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BAB V 

PEMBAHASAN PENELITIAN 

 

 

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penelitian 

dilakukan pada permukiman bantaran Kali Semarang. Pemilihan lokasi 

berdasarkan pertimbangan bahwa Kali Semarang merupakan sungai yang 

sangat bersejarah bagi Kota Semarang, dimana sungai tersebut melewati 

berbagai macam etnis permukiman warga, yang menunjukkan kearifan 

lokal Kota Semarang. Sebagai contohnya yaitu etnis Melayu pada 

Perkampungan Darat Nipah, etnis Tionghoa pada Perkampungan 

Pecinan, dan etnis Arab pada Perkampungan Kauman. Kali Semarang 

juga melewati daerah bersejarah dalam masa pemerintahan Kota 

Semarang, yakni Kawasan Kota Lama. Sedangkan kelurahan yang 

dilewati oleh Kali Semarang yaitu pada Kecamatan Semarang Tengah 

yakni Kelurahan Pekunden, Kelurahan Sekayu, Kelurahan Miroto, 

Kelurahan Kembangsari, Kelurahan Gabahan, Kelurahan Bangunharjo, 

Kelurahan Kranggan, Kelurahan Jagalan, Kelurahan Kauman, dan 

Kelurahan Purwodinatan. Pada Kecamatan Semarang Utara yakni 

Kelurahan Dadapsari dan Kelurahan Bandarharjo. 
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5.1. Pembagian Kelompok Permukiman Etnis 

 
Gambar 9. Kampung Etnis di Sepanjang Kali Semarang 

Sumber : Digambarkan kembali dari Dewi , 2013 

 

Seperti pada gambar di atas, pembahasan akan dibedakan 

menurut jenis permukiman etnis yang ada di sepanjang Kali Semarang. 

Pertama adalah Kampung Melayu, kedua adalah Kawasan Kota Lama, 

ketiga adalah Kampung Pecinan, keempat adalah Kampung Kauman, dan 

kelima adalah  Kampung Melayu.  

 

Keterangan Gambar : 
1. Kampung Melayu 
2. Kota Lama 
3. Kampung Pecinan 
4. Kampung Kauman 
5. Kampung Sekayu 

Kali Semarang 
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5.1.1. Kampung Melayu 

 
Gambar 10. Kampung Melayu 

Sumber : Digambarkan kembali dari Dewi , 2013 

 

Kampung Melayu terletak pada kawasan Jalan Layur, yang 

merupakan salah satu kelurahan Dadapsari masuk dalam Kecamatan 

Semarang Utara Kota Semarang. Keberadaan kawasan yang merupakan 

daerah pelabuhan Kota Semarang ini tidak dapat dilepaskan dari 

morfologi Kali Semarang (Widiangkoso, 2002).  

Kurang lebih sekitar tahun 1475 ketika Ki Ageng Pandan Arang 

yang berasal dari Arab membuka kampung nelayan di Semarang. 

Kampung ini diawali dengan adanya permukiman di sepanjang Kali 

Kali Semarang 
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Semarang yang disebut dusun Ngilir (ngilir artinya menuju ke hilir). 

Kampung ini mempunyai pasar tradisional yang disebut Pasar Ngilir, 

berlokasi tegak lurus pada pertemuan Kali Cilik dengan Kali Semarang 

(Pratiwo, 2010 dan Widiangkoso, 2002). Warga Dusun Ngilir ini mayoritas 

bekerja sebagai nelayan dan pedagang, sehingga tempat tinggal mereka 

berorientasi ke Kali Semarang. 

 
Gambar 11. Etnis Tionghoa dan Arab di Kampung Melayu 

Sumber : Analisa, 2014 

  

Etnis Tionghoa sudah masuk ke kawasan Dusun Ngilir pada tahun 

1416 (Liem, 1933). Mereka merupakan pindahan dari kawasan Pecinan 

Pekojan. Mereka menempati koridor Layur dan membangun ruko-ruko 

untuk memulai perdagangan di kawasan tersebut. Disusul kedatangan 
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etnik Arab Hadramaut pada awal abad 17. Kedatangan mereka bertujuan 

untuk berdagang dan menyebarkan agama Islam. Mereka menetap di 

belakang kompleks ruko-ruko Pecinan di koridor Layur.  

Kawasan semakin ramai setelah dipindahkannya pelabuhan 

utama dari Mangkang ke Boom Lama pada tahun 1743 karena letaknya 

dianggap jauh lebih baik daripada di Mangkang (boom adalah bahasa 

Belanda yang artinya persinggahan kapal). Boom Lama yang menjadi 

pintu gerbang kedatangan (gateway) bagi pedagang-pedagang yang 

memasuki Semarang terdiri atas tempat terminal kapal, yang dilengkapi 

dengan kantor pabean dan pasar ikan . Karenanya kawasan ini menjadi 

ramai dengan aktivitas bongkar muat barang dari kapal besar menuju 

kapal kecil dan juga banyak perantau atau pedagang yang beristirahat di 

sana. Boom Lama merupakan tempat pendaratan pertama kali, sehingga 

dinamakan ndarat atau darat. Kemudian muncul dusun kecil yang 

dinamakan Dusun Darat (Liem, 1933). Dusun Darat semakin meluas 

hingga menyatu dengan Dusun Ngilir karena kemajuan perdagangan. 

Karena kedua dusun itu dihuni oleh warga Melayu. 

Pedagang-pedagang berbagai etnis mulai berdatangan. 

Kedatangan pedagang Cirebon yang merantau dan menetap di Kampung 

Melayu pada daerah yang kemudian dikenal dengan nama Cirebonan 

(tempat tinggal orang Cirebon). Bermunculanlah rumah kampung semi 

permanen dengan style Jawa dan Indis. Disusul kedatangan etnis Banjar, 
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Madura, dan Bugis yang arah bangunannya berorientasi ke Kali 

Semarang, merespon kegiatan pelabuhan dan perdagangan di sana.  

 
Gambar 12. Skema Kampung Melayu akhir abad 18M 

Sumber : Analisa, 2014 

 

Dominasi etnis Arab dan etnis Tionghoa terlihat di kampung ini. 

Terlihat bahwa etnis Tionghoa dengan jiwa berdagangnya bersifat lebih 

ekstrovert, menempati bagian muka koridor Layur. Sedangkan etnis Arab 

bersifat lebih introvert dan mendominasi sehingga menempati bagian 

belakang dengan kapling-kapling yang besar. Etnis Arab tersebut 

mengelola dan menerapkan sistem sewa bagi pedagang yang 

menggunakan tanahnya.   
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Etnis Arab mulai membangun surau sekitar tahun 1800-an di 

daerah Ngilir, tepatnya di titik pertemuan Kali Semarang dan Kali Cilik. 

Kemudian pada tahun 1802 ulama Arab Hadraumat (Yaman) membangun 

masjid menara di daerah Pasar Renggang (koridor Layur) dengan 

ketinggian 2 lantai. Pembangunan masjid tersebut berasal dari tanah 

wakaf dari 27 pemilik rumah yang rela atas tanahnya untuk lahan 

pembangunan masjid tersebut (Widiangkoso, 2002 dan hasil wawancara 

Ali Mahsun, 2014).  

 
Gambar 13. Lokasi Masjid Menara 

Sumber : Analisa, 2014 

 

Masjid ini memiliki campuran gaya arsitektur Jawa, Melayu, dan 

Arab, serta ukurannya lebih besar dan lebih megah daripada surau di 
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Ngilir. Pengaruh arsitektur Indis dapat dijumpai pada ornament lengkung 

atau penggunaan konsol / penyangga atap emper yang mengelilingi 

bangunan. Pengaruh tradisi Hindu - Jawa Nampak pada bentuk atap tajug 

tumpang tiga, sedangkan pengaruh dari arsitektur Persi – India terlihat 

pada ornamen yang terdapat pada gapura (Madiasworo, 2009). Masjid ini 

bisa menampung pedagang muslim yang singgah di pelabuhan Lama 

Semarang. Sedangkan fungsi menara adalah sebagai tempat bilal atau 

muazin.  

 
Gambar 14. Masjid Menara 

Sumber : Dokumentasi, 2014 
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Gambar 15. Menara pada Masjid Menara 

Sumber : Dokumentasi, 2014 

 

Tahun-tahun berikutnya pemerintah Belanda mulai mengatur jalur 

transportasi yang kemudian mempengaruhi pola tatanan Kampung 

Melayu. Ditambah dengan perkembangan aktivitas perdagangan pada 

tahun 1873 – 1875, diperlukanlah jalur transportasi seperti terlihat dalam 

pembangunan Kali Baru yang dikenal dengan nama Havenkanaal atau 

Pelabuhan Kali Baru yang disebut pula singkang. Pembangunan 

pelabuhan ini untuk meluruskan Kali Semarang dari bagian belakang 

Kampung Melayu guna melancarkan aktivitas perdagangan (Budiman, 

1976 dan Supriyono, 2007). Panjang kanal 1180 meter dengan lebar 

kanal 23 meter.  
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Gambar 16. Kanal Baru yang Meluruskan Kali Semarang 

Sumber : Analisa, 2014 

 

Di kanan kiri kanal baru dibangun sarana prasarana perdagangan 

dan pelabuhan dengan orientasi ke Kali Semarang sebagai pusat mata 

pencaharian (Widiangkoso, 2002). Seperti kantor – kantor dagang, 

mercusuar, daerah pergudangan, markas pasukan Belanda, beberapa 

villa milik pegawai pelabuhan, dan jembatan putar (untuk memperlancar 

jalannya kereta keruk yang berfungsi untuk membersihkan aliran sungai). 

Bangunan gudang yang terkenal di kawasan Kanal Baru adalah Gudang 

Tujuh Marabunta, dari letak dan bentuknya yang megah dan unik, 

bangunan ini terlihat bagaikan simbol batas wilayah kota, sekaligus 

sebagai gerbang kota Semarang pada waktu itu (Liem, 1933). Kanal Baru 
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tersebut hanya menyebabkan pusat perdagangan terkonsentrasi di 

Kampung Melayu. 

 
 

Gambar 17. Sketsa Kali Baru 
Sumber : Cameron, 1917 

 

Karena bertambahnya etnis Tionghoa yang tinggal di sana, 

mereka ingin membangun banyak klenteng di Kampung Melayu. Pada 

awalnya banyak terjadi penolakan oleh warga etnis Arab. Hingga akhirnya 

dibangunlah Klenteng Dewa Bumi pada tahun 1900 di koridor Layur. 

Tanah untuk pembangunan klenteng tersebut adalah hasil patungan 

warga etnis Tionghoa yang dipimpin oleh Liem A Gie di sekitar tempat 

berdagang mereka. Maka bisa disebut bahwa Koridor Layur 

mempertemukan etnis Arab dan Etnis Tionghoa. Keberadaan klenteng ini 

menunjukkan sikap toleransi, saling menghargai dan saling menghormati 

antar masyarakat kampung Melayu terhadap perbedaan-perbedaan etnis 

dan agama (Madiasworo, 2009 dan Widiangkoso, 2002). 
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Gambar 18. Skema Kampung Melayu Akhir Abad 19 

Sumber : Digambarkan kembali dari Widiangkoso, 2002 

 

 
Gambar 19. Klenteng Dewa Bumi 

Sumber : Dokumentasi, 2014 

 

Pertumbuhan kawasan ini berakibat terjadinya perkawinan silang 

antar kelompok etnis (Rukardi, 2012). Hal inilah yang menyebabkan 
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kawasan tersebut menjadi kawasan multietnik (Kantor Informasi dan 

Komunikasi Kota Semarang). Masyarakat yang datang dari luar Semarang 

berasal dari Melayu, Banjar, Bugis, Madura, Cirebon, dan lain-lain. 

Sedangkan bangsa asing kebanyakan adalah bangsa Arab , Koja (India 

dan Pakistan) dan Cina. Hingga akhirnya terjadi pola tatanan permukiman 

yang unik di Kampung Melayu. 

 
Gambar 20. Pola Tatanan Permukiman Kawasan Kampung Melayu 

Sumber : http://melayusemarang.blogspot.com/ 

 

Pola tatanan permukiman yang unik ini menunjukkan adanya 

toponim dan pengelompokan blok permukiman, yang menunjukkan 

fenomena historis pada waktu itu (Liem, 1933 dan hasil wawancara 

Atoenk Jalaludin, 2014). Identifikasi lengkapnya antara lain : 

a) Kampung Darat 

http://melayusemarang.blogspot.com/
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Arti : tempat ( daratan ) orang pertama kali menapakan kakinya 

setelah melakukan pelayaran di laut. Pada daerah ini banyak 

terdapat orang yang melakukan aktivitas bongkar muat barang dan 

kapal-kapal berlabuh. 

Penduduknya : perantau dan pedagang dari berbagai etnik, setelah 

dipindahnya pelabuhan Mangkang ke Boom Lama. 

b) Kampung Hilir 

Arti : hilir atau tempat sungai mengalir, karena letaknya berada di 

tepi Kali Semarang yang sekarang menjadi mulut Kampung 

Melayu. 

Penduduk : kebanyakan orang Madura dan Bugis. 

c) Kampung Kali Cilik 

Asal usul nama : di daerah tersebut terdapat sungai kecil (Kali 

Cilik), salah satu anak sungai Kali Semarang yang dahulu dapat 

dilewati oleh jungkung (kapal kecil) sampai tahun 1955. 

Penduduk : kebanyakan orang Melayu dan Banjar. 

d) Kampung Pencikan 

Asal usul nama : Karena penduduknya kebanyakan orang Melayu, 

dimana mereka memanggil dengan sebutan “encik”. 

Penduduk : kebanyakan orang Melayu. 

e) Kampung Geni (Kampung Geni Besar) 
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Asal usul nama : geni adalah api ( bahasa Jawa ), tahun 1975 

pernah terjadi kebakaran di kampung ini, kira-kira 200 meter 

persegi lahan permukiman terbakar. 

Penduduk : kebanyakan orang pribumi pedalaman. 

f) Kampung Cerbonan 

Arti : kota Cirebon, karena dulu ada seorang tokoh asal Cirebon 

yang cukup berpengaruh dan dihormati masyarakat. 

Penduduk : mayoritas orang perantau dari Cirebon. 

g) Kampung Banjar 

Arti : penduduk berasal dari etnik Banjar (Kalimantan) 

Penduduk : mayoritas orang Banjar. 

h) Kampung Baru 

Arti : karena kampung ini didirikan belakangan, relatif baru 

dibandingkan kampung-kampung lain di Kampung Melayu. 

Penduduk : mayoritas orang Banjar dan orang Arab. 

i) Kampung Peranakan 

Asal usul kata : peranakan atau campuran. 

Arti : hasil dari perkawinan dua budaya yang berbeda. 

Penduduk : mayoritas keturunan peranakan antara Arab dengan 

koja dan Banjar. 

j) Kampung Pulo Petekan 

Arti : karena bentuk blok kampung ini menyerupai pulo serta letak 

kampung ini tepat berada di mulut jalan Petek. 
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Penduduk : mayoritas orang Banjar dan orang Arab. 

 

 
Gambar 21. Jalanan Kampung Melayu 

Sumber : Panitia Reuni 100 Tahun HBS V Semarang, 1977 

 

 
Gambar 22. Jalan Layur, Kampung Melayu 

Sumber : Dokumentasi, 2013 

 

Keunikan lain permukiman multi etnis ini terlihat pada tipologi 

bangunannya. Masih terlihat beberapa rumah panggung perpaduan 

antara arsitektur Melayu dan kolonial Belanda, rumah Cina dan juga 
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rumah Arab yang khas memiliki dinding tinggi dan sangat tebal yang 

bertujuan untuk melindungi wanita dari laki-laki bukan muhkrimnya.  

Sekitar abad 19 aktivitas perdagangan antar pulau yang 

memanfaatkan Kali Semarang sebagai jalur perdagangan mengalami 

kemunduran. Ditambah lagi dengan sendimentasi dan penyempitan Kali 

Semarang dan Kali Baru. Hal inilah yang memberi dampak besar bagi 

Kampung Melayu. Disusul dengan penurunan tanah yang selalu diikuti 

oleh naiknya air laut pada kawasan ini. Satu persatu warganya mulai 

pindah ke tempat yang lebih layak, hingga kampung ini menjadi sepi 

(Hasil wawancara Abdul Aziz, 2014). 

  
Gambar 23. Permukiman Kampung Melayu 

Sumber : Dokumentasi, 2014 

 

Pada tahun 1980, untuk mengatasi masalah banjir dan air rob, 

pihak kotamadya menormalisasi Kali Semarang dengan melebarkan, 

mengeruk, dan membuat sepasang jalan inspeksi di sepanjang sungai. 

Akibat normalisasi Kali Semarang pada tahun 1980, gudang-gudang dan 

kantor dagang di sepanjang Kanal Baru mengalami penggusuran karena 

beberapa digunakan sebagai jalan inspeksi sebesar 7 meter, sehingga 

jejaknya tidak terlihat lagi. 
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Sekarang, pada tahun 2014, Kawasan Kampung Melayu mulai 

banyak ditinggalkan oleh warga aslinya, karena penurunan tanah yang 

sangat siginfikan disertai dengan naiknya air rob di beberapa titik. 

Beberapa titik jalan akses dalam kampung tersebut rusak, namun 

beberapa ada juga yang sudah dibenahi. Masih terdapat aktivitas 

perdagangan di sana yang ditunjukkan dengan masih adanya beberapa 

toko di ruas jalan Layur. Bangunan pergudangan untuk aktivitas 

perdagangan pada masa lalu di bantaran Kali Semarang sudah tidak 

nampak lagi. 

  
Gambar 24. Aktivitas Perdagangan di Kampung Melayu 

Sumber : Dokumentasi, 2014 

 

  
Gambar 25. Jalan Rusak dan Kenaikan Air Rob di Kampung Melayu 

Sumber : Dokumentasi, 2014 
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Gambar 26. Kali Semarang dan Jalan Inspeksi di Kampung Melayu 

Sumber : Dokumentasi, 2014 
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5.1.2. Kota Lama 

 
 

Gambar 27. Kota Lama 
Sumber : Digambarkan kembali dari Dewi , 2013 

 

Kawasan Kota Lama Semarang dikenal pula dengan sebutan 

OUD STAD atau kota kecil Belanda. Letaknya di Kelurahan Bandarharjo, 

Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. Luas kawasan ini sekitar 31 

hektar. Dilihat dari kondisi geografi, nampak bahwa kawasan ini terpisah 

Kali Semarang 
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dengan daerah sekitarnya yang dikelilingi oleh benteng, sehingga nampak 

seperti kota tersendiri, sehingga mendapat julukan “LITTLE 

NETHERLAND” (Muspriyanto, 2006). 

Kajian historis perkembangan Kawasan Kota Lama ini dibagi 

dalam beberapa periode, sebagai berikut : 

a. Periode tahun 1700-1900 

b. Periode tahun 1900-1945 

c. Periode tahun 1945-2014 

 

Periodesasi perkembangan Kota Lama dapat diuraikan seperti tersebut di 

bawah ini : 

a. Periode Tahun 1700-1900 

Dimulai pada tahun 1708, pemerintahan militer Belanda di Jepara 

dipindahkan ke Semarang. Kemudian VOC membuat benteng pertahanan 

yang terletak di Sleko, tepi Kali Semarang (Kawasan Kota Lama). Benteng 

ini berkaitan dengan realisasi perjanjian yang dibuat VOC dengan 

kerajaan Mataram, yakni penyerahan bandar utama Mataram di tahun 

1678 (Budiman, 1978). 

 Hal inilah yang membawa perubahan besar bagi Semarang. 

Terlebih nilai strategis Kali Semarang bagi pengembangan perniagaan 

dan prospeknya sebagai kota perdagangan. Pertengahan abad 18, 

Kawasan Semarang berkembang semakin pesat. Pada awal mula, 

kawasan Eropa ini hanya berupa gedung perkantoran, gudang, namun 
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kemudian berkembang menjadi pusat budaya dan perdagangan dengan 

banyaknya bermunculan hotel, perumahan elit dan beberapa bangunan 

lain. Ciri mendasarnya adalah desain gedung dengan arsitektur model art 

deco. 

 
Gambar 28. Kawasan Terkenal dalam Lingkungan Oud Stad 
Sumber : Panitia Reuni 100 Tahun HBS V Semarang, 1977 

 

Kota Belanda ini memiliki pola jalan yang berbentuk grid iron, 

dengan benteng yang mengelilinginya. Bagian luar benteng merupakan 

daerah hinterland, tempat dimana masyarakat pribumi tinggal. Dari hal 

tesebut terlihat bahwa fungsi kota pada saat itu adalah sebagai tempat  

administrasi pemerintahan, kota niaga, dan kota militer. 

Tahun 1824 benteng Belanda dibongkar untuk mengantisipasi 

perkembangan kota.  

 

b. Periode Tahun 1900-1945 

Masa ini merupakan masa pemerintahan Kota Praja Semarang 

(Stadsgemmente Van Semarang) yang mulai diresmikan 1 April 1906. 
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Sejak itu Kota Semarang lepas dari Kebupaten dan memiliki batas 

kekuasaan Pemerintah Kotapraja. Arah pembangunan tertuju pada 

pembangunan permukiman Belanda yang dilengkapi dengan fasilitas dan 

otoritas kota. 

Komoditas perdagangan mulai menanjak. Kawasan Jembatan 

Mberok yang dilalui Kali Semarang menjadi kawasan yang ramai sebagai 

aktifitas perekonomian dan pemerintahan. Pada masanya, jalur 

pengangkutan lewat air sangat penting keberadaanya. Hal tersebut 

dibuktikan dengan adanya sungai yang mengelilingi kawasan ini yang 

dapat dilayari dari laut sampai ke daerah Sebandaran. Posisi Kali 

Semarang yang membelah ekonomi, pertahanan kota, dan transportasi 

pada saat itu, memberi pengaruh besar bagi kawasan Kota Lama.  

 
Gambar 29. Jembatan Mberok Tahun 1910 

Sumber : Cameron, 1917 

 

Terdapat pula bangunan pemerintahan guna memperkuat aktivitas 

pemerintahan. Di sebelah timur Kali Semarang terdapat Kantor Maskapai 

Perdagangan Belanda (Nederlandsche Handel Maatschappij) yang 
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beroerientasi ke Kali Semarang, di sebelah barat Kali Semarang terdapat 

bangunan pemerintahan yakni Kantor Gubernur Propinsi Jawa Tengah 

atau Province Midden Java atau Gedung Papak, serta bangunan lain di 

jalan Westerwalstraat (Jln. Mpu Tantular). Dilengkapi dengan aktivitas 

bongkar muat perahu di depan gedung Maskapai Perdagangan Belanda, 

Gedung PT PELNI, dan Jakarta Lyodd yang berorientasi ke Kali 

Semarang. 

 
Gambar 30. Letak Perkantoran yang Berorientasi ke Kali Semarang 

Sumber : Analisa, 2014 

 

 
Gambar 31. Kota Semarang dengan Perkantoran Dagang Belanda 

Sumber : Cameron, 1917 
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Gambar 32. Kantor Koloniale Bank dan NV Cultuur Maatschappij Der Vorstenlanden 

Sumber : Panitia Reuni 100 Tahun HBS V Semarang, 1977 

 

Menyusul pembangunan Kanal Baru, dibangun pula Boom Kecil 

atau de Kleine Boom, yang terletak tidak jauh dari Jembatan Mberok di 

kawasan Kota Lama (Budiman, 1976), lengkap dengan pos douane 

(kantor bea cukai) sebagai tempat pemeriksaan perahu atau kapal dengan 

muatannya yang lewat. Kota Semarang menjadi salah satu pelabuhan 

terbesar di Jawa. 

 
Gambar 33. Boom Kecil tahun 1915 

Sumber : Muspriyanto, 2006 
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Gambar 34. Boom Kecil tahun 1930 

Sumber : Muspriyanto, 2006 

 

 
Gambar 35. De Kleine Boom, Pelabuhan Kecil Khusus Perahu dan Tongkang 

Sumber : Panitia Reuni 100 Tahun HBS V Semarang, 1977 

 

Pada tahun 1921, seluruh kegiatan pada Boom Lama dipindahkan 

ke Boom Kecil yang ada di sekitar jembatan Mberok, sehingga Boom 

Lama tidak dipergunakan lagi. Sebagai gantinya, dibentuk Komisi 

Samudera Semarang untuk merencanakan pembangunan pelabuhan 

samudera di Semarang (Supriyono, 2007). 
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c. Periode Tahun 1945-2014 

Setelah masa kemerdekaan, wilayah Kota Lama Semarang 

perlahan-lahan mulai ditinggalkan oleh Belanda karena mereka sudah 

tidak berkuasa lagi. Kemudian aktivitas perdagangan antar pulau yang 

memanfaatkan Kali Semarang sebagai jalur perdagangan mengalami 

kemunduran. Ditambah lagi dengan sendimentasi dan penyempitan Kali 

Semarang dan Kali Baru. Hal inilah yang memberi dampak besar bagi 

Kawasan Kota Lama. Disusul dengan penurunan tanah yang selalu diikuti 

oleh naiknya air laut pada kawasan ini. Satu persatu warganya mulai 

pindah ke tempat yang lebih layak. Namun ada pula yang masih 

memanfaatkan Kawasan Kota Lama sebagai perkantoran (Hasil 

wawancara Yongki Tio, 2014). Disusul dengan muncul PKL-PKL di tepi 

Kali Semarang yang kemudian merubah konsep waterfront yang awal 

mulanya sudah diterapkan oleh Kota Lama.  

Pada tahun 1980, untuk mengatasi masalah banjir, penurunan 

tanah, dan naiknya air laut, pihak kotamadya menormalisasi Kali 

Semarang dengan melebarkan, mengeruk, dan membuat sepasang jalan 

inspeksi di sepanjang sungai. PKL mulai ditata dengan dipindahkan pada 

deretan pertokoan yang berkonsep waterfront yakni berorientasi ke Kali 

Semarang. Proyek tersebut berhasil menata kembali Kawasan Kota 

Lama. Hingga saat ini tahun 2014, bangunan yang ada di bantaran Kali 

Semarang lebih banyak digunakan sebagai gudang dan perkantoran. 
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5.1.3. Kampung Pecinan 

 
 

Gambar 39. Kampung Pecinan 
Sumber : Digambarkan kembali dari Dewi , 2013 

Kali Semarang 
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Kampung Pecinan merupakan kampung etnis yang juga dilewati 

oleh Kali Semarang. Kampung etnis ini terletak pada Kelurahan Kranggan 

dan Gabahan, Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang. Awal 

mulanya daerah ini merupakan lahan kosong yang kemudian dihuni oleh 

warga Tionghoa yang dipindahkan dari daerah Gedung Batu dan 

Panjangan akibat kebijakan dari pemerintah Belanda (Rukardi, 2012).  

Kajian historis perkembangan Kawasan Pecinan Semarang ini 

dibagi dalam beberapa periode, sebagai berikut : 

a. Masa Kedatangan Etnis Tionghoa ke Semarang (Sebelum Abad ke 

- 17) 

b. Masa Terbentuknya Kawasan Pecinan (Abad ke - 17) 

c. Masa Terpuruknya Kawasan Pecinan (Th. 1740-1742) 

d. Masa Pemerintahan Inggris dan Belanda (Th. 1800-1864) 

e. Masa Kebangkitan Kawasan Pecinan dan Masa Kebangkitan Kota 

Semarang (Th. 1864 - 1945) 

f. Masa Setelah Kemerdekaan Hingga Saat Ini (Th. 1945 - 2014) 
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Periodesasi perkembangan Kawasan Pecinan dapat diuraikan seperti 

tersebut di bawah ini : 

a. Masa Kedatangan Etnis Tionghoa ke Semarang (Sebelum Abad 

ke-17) 

Dari kajian historis tentang awal kedatangan etnis Tionghoa di 

Semarang tidak ditemukan bukti yang akurat. Dari catatan sejarah 

disebutkan tentang kunjungan seorang utusan Kaisar Ming ke Pulau Jawa 

di daerah Mangkang pada tahun 1403 lalu ke Simongan, tepatnya di 

sebuah gua, bernama Ceng Ho. Di bawah kepemimpinan Ong King Hong 

(komandan armada Ceng Ho), para awak kapal mendirikan permukiman 

di dekat gua tersebut (Pratiwo, 2010). 

Pertumbuhan kawasan ini dapat dilihat dari semakin banyak etnis 

Tionghoa yang bermukim di wilayah ini dan banyak pula pengikutnya 

menikah dengan masyarakat pribumi dan memeluk agama Islam.  

Struktur dasar atau backbone pecinan di Simongan adalah sungai 

Garang. Mereka membangun permukiman linear di sekat dermaga. 

Orientasi rumah mereka, yang dilatar belakangi oleh bukit dan 

mengahdap sungai adalah ideal menurut Fengshui. Susunan tata 

ruangnya dapat diinterpretasikan sebagai berikut: sungai di depan rumah 

merupakan representasi burung merak merah; bukit di belakang adalah 

kura-kura hitam sebagai perlindungan dari angin yang dapat membawa 

pergi semua keberuntungan; laut di sebelah kiri permukiman adalah 

tempat duduk naga biru; kelenteng di ujung sebelah kanan permukiman 
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adalah harimau putih yang menjaga permukiman dari arah selatan 

(Pratiwo, 2010) 

 
Gambar 40. Susunan Tata Ruang Pecinan di Simongan 

Sumber : Pratiwo, 2010 

  

Selanjutnya didirikan Kelenteng Gedung Batu dengan Sam Poo 

Tay Djien dan Ong King Hong sebagai dewa yang dipuja. 

 
Gambar 41. Pecinan di Simongan dan Permukiman Pribumi di Bergota, abad ke 15 

Sumber : Pratiwo, 2010 
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Tahun 1475, seorang penyebar agama Islam bernama Ki Ageng 

Pandan Arang beserta pengikutnya mendirikan permukiman di atas Bukit 

Bergota yang letaknya di sebelah timur Kali Garang dan berjarak 1,5 km 

dari Simongan.  Namun pada awal abad ke 16, karena erosi dari Sungai 

Garang, di kaki Bukit Bergota terbentuk dataran yang membuat garis 

pantai berpindah ke utara, yang mengakibatkan garis pantai bergerak ke 

utara 8 meter setiap tahunnya. Maka teluk di depan Sungai Garang tidak 

ada lagi dan sungai ini diteruskan oleh Kali Semarang yang mengalir ke 

dataran rendah. 

Setelah Ki Ageng Pandan Arang II menjabat, permukiman 

dipindahkan ke arah utara mendekati sungai. Dan bupati ini mendirikan 

keratonnya di sebelah barat Kali Semarang (Pratiwo, 2010).  

 
Gambar 42. Pecinan di Simongan, Permukiman Pribumi Pindah ke Utara, dan Keraton 

Bupati Semarang di Barat Kali Semarang, abad ke 16 
Sumber : Pratiwo, 2010 
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b. Masa Terbentuknya Kawasan Pecinan (Abad ke -17) 

Awal abad ke 17, Belanda mulai menduduki sebagian daerah 

Semarang dan mendirikan tangsi militernya di tepi timur muara Kali 

Semarang hingga kemudian menarik toll bagi semua kapal yang masuk ke 

Kali Semarang. Warga Tionghoa yang tinggal jauh di hilir bereaksi dan 

menyerang tangsi Belanda, tetapi kalah. Sejak itu warga Tionghoa 

dipindahkan dari Simongan ke arah utara, di sisi timur sungai dekat tangsi 

militer Belanda, agar mudah diawasi (Liem, 1933). 

 
Gambar 43. Pertengahan abad 17 Pecinan Dipindahkan Dekat Tangsi Militer Belanda 

Sumber : Pratiwo, 2010 

  

Pemindahan di lokasi baru ini, permukiman Tionghoa jauh dari 

perbukitan, tetapi struktur permukimannya masih menempatkan sungai 

sebagai alur transportasi. Perpindahannya juga menguntungkan karena 

posisinya dekat dengan tempat perdagangan di tepi sungai yaitu Pasar 
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Pedamaran dan istana bupati. Kemudian terjadi kegiatan perdagangan 

oleh warga Tionghoa di sana (Pratiwo, 2010). 

 
Gambar 44. Ketika Warga Tionghoa di Tepi Timur Kali Semarang, Tempat 

Perdagangannya Adalah Pasar Pedamaran 
Sumber : Pratiwo, 2010 

 

c. Masa Terpuruknya Kawasan Pecinan (Tahun 1740-1742) 

Pada tahun 1741, permukiman Belanda yg dikelilingi benteng tadi 

diperluas ke arah timur. Pengalaman pemberontakan Tionghoa di Batavia, 

Belanda membumihanguskan Pecinan dan menangkap beberapa 

pimpinannya yang dicurigai menentang Belanda. Akibatnya Pecinan 

dipindahkan ke sisi barat sungai dan Belanda mengubah aliran sungai 

Semarang 200 meter ke arah timur. Jadi antara Kota Belanda dan 

Pecinan dipisahkan oleh Kali Semarang. 
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Gambar 45. Permukiman Belanda Diperluas, Pecinan Dipindahkan, dan Aliran Sungai 

Diubah ke Timur 
Sumber : Pratiwo, 2010 

 

Untungnya, lokasi baru tersebut sangat strategis karena terletak di 

tikungan sungai. Bagi etnis Tionghoa tikungan sungai tempat ideal untuk 

menangkap Qi (nafas hidup). Warga Tionghoa membangun rumah deret 

sepanjang jalan ke arah selatan yang dinamai Gang Baru dan jalan di 

sepanjang sungai yang dinamai Gang Warung dan Gang Pinggir. Mereka 

mengkeramatkan dan mengorientasikan rumahnya Bale Kambang yang 

ada di tengah lapangan yang dipercayai sebagai pusatnya Semarang. 

Bagi mereka Bale Kambang bukan sumber Qi tetapi salah satu cara 

memodifikasi landscape shingga Sha (uap beracun) dapat dihindari. Bale 
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Kambang ini memberikan kemakmuran bagi Pecinan. Akibatnya tidak ada 

rumah yang berorientasi ke sungai walaupun merupakan struktur dasar 

permukimannya sebagai prasarana transportasi dan dermaga (Pratiwo, 

2010).  

 
Gambar 46. Pecinan Setelah Pindah, Permukiman Berorientasi ke Tanah Kosong yang 

Terdapat Bale Kambang. 
Sumber : Pratiwo, 2010 

 

Permukiman warga Tionghoa yang terletak di bantaran Kali 

Semarang pada umumnya memiliki pintu tambahan selain pintu depan, 

yakni pintu samping (ke arah tetangga) dan pintu belakang (ke arah Kali 

Semarang). Sehingga ketika terjadi kerusuhan oleh Belanda, mereka bisa 

langsung merlarikan diri ke tetangga maupun ke Kali Semarang (Hasil 

wawancara Yongki Tio, 2014).  

Warga Tionghoa bersama kapten Kwee An Say membuat benteng 

yang terbuat dari balok dan papan kayu mengelilingi Pecinan Kulon untuk 

menghindari serangan VOC terhadap warga Tionghoa. Namun mereka 
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kalah, benteng rubuh, dan Kapten Kwee tertangkap VOC.  Akhirnya tahun 

1742 VOC berkuasa kembali (Liem, 1933; Budiman, 1978; dan Widodo, 

1988, 1996). 

Hal tersebut juga membawa dampak positif. Perpindahan 

kawasan Pecinan ke barat Kali Semarang dan bertambahnya populasi, 

membuat warga Tionghoa lebih dekat dengan Pasar Pedamaran. 

Kegiatan perdagangan meningkat hingga di daerah Gang Warung. 

(Pratiwo, 2010). 

 
Gambar 47. Setelah Pindah, Tempat Perdagangan di Pasar Pedamaran dan Gang 

Warung 
Sumber : Pratiwo, 2010 

 

d. Masa Pemerintahan Inggris dan Belanda (th 1800-1864) 

VOC bangkrut dan diambil alih Belanda pada tahun 1799. Sejak 

itu kota Semarang menjadi kota kolonial, disusul pemerintah Belanda 

yang mebangun sebuah jalan raya pos Anyer - Panarukan oleh Daendels, 
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Gubernur Hindia-Belanda, yang berfungsi sebagai sarana transportasi, 

komunikasi, juga sarana pertahanan. Namun pada tanggal 9 September 

1811, Pulau Jawa dikuasai Inggris. Kemudian terjadi kepanikan, sehingga 

banyak warga Semarang dan Pecinan yang melarikan diri ke kota sekitar 

seperti Demak, Kudus, Welahan dan Jepara. Mereka kembali ke 

Semarang setelah keadaan berangsur damai dan melakukan perayaan 

syukuran di lima klenteng yang ada di wilayah Pecinan, yaitu Klenteng 

Sioe Hok Bio, Klenteng Tek Hai Bio, Klenteng Tay Kak Sie, Klenteng Tong 

Pek Bio, dan Klenteng Hoo Hok Bio (Liem, 1933; Budiman, 1978; dan 

Widodo, 1988, 1996). 

 
Gambar 48. Klenteng-klenteng di Pecinan 

Sumber : Pratiwo, 2010 

 

Pada masa ini pula, warga Tionghoa mulai membangun 

permukiman di tengah lokasi. Hal ini membuktikan bahwa terjadi 

perubahan kepercayaan, konsep ruang tradisional telah hilang. 

Permukiman yang dibangun yakni arah utara-selatan yang dinamai Gang 
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Belakang, Gang Gambiran, Gang Tengah, Gang Besen, dan Gang 

Lombok. Jalan baru tersebut menjadi jalan sekunder dan jalan yang lama 

(Gang Warung dan Gang Pinggir) menjadi jalan primer. Jalan tersier 

dinamai Gang Cilik, Gang Mangkok, dan gang Pasar Baru muncul sebagai 

pembagi blok besar menghubungkan jalan primer ke jalan sekunder 

(Pratiwo, 2010). Juga tumbuh perkampungan pribumi disekeliling dua 

kutub ekonomi kota (Kota Belanda dan Pecinan) seperti Deresan, 

Bubutan, Logenderan, Wotgandul, Jagalan, Kulitan, selain itu muncul 

kapling pribadi berukuran besar milik orang Inggris, Belanda dan 

Tionghoa. 

 
Gambar 49. Pecinan Berkembang 

Sumber : Pratiwo, 2010 

 

Pemerintah kerajaan Inggris menyerahkan kekuasaan kembali ke 

Belanda pada tahun 1816, hingga terjadi perang Jawa yang menyebabkan 

Kota Semarang menjadi pusat militer Belanda. 
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Tahun 1825-1830 terjadi Pemberontakan Diponegoro yang 

menghancurkan Belanda. Hingga Belanda membuat peraturan 

Wijkenstelsel yang memisahkan permukiman berdasar etnisitas (Liem, 

1933).  

Pada tahun 1835 didirikan kantor administrasi untuk komunitas 

Tionghoa yang terkenal dengan Kongkoan. Pada tahun 1837 Kongkoan 

dipindahkan ke gang Lombok, diletakkan di sebelah Klenteng Tay Kak 

Sie.  

 
Gambar 50. Kali Semarang di Kawasan Klenteng Tay Kak Sie 

Sumber : Budiman, 1979 

 

Sekitar tahun 1850 akibat kondisi politik yang tidak stabil di RRT 

mendorong gelombang imigran datang ke Indonesia sehingga 

menyebabkan perkembangan dan perluasan Kawasan Pecinan (Budiman, 

1978). Kegiatan perdagangan juga meningkat dengan muncul pertokoan 

di Gang Beteng, Jalan Pekojan, Gang Baru, dan Jalan Ambengan 

(Pratiwo, 2010). 
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Gambar 51. Pecinan Telah Dikelilingi Beberapa Pasar 

Sumber : Pratiwo, 2010 

 

e. Masa Kebangkitan Kawasan Pecinan dan Masa Kebangkitan Kota 

Semarang ( 1864-1945) 

Pada awal masa ini terdapat kebijakan baru yang memberi 

dampak positif pada situasi ekonomi di Jawa. Akibatnya perekonomian 

Kota Semarang dan Kawasan Pecinan berkembang. Revolusi transportasi 

berkembang cepat diawali dengan pembukaan jaringan jalan kereta api 

yang menghubungkan kota-kota kecil di pedalaman (1872). Disusul 

dengan dibukanya pelabuhan baru dari laut menembus Kali Semarang di 

Kampung Melayu dan diberi nama Kali Baru (1875) dan Pelabuhan Boom 

Lama lengkap dengan dermaga, pergudangan dan kantor. Serta 

pembangunan Kanal Barat dan Kanal Timur sebagai pencegahan banjir 

(1900) (Liem, 1933). 
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Hingga tahun 1916, Kota Semarang dipimpin oleh Dewan Kota 

(Gemeenteraad). Walikota Ir. De Jongh memegang era perkembangan 

Kota Semarang oleh Belanda. Arsitek Belanda Ir. Thomas Karsten turut 

dilibatkan dalam perancangan kota Semarang, dengan usulannya bahwa 

pembagian perumahan sebaiknya bukan berdasar kelompok etnis, 

melainkan pada kelompok kelas ekonomi (Pratiwo, 2010). 

 
Gambar 52. Kali Semarang di Kawasan Pecinan 

Sumber : Cameron, 1917 

 

Tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka dengan 

memproklamirkan kemerdekaannya. Tahun 1949 masyarakat Tionghoa 

yang lahir di Indonesia diberi kebebasan memilik kewarganegaraan, 

hingga populasi masyarakat Tionghoa menjadi semakin banyak sehingga 

lokasi tempat tinggal juga meluas, tidak terbatas pada Kawasan Pecinan 

(Liem, 1933 dan Budiman, 1978). 
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f. Masa Setelah Kemerdekaan Hingga Saat Ini (1945 – 2014) 

Sebelum masa kemerdekaan, kawasan Pecinan sempat pula 

menjadi saksi bisu peperangan melawan penjajah. Namun semua 

berubah sejak telah diproklamasikannya kemerdekaan RI. Setelah masa 

kemerdekaan, daerah Pecinan semakin tertata dan hidup damai, tidak 

terjadi kerusuhan.  

Kawasan Pecinan semakin melebarkan sayapnya sebagai 

kawasan perdagangan. Fungsi Kali Semarang yang dahulunya sebagai 

sarana transportasi perdangan kini makin terpuruk. Banyak endapan yang 

membuatnya tidak dapat dilalui kapal lagi. Ditambah pula dengan 

bertambahnya bangunan di tepian Kali Semarang yang juga menjorok ke 

sungai. Disusul bencana banjir yang langganan datang di kawasan ini. 

 
Gambar 53. Jalan Pekojan dengan Pertokoan di Kanan Kiri Jalan 

Sumber : Panitia Reuni 100 Tahun HBS V Semarang, 1977 

 

Pada tahun 1980, untuk mengatasi masalah banjir dan rob, pihak 

kotamadya menormalisasi Kali Semarang dengan melebarkan, mengeruk, 

dan membuat sepasang jalan inspeksi di sepanjang sungai. Proyek 
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Normalisasi ini menelan banyak bangunan kuno, termasuk di wilayah 

Pecinan yang seharusnya dikonservasi (Pratiwo, 2010) 

 
Gambar 54. Bagian Belakang Ruko Jalan Petudungan Sebelum Normalisasi 

Sumber : Pratiwo, 2010 

 

 
Gambar 55. Proyek Normalisasi  

Sumber : Pratiwo, 2010 
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Gambar 56. Bagian Belakang Rumah di Jalan Petudungan Setelah Proyek Normalisasi 

Sungai Selesai 
Sumber : Pratiwo, 2010 

 

Sementara kota Semarang berkembang sampai sekarang, tahun 

2014, kampung-kampung di pusat permukiman masyarakat Tionghoa juga 

tampak hidup karena berdekatan dengan pusat perdagangan. Saat ini 

permukiman Tionghoa makin berkembang keluar tanpa meninggalkan 

pusat niaganya di tengah kota Semarang yang strategis. 

  
Gambar 57. Kawasan Pecinan sebagai Pusat Niaga Kota Semarang 

Sumber : Dokumentasi, 2014 
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5.1.4. Kampung Kauman 

 
 

Gambar 61. Kampung Kauman 
Sumber : Digambarkan kembali dari Dewi , 2013 

 

Kauman Semarang dengan luas 12.7 ha terletak di barat-selatan 

Masjid Agung dan dibatasi di sebelah utara oleh jalan Pemuda dan 
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sebelah selatan oleh jalan Wahid Hasyim, serta di sebelah timur adalah 

daerah Johar dan di sebelah barat dibatasi oleh dinding-dinding gedung-

gedung yang mengahadap jalan Gajah Mada (Zahnd, 2008). Kampung 

Kauman ini terlekat pada Kelurahan Kauman, Kecamatan Semarang 

Tengah, Kota Semarang. 

Kampung Kauman terbentuk pada awal abad ke 16, saat 

penyebar agama Islam bernama Ki Ageng Pandan Arang beserta para 

muridnya pindah dari Bukit Bergota dengan dengan Simongan menuju ke 

utara Kota Semarang, di tepi barat Kali Semarang (Pratiwo, 2010). Konon 

daerah baru ini dikenal dengan nama Bubakan. Mereka membaur dengan 

masyarakat pribumi dan menyebarkan agama Islam di kawasan tersebut. 

Tak lama kemudian mereka mendirikan masjid di timur laut 

Kabupaten Semarang (sebelah kiri Kali Semarang) yang digunakan untuk 

beribadah dan mengajarkan agama Islam. Nama Kauman lalu diberikan 

untuk tempat bermukim Ki Ageng Pandan Arang beserta para muridnya 

tersebut, dan secara legendaris merupakan kampung yang dihuni oleh 

masyarakat Jawa yang cenderung beragama Islam (Muhammad, 1996).  

Kauman sendiri merupakan ciri khas kebudayaan Jawa. Ciri khas 

utamanya adalah adanya Masjid Wali, bundaran alun-alun, pusat 

pemerintahan, dan pasar tradisional. Masjid sebagai tempat ibadah, 

bundaran alun-alun sebagai sarana sosial masyarakat dan pemerintah, 

pasar tradisional sebagai pusat bisnis dan kebutuhan sehari-hari, dan 
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pusat pemerintahan merupakan komponen pengatur regulasi yang 

diterjemahkan ke dalam peraturan (fatwa). 

Masjid yang digunakan untuk beribadah tadi terbakar karena 

berkobarnya pemberontakan warga Tionghoa di Semarang, dalam sejarah 

dikenal dengan nama Perang Semarang. Karena letaknya tidak begitu 

jauh dari Pecinan maka masjid tersebut terbakar bersama sejumlah 

rumah-rumah warga pribumi yang berada di dekatnya. Maka dari itu 

dibangunlah masjid baru yang lebih besar dan luas di kompleks alun-alun 

Semarang pada tahun 1741, atas prakarsa Kyai Adipati 

Surohadimenggolo III selaku Bupati Semarang (Muhammad, 1996). 

Seiring berjalannya waktu, Kampung Kauman semakin ramai 

dihuni oleh warga Semarang, terutama pemuka agama maupun penghulu 

masjid. Jumlah warga di sana semakin banyak karena mereka memiliki 

kebiasaan perkawinan antar kerabat. 

Wilayah Kauman yang dekat dengan pelabuhan kota Semarang 

dan dilalui Kali Semarang sebagai transportasi perdagangan serta 

merupakan area pergudangan membuatnya menjadi kawasan 

perdagangan. Dimulai dengan berkumpulnya pedagang di bawah deretan 

pohon Johar bagian timur alun-alun kota. Lokasinya terletak di barat pasar 

Semarang yang disebut Pasar Pedamanaran. Dekat pula dengan penjara 

sebagai tempat menunggu kerabat di penjara. Kegiatan perdagangan 

mulai muncul sekitar tahun 1850 (wawancara Arwin Helmy, 2014). 
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Tahun 1885 masjid besar yang sudah dibangun tadi musnah 

terbakar tidak lama setelah masjid tesebut bisa digunakan kembali 

sebagai suatu tempat ibadah setelah dilakukan perbaikan. Pembangunan 

kembali masjid besar membutuhkan biaya yang besar. Hingga baru dapat 

dilaksanakan 4 tahun kemudian, yakni tahun 1889. Pembangunan masjid 

besar baru ini juga merubah orientasi masjid ke arah kiblat. Dipimpin 

langsung oleh Bupati Semarang pada waktu itu yaitu R Tumenggung 

Cokrodipuro dibantu oleh Ir. G A Gambier sebagai arsiteknya 

(Muhammad, 1996). 

 
Gambar 62. Bekas Alun-alun Semarang Tampak Masjid Besar, Tahun 1975 

Sumber : Muhammad, 1996 

 

Tahun 1931 penjara dibongkar untuk mendirikan Pasar Central 

modern yang merupakan gabungan Pasar Johar, Pasar Pedamaran, 

Pasar Beteng, Pasar Jurnatan, dan Pasar Pekojan. Tapak pasar yang 

dibangun juga menghabiskan sebagian alun-alun kota. Alun-alun kota 

sudah tidak tampak lagi pada tahun 1938 sejak beralih fungsi menjadi 
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komersil yaitu dengan adanya Pasar Johar , Pasar Yaik, gedung BPD dan 

Hotel Metro yang kemudian menjadi area Kawasan Perdagangan Johar 

yang berdampingan dengan Masjid Kauman. Akibatnya di Kampung 

Kauman ini banyak warga yang bekerja di sektor perdagangan. 

Sebenarnya kawasan Kauman merupakan perluasan wilayah dari 

kampung Kauman, kampung Sumenepan, dan kampung Kartoharjo. 

Penyatuan wilayah tersebut terjadi pada dahun 1980-an. Wilayah Kauman 

yang dilewati oleh Kali Semarang persisnya di ex Sumenepan memiliki 

fungsi sebagai gudang penyimpanan dan tempat bongkar muat. Serta 

digunakan sebagai tempat pemindahan barang dari kapal besar ke kapal 

tongkang untuk bisa dibawa memasuki kota Semarang.  

Hanya sebagian kecil kawasan Kampung Kauman yang 

mengalami proyek Normalisasi Kali Semarang oleh Pemerintah Kota 

Semarang pada tahun 1980, yakni pada ex- Sumenepan. Sebelumnya 

permukiman di tepian Kali Semarang sangat menjorok ke sungai, 

berhimpitan, dan tidak beraturan. Kemudian proyek ini memotong tepian 

sungai sebesar 7 meter yang kemudian digunakan untuk jalan inspeksi 

(hasil wawancara  Arwin Helmy, 2014). 

Pada saat ini Kampung Kauman semakin padat dan sesak, 

ditambah dengan kedatangan para pendatang yang menetap maupun 

yang tinggal sementara ditambah dengan aktivitas perdagangannya (hasil 

wawancara Arwin Helmy, 2014). Alun-alun lama Kota Semarang pun 

sudah tidak nampak lagi, karena tahun 1938 alun-alun tersebut beralih 
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fungsi menjadi kawasan komersil dengan adanya Pasar Johar, Pasar 

Yaik, Gedung BPD, dan Hotel Metro yang kemudian menjadi Kawasan 

Perdagangan Johar yang berdampingan dengan masjid Kauman. 

 

 
Gambar 63. Perubahan Alun-alun Kauman menjadi bangunan Pasar  

dan kondisinya saat ini 
Sumber : www.djawatempodoeloe.multiply.com dan Dokumentasi, 2013 

 

 

http://www.djawatempodoeloe.multiply.com/
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5.1.5. Kampung Sekayu 

 
Gambar 65. Kampung Sekayu 

Sumber : Digambarkan kembali dari Dewi , 2013 

 

Kampung Sekayu merupakan kampung asli kota Semarang yang 

masih eksis sampai saat ini. Kampung ini terletak pada Kelurahan 

Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang. Kampung 

Kali Semarang 
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Sekayu merupakan kampung etnis yang juga dilalui oleh Kali Semarang. 

Kampung etnis ini dari dulu dihuni oleh penduduk asli Semarang.  

Bangunan yang dikenal di Kampung Sekayu ini adalah Masjid 

Sekayu. Masjid tersebut merupakan masjid peninggalan Walisongo. 

Konon Walisongo  singgah di sini untuk mengumpulkan kayu yang akan 

digunakan untuk membangun masjid Demak. Sehingga umur bangunan 

Masjid Sekayu hampir sama dengan Masjid Demak.  

Dahulu Masjid Sekayu letaknya persis di tepi Kali Semarang  yang 

saat itu digunakan sebagai sarana transportasi. Walisongo dan para 

pengikutnya membawa kayu menggunakan kapal dengan melewati Kali 

Semarang. Pada tahun 1978 Masjid Sekayu hanya berbentuk segi empat 

kecil ukuran 6m x 6m atau 8m x 8m saja. Seiring berjalannya waktu, 

masjid ini direnovasi dan dikonservasi.  

Pada tahun 2006 dilakukan peluasan pada Masjid Sekayu. 

Menara dipesan dari Jogjakarta dengan corak yang sama. 

Pembangunannya dengan sistem bongkar pasang (hasil wawancara Budi, 

2014).  
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Gambar 66. Masjid Sekayu 

Sumber : Dokumentasi, 2014 

 

 
Gambar 67. Pilar Masjid Sekayu 

Sumber : Dokumentasi, 2014 

 

Dahulu sudah terdapat jalan kecil pada bagian Kampung Sekayu 

yang dilewati oleh Kali Semarang, namun tidak begitu lebar, hanya 
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sebesar jalan setapak untuk pejalan kaki. Bangunan di tepiannya 

cenderung berhimpit dan tidak beraturan, tidak berorientasi ke Kali 

Semarang yang saat itu digunakan sebagai jalur transportasi. Bangunan-

banguna tersebut lebih berorientasi ke jalan-jalan kecil yang terdapat di 

Kampung Sekayu. Maka dari itu, tidak terdapat dermaga-dermaga di 

Kampung Sekayu ini. Tidak juga terdapat gudang penyimpanan atau 

tempat bongkar muat (hasil wawancara Sugiyanto, 2014). 

 
Gambar 68. Permukiman Kampung Sekayu Sebelum Normalisasi 

Sumber : Analisa, 2014 

 

Saat ini, kampung yang memiliki nilai historis ini banyak yang 

tergusur oleh pembangunan pusat perekonomian. Yang tersisa saat ini 

hanyalah berupa Masjid Sekayu dan rumah penduduk asli yang memiliki 

karakter khas Semarang.  
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Gambar 69. Jalanan Kampung Sekayu 

Sumber : Dokumentasi, 2014 

 

Pada tahun 1980, untuk mengatasi masalah banjir dan 

pengendapan Kali Semarang, pemerintah Kota Semarang menormalisasi 

Kali Semarang dengan melebarkan, mengeruk, dan membuat sepasang 

jalan inspeksi di sepanjang sungai. Jalan inspeksi yang dibuat memiliki 

lebar 7 meter dengan memotong bangunan-bangunan yang menjorok ke 

arah Kali Semarang. Proyek tersebut berhasil menata permukiman 

Kampung Sekayu dengan arahan konsep waterfront hingga sekarang ini, 

tahun 2014. 

 
Gambar 70. Orientasi Kampung Sekayu Setelah Normalisasi 

Sumber : Analisa, 2014 
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Gambar 71. Kampung Sekayu dengan Konsep Waterfront 

Sumber : Dokumentasi, 2014 
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5.2. Hasil Temuan 

Hasil temuan yang telah diperoleh adalah sebagai berikut (gambar 

time series) 
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5.2.1. Kampung Melayu  

Dari tabel dan analisa yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa 

Kampung Melayu sejak dahulu merupakan area waterfront sebagai suatu 

daerah tempat bertemunya daratan dan perairan Kali Semarang , sesuai 

dengan konsep waterfront dari Breen (1994) “The dynamic area of the 

cities and towns where land and water meet.”  

 “Boom Lama dan Boom Baru. Boom Lama lebih terkenal. 
Turunnya pedagang di Mangkang (pelabuhan yang lama), sekarang di 
Darat (Ndarat).” (Yongki Tio, Sejarahwan Kota Semarang, 2014) 

 
“Di kampung ini, rumah-rumah yang ada di tepian Kali Semarang 

banyak yang menghadap ke sungai. Yang menghadap kebanyakan 
adalah gudang-gudang penyimpanan barang.” (Atoenk Jalaludin, Tokoh 
Masyarakat Kampung Melayu, 2014) 

 
“Dampak Kali Semarang terhadap Kampung Melayu adalah 

kampung jadi makmur, jadi maju, perekonomian naik. Banyak gudang-
gudang di tepian Kali Semarang. Jadi banyak pedagang.” (Abdul Aziz, 
Karyawan Kelurahan Dadapsari , 2014) 

 
“Dulu kapal-kapal kecil melewati kampung ini. Mereka jualan.“ 

(Salim, Tetua, 2014) 
 

Dari hasil wawancara di atas, time series, dan survey lapangan, 

Kawasan Kampung Melayu murni berkembang dari arah perairan yakni 

Kali Semarang  yang bermuara ke Laut Jawa, kemudian dibangun sarana 

penunjangnya yakni Boom Lama yang fungsinya sebagai pintu masuk 

pelabuhan kota Semarang. Kemudian area waterfront tersebut menyebar 

ke arah daratan yakni Kampung Darat. Lalu muncul sarana penunjang lain 

seperti dermaga kecil, pabean, dan pasar ikan. Karena aktivitas yang 
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terjadi semakin banyak, disusul pula pembangunan kanal Kali Baru untuk 

untuk meningkatkan aktivitas perdagangan. 

Hal tersebut sesuai dengan konsep waterfront dari Wreen (1983) 

“Kawasan waterfront berkembang dari arah perairan dengan dibangunnya 

beberapa sarana yang menunjang fungsi utama dari area waterfront, dan 

kemudian mulai ramai dikunjungi hingga muncul beberapa sarana 

penunjang lainnya, seperti dermaga kecil, jalur sirkulasi tambahan, dan 

sebagainya.” 

 
Gambar 80. Boom Lama di Kampung Melayu 

Sumber : Budiman, 1976 
 

 
Gambar 81. Kali Baru 

Sumber : Cameron, 1917 

 

Terlihat bahwa pada area waterfront Kampung Melayu terdapat 

fungsi-fungsi pelabuhan dan komersial, serta permukiman dan 
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perdagangan. Dapat dilihat dari permukiman di Kampung Melayu yang 

pada saat itu berorientasi ke arah Kali Semarang karena banyak 

digunakan sebagai pelabuhan dan tempat pergudangan untuk menyimpan 

barang dagangan yang dibawa oleh pelayar-pelayar yang datang ke Kota 

Semarang. Hal tersebut sesuai dengan konsep waterfront oleh Breen 

(1994), berdasarkan fungsinya, waterfront di Kampung Melayu dapat 

dikategorikan dalam jenis Working Waterfront  yaitu waterfront yang 

memadai tempat-tempat penangkapan ikan komersial, reparasi kapal 

pesiar, industri berat, dan fungsi-fungsi pelabuhan.  

 
Gambar 82. Fungsi permukiman dan perdagangan di Kampung Melayu  

Sumber : Panitia Reuni 100 Tahun HBS V Semarang, 1977 

 

Namun jika dilihat setelah dilaksanakannya Proyek Normalisasi 

Kali Semarang, waterfront Kampung Melayu dahulu dapat dikategorikan 

dalam jenis Residential waterfront karena dikembangkan ke arah 

permukiman penduduk. 
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Gambar 83. Permukiman Kampung Melayu 

Sumber : Dokumentasi, 2014 

 

5.2.2. Kota Lama  

Dari tabel dan analisa yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa 

Kawasan Kota Lama sejak dahulu merupakan area waterfront sebagai 

suatu daerah tempat bertemunya daratan dan perairan Kali Semarang, 

sesuai dengan konsep waterfront dari Breen (1994) “The dynamic area of 

the cities and towns where land and water meet.”  

 
“Dahulu kapal bongkar muat bisa masuk hingga jembatan 

Mberok.” (Kartiman Londo, Tokoh Masyarakat, 2014) 
 
“Dahulu Kota Lama menikmati transportasi Kali Semarang.” 

(Sukamto, Kepala Kelurahan Purwodinatan, 2014) 
 
“Tempat pemberhentian kapal-kapal yakni di Jembatan Mberok.” 

(Sugiyanto, Karyawan Kelurahan Sekayu, 2014) 
 
“Kapal-kapal masih parkir di dekat jembatan Mberok ketika tahun 

1960an. Dulu ada pelabuhan kecil namanya Boom Kecil di dekat jembatan 
Mberok.” (Arwin Helmy, Kepala Kelurahan Kauman , 2014) 

 

Dari hasil wawancara di atas, time series,  dan survey lapangan, 

Letak Kawasan Kota Lama dekat dengan kawasan Boom Lama sebagai 

pintu masuk pelabuhan Kota Semarang. Juga terdapat Boom Kecil dan 

Jembatan Mberok sebagai  kawasan yang ramai sebagai aktifitas 
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perekonomian dan pemerintahan di kawasan tersebut. Semakin lama 

semakin ramai hingga muncul sarana penunjang yakni dibangunnya 

kantor-kantor perdagangan, kantor bea cukai, kantor pengawas 

pelayaran,dan juga tempat pergudangan yang digunakan untuk 

menyimpan barang dagang sebelum didistribusikan ke wilayah Kota 

Semarang (Seperti ke Pasar Padamaran, ke Pasar Johar, dan wilayah 

permukiman yang dilewati Kali Semarang) yang berorientasi ke Kali 

Semarang. Hal tersebut sesuai dengan konsep waterfront dari Wreen 

(1983) “Kawasan waterfront berkembang dari arah perairan dengan 

dibangunnya beberapa sarana yang menunjang fungsi utama dari area 

waterfront, dan kemudian mulai ramai dikunjungi hingga muncul beberapa 

sarana penunjang lainnya, seperti dermaga kecil, jalur sirkulasi tambahan, 

dan sebagainya.” 

 
Gambar 84. Boom Kecil dengan Perkantoran Dagang Belanda 

Sumber : Cameron, 1917 

 

Terlihat pada kawasan waterfront Kawasan Kota Lama dahulu di 

dalamnya terdapat fungsi-fungsi pelabuhan dan komersial, serta 

permukiman dan perdagangan. Hal tersebut sesuai dengan konsep 
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waterfront oleh Breen (1994), berdasarkan fungsinya, waterfront di Kota 

Lama dapat dikategorikan dalam jenis Working Waterfront  yaitu 

waterfront yang memadai tempat-tempat penangkapan ikan komersial, 

reparasi kapal pesiar, industri berat, dan fungsi-fungsi pelabuhan.  

 
Gambar 85. Boom Kecil dan Aktivitas di Dalamnya 

Sumber : Budiman, 1976 

 

 Namun jika dilihat setelah dilaksanakannya Proyek Normalisasi 

Kali Semarang, waterfront Kawasan Kota Lama dahulu dapat 

dikategorikan dalam jenis Historical Waterfront karena dikembangkan ke 

arah konservasi bangunan sejarah yang ada dalam kawasannya. 

  
Gambar 86. Bangunan Konservasi di Kota Lama 

Sumber : Dokumentasi, 2013 

 

Selain itu, Kota Lama juga merupakan “Kota Belanda” yang 

memang mengadopsi konsep waterfront dari tempat asalnya sejak 

pertama didirikan. 
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5.2.3. Kampung Pecinan  

Hasil wawancara :  

“Dahulu permukiman bantaran Kali Semarang semrawut. 
Permukiman yang sekarang menghadap kali tersebut adalah hasil dari 
normalisasi. Terutama di daerah Kelenteng Tay Kak Sie.” (Joko 
Roosmary, Oriental Consultants Company Ltd., 2014) 

 
“Sebelum ada proyek normalisasi belum ada jalan di tepian Kali 

Semarang. Semua bangunan di tepi Kali Semarang menjorok ke sungai, 
kumuh, dan tidak beraturan. Kebanyakan membelakangi Kali Semarang 
semua.” (Amat Suparno, Carik Kecamatan Kranggan, 2014) 

 
“Banyak rumah-rumah petak yang semrawut menjorok ke sungai 

didirikan di tepian Kali Semarang. Sejak normalisasi, warga-warga rumah 
yang tinggal ditepian kali tersebut digusur dan dipindahkan ke 
Karangroto.” (Salim, Tokoh Masyarakat Kelurahan Gabahan, 2014) 

 
“Semua bangunan di Pecinan membelakangi Kali Semarang. 

Salah jika ada cerita bahwa daridulu itu menghadap kali karena untuk 
transportasi. Meskipun demikian Pecinan itu sebagai pusat perdagangan. 
Pusat bongkar muatnya di Pecinan. Kemudian barang masuk ke Pasar 
Pedamaran dan Pasar Johar.” (Hendro Lukito, Ketua RT 06 RW 02 
Kelurahan Kranggan, 2014) 
 

Dari hasil wawancara, time series, dan analisa yang telah 

dilakukan, dapat dilihat bahwa Kampung Pecinan pada awal mulanya 

tidak menerapkan konsep waterfront, karena sebelum Proyek Normalisasi 

Kali Semarang dilaksanakan, kampung Pecinan yang terletak di tepian 

Kali Semarang tidak beorientasi langsung ke sungai, saling berhimpitan, 

dan tidak beraturan. Sudah terdapat jalan di tepian Kali Semarang, namun 

hanya jalan setapak yang hanya muat dilalui pejalan kaki. Ada beberapa 

bangunan di tepian Kali Semarang yang digunakan sebagai pergudangan.  
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Warga di Kampung Pecinan mengkeramatkan dan 

mengorientasikan rumahnya Bale Kambang yang ada di tengah lapangan 

yang dipercayai sebagai pusatnya Semarang. Bagi mereka Bale Kambang 

bukan sumber Qi (nafas hidup) tetapi salah satu cara memodifikasi 

landscape shingga Sha (uap beracun) dapat dihindari. Bale Kambang ini 

memberikan kemakmuran bagi Pecinan (Pratiwo, 2010) 

 
Gambar 87. Permukiman Kampung Pecinan Membelakangi Kali Semarang 

Sumber : Cameron, 1917 

 

“Dahulu, warga Tionghoa di Pecinan itu hidupnya selalu susah. 
Makanya pintu rumah mereka selain di depan, ada juga yang di samping 
dan di belakang. Jika terjadi sesuatu, pintu belakang untuk lari ke Kali 
Semarang dan pintu samping untuk lari ke tetangga.” (Yongki Tio, 
Sejarahwan Kota Semarang, 2014) 
 

Dari hasil wawancara Yongki Tio tersebut, dapat diketahui bahwa 

warga Tionghoa tidak aman untuk tinggal di Semarang pada saat itu, 

karena terjadi perhelatan politik antara warga Tionghoa dengan Belanda. 

Rumah etnis Tionghoa pada Kampung Pecinan umumnya memiliki 3 

pintu, yakni pintu utama di depan rumah, pintu samping yang bisa 

menembus ke tetangga, dan pintu belakang yang bisa langsung ke Kali 
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Semarang. Jika dalam keadaan terdesak, mereka dapat melarikan diri 

langsung ke tetangga maupun langsung ke Kali Semarang. Hal ini juga 

membuktikan bahwa keadaan sosial politik turut mempengaruhi bentuk 

permukiman etnis Tionghoa di Kampung Pecinan. 

 
Gambar 88. Kampung Pecinan di Kawasan Klenteng Tay Kak Sie  

Sumber : Budiman, 1979 

 

Namun setelah dilaksanakan Proyek Normalisasi Kali Semarang, dilihat 

dari konsep waterfront oleh Breen (1994), berdasarkan fungsinya 

Kampung Pecinan dapat dikategorikan dalam jenis Historical Waterfront 

karena dikembangkan ke arah konservasi bangunan sejarah yang ada 

dalam kawasannya. 

   
Gambar 89. Bangunan Konservasi di Kampung Pecinan  

Sumber : Dokumentasi, 2013 
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5.2.4. Kampung Kauman 

Hasil wawancara :  

“Sejak dahulu Kauman tidak ada hubungannya dengan Kali 
Semarang. Dulu pengaruhnya itu lebih ke ex- Kelurahan Sumenepan 
sebagai tempat bongkar muat dan pergudangan. Dan juga ke Kelurahan 
Purwodinatan. Sumenepan tersebut mengalami proyek normalisasi Kali 
Semarang. Dahulunya Kali Semarang itu sempit, dengan endapan yang 
banyak walaupun aliran airnya lancar.” (Arwin Helmy, Kepala Kelurahan 
Kauman, 2014) 

 
“Dahulu Kali Semarang lebih digunakan untuk irigasi di kampung 

ini. Dulu kampung kauman ini banyak terdapa sungai-sungai kecil, namun 
lama-kelamaan jadi menyempit bahkan hilang karena banyak dilakukan 
pembangunan di kampung ini. Padahal tadinya sungai-sungai tersebut 
berfungsi untuk penampung air supaya tidak banjir.” (Murni, Warga 
Kelurahan Kauman, 2014) 
 
 

Dari hasil wawancara di atas, time series, dan analisa yang telah 

dilakukan, dapat dilihat bahwa Kampung Kauman pada awal mulanya 

tidak menerapkan konsep waterfront, karena sebelum Proyek Normalisasi 

Kali Semarang dilaksanakan, kampung Kauman yang terletak di tepian 

Kali Semarang tidak beorientasi ke sungai. Kauman merupakan hasil 

penyatuan daerah, sehingga hanya pada sebagian kecil kampung 

Kauman yakni ex Sumenepan saja yang bangunannya menghadap ke 

sungai karena banyak difungsikan sebagai tempat bongkar muat dan 

pergudangan.  Bahkan Kali Semarang lebih digunakan untuk irigasi ke 

permukiman saja. 

Namun setelah dilaksanakan Proyek Normalisasi Kali Semarang, 

dilihat dari konsep waterfront oleh Breen (1994), berdasarkan fungsinya 

Kampung Kauman dapat dikategorikan dalam jenis Mixed-Used 
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Waterfront karena merupakan kombinasi dari permukiman, perkantoran, 

perdagangan, dan tempat kebudayaan. 

   
Gambar 90. Kombinasi Perkantoran, Kebudayaan, dan Perdagangan di Kampung 

Kauman  
Sumber : Dokumentasi, 2013 

 

5.2.5. Kampung Sekayu 

Hasil wawancara : 

“Pada Kelurahan Sekayu, pada bagian yang dilewati oleh Kali 
Semarang, dari dahulu sudah terdapat jalan tapi masih sangat sempit. 
Dahulu transportasi pada Kali Semarang melewati kelurahan ini. Dahulu 
perdagangan juga melewati kelurahan ini. Tidak ada dermaga-dermaga di 
kelurahan Sekayu, tidak ada pula di kelurahan lain. Tempat 
pemberhentian kapal-kapal yakni di Jembatan Mberok.” (Sugiyanto, 
Karyawan Kelurahan Sekayu, 2014) 

 
“Pada 1960an bantaran Kali Semarang (kanan kiri sungai) masih 

berupa jalan setapak yang sempit.  Jaman dahulu permukiman mepet dan 
rapat ke Kali Semarang. Ada sisa sekitar 1 – 1.5 meter. Permukiman tidak 
beraturan arah hadapnya.” (Kartiman Londo, Tokoh Masyarakat, 2014) 

 

Dari hasil wawancara di atas, time series, dan analisa yang telah 

dilakukan, dapat dilihat bahwa Kampung Sekayu pada awal mulanya tidak 

menerapkan konsep waterfront, karena sebelum Proyek Normalisasi Kali 

Semarang, kampung Sekayu yang terletak di tepian Kali Semarang tidak 

berorientasi ke sungai, sempit, dan tidak beraturan. Sudah terdapat jalan 

di tepian Kali Semarang, namun hanya jalan setapak sebesar 1 - 1,5 

meter yang hanya muat dilalui pejalan kaki. Pola permukiman pada 
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Kampung Sekayu berorientasi pada jalan yang sudah ada di dalam 

kampung tersebut. 

 
Gambar 91. Permukiman Kampung Sekayu Sebelum Normalisasi 

Sumber : Analisa, 2014 

 

Namun setelah dilaksanakan Proyek Normalisasi Kali Semarang, 

dilihat dari konsep waterfront oleh Breen (1994), berdasarkan fungsinya 

Kampung Sekayu dapat dikategorikan dalam jenis Mixed-Used Waterfront 

karena merupakan kombinasi dari permukiman,  perkantoran, dan 

rekreasi. 

 
Gambar 92. Orientasi Kampung Sekayu Setelah Normalisasi 

Sumber : Analisa, 2014 
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Gambar 93. Kombinasi Perkantoran, Kebudayaan, dan Rekreasi di Kampung Sekayu 

Sumber : Dokumentasi, 2013 


