri dan kanannya ada tempat duduk untuk orang yang berziarah.
Pada tahun 1960 para ahli waris tanah Cijerah menjual sekitar 5/6 bagian dari tanah yang ada
kepada penduduk setempat dan sekitar seperenam dari luas tanah yang berada disekitar makam tidak
dijual; kemudian disekitar makam diberi batasan tembok. Frequensi kunjungan ke makam mulai
berkurang setelah Tan Tjeng Hay putra bungsu Tan Sim Tjong wafat pada tahun 1968. Sejak itu
diduga makam sangat jarang dikunjungi oleh anggota keluarga besar Tan Sim Tjong, sehingga
sebagian penduduk setempat beranggapan, bahwa makam tsb. sudah tak bertuan lagi 25. Tahun 1985
penduduk setempat berembuk dengan bantuan pak RT setempat bersama sesepuh kampung Sentiong 26
dengan maksud untuk membongkar makam yang ada dan membangun kantor RW (bukan kantor RT)
yang ada sekarang. Rembukan ini semula tak membawa hasil positip untuk penduduk setempat,
karena sesepuh kampung khawatir, suatu saat adanya kunjungan dari kel. Tan Sim Tjong yang ingin
berziarah ke makam tsb, namun makam tak bisa ditemukan lagi. Beberapa tahun kemudian pak RT
kembali mengunjungi sesepuh kampung Sentiong dan mengutarakan maksud pembongkaran makam
24

Ketika meninggal pada bulan Maret 1938 (65 tahun) sudah tak diijinkan lagi penguburan di tanah pribadi Tan Sim Tjong.
Batu nisannya dibuat sangat sederhana dalam bahasa Indonesia.
25
Bahkan menurut cerita pak RT setempat, makam tsb menjadi tempat yang angker, karena sering ada penampakan roh
halus.
26
Sesepuh ini adalah pak Soemarsono, yang telah dikunjungi oleh cucu dan cicit Tan Sim Tjong pada bulan Maret 2015.
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tsb untuk kebutuhan masyarakat setempat. Tak jelas bagaimana proses selanjutnya, namun akhirnya walaupun semula sesepuh kampung tak setuju - terjadilah pembongkaran makam 27 tsb. Sekarang
makam Tan Sim Tjong hanya tersisa batu nisannya saja yang berada dalam keadaan rusak parah dan
tertimbun sekitar 1m untuk jalan umum; disekitar batu nisan terlihat beberapa bangunan untuk
kepentingan umum, seperti pos yandu, kantor RW, mck serta pelataran untuk Agustusan.
Latar belakang peninggalan batu nisan Tan Sim Tjong masih tetap merupakan tanda tanya
besar. Apakah hal ini merupakan simbol dari penduduk setempat yang merasa kurang nyaman telah
membongkar makam tanpa izin ahli warisnya? Atau apakah hal ini merupakan niat baik penduduk
untuk mempertahankan eksistensi makam tsb (walaupun hanya tertinggal batu nisan tanpa nama
almarhumnya) sebagai kompromi atas desakan kebutuhan penduduk setempat? Terlepas dari motif
penduduk yang akhirnya sepakat untuk membongkar makam Tan Sim Tjong, timbul pertanyaan yang
lebih mendasar: apakah jejak Tan Sim Tjong memiliki nilai sejarah yang berharga bagi masyarakat,
sehingga dapat dimasukkan dalam kategori „Heritage Bandúng“?
III.

Peranan Tan Sim Tjong dalam Pernikahan Semarga

Penentuan kelayakan dari jejak Tan Sim Tjong sebagai „Heritage Bandung“ tentunya perlu
proses tersendiri; disamping opini masyarakat setempat, tentunya diperlukan penilaian dari
Pemerintah Daerah dan Komisi Heritage Bandung. Namun ada satu peranan Tan Sim Tjong yang
patut dicatat sehubungan dengan sejarah dan perkembangan budaya di Bandung yaitu pernikahan
semarga dalam masyarakat Tionghoa di Bandung awal abad ke 20. Hal ini dituliskan 1918 dalam
sebuah novel „Rasia Bandoeng“ karya Chabanneau. Tan Sim Tjong saat itu berperan sebagai
pendukung hubungan dan pernikahan semarga 28 yang saat itu di larang di Tiongkok. Novel ini
menggambarkan perbincangan masyarakat di kota Bandung khususnya tentang hubungan/pernikahan
semarga antara Tan Tjeng Hoe, putra Tan Sim Tjong, dengan Tan Hermine, putri Tan Djin Gie.
Peristiwa nyata ini terjadi diantara tahun 1913 – 1917. Penulisnya serta aktor-aktor dalam tulisannya
mendapat nama samaran. Setahun setelah novel ini terbit, Tan Tjeng Hoe meninggal dunia (1919),
sedang Tan Hermine wafat 1957. Tieneke Hellwig menuliskan kehidupan Tan Hermine dalam
bukunya „Women and Malay Voices“(2012). Apakah peranan Tan Sim Tjong dalam pernikahan
semarga ini dan bentuk pemikiran apakah yang tersirat dan menjadi latar belakang tindakan beliau?
Menurut novel ini, di serambi rumah Cibadak di atas telah terjadi rembukan keluarga pada
bulan Oktober 1913 untuk membahas perihal hubungan percintaan semarga antara Tan Tjin Hiauw
(nama samaran Tan Tjeng Hoe, putra Tan Sim Tjong) dengan Hilda (nama samaran Tan Hermine) 29.
Rembukan yang terjadi dilakukan saat itu mengikut sertakan pula peran wanita dengan hadirnya
seorang putri Tan Shio Tjhie (nama samaran Tan Sim Tjong) dalam pembicaraan tsb. Dari rembukan
ini terlihat adanya keterbukaan pihak keluarga Tan Shio Tjhie tentang hubungan/pernikahan semarga
dan pikiran yang demokratis. Selanjutnya diceritakan, bagaimana Tan Shio Tjhie mendukung Tan
Tjin Hiauw dalam pernikahan semarga ini, mulai dari bersedia untuk mengajukan lamaran putranya
kepada orangtua Hilda setelah Hilda berhenti sekolah (saat itu usia Hilda masih remaja),
menyembunyikan Hilda sewaktu lari dari rumah orang tuanya, mengorganisir pertemuan kembali
pasangan Tan Tjin Hiauw dengan Hilda, hingga ikut membantu pasangan tsb dalam proses melarikan
diri dari Bandung melalui Cirebon, Tegal, Semarang sampai ke Makassar dan menikah di Singapura
serta kembali ke Jakarta/Batavia dan Bandung 30. Kejadian ini baru berakhir pada tahun 1917. Menurut
novel ini jelas Tan Shio Tjhie telah mendukung putranya dalam perkawinan semarga (satu she) dan
juga perjuangan hak individu (kaum wanita) untuk dapat menentukan sendiri pasangan hidupnya.
Perjuangan kedua anak muda ini melawan tradisi orang Tionghoa tradisional saat itu rupanya
sangat besar pengorbanannya: pada tahun 1918 telah terbit novel „Rasia Bandoeng“ yang
membeberkan kehidupan mereka; saat ítu Tan Hermine berusia sekitar 20 tahun dan Tan Tjeng Hoe

27

Pembongkaran itu terjadi tanpa diketahui pihak keluarga besar Tan Sim Tjong.
Lihat juga tulisan Bambang Tjahjadi dalam Pikiran Rakyat 23 Juni 2015 berjudul Tan Sim Tjong – Pendukung Pernikahan
Semarga.
29
Chabanneau: “Rasia Bandoeng“,1918, hlm 21-29, Waktu rembukan antara Tan Tjeng Hoe dengan ketiga kakak misannya
dan Tan Sim Tjong beserta mantunya The Soen Hoang yang aktip di THHK.
30
Chabanneau: ”Rasia Bandoeng”, 1918, hlm 181 dst
28
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sekitar 26 tahun31. Menurut Tineke Hellwig, novelis yang patriarkat dengan nama samaran
Chabanneau itu telah membentuk opini publik saat itu yang merugikan nama Hermine. Tan Hermine
sendiri sejak bulan Desember 1917 sudah tidak dianggap anak lagi oleh orangtuanya, terutama
ayahnya Tan Djin Gie32. Setahun setelah novel ini terbit, Tan Tjeng Hoe wafat 33 pada bulan Mei 1919
dan meninggalkan dua orang anak serta istrinya Tan Hermine sebelum melahirkan putrinya yang
kedua.
Baru 25 tahun kemudian, setelah Tan Djin Gie meninggal dunia (Februari 1942), Hermine
bisa kembali berhubungan secara normal dengan ibu dan saudara perempuannya, bahkan sejak bulan
Agustus 1945 Hermine kembali tinggal bersama ibunya 34. Sebagai janda perang35 Hermine kemudian
meninggalkan Indonesia tahun 1946 dan tinggal di Belanda. Banyak penderitaan yang dialaminya,
baik karena kesulitan penyesuaian diri dengan lingkungan sosial baru di Belanda, maupun karena
sakit akibat penderitaan batin yang dialaminya. Hingga akhir hayatnya (November 1957), Hermine
menutup rapat tentang pernikahannya dengan Tan Tjeng Hoe, juga kepada anak-anaknya. Beliau
dimakamkan di Haarlem.
Pemikiran apakah (dalam novel „Rasia Bandoeng“) yang mungkin tersirat dalam benak Tan
Sim Tjong, sehingga beliau mendukung pernikahan semarga yang bertentangan dengan adat istiadat
Tionghoa tradisional masa itu?
Sebagian orang mungkin berpendapat, bahwa Tan Shio Tjhie yang saat itu sudah jatuh
„miskin“, mendukung pernikahan putranya Tan Tjin Hiauw dengan Tan Hilda putri pengusaha tenar,
karena motif harta. Namun dari novel „Rasia Bandoeng“, jelas terbaca, bahwa motifnya adalah untuk
memungkinkan pertemuan dua anak muda semarga sebagai pasangan hidup walaupun bertentangan
dengan tradisi Tionghoa saat itu. Tan Shio Tjhie bahkan yakin, bahwa putranya bisa hidup layak
berdasarkan kepandaiannya36.
Di sini rupanya latar belakang individu dan budaya serta pergolakan masyarakat saat itu yang
memegang peranan penting. Tan Sim Tjong merupakan orang Tionghoa peranakan generasi kelima
yang lahir dan tinggal di Jawa37. Peranakan di sini tidak hanya terbatas arti biologis, tetapi juga dalam
arti kebudayaan. Kebudayaan Tionghoa peranakan mempunyai aroma Jawa, karena seseorang tak
akan dapat memegang teguh kebudayaannya, jika dirinya tidak hidup di kalangan kebudayaan tsb 38.
Menurut Ong Hok Ham (2009, hlm 50) tiga kebudayaan yaitu Jawa, Tionghoa dan Barat (Belanda)
telah mempengaruhi cara hidup kaum Tionghoa peranakan di Jawa, sehingga masyarakat ini berbeda
dengan kaum Tionghoa „totok“ atau Tionghoa di Tiongkok; berbeda juga dengan masyarakat
„pribumi“ dan masyarakat Belanda setempat. Diduga dalam keluarga Tan Sim Tjong telah terjadi
pengadaptasian tiga macam budaya: Tionghoa, Jawa/Sunda dan Belanda, baik melalui perbenturan
dalam kehidupan sehari-hari maupun pendidikan yang ditempuh. Sintesa tiga budaya ini („three in
one“) disatu pihak dianggap sebagai suatu kekuatan dalam pembentukan individu serta masyarakat

31

Hermine Tan dilahirkan 1898 (Hellwig, 2012, hlm. 129). Tahun kelahiran Tan Tjeng Hoe tak diketahui pasti, menurut
“Rasia Bandung” (hlm 10) tahun 1913 umurnya sekitar 21 tahun.
32
Lihat karya Tineke Hellwig (2012): „Women and Malay Voices“, Peter Lang, New York, tentang Hermine Tan: „A
Western-Educated Chinese Woman“, (hlm. 127-150). Lihat dalam blog Lina Nursanty tulisan bagian keempat „Romeo Juliet
dari Citepus“ dan bagian kelima, „Penelusuran belum usai“ (Mei 2015). www.linanursanty.com.
33
Tan Tjeng Hoe dikebumikan di TPU Kebon Jahe Jl. Pajajaran yang sekarang sudah dibongkar dan berubah menjadi
Gelanggang Olah Raga Pajajaran, dan makam beliau dipindahkan ke TPU Cikutra.
34
Hellwig, T. , 2012, hlm.132: “According to her children, it took an enormous emotional toll on Hermine that she could
never contact her mother and sister directly, and that she had been severed from sufficient financial and moral support. They
recalled a number of occasions when their mother pointed to some richly dressed Chinese, and informed them that those
were their grandparents, aunt or cousins.” Dan hlm.135 “After [Tan Djin Gie’s] death Hermine and her children were in
almost daily contact with her mother and sister. […] Hermine moved with her children into her parental home.”
35
Suami Hermine Tan yang kedua Emil Verduyn Lunel meninggal dalam tahanan Jepang sembilan hari sebelum Jepang
menyerah (Hellwig, 2012, hlm. 135). Pernikahan Hermine yang kedua pada tahun 1921 juga tak mendapat restu dari
ayahnya, bahkan ayah Hermine (Tan Djin Gie) menganggap , bahwa menikah dengan orang bukan Tionghoa lebih
memalukan daripada dengan orang Tionghoa semarga. (Hellwig, 2012, hlm 131).
36
Baca „Rasia Bandoeng“, hlm 28: „ ... Empe nanti pikir doeloe bagaimana baiknya berlakoe, meskipoen Empe taoe jang
kaoe, zonder dapat kekayaan Tan Djia Goan, bisa hidoep dengan pantas dari kaoe poenja kapintaran“.
37
Sedang Tan Djin Gie (ayah Hermine) datang ke Indonesia bersama orangtuanya dari Tiongkok Selatan (Fukien) ketika
berumur 14 tahun karena desakan kemiskinan di daerah kelahirannya, dan kemudian menikah dengan Gan Sim Nio
(peranakan Tionghoa yang sudah menetap di Jawa lebih dari satu generasi) pada tahun 1892. (Hellwig, 2012, hal 129).
38
Ong Hok Ham: „Terjadinya Suatu Minoritas“, dalam „Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa“, 2009, hal 27-35.
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sekelilingnya39 akan penghayatan dunia yang berbeda. Dilain pihak bagi kelompok masyarakat yang
memegang tradisi secara ketat, sintesa budaya ini tidak diinginkan dan dianggap merupakan potensi
konflik keluarga atau masyarakat. Misalnya orang-orang Jawa memandang rendah orang-orang yang
hidup dalam dunia hibrid (blasteran) 40. Konflik atau polarisasi pemikiran „modern“ dan „tradisional“
ini sebenarnya adalah fenomena umum bagi suatu masyarakat yang terbuka seperti Indonesia, di mana
terjadi selalu perbenturan budaya setiap waktu 41.
Hal ini berlaku pula bagi masyarakat Tionghoa di Bandung saat itu 42, terutama dengan adanya
kebangkitan nasionalisme di Tiongkok, sehingga saat itu banyak orang Tionghoa yang berkiblat ke
negara leluhur. Dalam konteks pernikahan misalnya, secara tradisi perkawinan adalah persoalan
orang-tua dari calon pengantin; orang-tualah yang memilihkan pasangan hidup bagi anaknya 43. Dalam
novel „Rasia Bandoeng“, kedua orang Tionghoa Tan Tjin Hiauw (Tan Tjeng Hoe) dan Tan Hilda
(Tan Hermine) telah menentukan pasangannya sendiri dan bahkan menikah semarga bertentangan
dengan tradisi. 44 Bersama dengan Tan Shio Tjhie (Tan Sim Tjong), ketiga aktor novel „Rasia
Bandoeng“ ini dapat dikategorikan sebagai pemikir progresif saat itu.
Untuk memperjelas benturan budaya yang terjadi saat itu, dibawah ini diulas singkat
mengenai latar belakang tradisi orang Tionghoa dalam konteks pernikahan semarga:
Menurut Richard Wilhelm (1930, hlm 12) klan merupakan bagian sel awal dari masyarakat
Tionghoa; dalam konteks ini, anggota keluarga Tionghoa tak dapat dipisahkan (dimanapun mereka
berada) dan berakar pada klan garis ayah dengan perasaan kebersamaan yang erat. Anggota klan
menolong satu sama lain, sehingga dalam satu klan tak seorangpun yang merasa lemah. Pada
perayaan Tahun Baru biasanya mereka berkumpul dan merayakan pesta keluarga bersama. Untuk
kebutuhan kampung halamannya, mereka berderma misalnya untuk pembangunan „rumah
sembahyang leluhur“ dan untuk pendidikan anak sekolah dsb.

39

Didi Kwartanada misalnya menuliskan dalam pengantar buku Peter Carey „Orang Cina, Bandar Tol, Candu dan Perang
Jawa – Perubahan Persepsi Tentang Cina 1755 – 1825“ (Komunitas Bambu, 2008) tentang sosok Oei Hong Kian (dokter gigi
Soekarno, keturunan Tan Jin Sing, Yogyakarta) yang dengan bangga memandang dirinya sebagai produk „three in one“ sbb:
... Budaya Tionghoa, Indonesia-Jawa dan Belanda selanjutnya akan menentukan kehidupan saya secara keseluruhan. Ketiga
kutub ini berperan penting dalam menentukan cara berpikir dan bertindak. Sublimasi cara berpikir Tionghoa, Jawa dan
Belanda menghasilkan kualitas lahiriah dan jasmaniah yang membuat saya menjadi seorang peranakan. Campuran unik
Tionghoa dan Jawa dan budaya Belanda telah membentuk saya seperti sekarang. Tionghoa dan Jawa ada dalam darah saya,
sementara Belanda terserap dari luar. Campuran tiga dunia itu menyebabkan reaksi kimia yang menghasilkan manusia yang
sangat kompleks. Namun saya tidak merasa demikian. Saya justru merasa itu suatu keuntungan, karena sebagai orang yang
three in one, dengan mudah saya bisa menghayati dunia yang sama sekali berlainan“.
40
Bahkan Tan Jin Sing, sebagai peranakan Tionghoa, yang sudah memeluk agama Islam, menguasai bahasa dan adat Jawa
dengan amat baik, serta bergaul luas dengan elit „pribumi“ dipandang tidak lebih sebagai „bunglon budaya“ atau „produkt
banci“ (Didi Kwartanada, 2008, hal xxiii). Tentang sosok Tan Jin Sing dapat dibaca dalam karya Peter Carey, 2008, hlm. 4969. Selain menjadi Kapten Tionghoa di Yogya (1803-1813), Tan Jin Sing juga telah diangkat menjadi Bupati (Desember
1813) dengan gelar Raden Tumenggung Setjadiningrat (hlm. 60). Menurut penelitian Carey, 2008, hlm. 64 …”Kedudukan
Tan Jin Sing benar-benar sangat tidak menyenangkan. Terkatung-katung diantara tiga dunia (dunia Tionghoa, dunia Eropa,
serta dunia Jawa).“ …hlm 65 …“Tan Jin Sing alias Setjadiningrat terpaksa harus menghabiskan sisa-sisa hari tuanya di
dalam suatu kehidupan kultural yang aneh, yang tak menyenangkan, yang terasing. Ia dengan penuh kehinaan ditolak oleh
orang-orang senegerinya, akibat penolakannya terhadap adat Tionghoa. Tetapi ia dicurigai begitu rupa oleh kebanyakan
orang-orang Jawa dari kalangan atas … telah menyediakan dirinya untuk dipergunakan oleh orang-orang Eropa … sebagai
seorang informan politik. Sementara orang-orang Eropa sendiri tidak dapat menawarkan keamanan serta jaminan hukum
berupa asimilasi ke dalam kelompok-kelompok mereka kepadanya.“... hlm. 66…Akhirnya pada bulan Mei 1831 ia
meninggal sebagai seorang yang telah hancur sama sekali. … perjalanan hidup yang luar biasa dari bekas Kapten Tionghoa
itu dengan nyata menandai sebuah batas pemisah yang terdapat dalam hubungan-hubungan Tionghoa-Jawa.“
41
Sistem yang terbuka terjadi juga dalam sistem interaksi mahluk hidup dengan alam sekelilinganya (ekosistem). Disini
dapat disimpulkan, bahwa suatu ekosistem yang beragam (seperti hutan alami) jauh lebih stabil dibandingkan dengan sistem
monokultur (misalnya perkebunan) yang terganggu keseimbangannya, sehingga dalam kurun waktu tertentu akan mudah
terserang hama.
42
Misalnya ayah Hermine (Tan Djin Gie) menganggap lebih memalukan lagi menikah dengan orang bukan Tionghoa
daripada orang Tionghoa semarga. (Hellwig, 2012, hal 131).
43
Ong Hok Ham: „Han, Tjoa dan The di Surabaya: Tiga Famili Elite Peranakan Di Abad ke -19“, dalam „Riwayat Tionghoa
Peranakan di Jawa“, 2009, hal 67.
44
Keturunan Tan Sim Tjong tak menganggap tabu perkawinan semarga dan telah dilakukan juga oleh keturunannya setelah
peristiwa novel „Rasia Bandoeng“ berlalu, misalnya pernikahan antara Tan Tjeng Hay dengan Tan Lip Nio (orangtua salah
satu penulis). Perlu diingat pula, bahwa pada masa itu timbul gerakan persamaan hak wanita seperti perjuangan Dewi Sartika
dan Raden Adjeng Kartini.
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Seorang wanita yang menikah dengan seorang anggota klan, awalnya dianggap orang asing;
setelah mempunyai keturunan baru ia diterima penuh sebagai anggota keluarga. Ia harus taat kepada
ibu mertua dan membantu pekerjaan keluarga, sesuai dengan pembagian kerja yang ada dalam
keluarga. Dengan demikian perasaan kepada ibu mertua menjadi lebih kuat dibandingkan dengan
suaminya sendiri. Hal ini mungkin terjadi, karena pernikahan yang ada bukan merupakan pilihannya
sendiri, melainkan diatur oleh seorang „perantara“ untuk memenuhi pilihan orang tuanya. (Wilhelm,
hlm 13). Dengan demikian ikatan dalam klan garis ayah tak „terganggu“ dengan adanya pernikahan.
Menurut Weggel (1980, hlm 185) secara tradisi tujuan klasik dari setiap pernikahan adalah menjaga
kesinambungan generasi penerus keluarga patrilinear melalui keturunan anak laki. Selain itu, setiap
pernikahan berarti pula sebagai suatu perluasan klan.
Jelaslah kiranya mengapa pernikahan satu nama marga (klan) tidak direstui keluarga dan
merupakan hal yang tabu saat itu; dalam konteks „exogamie“ yang ketat, pernikahan satu she (nama
klan) ini dilarang keras dalam buku hukum dinasti bangsa mancu; dinasti Tsing, 1644 – 1911
(Wilhem, 1930, hlm 13). Selain itu, dilarang juga pernikahan sesama saudara sampai generasi
keempat. Pelanggaran aturan ini tak hanya berakibatkan hukuman melalui proses pengadilan, tetapi
pernikahan yang ada dianggap tak sah atau tak terjadi (Weggel, 1980, hlm 186).
Namun Hindia Belanda dulu atau pulau Jawa sekarang bukanlah negeri Tiongkok. Bagi
masyarakat Tionghoa Peranakan yang sudah bergenerasi tinggal di Jawa/Indonesia hukum itu
sebenarnya menjadi pertanyaan besar. Menurut sejarawan Ong Hok Ham (2009, hlm 89), kedudukan
hukum masyarakat Tionghoa Peranakan di Indonesia pada jaman Hindia Belanda, baru mendapat
kejelasan pada tahun 1917, setelah pemerintah Belanda menyatakan berlakunya hampir seluruh
hukum Belanda kepada seluruh orang Tionghoa di pulau Jawa dan Madura, dan tahun 1919 peraturan
ini diperundangkan. Sebelumnya kedudukan hukum orang Tionghoa di Jawa atau Indonesia kabur;
ada kumpulan hukum Oeij-Hacksteen pada abad ke 18 (hlm. 86), dimana Hacksteen dengan bantuan
Kapitein Oeij Tjhie Lauw mengumpulkan hukum Tionghoa yang dikenal di Tiongkok Selatan, tanpa
menyelidiki apa yang berlaku untuk orang Tionghoa di Batavia. Dengan demikian hukum itu tak
sesuai dengan keadaan setempat, sehingga tak pernah diakui sebagai hukum Tionghoa. Dalam bidang
ekonomi hukum yang berlaku adalah hukum Belanda, mengingat orang Tionghoa banyak
mengadakan hubungan ekonomi dengan orang Belanda (hlm 84). Ini merupakan salah satu asas
politik hukum Belanda yang diterapkan kepada golongan Tionghoa (politik kepentingan Belanda).
Misalnya VOC dapat menyita kekayaan orang Tionghoa yang bangkrut (failliet). Asas yang kedua
adalah membiarkan orang hidup menurut kebiasaan sendiri dengan penerapan hukum adat. Namun
bagaimana bentuk hukum adat yang berlaku? Kebiasaan orang Tionghoa di Jawa (Hindia Belanda)
tak sama dengan yang tinggal di Tiongkok Selatan; juga di Jawa tak dikenal sistem klan. Dengan
demikian warisan untuk anak dibawah umur misalnya, yang biasanya diatur oleh klan di Tiongkok
menjadi permasalahan untuk orang Tionghoa di Jawa. Bentuk hukum adat Tionghoa Peranakan yang
sebenarnya tak pernah diselidiki; tidak ada yang mengetahui dengan baik, karena diterapkan berbeda
antar satu daerah dengan daerah lainnya (hlm 83/84). Dilain pihak, surat wasiat misalnya, satu
kebiasaan yang tak dikenal di Tiongkok saat itu, rupanya sudah menjadi kebiasaan orang Tionghoa di
Hindia Belanda. Contohnya surat wasiat dari kapitein pertama Souw Beng Kong, atau dari Majoor
The Gwan Tjing dsb. (hlm. 86). Kekaburan tambah besar dengan adanya kenyataan perbedaan badan
pengadilan untuk hukum adat dan Eropa: hukum adat diadili oleh „landraad“, sedang hukum Eropa
oleh „Raad van Justitie“.
Tidaklah heran, jika kejadiaan pernikahan semarga di Bandung awal abad ke 20 itu sangat
ditentukan oleh kebijakan setiap keluarga yang bersangkutan. Tan Djin Gie, sebagai seorang totok
yang datang ke Jawa bersama ayahnya pada usia remaja, masih berkiblat ke Tiongkok, walaupun
pendidikan dan agama keluarganya sudah berkiblat ke Barat/Belanda. Sedang Tan Sim Tjong sebagai
generasi kelima yang sudah tinggal di Jawa, walaupun agamanya masih memegang agama leluhur,
namun pola pikir beliau sudah terbuka dengan kemajuan jaman serta berani mendukung hubungan
dan pernikahan semarga dan kebebasan individu dalam menentukan pasangannya tanpa batasan nama
marga. Setelah kejadian itu beberapa keturunan Tan Sim Tjong mengikuti juga jejak pernikahan
semarga tanpa mendapat kesulitan dalam masyarakat Bandung. Hal ini berlaku umum bagi
masyarakat Tionghoa Peranakan di Jawa/Indonesia.
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IV.

Simpulan

Jejak-jejak Tan Sim Tjong dikawasan Citepus Bandung serta peranan Tan Sim Tjong dalam
konteks hubungan/pernikahan semarga dalam masyarakat Tionghoa di Bandung awal abad ke 20
merupakan bagian sejarah perkembangan kota Bandung. Nama Gang Simtjong yang pernah ada dan
sampai sekarang tetap dikenal oleh masyarakat setempat (terutama dikawasan Citepus Bandung) patut
mendapat perhatian dan pertimbangan untuk dicantumkan kembali berdampingan dengan nama baru
(jalan/gang Adibrata). Hal ini sejalan dengan perkembangan Indonesia dengan napas reformasinya
dan bisa memberikan angin segar bernapaskan keterbukaan dan kebersamaan. Keduanya mempunyai
nilai historisnya tersendiri, nama lama bersifat alami sesuai perkembangan sejarah setempat yang ada,
sedang nama baru lebih bersifat politis sebagai salah satu produk dari jaman orba (orde baru).
Dinamika ini dapat diartikan sebagai salah satu kembangan dari pelopor pengembalian nama jalan
yang terjadi pada tahun 2001, yaitu Jl. Kopo menjadi Jl. K.H. Wahid Hasyim seperti tertera dalam
Jendela Bandung karya Her Suganda (2007, hlm. 378). Sesuai dengan judul bab „Nama Jalan: Sudah
Lama Diganti, Masih Tetap Nama Lama“ (hlm 370-382) dituliskan permasalahan serta kesenjangan
yang ada dalam pemakaian nama jalan yang lama dan baru di Bandung, sehingga timbul kesan
perlunya ada evaluasi dan penataan kembali nama jalan yang ada. Sehubungan dengan itu diusulkan
satu ide projek percontohan berupa pencantuman nama jalan yang lama berdampingan dengan nama
yang baru disertai suatu rangkuman historis tentang nama jalan tsb. Ide projek percontohan ini
mungkin dapat direncanakan lebih terperinci dan dilaksanakan atas kerja sama berbagai pihak atau
badan/instansi yang bersangkutan dengan perkembangan Tata Kota Bandung dan Pariwisata,
mengingat adanya nilai tambah dari keterangan sejarah setempat. Seperti pepatah „tak kenal maka tak
sayang“, diharapkan pengenalan kearifan dan sejarah setempat dapat mengajak masyarakat untuk
mau mengingat dan ikut merawat peninggalan yang ada, sehingga masyarakat setempat dapat
mengenal daerahnya lebih baik.
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