
Terdjemahan Babad Dari Tjatatan Hoeroef Tionghoa 

Jang Tertjantom Di Kedoea Dinding Klenteng Djamblang 

 

Peribahasa mengatakan: “Orang jang pandai membangoen lebih berharga kalaoe pandai joega 
melaksanakan, sedang orang jang pandai melaksanakan lebih berharga poela kalaoe pandai 
mempertahankan”. 

Membitjarakan tentang roemah Toapekong Djamblang, karena masa soedah sangat lanjoet dan 
siapa jang membangoen tidak ada tjatatan joega tiada soerangpoen jang dapat menerangkan 
sedjelas-djelasnja. Oleh karena itoe, hal terseboet dibiarkan berlaroet-laroet demikian roepa 
hingga masa ini. Hanja pada ketika roemah pemoedjaan itoe akan diperbaiki sedjak tahoen 1785 
m s/d tahoen 1900 M ataoe (Kian Liong tahoen ke 50 ITBI-Shio Tjoa s/d Kongsie tahoen ke 26 
Khe Tjoe Sio Tji) koerang lebih 115 tahoen lamanja teroes-meneroes telah dipoengoet oeroenan 
dari pendoedoek Djamblang dan sekitarnja, dapatlah dikoempoel sedjoemlah oeang oentoek 
biaja-biaja perbaharoean. 

Pada tahoen 1785 M (Kian Liong tahoen ke 50) oeang oeroenan baroe dapat digoenakan 
membangoen 2 blandongan jang ada pada kiri kanan Klenteng. 

Pada tahoen 1799 (Kehkeng tahoen ke 4 ITBI Shio Njo) memoengoet oeroenan oentoek 
membeli tanah di Kampoeng Serang goena tanah pekoeboeran Tionghoa. 

Pada tahoen 1806 M (Kehkeng tahoen ke 11 Pia-In Shio Hooew) di sekitar Djamblang 
timboellah pergolakan jang menjebabkan keriboetan. Pendoedoek Djamblang pada waktoe itoe 
hanja beberapa ratoes orang pria dan wanita, tetapi berkat persatoean jang koeat, dengan hanja 
dapat bantoean 2-3 orang pengoeasa telah dapat mengelakkan diri dari serangan-serangan 
peroesoeh. Hal ini dikatakan oleh orang jang pertjaja bahwa tentara malaikat membantoe 
melindoengi sehingga pendoedoek dapat keselamatan. 

Pada tahoen 1817 M (Kehkeng ke 22 Tong Tioe-Shio Goe) di sebelah barat distrik Palimanan 
oleh pemerintah Belanda telah didirikan, satoe tangsi militer oentoek mentjegah keroesoehan-
keroesoehan. Keroesoehan itoe timboel akibat ditolaknja toentoetan orang kampoeng dari 
kebebasan padjak. Seorang pegawai negeri bernama Raden Patih telah mendjadi korban 
pemboenoehan dalam keroesoehan terseboet. Soekoer pendoedoek Djamblang tidak mendapat 
ganggoean apapoen. Keroesoehan terseboet dikatakan orang peristiwa Kedongdong karena 
semoela timboelnja dari Desa Kedongdong. 

Pada tahoen 1828 M (Tokong tahoen ke 8 Booe Tjoe – Shio Tji) Toapekong Djamblang dibawa 
ke 1 Kelenteng di Cheribon, oentoek berkoempoel di sana dengan lain-lain Toapekong dari 
Klenteng-klenteng daerah merajakan pesta Tjo Keng Seng. 



Pada tahoen 1845 (Tokong tahoen ke 25 IT-Tji-Shio Tjoa) di sekitar Djamblang timboel moesim 
petjeklik / oentoek 3 tahoen bertoeroet-toeroet. Harga beras melondjak tinggi. Rakjat kebanjakan 
tidak mampoe membeli beras hingga bonggol pisang dan daoen-daoen pohon meroepakan bahan 
makanan. 

Pada tahoen 1847 M (Tokong tahoen ke 27 Teng Bie Shio Njo) tanggal 9 Oktober timboel 
gempa boemi besar selama 5-6 hari sehari semalam boemi bergetar 5-6 kali. Sebagian besar 
roemah-roemah hantjoer loeloeh. 

Pada tahoen 1859 M (Ham Hong tahoen ke 9 KIBI-Shio Njo) berdjangkitlah penjakit kolera jang 
membahajakan, Toapekong Djamblang diedarkan sekitar tempat itoe, laloe lenjaplah penjakit 
itoe. 

Pada tahoen 1866 M (Tong Ti tahoen ke 5 Phia In-Shio Hooew) Tn Oeij Tiam Seng oleh 
pemerintah Dibesnoem sebagai Wiljkmeester di Djamblang. Baliaoe telah mengoesoelkan pada 
jang berwadjib oentoek mendapatkan tanah di sekitar kali Tjiekong dan Serang seloeas 3 ½ baoe 
goena tanah pekoeboeran. Oeang kas Kelenteng pada waktoe itoe berdjoemlah F701.47. 

Pada tahoen 1871 M (Tong Ti tahoen ke 10 SinBi-Shio Njo) Pengoeroes klenteng membangoen 
seboeah WC oemoem di tepi kali. 

Pada tahoen 1872 M (Tong Ti tahoen ke 11 Djim Sin-Shio Liong) membetoelkan poela Klenteng 
dan memboeat selokan besar dari depan Klenteng disaloerkan teroes ke kali. 

Pada tahoen 1874 M (Tong Ti tahoen ke 13 Ksoet-Shio Khaoew) berdjangkit poela wabah 
kolera. Toapekong diedarkan poela oleh pendoedoek setempat, baroe dapat kesedjahteraan. 

Pada tahoen 1875 M (Kongsi tahoen ke Ut Haj-Shio Ti) Wijkmeester Oelj Tiam Seng naik 
pangkat djadi Luitenan. 

Pada tahoen 1878 M (Kongsi tahoen ke 4) Kebakaran besar di Lebak 300 boeah lebih roemah 
moesnah karenanja Pompa Militer dari tangsi Palimanan datang menolong, tetapi tidak dapat 
berboeat banjak. Menoeroet berita selang 3-4 hari api baroe dapat dipadamkan. 

Pada tahoen 1882 M (Kongsi tahoen ke 8 Djim Ngo-Shio Be) Berdjangkit lagi kolera, dan sirap 
setelah Toapekong diedarkan. 

Pada tahoen 1889 M (Kongsi tahoen ke 15 It Thioe-Shio Goe) kali Djamblang bandjir besar. 
Pada moelanja imlek Tjia Gwee The Kaoew sedjak djam 3 sore sampai besok harinja djam 10 
siang teroes-meneroes toeroen hoejan lebat. Meloeaplah air kali memenoehi selokan-selokan dan 
saloeran-saloeran bahkan merendam djalanan dari joeroesan Serang air bah melanda roemah-
roemah pendoedoek setinggi 6-10 kaki, sedang di djalanan tinggi air 5-6 kaki. Di Klenteng tinggi 
air 1 ½ kaki. Djembatan hampir tidak kelihatan terendam air. Tembok-tembok roemah 
pendoedoek, djoega blandongan gerbang Klenteng roentoeh. Goeboek-goeboek di kampoeng 



gerobak koeda jang ada di djalanan terhanjoet dalam air bah ini. Soekoerlah koerban djiwa tidak 
ada dalam malapetaka ini, milik Klenteng jang beroepa oeang dan soerat-soerat berharga jang 
saat itoe tersimpan di roemah Laow Tze semoeanja basah koejoep. Selang beberapa waktoe 
kemoedian pengoeroes Klenteng memboeat seboeah kamar khoesoes oentoek menjimpan. 

Pada tahoen 1895 M (Kongsi tahoen 21 ITBI-Shio Njo) Boelan 7 ( Imlek ) berdirilah 
perhimpoenan Hiang Gie Hwe. Pengoeroesnja ialah Toashia Oeij Jap Bie dan Kehtio Jo Sek 
Tioe. 

Pada tahoen 1899 M (Kongsi tahoen ke 25 Kihaj-Shio Ti) membangoen Tiong Teng di tempat 
Pekoeboeran, memperbaiki kedoea blandongan di sebelah kiri-kanan Klenteng. Memboengkar 
WC oemoem di pinggir kali dan dioebahnja mendjadi pedjagalan hewan, kas Klenteng waktoe 
itoe berdjoemlah F14.700. Dipegang oleh Loeitenan Oeij Tiam Seng dan Liantiang Tan Kong 
Lim. 

Pada tahoen 1900 M (Kongsi tahoen ke 26 Khe Tjoe-Shio Tji) Bentoek klenteng diperbaiki Tjia 
Gwee Tjap Kooew djam 3-4 sore adalah hari pentjangkoel tanah. Oekoeran loeas Klenteng tetap 
seperti asalnja. Tetapi pondasinja dipertinggi 7 dim, temboknja dipertebal 2 kaki. Kajoe 
woewoengannja tidak ditoekar. Biaja jang dikeloearkan oentoek perbaiki Klenteng membangoen 
Tiong Teng dan 2 blandoengan berdjoemlah F15.000. 

Walaoepoen mengalami banjak perbaikan / perobahan namoen kajoe woewoengannja tidak 
pernah ditoekar / diganti. Kegaiban terseboet ditjeritakan sebagai berikoet; Pada waktoe Soeltan 
Cheribon membangoen Mesdjid Agoeng kemoedian kekoerangan kajoe-kajoe balok oentoek 
tiang ada orang melaporkan bahwa di Djatiwangi ada seboeah pohon sangat besar jang benar-
benar dapat memenoehi Sri Soeltan poenja keboetoehan baliaoe girang dan memerintahkan 
kepada orang-orangnja oentoek mengambilnja. Tidak terdoega pohon itoe sangat keramat dan 
ada penghoeninja (peristiwa ini menjeroepai lelakoen Tjo Beng Tek pada zaman Sam Kok di 
kala beliaoe membangoen istana, memerintahkan orang memotong/menebang pohon Lai jang 
keramat) boekan sadja golok dan kampak tak dapat menoembangkannja bahkan penebang-
penebangnja poen tewas. Ditoetoerkan selandjoetnja ranting-ranting pohon teseboet terpelanting 
djatoeh di Djatitoedjoeh di mana menantjap di tanah lalo toemboeh soeboer. Pohon keramat 
membawa korban djiwa sebelas orang. Akhirnja oleh kepandaian dan ketjerdikan dari Tn Njoo 
Kiet Tjit (di kemoedian hari dikenal sebagai Ki Boejoet Tjigoler pemotongan kajoe dapat 
terlaksana) Kepada Soeltan ia memohon sepotong kajoe balok dari pohon terseboet oentoek 
woewoengan Klenteng Djamblang jang pada kala itoe sedang dibangoen (didoega pada 
sebeloem tahoean Kian Liong) dalam djarak waktoe 115 tahoen semendjak Tahoen kian Liong 
sampai Tahoen Kongsi bahan-bahan kajoe dari Klenteng itu (missal reng/oesoek dll) sering 
diganti kajoe baroe ketjoeali woewoengan tetap tidak pernah roesak. Woewoengan terseboet 
berkeringat dan meneteskan air. 

Demikian Tjatatan Diboeat Pada Tahun 1900 
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