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SARI 

 

Amalia, Rizky. 2016. Kampongverbetering dan Perubahan Sosial Masyarakat 

Gemeente Semarang Tahun 1906-1942. Skripsi. Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu 

Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Arif Purnomo, S.Pd., S.S., 

M.Pd. dan Mukhamad Shokheh, S.Pd., M.A.  

 

Kata Kunci: Perbaikan Kampung, Masyarakat, Kesehatan 

 

Sejak abad ke-19, Semarang mengalami kemajuan pesat di bidang 

perdagangan dan perindustrian yang mengundang para pendatang untuk 

memasuki kota Semarang dan turut mengadu nasib di kota ini. Permasalahan di 

kota Semarang pun semakin beragam dan kompleks seiring pesatnya peningkatan 

jumlah penduduk di kota ini. Salah satu masalah yang muncul di Semarang sejak 

awal awal abad ke-20 yaitu permasalahan terkait dengan perkampungan rakyat. 

Perkampungan rakyat Semarang identik dengan berbagai wabah penyakit yang 

berkembang di dalamnya. Hal ini tidak terlepas dari buruknya kondisi fisik 

perkampungan dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan 

lingkungan.  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan apa 

saja yang muncul pada perkampungan rakyat di Semarang abad ke-20, apa yang 

dilakukan pemerintah gemeente Semarang untuk mengatasi permasalahan di 

perkampungan rakyat, dan apa dampaknya bagi masyarakat yang tinggal di 

lingkungan perkampungan. Permasalahan ini dilihat oleh penulis dari segi historis 

dengan menggunakan metode-metode penulisan sejarah yaitu, heuristik, kritik, 

interpretasi, dan historiografi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, 

permasalahan di perkampungan pada umumnya merupakan permasalahan 

buruknya kondisi lingkungan dan rendahnnya tingkat kesehatan masyarakat. 

Program kampongverbetering digagas oleh pemerintah gemeente Semarang 

sebagai solusi dari permasalahan di perkampungan rakyat. Anggaran dana dari 

pelaksanaan program kampongverbetering ditanggung oleh dua pihak yaitu 

pemerintah pusat dan pemerintah gemeente. Program ini membawa dampak 

positif bagi masyarakat yang tinggal di perkampungan. Mereka dapat tinggal di 

lingkungan yang lebih layak dan kepedulian akan kesehatan pun membaik. 

Dengan demikian angka kesehatan di perkampungan Semarang pun meningkat 

dan angka kematian yang sebelumnya tinggi bisa dikurangi. 
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ABSTRACT 

 

Amalia, Rizky. 2016. Kampongverbetering and Social Change on Gemeente 

Society Semarang in 1906-1942. Final Project. History Course. Social Faculty. 

Semarang State University. Advisored by Arif Purnomo, S.Pd., S.S., M.Pd. and 

Mukhamad Shokheh, S.Pd., M.A.  

 

Key words : Village/Settlements Bettering, Society, Health 

 

Since 19th – century, semarang has big develop on trade field and industrial 

field, this field developing make people to come to semarang and trade their fate 

in this city. The amount of people who come to semarang affect the population of 

Semarang and make the problem that government should handle be more 

complex. One problem that has not able to handle since the begining of 20th 

century is the problem related with settlements. Settlements in semarang identic 

with some illness that grow inside the settlement. This problem related with the 

physical condition of the settlements and people awareness about the 

environmental health. 

This research was conducted in order to determine any problems that arise 

on the settlement of the people in Semarang in 20th century, what is the 

government gemeente Semarang to overcome the problems of the people in the 

township, and how it affects the people who live in the neighborhood settlements. 

This problem is seen by the author from a historical point by using the methods of 

historical writing that is, heuristics, criticism, interpretation, and historiography. 

Based on the research conducted, problems in the township is generally a problem 

of the poor condition of the environment and public health level. 

Kampongverbetering program was concepted by the government gemeente 

Semarang as a solution for the settlement problems. This program funding 

guaranteed by central government and gemeente government. This program have 

positive influences for the people who live in settlements. They can live in a better 

place and their awareness about health is raising. With that program health rate in 

Semarang is raising and the high death rate can be decreased. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kota Semarang telah mengalami perjalanan sejarah yang panjang. Wujud 

Semarang saat ini adalah hasil perubahan dari waktu ke waktu. Semarang adalah 

ibukota provinsi Jawa Tengah, sebagai ibukota provinsi tentunya Semarang 

memiliki kemajuan yang lebih pesat dibandingkan dengan kota lain yang berada 

di Jawa Tengah. Sejak masa kolonial, Semarang memang sudah berkembang 

menjadi kota yang maju dan ramai. Bahkan pada masa itu, kemajuan Semarang 

setara dengan Batavia, hal ini berkaitan dengan pemikiran masyarakatnya yang 

lebih maju dibandingkan kota lainnya. Pusat pemerintahan kolonial di Semarang 

berawal dari Kota Lama. Ciri penting dari kota kolonial adalah lokasinya yang 

dekat dengan laut atau sungai.
1
 Kota Lama Semarang sebagai titik awal 

perkembangan kolonialisme di Semarang tentu saja memiliki ciri ini. Lokasi Kota 

Lama dekat dengan Kali Semarang yang pada masa itu digunakan sebagai sarana 

transportasi dan perdagangan. 

Semarang merupakan bagian dari kekuasaan kerajaan Mataram sampai 

dengan abad ke-17. Sultan Amangkurat II sebagai pemegang tahta kerajaan 

Mataram kemudian menyarahkan wilayah pesisir utara Jawa termasuk Semarang 

kepada VOC di abad ke-17. Wilayah pesisir utara Jawa diserahkan kepada VOC 

sebagai imbalan, karena VOC berhasil membantu Amangkurat II menghapuskan 

                                                           
1
 Purnawan Basundoro, Pengantar Sejarah Kota, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012, hlm. 85 
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pemberontakan Trunojoyo.
2
 Sejak saat itu pihak kolonial mulai membangun 

kekuasaannya di pantai utara Jawa dan menjadikan Semarang sebagai salah satu 

kota kolonial yang cukup maju. Semarang tidak langsung memiliki pemerintahan 

setingkat gemeente, kontrol atas wilayah koloni masih berada di pusat. Pada masa 

itu sistem sentralisasi masih berlaku untuk semua wilayah kekuasaan kolonial 

Belanda. 

Penerapan sistem sentralisasi di Semarang berlangsung cukup lama. 

Sentralisasi berlangsung sejak Herman Willem Daendels mengubah sistem 

pemerintahan tradisional ke dalam bentuk pemerintahan ala Eropa, terutama di 

wilayah pulau Jawa. Pulau Jawa dibagi menjadi sembilan prefektuur 

(keresidenan) dan 31 kabupaten, setiap prefektuur dikepalai oleh seorang prefek 

(residen) yang berada di bawah kekuasaan Wali Negara, setiap kabupaten 

dipimpin oleh bupati yang berada di bawah kekuasaan prefek.
3
 Sentralisasi dalam 

pemerintahan sering dianggap kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

terutama warga keturunan Eropa. Kurang sesuainya sistem sentralisasi karena 

setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda sehingga membutuhkan 

penanganan yang berbeda pula.
4
 

Pemberian gemeente kepada beberapa daerah di Indonesia tidak terlepas 

dari kebijakan politik etis pemerintah kolonial. Desentralisasi dimulai dalam 

                                                           
2
 Dewi Yuliati, Menuju Kota Industri: Semarang pada Era Kolonial, Semarang: Badan Penerbit 

Universitas Diponegoro Press, 2009, hlm. 20 

 
3
Adi Sudirman, Sejarah Lengkap Indonesia dari Era Klasik Hingga Terkini, Yogyakarta: Diva 

Press, 2014, hlm. 261  

 
4
 Soetandyo Wignjosoebroto, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Jakarta: HUMA Jakarta, 

Van Vollenhoven Institute, KITLV Jakarta, Epistema Institute, 2014, hlm. 110-111 
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suasana politik etis pemerintah kolonial.
5
 Kebijakan politik etis terlahir sebagai 

respon orang-orang Belanda yang peduli dengan penderitaan rakyat Indonesia di 

bawah kepemimpinan kolonial. Pertengahan abad ke-19 muncul gerakan humanis 

yang dipelopori oleh Van Deventer. Gerakan ini menuntut perubahan bentuk 

hubungan antara Belanda dan Indonesia.
6
 Hubungan antara Indonesia dan Belanda 

cenderung menguntungkan satu pihak yaitu Belanda, sementara Indonesia selalu 

mendapatkan penderitaan dari berbagai eksploitasi yang dilakukan. Gerakan yang 

dipelopori Van Deventer ini menuntut pemerintah untuk balas budi kepada 

Indonesia atas segala penderitaan dan semua yang telah dirampas dari Indonesia. 

Kepedulian Van Deventer terhadap penderitaan yang diakibatkan eksploitasi 

besar-besaran oleh pemerintah kolonial, mendorongnya untuk menyerukan kepada 

pemerintah kolonial agar tidak hanya melakukan eksploitasi terhadap negeri 

jajahan tetapi juga melakukan usaha dengan tujuan memajukan negeri jajahan. 

Dalam majalah berkala Belanda De Gids, Van Deventer menulis sebuah artikel 

yang berjudul “Een Eereschuld” yang berarti suatu hutang kehormatan. Dia 

menyatakan bahwa negeri Belanda berhutang kepada bangsa Indonesia terhadap 

semua kekayaan yang telah diperas dari negeri mereka.
7
 Cara untuk membayar 

hutang kehormatan tersebut kepada Indonesia adalah menjadikan masyarakat 

Indonesia sebagai prioritas utama dalam pembuatan kebijakan kolonial.  

                                                           
5
 Soetandyo Wignjosoebroto, Ibid., hlm. 117 

 
6
 Adi Sudirman, Op.Cit., hlm. 273 

 
7
M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, Terjemahan Darmono Hardjowidjono, Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press, 2007, hlm. 228  
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Van Deventer mengeluarkan gagasan tentang proses memajukan negeri 

jajahan, gagasan tersebut terdiri dari tiga poin yaitu irigasi, imigrasi dan edukasi, 

ketiga poin gagasan ini sering disebut dengan Trias Politika Van Deventer.
8
 

Irigasi yang dimaksudkan dalam Trias Politika Van Deventer adalah melakukan 

perbaikan serta pengembangan dalam bidang pengairan yang sebelumnya 

cenderung buruk dan tidak sehat. Imigrasi merupakan perbaikan dalam hal 

kependudukan, dalam hal ini pemerataan penduduk menjadi pokok penting untuk 

dapat meningkatkan kesejahteraan. Edukasi adalah perbaikan serta pengembangan 

dalam bidang pendidikan, dalam poin edukasi Van Deventer mengharapkan 

pemerataan pendidikan tidak hanya untuk golongan Belanda tapi juga untuk 

golongan pribumi.  

Sejak berhembusnya nafas semangat politik etis, beberapa sekolah mulai 

didirikan di Indonesia. Akan tetapi sekolah di era kolonial Belanda tidak seperti 

sekolah yang ada di Indonesia saat ini. Masih terdapat semacam pembatasan 

terhadap siswa yang akan bersekolah. Anak-anak Eropa bersekolah di ELS 

(Europese Lagere School), anak-anak priyayi bersekolah di HIS (Holands 

Inlandse School), ada pula sekolah bagi pribumi yang dibedakan antara golongan 

bangsawan dan golongan rakyat biasa.
9
 Pada masa itu anak priyayi tidak bisa 

sekolah di ELS, demikian pula sebaliknya. Anak-anak dari golongan rakyat biasa 

pun tidak bisa bersekolah di HIS seperti layaknya anak-anak priyayi.  

Beriringan dengan politik etis yang dimulai ada pada tahun 1901, pada 

tahun 1903 pemerintah Belanda mulai melakukan perubahan bagi tanah 

                                                           
8
 Adi Sudirman, Op.Cit., hlm. 273 

 
9
Adi Sudirman, Ibid., hlm. 274 
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jajahannya dengan membentuk Decentralisatie Wet. Decentralisatie Wet 1903 

memberikan harapan yang besar untuk segera melakukan pembentukan daerah 

atau bagian dari daerah yang bisa secara mandiri membiayai dirinya sendiri.
10

 

Sebagaimana kebijakan desentralisasi pada umumnya, pemerintah daerah 

memiliki wewenang atas daerahnya secara utuh, dari mulai pengelolaan daerah 

sampai dengan dana.  

Politik etis berlangsung bersamaan dengan berakhirnya perdebatan untuk 

memberikan kewenangan desentralisasi kepada golongan partikelir Eropa melalui 

pembentukan Locale Raden Ordonantie.
11

 Locale Raden Ordonantie adalah 

aturan pelaksanaan yang menentukan struktur, status, kewenangan dan 

pembentukan berbagai Raad, yaitu Gewestelijke Raad, Plaatselijke Raad, dan 

Gemeenteraad.
12

 Locale Raden Ordonantie merupakan aturan teknis guna 

menjalankan Decentralisatie Wet 1903, selain Locale Raden Ordonantie aturan 

teknis lainnya adalah Decentralisatie Besluit 1905. Decentralisatie Besluit 1905 

tersebut mengemukakan tentang pokok-pokok pembentukan, susunan, kedudukan, 

dan wewenang dewan/raad dalam pengelolaan keuangan yang dipisahkan dari 

pemerintah pusat.
13

 Setelah pembentukan berbagai undang-undang dari 

Decentralisatie Wet 1903 yang kemudian berujung pada pembuatan aturan teknis 

berupa Locale Raden Ordonantie dan Decentralisatie Besluit 1905, kota besar di 

Indonesia yang memenuhi syarat, mulai diubah statusnya menjadi kota otonom 

                                                           
10

 Soetandyo Wignjosoebroto, Op.Cit., hlm. 115 

 
11

 Soetandyo Wignjosoebroto, Ibid., hlm. 118 

 
12

 Purnawan Basundoro, Op.Cit., hlm. 105 

 
13

 Purnawan Basundoro, Ibid., hlm. 105 
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dengan pemerintahan sendiri yang terpisah dengan pusat akan tetapi tetap 

bertanggungjawab dengan pusat. Desentralisasi di daerah jajahan Belanda 

diwujudkan dengan pembentukan gemeente atau kota. Waktu yang hampir 

bersamaan antara penerapan politik etis dan pendirian gemeente memungkinan 

pembangunan di gemeente  masih berdasarkan semangat politik etis.  

Semarang mendapatkan status sebagai gemeente pada tanggal 1 April 1906 

dengan ketua yang pertama adalah L.R. Prister.
14

 Sejak saat itu kota Semarang 

resmi memiliki otonomi yang terbatas dalam arti kekuasaan pemerintah daerah 

pada masa itu belum sepenuhnya berkuasa, gemeente belum bisa membuat 

perangkat hukum untuk mengatur kota. Gemeente memiliki hak untuk 

mengumpulkan pajak dari warga kota yang hasilnya akan digunakan untuk 

membangun kota. Pemerintah gemeente juga memiliki otoritas untuk mengelola 

kota. Pemerintah gemeente dalam hal ini mengupayakan peningkatan kesehatan 

serta menyelenggarakan berbagai proyek pengembangan perkotaan dan 

mendirikan sekolah-sekolah.
15

 

Pada periode sebelum pembentukan gemeente, kota-kota berada di bawah 

kekuasaan Gubernur Jendral yang berkedudukan di Batavia, dengan demikian 

pengawasan atas kota sangat lemah. Anggaran pembangunan kota sangat 

tergantung pada alokasi anggaran yang ditentukan pemerintah di Batavia, dapat 

dikatakan besar atau kecilnya anggaran yang didapatkan kota sangat bergantung 

pada belas kasihan gubernur jendral. Pada periode sebelum pembentukan 
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 Lim Thian Joe, Riwayat Semarang, Jakarta: Hasta Wahana Jakarta, 2004, hlm. 217 
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 Denys Lombard, Nusa Jawa Silang Budaya: Batas-batas Pembaratan, Terjemahan Winarsih 

Partaningrat Arifin, dkk, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 76 
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gemeente, di wilayah kota juga masih terdapat kekuasaan tradisional yang 

dipegang oleh penguasa pribumi. Penguasa pribumi yang memegang kekuasaan 

tradisional hampir tidak pernah memikirkan pembangunan kota. Hal ini membuat 

pembentukan gemeente adalah jalan tepat untuk membangun kota sesuai dengan 

kebutuhan kota. Kebijakan desentralisasi yang dikeluarkan oleh pemerintah 

kolonial, membuat kota memiliki potensi yang besar untuk maju, karena  

pemerintahan  kota yang mandiri dalam pengelolaannya.  

Kota-kota yang ditetapkan sebagai gemeente kebanyakan adalah ibukota 

keresidenan, karena di kota-kota itulah bermukim warga keturunan Belanda dalam 

jumlah yang cukup besar.
16

 Semarang merupakan salah satu kota dengan jumlah 

penduduk Belanda yang cukup besar sehingga Semarang juga turut diberikan 

status sebagai gemeente. Waktu yang berdekatan antara kebijakan politik etis dan 

pemberian status gemeente di Semarang memungkinkan pembangunan kota 

didasarkan pada semangat politik etis. 

Status gemeente memungkinkan pembangunan kota dilakukan sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat kota. Politik etis yang mulai berkembang di awal 

abad 20 menjadi era baru dalam politik kolonial. Politik etis membawa perubahan 

di Hindia Belanda, di era itu juga mulai muncul perhatian terhadap perkampungan 

rakyat.
17

 Sebelum dimulainya politik etis di Hindia Belanda, pemerintah kolonial 

menerapkan segregasi etnis dalam pembatasan wilayah tinggal masyarakat Hindia 

Belanda. Lingkungan tempat tinggal masyarakat digolongkan ke dalam tiga jenis, 
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 Purnawan Basundoro, Op.Cit., hlm. 106 
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 Freek Colombijn, dkk, Kota Lama Kota Baru: Sejarah Kota-kota di Indonesia, Yogyakarta: 

Penerbit Ombak, 2015, hlm. 144 
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yaitu golongan orang Eropa yang berada di strata teratas dengan fasilitas lengkap 

di wilayah pemukimannya, kedua adalah golongan Tionghoa dan Timur Asing 

lainnya dengan lingkungan pemukiman yang tidak sebaik lingkungan masyarakat 

eropa, ketiga adalah golongan pribumi yang justru menempati strata terendah 

untuk pemukiman.
18

 

Pada tahun 1905-1920 terjadi peningkatan jumlah penduduk yang cukup 

besar di Semarang. Hal ini terjadi karena Semarang merupakan kota yang sangat 

terbuka terhadap para pendatang.
19

 Pesatnya pertumbuhan perekonomian di 

Semarang sejak pertengahan abad ke-19 menarik semakin banyak pendatang 

untuk datang dan mengadu nasib di kota ini. Masalah pertambahan penduduk 

yang drastis ini membuat Semarang terkenal sebagai kota yang tidak sehat dengan 

angka kematian yang sangat tinggi, bahkan paling tinggi di Jawa.
20

 Awal abad 20, 

H.F. Tillema yang merupakan anggota dari gemeentraad Semarang melakukan 

sebuah penelitian untuk melihat kondisi fisik dan kesehatan kampung-kampung di 

Semarang.
21

  

Kampung yang didatangi Tillema sama sekali tidak memenuhi syarat 

sebagai hunian yang layak dan tidak memenuhi syarat kesehatan untuk sebuah 

lingkungan tempat tinggal. Kondisi lingkungan kampung yang buruk membuat 

kampung di Semarang menjadi sarang wabah penyakit. Hasil temuan saat 
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 Freek Colombijn, dkk, Ibid., hlm. 142 

 
19

 Radjimo Sastro Wijono, Modernitas dalam Kampung: Pengaruh Kompleks Perumahan Sompok 

terhadap Pemukiman Rakyat di Semarang Abad ke-20, Jakarta: LIPI Press, 2013, hlm. 40-41 

 
20

 Markus Zahnd, Model Baru Perancangan Kota yang Kontekstual, Yogyakarta: Penerbit 

Kanisius, 2008, hlm. 144 

 
21

 Freek Colombijn, dkk, Op.Cit., hlm. 144 
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melakukan penelitian di kampung-kampung dijadikan dasar oleh Tillema untuk 

membuat sebuah perencanaan perbaikan rumah dan kampung.
22

 Pemukiman yang 

tidak layak dan tidak sehat menjadi salah satu perhatian utama pemerintah 

gemeente Semarang, beberapa upaya pun dilakukan untuk mengatasi masalah ini, 

di antaranya adalah pembukaan kawasan Candi Baru sebagai pemukiman, 

pembangunan kompleks perumahan oleh gemeente Semarang, dan juga 

pelaksanaan kampongverbetering untuk mengatasi permasalahan lingkungan dan 

kesehatan di wilayah kampung. Pelaksanaan kampongverbetering ditangani oleh 

salah satu lembaga gemeente Semarang yaitu Volkhuisvesting, dalam tugasnya 

lembaga ini dibantu oleh Woningvereeniging Semarang.
23

 

Perkampungan tidak hanya dihuni oleh masyarakat pribumi, segelintir 

masyarakat Eropa juga turut menjadikan kampung sebagai tempat tinggal.
24

 

Orang Eropa dengan penghasilan minim memilih tinggal di kampung untuk 

menghemat biaya pengeluaran mereka, karena hanya golongan dengan 

penghasilan besar yang bisa tinggal di kawasan-kawasan layak huni. Kawasan 

Candi Baru yang merupakan perluasan kota juga cenderung diperuntukkan bagi 

orang-orang dengan jabatan tinggi.  

Gagasan kampongverbetering selain merupakan upaya untuk perbaikan 

lingkungan kampung juga dianggap sebagai upaya untuk menjaga masyarakat 
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 Freek Colombijn, dkk, Ibid., hlm. 144-145 
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 Anonim, Gedenkboek Der Gemeente Semarang 1906-1931: Uitgegeven Ter Gelegenheid Van 
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hlm. 180 
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 Hendaru Tri Hanggoro, Cerita Kampung Kumuh dari Zaman Kolonial, dalam Historia Online, 
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kolonial  
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Eropa yang tinggal di kampung atau dekat dengan kampung dari wabah penyakit 

yang banyak berkembang di kampung. Kampongverbetering juga dianggap 

sebagai dampak dari politik etis yang bertujuan meningkatkan taraf hidup 

masyarakat pribumi di tanah jajahan. Kampongverbetering pada dasarnya 

merupakan gagasan untuk memperbaiki sarana fisik kampung dan lingkungan, 

untuk mencegah berjangkitnya wabah penyakit menular di lingkungan kampung.  

Pembahasan mengenai pemukiman tidak akan bisa dilepaskan dari 

masyarakat yang menjadi penghuni. Masyarakat yang menghuni suatu tempat 

dapat diartikan sebagai wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh derajat 

hubungan sosial tertentu.
25

 Kampongverbetering pada dasarnya adalah suatu 

program dengan tujuan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat. Program ini 

tentu saja membawa perubahan dalam masyarakat yang menghuni kampung, baik 

perubahan langsung atau tidak langsung, perubahan yang cepat atau lambat, atau 

bahkan perubahan yang dikehendaki atau tidak dikehendaki. Kampongverbetering 

bersentuhan langsung dengan masyarakat penghuni kampung, dengan demikian 

kemungkinan terjadinya perubahan sosial karena program ini semakin besar.  

Penulis mencoba menjelaskan mengenai program kampongverbetering yang 

digagas oleh pemerintah gemeente Semarang melalui penelitian ini. Penulis juga 

mencoba menjabarkan berbagai pembahasan mengenai kampongverbetering, dari 

mulai latar belakang, pelaksanaan, sampai dengan hambatan yang dihadapi dalam 

pelaksanaan program kampongverbetering di gemeente Semarang. Tidak hanya 

pembahasan mengenai kampongverbetering, penulis juga mencoba menguraikan 

                                                           
25

 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Press, 2006, hlm. 133 
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perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat gemeente Semarang setelah 

berlangsungnya program ini. Pelaksanaan kampongverbetering dan perubahan 

sosial masyarakat gemeente Semarang ini akan dibahas dalam penelitian dengan 

judul “Kampongverbetering dan Perubahan Sosial Masyarakat Gemeente 

Semarang Tahun 1906-1942”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas dan 

dimaksudkan untuk membatasi fokus penelitian, maka rumusan masalah yang 

akan diteliti sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah kondisi Semarang dan perkampungan rakyat di masa 

kolonial? 

2. Apakah yang menjadi latar belakang dari program kampongverbetering dan 

bagaimanakah pelaksanaan program kampongverbetering? 

3. Bagaimanakah perubahan sosial yang terjadi di gemeente Semarang setelah 

adanya program kampongverbetering? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Menjelaskan kondisi Semarang dan perkampungan rakyat di Semarang di 

era kolonial Belanda. 
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2. Menjelaskan apa yang menjadi latar belakang dari program 

kampongverbetering dan seperti apa pelaksanaan program 

kampongverbetering di gemeente Semarang. 

3. Menjelaskan perubahan sosial apa saja yang terjadi di gemeente Semarang 

setelah adanya program kampongverbetering. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian dengan judul 

“Kampongverbetering dan Perubahan Sosial Masyarakat Gemeente Semarang 

Tahun 1906-1942” diharapkan dapat menambah khasanah ilmu bagi pembaca 

mengenai sejarah kota Semarang, latar belakang serta pelaksanaan 

kampongverbetering yang merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan taraf 

hidup masyarakat yang bertempat tinggal di kampung, dan perubahan sosial 

masyarakat yang terjadi di gemeente Semarang setelah adanya program 

kampongverbetering. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas 

pandangan masyarakat dalam memandang masalah-masalah terkait 

perkampungan dengan meninjau aspek yang ada di balik keberadaan kampung.  

Selain uraian manfaat yang telah penulis jabarkan di atas, penelitian ini juga 

diharapkan dapat memberikan manfaat lain bagi pihak-pihak tertentu. Manfaat 

rekontruksi masa lampau yang diharapkan akan memberikan nuansa yang berbeda 

dalam publikasi penelitian ilmiah. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

memperkaya pengetahuan dari sudut pandang sejarah. Inti dari penelitian ini 

adalah harapan bahwa hasil penelitian ini mampu menyumbang wawasan 
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mengenai kampongverbetering yang selama ini belum banyak diungkap secara 

mendalam dari aspek sejarah dan latar belakang kemunculan gagasan ini. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Penulisan sejarah memerlukan suatu pembatasan ruang lingkup kajian, hal 

ini dimaksudkan untuk membatasi cakupan penelitian agar tidak terlalu luas dan 

kompleks. Pembatasan ruang lingkup penelitian juga bertujuan agar penelitian 

lebih fokus dan mendalam. Sejarah mengenal dua ruang lingkup dalam penelitian, 

yang pertama adalah lingkup waktu (temporal scope) dan yang kedua adalah 

lingkup wilayah (spatial scope). 

Lingkup waktu (scope temporal) yang dipilih oleh penulis sebagai batasan 

penelitian adalah sejak awal Semarang diberikan status gemeente yaitu tahun 1906 

sampai dengan tahun 1942. Alasan pemilihan waktu 1906 sampai 1942 adalah, 

pada tahun 1906 dianggap sebagai tahun awal penerapan sistem pemerintahan 

gemeente di Semarang. Dengan sistem ini pemerintah kota mulai mampu 

melakukan pembangunan dengan berdasarkan pada kebutuhan masyarakat. Tahun 

awal berdirinya gemeente Semarang juga menjadi awal mula pemerintah 

gemeente Semarang melakukan upaya-upaya untuk perbaikan taraf hidup 

masyarakat. Penulis menganggap tahun 1906 sebagai tahun permulaan munculnya 

banyak gagasan dalam perbaikan lingkungan, berkaitan dengan politik etis. 

Sedangkan tahun 1942 dipilih sebagai batas temporal penelitian karena pada tahun 

itu merupakan tahun berakhirnya keberadaan pemerintah gemeente, bersamaan 

dengan awal kedatangan Jepang ke Indonesia khususnya Semarang. Dengan 
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demikian secara otomatis semua pembangunan yang digagas pemerintah kolonial 

terhenti bahkan dihancurkan oleh Jepang, sehingga penulis memilih tahun 1942 

sebagai batasan temporal. 

Lingkup wilayah (scope spatial) yang dipilih penulis dalam melakukan 

penelitian adalah beberapa kampung yang tersentuh program kampongverbetering 

gagasan gemeente Semarang. Semarang memiliki beberapa kampung yang 

tersentuh program kampongberbetering gagasan gemeente Semarang yang 

dibangun dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mengatasi masalah kesehatan dan 

buruknya kondisi lingkungan di kampung-kampung yang ada di Semarang. Untuk 

menghindarkan dari kesalahpahaman tentang kampung yang dikaji, maka penulis 

membatasi wilayah penelitian hanya pada beberapa kampung yang merupakan 

hasil dari program kampongverbetering gagasan gemeente Semarang.  

Penulis akan membahas pelaksanaan kampongverbetering di beberapa 

kampung yang baru dibangun oleh pemerintah gemeente Semarang. Tidak ada 

sumber yang dengan jelas menyebutkan kampung mana saja yang tersentuh 

program kampongverbetering. Tetapi berdasarkan data yang ditemukan oleh 

penulis, beberapa kampung yang mengalami program kampongverbetering 

diantaranya, Kebonsari, Pederesan, Kebonagung, Tamanharjo, Petelan, Rejosari, 

Karangasem, dan Pungkuran. Perbaikan kampung ini dilakukan dengan 

mengedepankan konsep pemukiman sehat bagi masyarakat. Harapannya adalah 

setelah pembangunan ini, tidak ada wabah yang sebelumnya banyak menyerang 

perkampungan di Semarang. Selain dijadikan sebagai batasan dalam pembahasan 

mengenai program kampongverbetering, beberapa kawasan kampung yang telah 
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disebutkan sebelumnya juga dijadikan sebagai batasan dalam meninjau perubahan 

sosial yang terjadi di gemeente Semarang setelah pelaksanaan 

kampongverbetering. Beberapa kawasan kampung ini penulis anggap cukup 

mewakili pembahasan mengenai gemeente Semarang, terutama karena kampung-

kampung ini tersentuh langsung program kampongverbetering. Penulis mengkaji 

perubahan sosial yang terjadi di kawasan kampung di atas terjadi sebagai dampak 

pelaksanaan program kampongverbetering. 

 

F. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka merupakan aspek yang sangat penting dalam penulisan 

sejarah. Melalui tinjauan pustaka penulis dapat menemukan literatur yang dapat 

mendukung penelitian. Dalam penelusuran pustaka yang telah dilakukan, 

penelitian dengan bahasan “Kampongverbetering di Semarang Tahun 1906-1942” 

belum terlalu banyak. Beberapa literatur yang membahas tentang program 

gagasan gemeente ini cenderung membahas secara luas mengenai 

kampongverbetering atau bahkan hanya membahas sekilas mengenai program ini. 

Penelitian terdahulu mengenai kampongverbetering lebih mengarah pada 

pelaksanaan yang singkat dan belum secara mendalam. Dalam hal ini penulis 

mencoba untuk menguraikan mengenai kampongverbetering dari mulai latar 

belakang, pelaksanaan, sampai dengan perubahan sosial yang ditimbulkan oleh 

program ini. Untuk menunjang penelitian mengenai kampongverbetering, penulis 

menggunakan beberapa literatur berupa buku, hasil penelitian, dan lainnya yang 

memiliki relevansi dengan topik yang dibahas. 
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Buku pertama yang membahas kampongverbetering adalah “Gedenkboek 

Der Gemeente Semarang 1906-1931” yang merupakan kumpulan artikel 

mengenai pembangunan kota Semarang dari tahun 1906 sampai dengan 1931, 

karya ini diterbitkan oleh N.V. Dagblad De Locomotief pada peringatan 25 tahun 

gemeente Semarang. Dapat dikatakan bahwa buku ini merupakan ringkasan dari 

laporan gemeente Semarang sejak tahun 1906 sampai 1931. Pembahasan 

mengenai kampongverbetering dalam buku ini cenderung terfokus pada proses 

pelaksanaan. Kampongverbetering hanya merupakan bagian kecil dari 

pembangunan kota secara keseluruhan, sehingga dalam buku ini tidak terlalu 

banyak mengangkat program tersebut. 

Buku kedua adalah karya H.F. Tillema berjudul “Van Wonen En Bewonen, 

Van Bouwen, Huis En Erf” yang diterbitkan pada tahun 1913 di Semarang. Buku 

ini merupakan karya yang ditulis setelah Tillema melakukan penelitian di 

perkampungan Semarang. Dalam buku ini Tillema memberikan gambaran 

mengenai kumuhnya perkampungan rakyat di Semarang. Hasil penelitian Tillema 

ini juga disebut-sebut sebagai salah satu penyebab pemerintah gemeente 

Semarang akhirnya menjalankan program kampongverbetering. 

Buku ketiga adalah “De Zorg Voor De Volkhuisvesting: In De 

Stadsgemeenten In Nederlandsch Oost Indie In Het Bijzonder In Semarang” karya 

Gellius Flieringa yang diterbitkan tahun 1930. Dalam buku ini Flieringa 

menjelaskan mengenai Volkhuisvesting yang bertanggungjawab dalam 

pelaksanaan program kampongverbetering. Flieringa juga turut menjabarkan hasil 
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kerja Volkhuisvesting. Buku ini lebih mengarah pada penjabaran teknis dan hasil 

kerja dari Volkhuisvesting.  

Buku keempat adalah buku “Semarang Beeld Van Een Stad” yang ditulis 

oleh Brommer dan kawan-kawan. Buku ini mendeskripsikan kota Semarang 

secara umum. Dalam karyanya, Brommer dan kawan-kawan mencoba 

menjabarkan potret kota Semarang saat masih menjadi bagian dari Hindia 

Belanda sampai dengan masa sesudahnya. Buku ini diterbitkan oleh Asia Maior 

pada tahun 1995.  

Buku kelima yang membahas kota Semarang adalah buku “Riwayat 

Semarang” karya Lim Thian Joe. Dalam karyanya, Lim Thian Joe juga 

menyebutkan pemberian status gemeente bagi Semarang. Menurut Lim Thian Joe, 

Semarang resmi berstatus sebagai gemeente pada tanggal 1 April 1906. Lim Thian 

Joe juga menyebutkan bahwa Semarang pernah diserang wabah kolera, disentri 

dan tipus, kemudian Lim thian Joe juga menyebutkan bahwa pemerintah 

gemeente Semarang juga mendirikan rumah-rumah di kawasan Sompok yang 

tidak lain merupakan bagian dari kampongverbetering. 

Buku keenam yang membahas mengenai pemukiman khususnya kampung 

di Semarang adalah karya Radjimo Sastro Wijono dengan judul “Modernitas 

dalam Kampung: Pengaruh Kompleks Perumahan Sompok terhadap Pemukiman 

Rakyat di Semarang Abad ke-20”. Buku ini membahas berbagai kebijakan 

pemukiman di kota Semarang dalam tiga lintasan kekuasaan, yaitu masa 

pemeritahan kolonial Belanda, pendudukan Jepang, dan setelah Indonesia 

merdeka. Selain itu buku ini juga membahas mengenai pembangunan 
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perkampungan Sompok yang dianggapnya sebagai kompleks perumahan dengan 

peranan yang cukup besar dalam perubahan lingkungan fisik kota. 

Buku ketujuh yang memberikan pembahasan mengenai pemukiman di 

kampung dan kampongverbetering selanjutnya adalah buku “Kota Lama Kota 

Baru”. Buku ini hampir menyerupai kumpulan artikel mengenai sejarah kota-kota 

yang ada di Indonesia. Ada beberapa sub bab yang membahas mengenai masalah 

perkotaan di awal berdirinya gemeente Semarang dan cara-cara yang ditempuh 

oleh pemerintah gemeente untuk mengatasi semua masalah yang ada.  

Buku kedelapan berjudul “Sejarah Sosial Kota Semarang (1900-1950)” 

yang ditulis oleh Hartono Kasmadi dan Wiyono. Buku ini membahas mengenai 

kondisi Semarang di sekitar tahun 1900 sampai 1950. Pembahasannya meliputi 

kondisi penduduk, permasalahan kota, dan cara pemerintah mengatasi berbagai 

permasalahan tersebut. 

 

G. Landasan Teori Dan Pendekatan 

Penelitian dengan judul “Kampongverbetering dan Perubahan Sosial 

Masyarakat Gemeente Semarang Tahun 1906-1942” adalah sebuah penelitian 

yang mengacu pada perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan pola 

pemukiman masyarakat di daerah perkampungan di Semarang. Pola baru 

lingkungan yang dibuat lebih modern dan mengedepankan kesehatan. Selain itu, 

penelitian ini juga akan membahas perubahan sosial dari masyarakat penghuni 

kampung di Semarang sebagai dampak dari perubahan pola pemukiman 

masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teori yang dianggap 
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relevan dengan judul penelitian yaitu, teori modernisasi dan teori perubahan 

sosial. 

1. Teori Modernisasi 

Modernisasi mencakup suatu transformasi total kehidupan bersama yang 

tradisional atau pra modern dalam arti teknologi serta organisasi sosial ke arah 

pola-pola ekonomis dan politis yang menjadi ciri negara barat yang stabil.
26

 

Dalam pengertian lain modernisasi hampir sama maknanya dengan suatu upaya 

untuk menyetarakan kehidupan dengan standar modern yang biasanya sudah 

terlebih dahulu dianut negara maju. Secara umum modernisasi diartikan sebagai 

keseluruhan jenis perubahan sosial progresif apabila masyarakat bergerak maju 

menurut skala yang diakui.
27

 Modernisasi adalah suatu perubahan yang terarah. 

Modernisasi dikatakan terarah karena ada standar yang ingin dicapai dalam 

prosesnya. Modernisasi dilihat sebagai gerakan menuju ciri-ciri masyarakat yang 

dijadikan model.
28

 

Program kampongverbetering merupakan salah satu upaya modernisasi pola 

pemukiman masyarakat kampung. Pola pemukiman yang pada awalnya sama 

sekali tidak mengedepankan aspek kesehatan mulai ditransformasi ke arah yang 

lebih baik. Pola pemukiman mulai diperbaiki sesuai dengan standar kesehatan 

yang baik. Pola kehidupan masyarakat Barat dijadikan sebagai model dalam 

modernisasi di perkampungan rakyat. 
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2. Teori Perubahan Sosial 

Perubahan sosial adalah suatu hal yang sangat wajar terjadi dalam 

masyarakat luas. Perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan-perubahan 

dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti 

misalnya perubahan dalam unsur-unsur geografis, biologis, ekonomis, atau 

kebudayaan.
29

 Perubahan sosial dapat dibayangkan sebagai perubahan yang 

terjadi di dalam sistem sosial yaitu, terdapat perbedaan antara keadaan sistem 

tertentu dalam jangka waktu yang berlainan.
30

 Dalam perubahan sosial dikenal 

dua jenis perubahan yaitu, perubahan yang dikehendaki (intended-change) dan 

perubahan yang tidak dikehendaki (unintended-change). Perubahan yang 

dikehendaki merupakan perubahan yang sudah direncanakan oleh pihak yang 

hendak mengadakan perubahan (agent of change), perubahan yang dikehendaki 

selalu berada dibawah kendali dari pihak yang hendak mengadakan perubahan.
31

 

Perubahan sosial yang tidak dikehendaki adalah perubahan sosial yang 

berlangsung di luar jangkauan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya 

akibat sosial yang tidak diharapkan masyarakat.
32

 Terdapat tiga konsep dasar 

dalam perubahan sosial yaitu: (1) perbedaan; (2) pada waktu yang berbeda; dan 

(3) di antara keadaan sistem sosial yang sama.
33
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Salah satu contoh perubahan sosial yang dikendaki adalah perubahan sosial 

pada masyarakat di perkampungan gemeente Semarang melalui pelaksanaan 

program kampongverbetering. Hal demikian terjadi karena perubahan ini sudah 

direncanakan oleh pihak yang menghendaki perubahan yaitu pemerintah gemeente 

Semarang. Perubahan sosial ini berada di bawah kendali dari pihak yang 

menghendaki perubahan. Sementara contoh perubahan sosial yang tidak 

dikehendaki adalah perubahan sosial yang muncul tanpa direncanakan dan 

biasanya bersifat negatif. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian dengan judul 

“Kampongverbetering dan Perubahan Sosial Masyarakat Gemeente Semarang 

Tahun 1906-1942” adalah pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi bertujuan 

untuk memperoleh wawasan mengenai interaksi antara orang-perorangan yang 

mewujudkan suatu pola jaringan masyarakat.
34

 Penelitian ini merupakan suatu 

penelitian sejarah kota yang mengkaji perkembangan lingkungan kampung yang 

merupakan bagian dari kota. Bidang garapan sejarah kota antara lain adalah 

perkembangan ekologi kota, transformasi sosial ekonomis, sistem sosial, problem 

sosial, dan mobilitas sosial.
35

 Dalam penelitian ini penulis akan membahas sejarah 

kota dengan pendekatan sosial. Kampung-kampung yang akan dibahas merupakan 

kampung di gemeente Semarang, kampung yang merupakan bagian dari kota. 
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H. Metode Penelitian 

Sebuah penelitian yang bersifat ilmiah harus disusun berdasarkan fakta.  

Berasal dari data-data itulah fakta dapat ditemukan setelah melalui proses 

interpretasi, sedangkan data baru dapat ditemukan setelah melakukan penelusuran 

terhadap sumber-sumber sejarah.
36

 Penelitian ini merupakan sebuah tinjauan 

historis terhadap program perbaikan kampung era kolonial Belanda. Sebagai 

sebuah tinjauan yang berkaitan dengan sejarah, maka metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Penelitian dengan metode 

sejarah merupakan sebuah penyelidikan yang mengaplikasikan metode 

pemecahan secara ilmiah dari perspektif sejarah suatu masalah. 

Metode sejarah adalah proses mengkaji dan menganalisis secara kritis 

rekaman dan peninggalan masa lampau.
37

 Metode sejarah adalah seperangkat 

aturan atau prinsip-prinsip dasar yang sistematis yang digunakan dalam proses 

pengumpulan data atau sumber-sumber, mengerti dan menafsirkan serta 

menyajikannya secara sintesis dalam bentuk sebuah cerita sejarah (historiografi). 

Metode sejarah merupakan sarana bagi sejarawan untuk melakukan penelitian 

sejarah, dari mulai pengumpulan data dan fakta, menilai secara kritis, sampai 

dengan menyajikan hasilnya secara ilmiah. Metode Sejarah sendiri terdiri atas 

beberapa tahapan yaitu: 
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1. Heuristik 

Heuristik sendiri merupakan tahapan awal yaitu merupakan tahapan 

mengumpulkan dan pencarian sumber-sumber terkait dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Proses heuristik dapat disebut sebagai suatu proses pengumpulan jejak-

jejak masa lampau yang bentuknya dapat berupa sumber tertulis ataupun benda 

peninggalan masa lampau. Pada dasarnya proses heuristik tidak berbeda dengan 

kegiatan bibliografis lain. Akan tetapi seorang sejarawan harus menggunakan 

materi lainnya yang tidak terdapat di dalam buku, seperti arsip yang dapat 

ditemukan di lembaga terkait.  

Ada dua jenis sumber sejarah yang akan digunakan penulis dalam 

melakukan penelitian. Kedua jenis sumber tersebut adalah sumber primer dan 

sumber sekunder. Sumber primer adalah kesaksian dari seorang saksi dengan 

mata atau saksi dengan pancaindera yang lain, atau dengan alat mekanis seperti 

diktafon.
38

 Dengan demikian sumber primer dapat berupa lisan, tulisan, ataupun 

media yang sejaman dengan suatu peristiwa sejarah. Sumber primer harus asli 

dalam arti kesaksiannya tidak berasal dari sumber lain melainkan berasal dari 

tangan pertama.
39

 Dalam penelitian ini, sumber primer yang digunakan oleh 

penulis lebih banyak berasal dari dokumen tertulis. Hal ini karena ruang lingkup 

temporal yang dipilih oleh penulis adalah tahun 1906-1942. Dengan ruang 

lingkup temporal di tahun tersebut, kecil kemungkinan penulis untuk 

mendapatkan data primer dari sumber lisan.  
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Beberapa sumber primer yang digunakan penulis, antara lain: Koloniaal 

Verslag 1900-1930, Verslag Van Den Toestand Der Gemeente Semarang Over 

1914-1930, Eerste Verslag Van De Kampongverbeteringscommissie 1939, 

Volkhuisvesting Congres 1922 dan 1925, Gedenkboek Der Gemeente Semarang 

1906-1931, Volkstelling 1930 deel II: Inheemsche Bevolking Van Midden Java en 

Vorstenlanden, serta Algemene Secretarie dengan judul arsip “Subsidieaanvragen 

Van De Gemeente Semarang Voor De Onderhoudkosten Van Verbeterde 

Kampongs (1928-1932). Selain itu ada beberapa buku yang dapat disebut sebagai 

sumber primer. Hal ini karena penulisnya juga merupakan salah seorang 

penggagas program kampongverbetering dan melakukan penelitian langsung ke 

perkampungan di Semarang. Beberapa buku yang dimaksud adalah “Van Wonen 

en Bewonen, Van Bouwen, Huis en Erf” dan “Kromoblanda I-VI” yang ditulis 

oleh H.F. Tillema. 

Sumber sekunder merupakan sebuah kesaksian dari siapapun yang bukan 

merupakan saksi mata.
40

 Sumber sekunder dapat dikatakan sebagai sumber 

pendukung dari sumber primer. Biasanya sejarawan harus bertumpu kepada 

sumber sekunder yang berasal dari buku-buku tangan kedua sejarawan lain, untuk 

memperoleh pengetahuan mengenai latar belakang peristiwa tertentu guna 

mengenali dokumen sejaman.
41

  

Penulis menggunakan beberapa buku sebagai sumber sekunder dengan 

tujuan agar lebih memahami sumber primer dan memperkaya referensi mengenai 

suatu peristiwa sejarah. Buku-buku yang penulis gunakan sebagai sumber 
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sekunder diperoleh dari berbagai tempat, di antaranya Perpustakaan Jurusan 

Sejarah Universitas Negeri Semarang, Perpustakaan Jurusan Sejarah Universitas 

Diponegoro, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, Perpustakaan Nasional, 

Perpustakaan Arsip Nasional Republik Indonesia, dan juga buku-buku koleksi 

pribadi. Buku-buku yang digunakan oleh penulis adalah buku yang membahas 

mengenai perkampungan, sejarah Semarang, perkotaan, perubahan sosial, dan 

buku-buku yang memiliki relevansi dengan tema penulisan. 

Selain buku, penulis juga menggunakan surat kabar sebagai sumber 

sekunder. Surat kabar yang dimaksud adalah “Suara Merdeka” terbitan 23 Juli 

1976 dengan judul artikel “Oei Tiong Ham” karya Amen Budiman, serta terbitan 

3 September 1976 dan 10 September 1976 dengan judul artikel “Tasripin” karya 

Amen Budiman yang didapatkan penulis dari Depo Suara Merdeka. Penulis juga 

mendapatkan surat kabar “Slompret Melayoe” terbitan 5 Februari 1891 dan 28 

April 1891 di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.  

Keberadaan dua jenis sumber data sangat mungkin, karena pada seringkali 

seorang sejarawan harus menggunakan karya-karya yang bukan berasal dari 

tangan pertama. Pengumpulan berbagai sumber data baik primer maupun 

sekunder dapat dilakukan dengan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: 

a. Studi Lapangan (Observasi) 

Studi lapangan atau observasi yang dimaksud adalah suatu kegiatan untuk 

mengamati secara langsung guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai 

objek yang akan diteliti. Observasi dilakukan untuk menghimpun jejak sejarah 

yang ada di perkampungan Semarang terkait dengan program 
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kampongverbetering. Observasi yang dilakukan penulis adalah dengan melihat 

secara langsung keadaan di perkampungan yang tersentuh program 

kampongverbetering. Banyak perubahan terjadi di perkampungan yang dahulu 

tersentuh program kampongverbetering, sehingga penulis hanya bisa menyaksikan 

sisa-sisa yang berada di lapangan. Observasi ini penulis lakukan pada bulan Maret 

sampai April 2016. 

b. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan kegiatan pencarian literatur yang memiliki 

relevansi dengan pembahasan. Dalam hal ini penulis menggunakan buku dan surat 

kabar yang memiliki relevansi dengan kampongverbetering dan perubahan sosial 

masyarakat di gemeente Semarang era kolonial. Buku-buku yang penulis gunakan 

sebagai sumber sekunder diperoleh dari berbagai tempat, di antaranya 

Perpustakaan Jurusan Sejarah Universitas Negeri Semarang, Perpustakaan Jurusan 

Sejarah Universitas Diponegoro, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, 

Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Arsip Nasional Republik Indonesia, dan 

juga buku-buku koleksi pribadi. Sementara surat kabar didapatkan oleh penulis di 

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Depo Suara Merdeka. 

c. Studi Dokumen 

Studi dokumen adalah salah satu proses paling penting dalam penulisan 

sejarah, terlebih penulisan sejarah masa kolonial yang minim sumber lisan. Pada 

studi dokumen, penulis banyak mendapatkan data dari website 

www.colonialarchitecture.eu, Arsip Nasional Republik Indonesia, dan 

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Melalui studi dokumen, penulis 

http://www.colonialarchitecture.eu/
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berhasil mendapatkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan program 

kampongverbetering dan kondisi Semarang di era kolonial. Dari studi dokumen, 

penulis banyak menemukan data-data primer. 

2. Kritik Sumber 

Kritik sumber dapat dilakukan setelah proses pengumpulan sumber. Proses 

ini sangat penting mengingat sumber-sumber yang telah diketemukan harus dicari 

mana yang benar-benar fakta dan mana yang bukan. Kritik sumber adalah suatu 

tahap pengujian terhadap sumber yang telah dikumpulkan dilihat dari sudut 

pandang nilai kebenaran. Pada tahap ini akan dilakukan review (melihat kembali) 

terhadap sumber, apakah sumber tersebut sesuai atau tidak, sumber asli atau 

turunan. Kritik sumber akan menghasilkan sumber sejarah yang dapat dipercaya 

(credible), penguatan saksi mata (eyewitness), benar (truth), tidak dipalsukan 

(unfabricated), handal (reliable).
42

 Kritik sumber sendiri terdiri atas dua jenis, 

yaitu kritik ekstern dan kritik intern.  

a. Kritik Ekstern 

Kritik ekstern dilakukan untuk menentukan apakah sumber itu merupakan 

sumber asli yang dibutuhkan atau tidak, apakah sumber itu utuh atau diubah-ubah, 

apakah sumber itu sesuai dengan aslinya atau tidak.
43

 Kritik ekstern penulis 

gunakan untuk menentukan keabsahan dan keautentikan sumber sejati yang 

dibutuhkan atau tidak. Kritik ekstern pada sumber tertulis juga menyangkut 

dengan bagaimana kondisi fisik dari pada dokumen maupun catatan yang penulis 
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temukan, apakah catatan itu berasal dari zamannya atau dibuat pada masa kini. 

Kritik ekstern dilakukan dengan cara kompilasi atau membandingkan antara 

literatur dengan data-data yang didapatkan dalam proses heuristik. Ada 

pertanyaan yang harus dijawab dalam tahap ini, yaitu: kapan data itu dibuat, siapa 

yang membuat, dan bagaimana bentuk asli dari data tersebut. Pertanyaan ini 

bertujuan untuk memastikan keaslian data.  

Pada tahap ini penulis membandingkan data yang ditemukan selama proses 

heuristik. Kritik ekstern pada sumber tertulis dengan cara melakukan penilaian 

fisik terhadap sumber tertulis. Misalnya pada Algemene Secretarie dengan judul 

“Subsidieaanvragen Van De Gemeente Semarang Voor De Onderhoudkosten Van 

Verbeterde Kampongs (1928-1932) penulis memeriksa kondisi fisik dokumen, 

untuk memastikan keaslian dokumen. Pemeriksaan kondisi dokumen yang penulis 

lakukan meliputi bentuk fisik dokumen seperti jenis kertas dan tinta yang 

digunakan, asal dokumen, kepada siapa dokumen ditujukan, dan isi dokumen 

secara singkat. 

b. Kritik Intern 

Kritik intern dilakukan untuk pembuktian apakah sumber-sumber tersebut 

benar-benar merupakan faktor historis. Kritik intern dilakukan untuk memastikan 

relevansi antara data yang ditemukan dengan permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian. Proses kritik intern lebih mengarah pada isi dari data yang ditemukan 

untuk lebih memastikan kredibilitas dan relevansi data dengan permasalahan yang 

diangkat.  
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Tidak hanya sumber primer yang harus melalui proses kritik intern, literatur 

atau sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian juga harus melalui 

tahapan ini. Hal ini karena literatur atau sumber sekunder biasanya ditulis 

berdasarkan interpretasi dari penulisnya. Kritik intern pada literatur bertujuan 

untuk mengurangi kadar subyektif  yang terdapat dalam literatur. Melakukan 

kritik intern pada literatur dengan cara membandingkan beberapa literatur yang 

relevan dengan data primer yang ditemukan.  

Ada dua cara dalam melakukan kritik intern. Pertama adalah penilaian 

intrinsik sumber, hal ini berkaitan dengan menentukan apakah data yang 

ditemukan memiliki kecocokan dengan permasalahan atau tidak. Dalam hal ini 

penulis mengkaji isi sumber tertulis yang telah didapatkan melalui proses 

heuristik untuk memastikan bahwa isi dari sumber benar-benar memiliki relevansi 

dengan program kampongverbetering di Semarang. Kedua adalah 

membandingkan kesaksian dari berbagai sumber. Setelah penulis mengkaji isi dari 

sumber tertulis dan memastikan relevansinya, maka selanjutnya penulis 

membandingkan isi dari masing-masing sumber. Membandingkan isi antara 

sumber yang satu dengan lainnya bertujuan untuk menarik keterangan yang sama 

atau serupa dalam setiap sumber. Selain itu membandingkan sumber juga 

bertujuan untuk memastikan kebenaran informasi yang terkandung dalam setiap 

sumber. 
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3. Interpretasi 

Interpretasi merupakan usaha untuk mewujudkan rangkaian data-data yang 

memiliki kesesuaian satu sama lain dan bermakna.
44

 Interpretasi dalam prosesnya 

berusaha untuk mendapatkan gambaran sejarah yang bersifat ilmiah, logis, 

integratif. Interpretasi pada dasarnya adalah proses memilah data yang digunakan 

dan menentukan hubungan dari setiap data agar terbentuk suatu karya yang 

sistematis. Usaha menginterpretasikan fakta-fakta dilakukan dengan cara 

diseleksi, disusun, diberi tekanan, dan ditempatkan dalam urutan yang kausal.
45

 

Interpretasi merupakan proses menentukan makna dari data-data yang telah 

diperoleh, dan mencari kaitan antara data yang satu dengan lainnya.  

Proses interpretasi dilakukan untuk memahami Kampongverbetering dan 

Perubahan Sosial Gemeente Semarang Tahun 1906-1942. Interpretasi dilakukan 

untuk menentukan makna yang saling berhubungan antara data yang telah 

diperoleh. Pada tahap ini penulis menyeleksi data-data yang diperoleh, kemudian 

penulis menentukan data mana yang dapat digunakan dan yang harus 

ditinggalkan. Kemudian penulis merangkai data-data yang telah diseleksi, 

kemudian memberikan penafsiran logis dari susunan data. Fakta-fakta sejarah 

yang telah melalui tahap kritik sumber dihubungkan atau saling dikaitkan 

sehingga pada akhirnya menjadi rangkaian yang bermakna. 

4. Historiografi 

Setelah menjalani ketiga proses di atas maka tahapan selanjutnya dalam 

metode sejarah ini adalah historiografi atau penulisan sejarah. Historiografi 
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merupakan rekontruksi imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang 

diperoleh dengan menempuh proses heuristik, verifikasi, dan interpretasi.
46

 

Historiografi merupakan tahapan terakhir dari metode sejarah.  

Pada tahap ini penulis menuliskan data yang telah diinterpretasikan tadi 

menjadi sebuah kesatuan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. Penulisan sejarah sekurang-kurangnya memuat empat hal, yaitu: 

memuat detail fakta yang akurat, kelengkapan bukti yang cukup, stuktur yang 

logis, serta penyajian yang halus.
47

 Bentuk dari cerita sejarah biasanya disusun 

secara kronologis agar pembaca lebih mudah memahami peristiwa yang terjadi. 

Berbagai data yang diperoleh penulis berkaitan dengan program 

kampongverbetering dan perubahan sosial masyarakat gemeente Semarang setelah 

melalui tahap kritik dan interpretasi kemudian dirangkai dalam bentuk tulisan 

dengan tata tulis yang sesuai tanpa mengurangi makna dan minat baca. 

 

I. Sistematika Penulisan 

Secara keseluruhan penjelasan mengenai “Kampongverbetering dan 

Perubahan Sosial Masyarakat Gemeente Semarang Tahun 1906-1942” akan 

dijabarkan ke dalam lima bab. Setiap bab yang ada akan menjelaskan pembahasan 

tertentu dan tentu saja berkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, 

sehingga akan menjelaskan permasalahan utama secara jelas dan berurutan. Bab 

yang akan dibahas adalah: 
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Bab I, merupakan bagian pendahuluan yang akan menjabarkan mengenai 

latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

ruang lingkup penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori dan pendekatan, metode 

penelitian, serta sistematika penulisan.  

Bab II, adalah bab yang akan memberikan gambaran umum mengenai kota 

Semarang di era kolonial Belanda, meliputi kondisi geografis, kondisi penduduk, 

kondisi ekonomi, kondisi sosial budaya, dan kondisi politik. 

Bab III, membahas mengenai perkampungan kumuh di gemeente Semarang, 

latar belakang kampongverbetering, dan pelaksanaan program 

kampongverbetering di gemeente Semarang yang dikatakan sebagai proyek 

perbaikan taraf hidup masyarakat. 

Bab IV, menjelaskan mengenai berbagai perubahan sosial masyarakat yang 

terjadi di gemeente Semarang setelah berjalanya program kampongverbetering. 

Bab V, adalah bab penutup yang berisi simpulan dan saran dari bab-bab 

sebelumnya. 
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BAB II 

SEMARANG ABAD KE-20 

 

A. Kondisi Geografis 

Semarang adalah sebuah kota di pantai utara pulau Jawa yang daratannya 

terbentuk dari endapan aluvial. Awal tahun 900 adalah masa permulaan endapan 

aluvial yang membentuk daratan Semarang.
1
 Pembentukan daratan Semarang 

diawali dengan sedimentasi endapan lumpur muara yang berasal dari Kali Kreo, 

Kali Kripik, dan Kali Garang. Awal tahun 1500 garis pantai Semarang telah 

mencapai daerah Sleko, saat itu pelabuhan Semarang telah menjadi pelabuhan 

penting dan terkenal sehingga banyak kapal dagang asing yang berlabuh di sana.
2
  

Daratan Semarang merupakan daratan aluvial alami yang bertambah 8-12 m 

setiap tahunnya.
3
 Perluasan daratan Semarang dari endapan aluvial kemudian 

dikenal sebagai kawasan Semarang bawah.
4
 Luas kota Semarang sebelum 

mengalami perluasan wilayah adalah 50.850.000 m², kemudian setelah perluasan 

wilayah tahun 1912 luas kota Semarang bertambah menjadi 99.400.000 m².
5
 

Tahun 1917, batas akhir kota Semarang bagian utara adalah Laut Jawa, batas 

                                                           
1
 B. Brommer, dkk, Semarang Beeld Van Een Stad, Nederland: Asia Maior, 1995, hlm. 8 

Kesimpulan diambil berdasarkan peta Semarang awal terbentuknya dataran Semarang abad 8-15 

(lihat lampiran 1). 

 
2
 L.M.F. Purwanto, Kota Kolonial Lama Semarang: Tinjauan Umum Sejarah Arsitektur 

Perkembangan Kota, dalam Dimensi Teknik Arsitektur Vol. 33 No. 1 hlm. 27-33, 2005, hlm. 29 

 
3
 A.M. Djuliati Suroyo, dkk, Sejarah Maritim Indonesia I:Menelusuri Jiwa Bahari Bangsa 

Indonesia Hingga Abad ke-17, Semarang: Penerbit Jeda, 2007, hlm. 195 

 
4
 Jongkie Tio, Kota Semarang dalam Kenangan, Semarang:-, 2002, hlm. 7 

 
5
 Dewi Yuliati, Menuju Kota Industri: Semarang pada Era Kolonial, Semarang: Badan Penerbit 

Universitas Diponegoro Press, 2009, hlm. 55 
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akhir kota Semarang di sebelah barat yaitu kawasan Krapyak, batas akhir kota 

Semarang di sebelah selatan adalah kawasan Srondol, dan batas akhir kota 

Semarang di sebelah timur adalah kawasan Pedurungan.
6
 Tahun 1926 pemerintah 

Belanda membagi kota Semarang menjadi lima kecamatan, yaitu: Semarang 

Barat, Semarang Timur, Semarang Utara, Semarang Selatan, dan Semarang 

Tengah.
7
  

Daratan Semarang terbagi ke dalam dua golongan yaitu, dataran rendah atau 

biasa disebut kota bawah dan dataran tinggi (perbukitan) yang lazim disebut 

sebagai kota atas. Kemiringan di daerah pantai dan dataran rendah berkisar antara 

1-2% dengan ketinggian sekitar 0-0,75 m di daerah pantai dan 0,75-3,5 m di 

dataran rendah, sementara di dataran tinggi kemiringannya berkisar 2-40% dengan 

ketinggian sekitar 90-259 m.
8
 Jika diukur dari permukaan laut, ketinggian tanah di 

wilayah Semarang bawah dapat diklasifikasikan menjadi tiga golongan yaitu: 0,75 

m di daerah pantai; 2,75 m di daerah pusat kota; dan 3,49 m di daerah tengah 

kota. Ketinggian tanah di kawasan Semarang atas juga  dapat diklasifikasikan 

menjadi tiga macam tingkat ketinggian, yaitu: 90,56 m di daerah Candi; 196,00 m 

di Jatingaleh; dan 270,00 m di daratan bukit Gombel. 

Kota Semarang merupakan salah satu kota yang dilintasi oleh banyak 

sungai. Kali Semarang bahkan dijadikan sebagai sarana transportasi yang sangat 

                                                           
6
 Verslag Van De Toestand Der Gemeente Semarang Over 1919, hlm. 236-238.  

Penentuan batas wilayah kota Semarang diatur dalam Keputusan Dewan Kota tanggal 15 Mei 

1917 No. 10/R tentang perluasan batas kota. 

 
7
 Lihat Staatsblad Van Nederlandsch Indie No. 120 Tahun 1926 

 
8
 Radjimo Sastro Wijono, Modernitas dalam Kampung: Pengaruh Kompleks Perumahan Sompok 

terhadap Pemukiman Rakyat di Semarang Abad Ke-20, Jakarta: LIPI Press, 2013,  hlm. 32-33 
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penting bagi perekonomian kota setidaknya sampai akhir abad ke-19.
9
 Kali 

Semarang kemudian mengalami pendangkalan karena endapan lumpur dan pasir 

di dasarnya, sehingga kapal-kapal besar tidak bisa melewati Kali Semarang. Pada 

tahun 1870 pemerintah membuat terusan baru di sebelah timur muara Kali 

Semarang. Terusan tersebut cukup dalam sehingga kapal besar dapat masuk 

sampai ke tengah kota.  

Tidak hanya Kali Semarang yang memiliki peran dalam perekonomian, 

sungai yang melintasi perkampungan rakyat juga menjadi modal alam dari 

perekonomian masyarakat kampung. Misalnya, sungai Bajak atau Kanal Lamper 

yang melewati perkampungan Tandang, Mrican, Lamper Mijen, dan Pandean 

Lamper. Masyarakat setempat memanfaatkannya dalam proses pembuatan tahu, 

tempe, dan tauge sejak sekitar tahun 1930.
10

 Pada wilayah yang masih terdapat 

sawah dan tambak, sungai dimanfaatkan sebagai sarana irigasi alami. Tidak hanya 

memiliki fungsi ekonomi, sungai yang melintasi perkampungan juga dijadikan 

sebagai sarana mandi, cuci, dan kakus bagi masyarakat perkampungan. 

 

B. Kondisi Penduduk 

Semarang menjadi salah satu kota tujuan urban, seiring dengan majunya 

perdagangan dan perindustrian di kota ini pada awal abad ke-20.
11

 Maraknya 

pendatang yang memasuki Semarang menyebabkan kota ini dihuni oleh berbagai 

etnis terutama Jawa, Tionghoa, Arab, Melayu, India, dan Eropa. Pertumbuhan 
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 Radjimo Sastro Wijono, Ibid., hlm. 33 
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kelompok masyarakat asing berkembang pesat sejak permulaan abad ke-19, hal 

ini erat kaitannya dengan maraknya migrasi dari luar negeri ke Semarang. Berikut 

adalah tabel yang berisi informasi keberagaman penduduk Semarang antara tahun 

1920-1930. 

 

Tabel 2.1  

Keragaman Etnis Penduduk Semarang 1920-1930 

Tahun Pribumi Eropa Tionghoa Timur Asing Jumlah 

1920 126.628 10.151 19.727 1.530 158.036 

1930 175.457 12.587 27.423 2.329 217.796 

Sumber: Volkstelling 1930 deel II: Inheemsche Bevolking Van Midden Java en 

Vorstenlanden dalam Hartono Kasmadi dan Wiyono, 1985, Sejarah Sosial Kota 

Semarang (1900-1950), Jakarta: Gramedia, hlm. 11. 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan jumlah 

penduduk kota Semarang antara tahun 1920 sampai dengan tahun 1930. 

Masyarakat pribumi mendominasi jumlah penduduk Semarang dengan jumlah 

126.628 penduduk pada tahun 1920 dan 175.457 pada tahun 1930. Penduduk 

Tionghoa menempati posisi kedua dalam dominasi etnis penduduk, kemudian 

disusul oleh penduduk dari golongan Eropa dan Timur Asing lainnya. Penduduk 

pribumi yang tinggal di Semarang terdiri dari beberapa suku bangsa, tabel berikut 

menjabarkan suku penduduk pribumi yang tinggal di Semarang. 
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Tabel 2.2  

Keragaman Etnis Penduduk Pribumi di Semarang Tahun 1930 

Golongan Suku Bangsa Pribumi Jumlah Dalam Presentase 

Orang Jawa 171.011 97,46% 

Orang Sunda  1.119 0.64% 

Orang Madura 516 0,29% 

Orang Batavia 204 0,16% 

Orang Bawean 70 0,04% 

Orang Melayu 294 0,17% 

Orang Banjar 145 0,08% 

Orang Sulawesi Utara 185 0,11% 

Orang Bugis 192 0,11% 

Orang Maluku 663 0,23% 

Orang Timor 390 0,11% 

Orang Tidak Dikenal 610 0,35% 

Sumber: Volkstelling 1930 deel II: Inheemsche Bevolking Van Midden Java en 

Vorstenlanden dalam Hartono Kasmadi dan Wiyono, 1985, Sejarah Sosial Kota 

Semarang (1900-1950), Jakarta: Gramedia, hlm. 11. 

 

Tabel di atas memberikan informasi bahwa masyarakat pribumi di 

Semarang tidak hanya terdiri dari suku Jawa. Masyarakat suku Jawa mendominasi 

komposisi suku pribumi yang tinggal di Semarang dengan presentase sekitar 

97,46% di tahun 1930. Selain Jawa, suku lain yang tinggal di Semarang pada 

tahun 1930 yaitu, Sunda, Madura, Batavia, Bawean, Melayu, Banjar, Sulawesi 

Utara, Bugis, Maluku, Timor, dan lain-lain. 

Jumlah penduduk Semarang dalam periode 1920-1930 mengalami 

peningkatan sekitar 38%. Meningkatnya jumlah penduduk di Semarang terjadi 

karena berbagai faktor pendukung. Salah satu faktor utama adalah migrasi 
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penduduk dari luar Semarang. Penduduk pendatang biasanya berniat untuk 

mengadu nasib di Semarang. Pertumbuhan industri yang pesat sejak pertengahan 

abad ke-19 di Semarang menarik para pendatang untuk memadati kota Semarang 

dan mencari pekerjaan di kota ini. Jumlah penduduk selalu bertambah, akan tetapi 

tidak ada penambahan luas lahan di Semarang. Hal ini menyebabkan peningkatan 

kepadatan penduduk Semarang dari masa ke masa. Berikut ditampilkan kepadatan 

penduduk Semarang berdasarkan data Volkstelling 1930 deel II: Inheemsche 

Bevolking Van Midden Java en Vorstenlanden yang telah diolah.  

 

Tabel 2.3 

Kepadatan Penduduk Semarang 1920-1930 

Tahun Jumlah Penduduk Kepadatan/Km² 

1920 158.036 1.590 

1930 217.796 2.191 

Sumber: Diolah dari data Volkstelling 1930 deel II: Inheemsche Bevolking Van 

Midden Java en Vorstenlanden dalam Hartono Kasmadi dan Wiyono, 1985, 

Sejarah Sosial Kota Semarang (1900-1950), Jakarta: Gramedia, hlm. 11. 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk 

pada tahun 1920 sampai dengan 1930 yang kemudian berdampak pada 

peningkatan kepadatan penduduk Semarang. Kepadatan penduduk Semarang 

meningkat sekitar 601 penduduk per km² pada periode 1920 sampai 1930. 

Semarang tidak hanya menjadi kota yang padat penduduk, kota ini juga 

berkembang menjadi kota dengan keberagaman penduduk.  

Kemajemukan penduduk Semarang pada masa itu, membuat pemerintah 

menetapkan sebuah aturan yang menjadikan masyarakat tinggal secara 
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berkelompok sesuai dengan etnisnya. Pemerintah kemudian menetapkan 

Wijkenstelsel (1830-1906), yaitu peraturan mengenai pengelompokan pemukiman 

penduduk yang dibuat dengan tujuan mempermudah pemerintah dalam 

melakukan pengawasan. Kemudian secara fisik kota-kota di Jawa dipisahkan 

secara jelas menjadi tiga wilayah besar, pertama daerah orang Eropa 

(Europeesche Wijk), kedua daerah orang Tionghoa (Chineese Wijk) dan orang 

Timur Asing lainnya (Vreemde Oosterlingen), dan ketiga adalah tempat tinggal 

orang pribumi setempat.
12

 Penerapan Wijkenstelsel di Semarang terlihat pada 

pengelompokan pemukiman-pemukiman masyarakat berdasarkan etnisnya, 

khususnya terbentuknya perkampungan khusus masyarakat Tionghoa. Masyarakat 

Eropa bertempat tinggal di kawasan khusus yang didesain layaknya Eropa kecil, 

masyarakat Tionghoa tinggal bersama orang-orang Tionghoa lainnya, demikian 

halnya dengan masyarakat Arab, India, Melayu, dan masyarakat pribumi. Mereka 

semua bermukim di wilayah-wilayah yang telah ditentukan oleh pemerintah. 

Sebelum memasuki abad ke-20, pemukiman masyarakat di Semarang dapat 

dikelompokkan ke dalam lima zona, yaitu zona daerah dalam, zona kota benteng, 

zona kampung Tionghoa, zona kampung Jawa, dan zona kampung Melayu dan 

Arab.
13

 Zona daerah dalam diperkirakan berada di sekitar daerah Kauman, Masjid 

Agung, Pasar Johar, Jurnatan/Kanjengan, dan Bubakan. Zona kota benteng 

pusatnya di benteng De Vijfhoek di daerah Sleko sampai daerah Raden Patah dan 

Tawang. Zona kampung Tionghoa terletak di antara benteng De Vijfhoek sampai 
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 Hadinoto, Perkembangan Kota di Jawa Abad XVIII Sampai Pertengahan Abad XX: Dipandang 

dari Sudut Bentuk dan Struktur Kotanya, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015, hlm.84 

 
13

 Hartono Kasmadi dan Wiyono, Sejarah Sosial Kota Semarang (1900-1950), Jakarta: 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985, hlm. 24-26 
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di tepi kali Semarang. Zona kampung Jawa terletak di kiri dan kanan kali 

Semarang, yaitu kampung Gendek Puspo, Gajahan, Petudungan, Poncol, 

Randusari, dan sekitar Kanjengan. Zona kampung Melayu dan Arab terletak dekat 

dengan pelabuhan dan penamaannya berdasarkan asal penghuninya, seperti 

kampung Cirebonan, kampung Banjar, kampung Pencikan, kampung Sumenepan. 

Penamaan daerah di zona kampung Melayu dan Arab juga didasarkan pada 

aktivitas penduduk dan karakteristik wilayahnya, seperti Darat (tempat bongkar 

muat barang dari kapal), Ngilir (tempat mengalirnya air), Pulo Patekan (tempat 

yang menyerupai pulau). 

Penduduk Semarang era kolonial bermukim di wilayah-wilayah yang telah 

ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan etnisnya. Masyarakat Eropa bermukim 

di Zeestraat (sekarang jalan Kebon Laut): Poncol, Pindrikan, Bojong, dan 

terutama di kawasan Kota Lama Semarang. Masyarakat Timur Asing (Tionghoa, 

Arab, dan India) menempati kampung-kampung yang telah ditetapkan. Tionghoa 

di kampung Pecinan, India di kampung Pekojan, dan Arab di kampung Kauman. 

Selain menempati kampung-kampung yang telah ditentukan, masyarakat Timur 

Asing juga tinggal berbaur dengan masyarakat pribumi tetapi masih dalam 

pengawasan pemerintah kolonial. 

Kampung Melayu merupakan kawasan pemukiman yang banyak dihuni 

oleh orang yang berasal dari luar Semarang seperti Aceh, Banjar, Sumatra, 

Melayu, Bugis, Gresik, dan orang asing seperti India, Arab, bahkan Tionghoa.
14

 

Sebutan kampung Melayu digunakan untuk membedakan dengan kampung 

                                                           
14

 Hartono Kasmadi dan Wiyono, Ibid., hlm. 26-27 
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pribumi, kampung Melayu diperkirakan dibangun oleh pedagang dari Melayu, 

Arab, dan India. Lokasi kampung Melayu ini dekat dengan pelabuhan karena 

kebanyakan masyarakatnya beraktivitas di sekitar pelabuhan. 

Masyarakat pribumi bermukim di pinggiran kota tetapi tetap dekat dengan 

akses jalan raya. Misalnya, kampung Lamper Lor, Lamper Tengah, Lamper 

Kidul, Lampersari, Lamper Mijen, Peterongan, Sompok, Jomblang, Karangsari, 

Pandean, Sayangan, Plampitan, dan lain-lain.
15

 Penggunaan lahan kota yang 

diperuntukkan sesuai kepentingan penguasa dan pemodal berpengaruh terhadap 

pembangunan fisik, kesehatan lingkungan tidak diperhatikan dan tata kota terlihat 

acak. Perkampungan masyarakat pribumi dikenal sebagai wilayah yang padat dan 

kumuh. Kepadatan di kampung-kampung disebabkan oleh orang Eropa dan non 

pribumi lainnya membeli tanah penduduk pribumi.
16

 Masyarakat pribumi yang 

tanahnya dibeli oleh orang Eropa dan non pribumi lainnya terpaksa bergeser ke 

perkampugan lainnya, dan berdampak pada semakin meningkatnya kepadatan 

penduduk serta menurunnya kualitas kesehatan di perkampungan pribumi. 

Perkampungan penduduk pribumi mempunyai sanitasi buruk, suplai air minum 

yang kurang, minimnya cahaya dan ventilasi udara segar, dan adanya ancaman 

banjir di musim hujan.
17

 Kondisi perkampungan semakin buruk karena kesadaran 
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 Radjimo Sastro Wijono, Op.Cit., hlm. 44 

 
16

 Hans Gooszens, Demographic History of The Indonesian Archipelago 1880-1942, Leiden: 

KILV Press, 1999, hlm. 238 
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 Radjimo Sastro Wijono, Op.Cit., hlm. 44 



42 
 

 
 

masyarakat untuk melakukan kerja bakti di lingkungan tempat tinggalnya semakin 

luntur.
18

  

Pemisahan pemukiman penduduk berdasarkan etnis kemudian berubah arah 

menjadi pemisahan pemukiman berdasarkan strata ekonomi. Hal ini beriringan 

dengan penghapusan Wijkenstelsel di tahun 1915 dan masuknya konsep baru 

penataan kota yang dibawa oleh seorang arsitek bernama Thomas Karsten. 

Thomas Karsten yang memasuki Semarang sekitar tahun 1915 merancang kota 

dengan mengusung tema garden city dan pengelompokan berdasarkan kelas 

ekonomi. Salah satu karya Thomas Karsten di Semarang adalah kawasan elit 

Candi Baru yang dihuni oleh orang-orang dari kalangan menengah ke atas. 

Walaupun pemisahan pemukiman sudah tidak lagi berdasarkan etnis 

penduduknya, tetapi sisa-sisa dari Wijkenstelsel masih dapat disaksikan bahkan 

sampai saat ini, khususnya di kawasan Pecinan Semarang. 

 

C. Kondisi  Ekonomi 

Kota Semarang memiliki posisi strategis untuk pembangunan ekonomi pada 

masa kolonial Belanda yaitu tahun 1800 sampai 1942.
19

 Perekonomian Semarang 

awal abad ke-20 sudah berkembang pesat. Semarang bahkan menjelma menjadi 

kota industri dan kota dagang yang cukup ramai. Pesatnya perkembangan 

perekonomian di Semarang disebabkan karena kota ini memiliki berbagai sarana 

dan prasarana yang mendukung berlangsungnya kegiatan ekonomi yang lebih 
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 Radjimo Sastro Wijono, Ibid., hlm. 74 
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 Dewi Yuliati, Op.Cit., hlm. 7 
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menguntungkan.
20

 Pada awal abad ke-20 penduduk Semarang telah bekerja dalam 

berbagai sektor pekerjaan yaitu, pertanian, industri, perdagangan, transportasi, dan 

pegawai pemerintahan. Berikut ini akan diuraikan tabel beragam mata 

pencaharian penduduk Semarang sekitar tahun 1930. 
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Tabel 2.4 

Pekerjaan Penduduk Semarang Tahun 1930 

No Jenis Pekerjaan Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 Pertanian 4.301 570 4.871 

2 Pengrajin makanan dan minuman 2.234 2.031 4.265 

3 Buruh barang-barang logam 1.386 13 1.399 

4 Pengrajin pakaian 2.097 223 2.320 

5 Buruh lainnya 3.365 118 3.483 

6 Buruh kereta api dan trem 1.556 18 1.574 

7 Buruh transportasi darat 2.552 18 2.629 

8 Buruh transportasi air 2.020 14 2.034 

9 Perdagangan makanan 2.037 2.875 4.858 

10 Pemilik toko dan pedagang eceran 711 462 1.173 

11 Pedagang besar 1.095 21 1.116 

12 Dinas pemerintah kota 2.345 59 2.404 

13 Dinas pemerintah pusat 1.480 25 1.505 

14 Polisi 1.115 3 1.118 

15 Pembantu rumah tangga 4.467 9.682 14.149 

16 Pekerjaan lain 8.945 1.111 10.056 

Jumlah 50.474 18.532 69.006 

Sumber: Volkstelling 1930 deel II: Inheemsche Bevolking Van Midden Java en 

Vorstenlanden dalam Hartono Kasmadi dan Wiyono, 1985, Sejarah Sosial Kota 

Semarang (1900-1950), Jakarta: Gramedia, hlm. 42. 

 

Tabel di atas memberikan penjelasan bahwa sebagian besar masyarakat 

Semarang bermatapencaharian sebagai buruh. Tabel di atas juga memberikan 

informasi bahwa pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga menempati posisi 

teratas sebagai matapencaharian masyarakat Semarang. Banyaknya penduduk 
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yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga mengindikasikan bahwa semakin 

banyaknya kelas menengah atas di kota Semarang. 

Seperti kota kolonial lainnya, posisi vital dalam perekonomian Semarang 

bukan berada di tangan pribumi. Kelompok yang memegang posisi dominan 

dalam sektor bisnis di Semarang adalah orang-orang Eropa, Tionghoa, dan 

Jepang.
21

 Untuk mengatur, memajukan urusan-urusan bisnis, dan melindungi diri 

dari persaingan bisnis antar bangsa, masing-masing kelompok bangsa ini 

kemudian mendirikan organisasi dagang. Kelompok Eropa mendirikan De 

Handelsvereeniging Te Semarang yang menaungi 64 perusahaan, kelompok 

pedagang Tionghoa mendirikan Chineesche Vereeniging dengan anggota 92 

perusahaan, dan para pedagang Jepang mendirikan Japansche 

Handelsvereeniging dengan anggota 54 perusahaan.
22

 Para pedagang Eropa, 

Tionghoa, dan Jepang juga mendirikan Middenstands-Vereeniging Semarang 

yang merupakan gabungan perusahaan dari berbagai bangsa.   

Oei Tiong Ham adalah salah satu pengusaha dari etnis Tionghoa yang sejak 

abad ke-19 membesarkan kerajaan bisnisnya di Semarang. Oei Tiong Ham 

dikenal dengan sebutan “Raja Gula” karena berhasil mendominasi ekspor gula di 

Hindia Belanda.
23

 Beberapa perusahaan milik Oei Tiong Ham yaitu, Handel 

Maatschappij Kian Gwan, N.V. Algemeene Maatschappij, Exploitatie der Oei 

Tiong Ham Suikerfabrieken, N.V. Bank Vereeniging Oei Tiong Ham, N.V. Bouw 
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 Dewi Yuliati, Ibid, hlm. 26 
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 Jongkie Tio, Semarang City, a Glance into the Past, Semarang:-, 2013, hlm. 30 



46 
 

 
 

Maatschappij Randoesari, Hiap Eng Mhoy Steamship Company Ltd.
24

 Tidak 

hanya bangsa asing yang memiliki kerajaan bisnis di Semarang. Tasripin, 

penduduk asli Semarang juga membangun kerajaan bisnisnya di kota ini. Tasripin 

memiliki usaha kopra, kapuk, real estate, dan juga kulit. Usaha Tasripin mulai 

berkembang sejak permulaan abad ke-19.
25

 Dari usaha yang digelutinya, Tasripin 

kemudian dikenal sebagai salah satu tuan tanah yang disegani di Semarang. 

Setelah masuknya bangsa Barat, Semarang berubah menjadi kota industri 

dan perdagangan yang besar. Dengan demikian perekonomian masyarakat 

Semarang banyak ditunjang dari sektor industri dan perdagangan yang 

berkembang di Semarang. Selain sektor industri dan perdagangan, sektor 

pertanian juga menjadi salah satu pendukung perekonomian di Semarang. 

Kawasan pertanian banyak terdapat di daerah sekitar Banjir Kanal Barat sampai 

ke arah Gemah, hal ini didukung dengan adanya saluran irigasi dan beberapa 

pintu air. Selain itu kawasan pertanian juga terdapat di kawasan Tegalsari.  

Kawasan industri dan perdagangan di Semarang banyak berkembang di daerah 

kota bawah. Beberapa pusat perindustrian di kota Semarang yaitu, di wilayah 

Semarang Tengah tepatnya di sekitar pasar Johar, di sepanjang jalan Siliwangi, 

daerah simongan dan sekitarnya, serta di sekitar Kabluk (Jl. Majapahit).
26

 Selain 

itu ada pula lingkungan industri yang menyatu dengan pemukiman penduduk, 
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misalnya kampung Petudungan, Plampitan, Pekunden, Sayangan, Pandean, 

Gabahan, dan daerah lainnya.
27

  

Majunya perekonomian kota Semarang tidak hanya ditunjang oleh 

perindustrian, perkembangan perekonomian di kota Semarang juga tidak terlepas 

dari peranannya sebagai kota pelabuhan penting di Jawa Tengah. Semarang telah 

memiliki pelabuhan sejak abad ke-8, pada masa itu pelabuhan di Semarang 

dijadikan sebagai bandar utama kerajaan Mataram Kuno.
28

 Pelabuhan Semarang 

era kolonial adalah salah satu pelabuhan paling ramai. Hal ini terjadi karena 

pelabuhan Semarang menjadi gerbang ekspor dan impor berbagai komoditas.  

Semarang merupakan daerah yang strategis, sebab menjadi pusat 

perekonomian Jawa bagian tengah baik dalam  bidang perdagangan, maupun 

distribusi modal. Semarang bertindak sebagai pusat transaksi antar daerah 

pedalaman (hinterland) dan daerah seberang (foreland). Oleh karena itu Semarang 

tidak hanya sebagai pusat perdagangan di Jawa saja, tetapi juga menjadi salah satu 

jaringan perdagangan penting di Nusantara maupun internasional. Lalu lintas 

perdagangan antar bangsa melalui laut yang menyinggahi daerah pantai utara 

Jawa merupakan sumber pendapatan yang penting bagi kota-kota pelabuhan 

termasuk Semarang,  sehingga  Semarang berkembang dengan pesat.   

Perekonomian Semarang yang sudah cukup maju membuat kota ini 

memulai pembangunan berbagai sarana dan prasarana kota. Berbagai sarana dan 

prasarana yang dibangun antara lain adalah jalan raya, jalur kereta api dan trem, 
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transportasi laut yang memadai, sekolah-sekolah, perkantoran dan penginapan. 

Pembangunan berbagai sarana dan prasarana ini menggiring Semarang ke dalam 

era baru, serta menjadikan Semarang sebagai salah satu kota industri dan 

perdagangan yang cukup maju pada masa itu. Perubahan infrastruktur membawa 

dampak besar bagi perkampungan di Semarang, kawasan perkampungan mulai 

terbuka terhadap dunia luar.
29

 Pesatnya pertumbuhan ekonomi di Semarang 

berdampak pada banyaknya imigran yang datang ke Semarang untuk mencari 

penghidupan. Sayangnya tekanan ekonomi pada akhir abad ke-19 telah memukul 

perdagangan dan industri lokal, dampaknya adalah semakin rendahnya upah para 

pekerja.
30

 

 

D. Kondisi Sosial Budaya 

Definisi kebudayaan menurut E.B. Tylor adalah kompleks yang mencakup 

pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan lain 

kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan manusia 

sebagai anggota masyarakat.
31

 Kebudayaan berkaitan erat dengan kebiasaan dan 

tindakan dari kelompok masyarakat. Kebudayaan mencakup cara atau pola 

berpikir, merasakan, dan bertindak.  

Masyarakat yang bermukim di perkampungan memiliki kebiasaan 

melakukan kerja bakti untuk memelihara lingkungannya. Kebiasaan kerja bakti ini 
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sangat efektif untuk memelihara lingkungan perkampungan yang masyarakatnya 

memiliki latar belakang sama. Akan tetapi di perkampungan dalam kota yang 

masyarakatnya cenderung heterogen, kerja bakti tidak terlalu efektif untuk 

memelihara lingkungan, hal ini karena keinginan masyarakat untuk melakukan 

kerja bakti mulai meluntur.
32

 Tidak hanya itu, kebiasaan masyarakat 

perkampungan untuk menggunakan sungai sebagai sarana mandi, cuci, dan kakus, 

serta minimnya sarana penyedia air bersih untuk konsumsi masyarakat membuat 

wabah penyakit di perkampungan semakin mudah menyebar. Kurangnya 

kesadaran masyarakat perkampungan dalam kota untuk memelihara lingkungan 

dan semakin meluasnya wabah penyakit membuat pemerintah gemeente merasa 

harus turut campur dalam penyelesaian permasalahan lingkungan di 

perkampungan. 

Masyarakat kota Semarang adalah masyarakat yang heterogen. Tidak hanya 

heterogen secara etnis, Agama dan kepercayaan masyarakat Semarang juga sangat 

beragam, hal ini terbukti dari keberagaman rumah ibadah yang ada di Semarang. 

Misalnya pada kawasan pemukiman masyarakat Tionghoa di Pecinan terdapat 

klenteng, kawasan pemukiman Eropa di Kota Lama terdapat gereja, kawasan 

pemukiman Arab dan Pribumi di Kauman terdapat masjid. Walaupun terdapat 

segregasi etnis di Semarang, tetapi interaksi antara masyarakat lokal dengan 

pendatang seperti bangsa Eropa, Tionghoa, Arab, dan Timur Asing lainnya tetap 

terjadi. Interaksi ini kemudian menimbulkan akulturasi kebudayaan.  
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Masyarakat Semarang memiliki satu tradisi menjelang bulan Ramadhan, 

yaitu tradisi Dugderan. Tradisi ini berlangsung sejak jaman pemerintahan Bupati 

Kyai Raden Mas Tumenggung Purbaningrat pada tahun 1811, atau selang dua 

tahun sebelum peristiwa terbakarnya Masjid Agung Kauman.
33

 Tradisi ini berawal 

dari adanya suara duk-duk-duk dari beduk Masjid Agung Kauman dan suara der-

der-der dari petasan yang dinyalakan di Kanjengan.
34

 Suara ini merupakan tanda 

bahwa esok hari adalah hari pertama puasa Ramadhan. Pada awalnya tradisi ini 

dijalankan masyarakat yang tinggal di sekitar Kauman, namun saat ini tradisi 

Dugderan juga diikuti oleh masyarakat Semarang khususnya yang beragama 

Islam. Tradisi Dugderan biasanya ditutup dengan arak-arakan Warak Ngendog. 

Warak Ngendog merupakan bentuk akulturasi antara budaya Jawa, Arab, dan 

Tionghoa. Bagian kepala Warak Ngendog menyerupai naga, ciri khas dari 

kebudayaan Tionghoa. Tubuh Warak Ngendog berbentuk seperti buraq khas 

kebudayaan Arab. Bagian bawah dari Warak Ngendog yaitu kaki menyerupai kaki 

kambing dan beberapa telur mewakili kebudayaan Jawa.
35

 

Selain Dugderan dan Warak Ngendog, hasil akulturasi lainnya yang 

berkembang di Semarang adalah kesenian Gambang Semarang. Gambang 

Semarang merupakan kesenian yang berkembang sejak dekade ketiga abad ke-
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20.
36

 Gambang Semarang merupakan perpaduan antara elemen kebudayaan Jawa 

dan Tionghoa. Dalam kesenian Gambang Semarang terdapat instrumen musik 

Tionghoa, yaitu kongahian, tehian, sukong, dan flute. Tidak hanya instrumen 

musik Tionghoa, dalam Gambang Semarang juga terdapat instrumen musik Jawa 

seperti bonang, gambang, gendang, dan gong. Dalam kesenian Gambang 

Semarang terdapat alunan musik yang memainkan lagu-lagu khas Semarang, 

lakon lawak yang membahas isu-isu hangat, dan penari. Penari dalam kesenian 

Gambang Semarang memiliki empat gerak pokok yaitu, tepak (telapak kaki 

berjungkit) megol (goyang pinggul) ke kanan dan ke kiri, ngondek (gerak seperti 

mengayuh sepeda), ngeyek (pinggul berputar), dan lambeyan (gerakan jari dan 

tangan).
37

 Lagu yang sering dimainkan dalam setiap pertunjukkan Gambang 

Semarang adalah “Empat Penari” yang diciptakan oleh Oey Yok Siang dan Sidik 

Purnomo.
38

  

Sejak awal abad ke-18, masyarakat Semarang khususnya Tionghoa telah 

mengenal perayaan besar yang biasa disebut sebagai perayaan Sam Po. Perayaan 

Sam Po merupakan sebuah upacara sembahyang besar orang-orang Tionghoa di 

Semarang. Perayaan Sam Po dianggap sebagai ungkapan terimakasih masyarakat 

Tionghoa di Semarang karena mereka tidak mendapatkan gangguan yang berarti, 

bahkan perdagangan mereka semakin maju.
39

 Tidak hanya masyarakat Tionghoa 

yang terlibat dalam perayaan ini, golongan pribumi juga turut terlibat. Dalam 

                                                           
36

 Dewi Yuliati, Ibid., hlm. 43 

 
37

 Djawahir Muhammad, Op.Cit., hlm. 175 

 
38

 Jongkie Tio, Op.Cit., hlm. 147 

 
39

 Amen Budiman, Semarang Riwayatmu Dulu, Semarang: Penerbit Tanjung Sari, 1978, hlm. 35 



52 
 

 
 

perayaan ini masyarakat Tionghoa akan berpakaian sebaik mungkin, akan tetapi 

masyarakat pribumi yang terlibat di dalamnya dibiarkan dengan pakaian yang 

buruk dan lusuh.  

Diskriminasi terhadap masyarakat pribumi yang terlibat dalam perayaan 

Sam Po mengusik Tasripin, seorang tuan tanah pribumi. Tasripin merasa 

tersinggung karena masyarakat pribumi yang terlibat dalam perayaan Sam Po 

mendapat perlakuan yang berbeda dengan masyarakat Tionghoa.
40

 Tasripin 

kemudian berkeinginan untuk mengadakan perayaan pernikahan yang meriah 

untuk menyaingi peryaan Sam Po, dengan melibatkan masyarakat yang tinggal di 

perkampungan. Upacara pernikahan ini disebut sebagai Nganten Haji. Perarakan 

Nganten Haji pertama kali diselenggarakan pada tahun 1890 untuk merayakan 

pernikahan salah satu anggota keluarga Tasripin.
41

 Dalam perayaan ini terdapat 

arak-arakan yang diringi instrumen musik dan dilengkapi dengan berbagai 

aksesoris yang memeriahkan perayaan.
42

 

Tidak hanya arak-arakan Nganten Haji, masyarakat Semarang juga 

mengenal tradisi khataman dan khitanan. Masyarakat Semarang memiliki tradisi 

mengirimkan anak mereka yang sudah berumur antara 5-10 tahun untuk belajar 

mengaji ke Surau. Saat anak-anak ini sudah berhasil menyelesaikan 30 juz, 

biasanya mereka akan mendapatkan hadiah. Bahkan bagi orang-orang yang 

berada, mereka akan menyelenggarakan acara khusus bagi anak mereka yang 

                                                           
 
40

 Amen Budiman, Tasripin, dalam Suara Merdeka 3 September 1976, hlm. 6 

 
41

 Djawahir Muhammad, Op.Cit., hlm. 85 

 
42

 Jongkie Tio, Op.Cit., hlm. 144 



53 
 

 
 

telah khatam, acara ini disebut sebagai khataman. Terkadang ada pula orang tua 

yang menyelenggarakan upacara khataman sekaligus untuk “meng-Islam-kan” 

putra mereka, yaitu melaksanakan khitanan. Untuk menggembirakan hati anak 

yang khitan, mereka akan dibelikan pakaian baru dan menerima “salam tempel” 

dari para tamu yang menjenguk. Untuk lebih memeriahkan suasana, anak yang 

khitan diarak keliling kampung dengan menggunakan kuda yang dihias 

menyerupai buraq, dengan diiringi musik dan lantunan sholawat dari para 

pengiringnya.
43

 

 

E. Kondisi Politik 

Semarang adalah sebuah kota yang telah mengalami beberapa kali 

perubahan. Dualisme dalam pemerintahan Semarang berlangsung setidaknya 

sampai memasuki abad ke-20. Dualisme ini membagi pemerintahan Semarang ke 

dalam dua corak, ada pemerintahan modern dengan corak Barat dan pemerintahan 

yang bercorak tradisional.
44

 Sistem pemerintahan menganut pembagaian 

kelompok etnis, orang pribumi berada di bawah pimpinan Bupati yang dipilih 

langsung oleh Belanda, orang Tionghoa dipimpin oleh seorang Kapten Tionghoa 

yang dipilih oleh Belanda berdasarkan kekayaan dan kepatuhannya, sedangkan 

orang Belanda dipimpin langsung oleh pemerintah Belanda.
45
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Hindia Belanda sampai dengan awal abad ke-20 masih menganut sistem 

pemerintahan yang sentralistik. Seluruh keputusan dan kebijakan untuk kota-kota 

di Hindia Belanda dikeluarkan langsung oleh pemerintah pusat. Sistem yang 

sentralistik ini dapat dikatakan tidak mampu mengatasi permasalahan kota-kota di 

Hindia Belanda. Hal ini karena setiap kota memiliki permasalahan yang berbeda 

dan harus diselesaikan dengan cara yang berbeda pula, sistem pemerintahan 

desentralisasi dianggap sebagai bentuk yang sesuai untuk menyelesaikan 

permasalahan kota. 

Pada tanggal 1 April 1906 Semarang resmi berstatus sebagai gemeente 

dengan ketua yang pertama ialah L.R. Prister.
46

 Status sebagai gemeente diberikan 

sebagai respon dari tuntutan mengenai sistem desentralisasi. Tuntutan ini 

diutarakan karena sistem sentralisasi dianggap tidak mampu menyelesaikan 

permasalahan kota yang beragam dan kompleks. Sistem desentralisisasi 

diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang muncul pada kota-kota di 

Hindia Belanda dan menyesuaikan pembangunan kota dengan kebutuhan 

masyarakat. 

Periode awal berdirinya gemeente, Semarang belum mempunyai walikota 

dan pelaksana pemerintahan gemeente adalah gemeentraad yang diketuai oleh 

hoofd van plaatselijke bestuur (pimpinan pemerintah daerah). Singkatnya, 

pemerintahan di tingkat gemeente dipimpin oleh seorang ketua gemeentraad. 

Peraturan tentang pengangkatan walikota baru  ditetapkan pada tahun 1916 dalam 

                                                           
46

 Lim Thian Joe, Riwayat Semarang, Jakarta: Hasta Wahana, 2004, hlm. 217 



55 
 

 
 

Staatsblad No. 507.
47

 Berikut ditampilkan tabel pemimpin gemeente Semarang 

sejak tahun 1906- 1942 beserta keterangan waktu menjabatnya. 

 

Tabel 2.5 

Pemimpin Semarang Tahun 1906-1942 

No Status Nama Pimpinan Semarang Masa Jabatan 

1 

Ketua 

Gemeentraad 

L.R Priester 1906-1910 

2 P.K.W. Kerm 1910-1913 

3 Van Der Ent 1913-1914 

4 J.W. Mejer Panneft 1914-1915 

5 J.A.H.F. Hanozet Gordon 1915-1916 

6 

Walikota 

Ir. D. De Jongh  1916-1927 

7 A. Bagchus 1927-1936 

8 H.R. Boissevain 1936-1942 

Sumber: Demar, Moh, Dkk, 1994, Sejarah Daerah Jawa Tengah, Jakarta: 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventaris dan Dokumentasi 

Sejarah Nasional, hlm. 139. 

 

Pemerintahan kota Semarang dijalankan oleh burgemeester (walikota), 

college van burgemeester (badan pemerintahan), wethouder (pelaksana 

pemerintahan sehari-hari yang dipilih oleh dewan kota), dan gemeentraad (dewan 

kota).
48

 Burgemeester memiliki kedudukan yang kuat karena seorang 

burgemeester berperan sebagai kepala dari semua pegawai. Syarat untuk menjadi 

seorang walikota (burgemeester) yaitu, laki-laki berusia minimal 30 tahun, warga 

negara Belanda, dapat membaca dan menulis dalam bahasa Belanda, Melayu, atau 
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bahasa pribumi lainnya, bertempat tinggal di wilayah kotapraja setempat, dan 

mempunyai ketetapan pajak paling rendah f. 300,-.
49

 Komposisi dari gemeentraad 

didominasi oleh orang Belanda, sehingga kebijakan yang dibuat oleh gemeentraad 

cenderung menguntungkan orang Belanda.  

Kebijakan dari gemeentraad yang dianggap lebih menguntungkan golongan 

Eropa berdampak pada lahirnya berbagai organisasi pergerakan di Semarang. 

Politik etis juga turut membawa dampak besar bagi pemikiran masyarakat 

pribumi. Beberapa masyarakat pribumi yang diijinkan menempuh pendidikan 

kemudian mulai mendirikan berbagai perkumpulan. Dalam hal ini Semarang juga 

turut menjadi saksi berdirinya beberapa perkumpulan. Semarang sering dikenal 

sebagai kota merah, dengan maraknya persebaran paham sosialis dan komunis.  

Pergerakan golongan sosialis dan komunis sangat erat kaitannya dengan 

Sarekat Islam Semarang. Pada tanggal 6 Mei 1917 Sarekat Islam Semarang resmi 

dipimpin oleh Semaoen, di bawah pimpinan Semaoen, para pendukung SI yang 

awalnya berasal dari kalangan menengah mulai beralih ke kalangan buruh, rakyat 

kecil, dan petani.
50

 Perubahan yang terjadi dalam tubuh SI Semarang dipengaruhi 

oleh beberapa hal. Salah satu penyebabnya adalah maraknya wabah pes di 

perkampungan rakyat. Walaupun pemerintah telah melakukan upaya untuk 

mengatasi berbagai masalah kesehatan masyarakat, oleh sebagian golongan 

pemerintah tetap dianggap kurang memperhatikan kondisi kesehatan masyarakat 

sehingga wabah pes menyebar luas di perkampungan dan menyebabkan tingginya 
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angka kematian. Pada kondisi seperti ini SI Semarang tampil sebagai pembela 

kepentingan rakyat dan menunjukkan ketidak puasannya terhadap pemerintahan 

gemeente Semarang. Cara ini menjadikan SI Semarang dengan mudah 

mendapatkan simpati dari masyarakat menengah kebawah. 

Wabah pes yang terjadi di perkampungan rakyat bukan satu-satunya 

penyebab berubahnya haluan dari SI Semarang. Sebelum resmi menjadi 

pemimpin SI, Semaoen memang sudah menyebarkan paham komunis ke dalam 

tubuh SI Semarang bersama beberapa rekannya. Semaoen juga aktif dalam VSTP 

(Vereeniging Van Spoor en Tramwegpersoneel) yang didirikan di Semarang pada 

tahun 1908.
51

 Semaoen merupakan murid dari Sneevliet, seorang sekretaris dari 

sebuah perkumpulan dagang dan memiliki peran besar dalam persebaran paham 

sosialis dan komunis di kalangan orang Belanda dan Pribumi.
52

 Sneevliet 

kemudian mendirikan ISDV (Indische Sociaal Democratische Vereeniging) pada 

tahun 1914, tujuan didirikannya perkumpulan ini adalah untuk menyebarkan 

paham sosialis dan komunis di kalangan masyarakat luas.
53

 Kemudian pada tahun 

1920 ISDV diubah menjadi PKI (Partai Komunis Indonesia) dan diketuai oleh 

Semaoen.
54

 Rekan-rekan Snevliet yang tidak sependapat kemudian memisahkan 

diri dan mendirikan ISDP (Indische Sociaal Democratische Partij).
55

 Pada tahun 

1921, Semaoen mendirikan Revolutionaire Vokcentral yang berpusat di 
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Semarang, tujuannya untuk menyaingi PPKB (Persatuan Pergerakan Kaum 

Buruh) yang dibentuk tahun1919 di Yogyakarta.
56

 

 

F. KEBIJAKAN PEMERINTAH 

 Abad ke-19, Hindia Belanda masih menganut sistem pemerintahan yang 

sentralistik. Pada masa itu pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan 

yang ditujukan bagi masyarakat yang tinggal di Hindia Belanda, salah satunya 

adalah kebijakan yang menjadi awal mula terbentuknya pemukiman berdasarkan 

etnis. Kebijakan ini dikenal sebagai Wijkenstelsel (ketentuan tentang penetapan 

wilayah pemukiman) yang ditetapkan pada tahun 1836. Wijkenstelsel berdampak 

pada pemisahan pemukiman ke dalam tiga kelompok besar yaitu, Europeesche 

Wijk, Chineese en Vreemde Oosterlingen Wijk, dan pemukiman orang pribumi.
57

 

Walaupun kebijakan ini telah dihapuskan sekitar tahun 1915, akan tetapi sisa-sisa 

dari kebijakan itu tidak menghilang begitu saja. Selain Wijkenstelsel ada 

kebiijakan lain yang ditujukan untuk penduduk Semarang pada saat itu. Kebijakan 

itu adalah Passenstelsel  yang merupakan peraturan yang mewajibkan seseorang 

khususnya orang Tionghoa yang akan pergi dari satu tempat ke tempat lain harus 

membawa surat jalan.
58

 Kebijakan Passenstelsel berlaku sejak tahun 1830 sampai 
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dengan 1906.
59

 Passenstelsel dan Wijkenstelsel dibuat untuk mempermudah 

pengawasan masyarakat yang sangat heterogen. 

Masyarakat heterogen di Hindia Belanda khususnya Semarang yang 

semakin meningkat jumlahnya berdampak pada semakin padatnya kawasan 

pemukiman di kota Semarang. Permasalahan terkait pemukiman rakyat kemudian 

menjadi salah satu perhatian di awal abad ke-20. Permasalahan ini turut menjadi 

perhatian dari organisasi-organisasi pergerakan yang biasanya berorientasi pada 

kesejahteraan masyarakat pribumi, khususnya masyarakat yang termasuk dalam 

golongan ekonomi menengah ke bawah. Berbagai organisasi pergerakan rakyat 

kemudian berhasil mendesak pemerintah gemeente Semarang untuk membangun 

perumahan rakyat, khususnya pribumi.
60

  

Pembangunan perumahan rakyat mulai terlaksana setelah adanya Keputusan 

Dewan tanggal 31 Maret 1916 Nomor 64/R yang menetapkan pembangunan 30 

rumah semi-permanen dan 10 rumah tipe A dan tipe B serta 120 rumah tipe D.
61

 

Keputusan ini membuka jalan bagi proyek terbesar gemeente Semarang di bidang 

perumahan rakyat. Setelahnya pemerintah mulai membangun perumahan rakyat 

secara bertahap. Pemerintah gemeente Semarang dalam upayanya memenuhi 

kebutuhan pokok rakyat di bidang papan kemudian membentuk Dienst van het 

Bouwen Woningtoezicht atau dinas pengawasan dan pembangunan rumah. Akan 

tetapi karena kekurangan aparat, wewenang dari dinas ini kemudian dilimpahkan 

kepada Dients van Gemeentewerken. Pembangunan pemukiman rakyat 
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dilaksanakan oleh Woningvereeniging kemudian sekitar tahun 1924 

pelaksanaannya dialihkan kepada N.V. Volkhuisvesting.  

Tidak hanya menangani pelaksanaan pembangunan pemukiman rakyat, 

mulai tahun 1928 N.V. Volkhuisvesting juga menangani pelaksanaan program 

kampongverbetering sampai dibentuknya Kampongverbeteringcommissie tahun 

1938. Kampongverbeteringcommissie berwenang untuk mengatur pelaksanaan 

dan pemberian bantuan dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah gemeente 

dalam pelaksanaan program kampongverbetering. Kampongverbeteringcommissie 

dibentuk berdasarkan Gouverment Besluit Nomor 33 tanggal 25 Mei 1938.  

Sebelum Kampongverbeteringcommissie dibentuk, pemerintah juga 

mengeluarkan regulasi terkait dengan pemberian bantuan dana pada pelaksanaan 

program kampongverbeterering. Peraturan ini tercantum dalam Gouvernements 

Secretarie Nomor 946a/III tanggal 10 Mei 1927. Menurut Gouvernements 

Secretarie Nomor 946a/III tanggal 10 Mei 1927 pemerintah pusat akan 

menanggung setengah dari anggaran belanja dalam pelaksanaan program 

kampongverbetering, sementara setengahnya lagi harus ditanggung oleh 

pemerintah gemeente yang melaksanakan program kampongverbetering.  

Pada tahun 1906 tidak hanya pemerintah setingkat kota yang mendapat 

otonomi, pemerintah setingkat desa atau kampung juga turut mendapatkan 

otonomi untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Otonomi untuk pemerintah 

setingkat desa atau kampung dikenal sebagai De Indische Gemeente Ordonantie 

(IGO) yang tertuang dalam Staatsblad Van Nederlandsch Indie 1906 Nomor 83. 

Otonomi pemerintah desa atau kampung semakin kuat dengan dikeluarkannya 
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Regeeringsreglement pasal 71. Menurut Regeeringsreglement pasal 71 pemerintah 

gemeente tidak bisa turut campur dalam urusan rumah tangga perkampungan yang 

ada di dalam wilayahnya.  

Kebijakan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan masyarakat 

perkampungan terdapat dalam Staatsblad Van Nederlandsch Indie 1914 Nomor 

552. Regulasi ini bertujuan untuk memelihara kesehatan masyarakat 

perkampungan. Isi dari regulasi ini adalah, jika dalam suatu daerah muncul suatu 

penyakit yang disahkan oleh dokter, maka kepala daerah harus 

memberitahukannya kepada kepala pemeliharaan kesehatan, kepala residen, dan 

pejabat dinas kesehatan di daerah terkena bencana.
62

 Langkah awal dari penerapan 

regulasi ini, setiap kepala daerah harus melakukan sosialisasi hidup sehat dan 

mekanisme pelaporan bencana kepada kepala desa setempat.
63
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BAB V 

SIMPULAN 

 

Berdasarkan penelitian mengenai Kampongverbetering dan Perubahan 

Sosial Masyarakat Gemeente Semarang dapat ditarik beberapa kesimpulan. 

Pertama, sejak mendapatkan otonomi dan berstatus sebagai gemeente di awal 

abad ke 20, pemerintah gemeente Semarang mulai berbenah untuk menangani 

berbagai permasalahan dan melaksanakan pembangunan dengan menyesuaikan 

kebutuhan masyarakat yang tinggal di gemeente Semarang. Sejak abad ke-19 

Semarang telah menjadi kota industri dan perdagangan yang cukup besar, hal ini 

menyebabkan perekonomian di kota Semarang berkembang pesat. Pesatnya 

perkembangan ekonomi menjadi magnet yang cukup kuat untuk menarik para 

pendatang dari luar Semarang untuk mengadu nasib di kota ini.  

Banyaknya pendatang yang memasuki kota Semarang kemudian 

berimplikasi pada munculnya berbagai permasalahan terkait dengan pemukiman. 

Permasalahan buruknya kondisi lingkungan di perkampungan juga menjadi salah 

satu masalah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah gemeente Semarang. 

Hal ini karena buruknya kondisi lingkungan di perkampungan kemudian 

berdampak pada buruknya kondisi kesehatan masyarakat yang tinggal di 

dalamnya. Perkampungan rakyat di Semarang abad ke-20 bahkan identik dengan 

wabah penyakit yang menyebabkan angka kematian di Semarang meningkat 

secara drastis.  
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Kedua, program kampongverbetering lahir sebagai solusi untuk mengatasi 

permasalahan buruknya kondisi lingkungan di perkampungan rakyat. Program ini 

dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yaitu faktor kebersihan dan kesehatan, 

faktor politik, dan faktor ekonomi. Dari segi kebersihan dan kesehatan, 

kampongverbetering dilaksanakan sebagai solusi untuk mengatasi buruknya 

kondisi fisik di perkampungan yang kemudian berdampak pada buruknya kondisi 

kesehatan di perkampungan. Dari segi politik, kampongverbetering dijadikan 

sebagai alat stabilisasi politik di Semarang karena mulai banyak organisasi 

pergerakan yang menunjukkan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah 

gemeente yang dianggap diskriminatif dan tidak mampu menangani permasalahan 

di kota Semarang. Dari segi ekonomi, kampongverbetering menjadi langkah 

antisipasi menurunnya kinerja buruh yang banyak bermukim di perkampungan 

dengan tingkat kesehatan yang rendah. 

Kampongverbetering mulai dilaksanakan oleh pemerintah gemeente 

Semarang di tahun 1929. Kampung Pungkuran adalah kampung pertama yang 

diperbaiki melalui program kampongverbetering. Kemudian sampai dengan tahun 

1931 pemerintah gemeente Semarang berhasil memperbaiki tujuh kampung 

lainnya yaitu, kampung Karangasem, Kebonsari, Pederesan, Kebonagung, 

Tamanharjo, Petelan, dan Rejosari. Perbaikan kedelapan kampung ini 

dilaksanakan dalam kurun waktu tiga tahun yaitu 1929-1931. Dana yang 

digunakan dalam perbaikan kampung berasal dari pemerintah pusat dan 

pemerintah gemeente. Pemerintah pusat bertanggungjawab atas 50% anggaran 

dana yang dikeluarkan dalam program kampongverbetering, sementara 50% 
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sisanya menjadi tanggungan dari pemerintah gemeente. Dengan bantuan dana 

yang diberikan oleh pemerintah pusat, program perbaikan kampung yang 

dilakukan meliputi perbaikan dan pengerasan jalan, pembangunan sarana pasokan 

air, sanitasi, dan jika memungkinkan baru akan dilakukan perbaikan rumah. Jika 

pemerintah gemeente menginginkan perbaikan lainnya maka kekurangan 

anggaran dana dalam pelaksanaan harus ditanggung sendiri oleh pemerintah 

gemeente. Selama tahun 1928-1931 pemerintah pusat telah mengeluarkan bantuan 

dana sebesar f. 56.350,- untuk pelaksanaan program kampongverbetering di 

gemeente Semarang.  

Program kampongverbetering telah direncanakan sejak awal Semarang 

berstatus sebagai gemeente, akan tetapi program ini baru terealisasi pada tahun 

1929. Adapun hambatan dalam program kampongverbetering yaitu, adanya 

Regeeringsreglement pasal 71 dalam De Indische Gemeente Ordonantie (IGO) 

tahun 1906. Regeeringsreglement pasal 71 melarang campur tangan pemerintah 

gemeente dalam penyelesaian permasalahan yang ada di perkampungan dalam 

wilayah administrasinya. Hal ini membuat pemerintah gemeente tidak bisa 

menyelesaikan permasalahan buruknya lingkungan dan kesehatan di 

perkampungan hingga Regeeringsreglement pasal 71 dihapuskan pada tahun 1918 

melalui Staatsblad Van Nederlandsch Indie Nomor 482 Tahun 1918. Hambatan 

kedua adalah kosongnya kas negara setelah Perang Dunia I yang membuat 

pemerintah tidak bisa memberikan subsidi untuk pelaksanaan 

kampongverbetering, hal ini membuat pelaksanaan kampongverbetering harus 

tertunda sampai kas negara kembali stabil. Setelah kas negara kembali stabil, 
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pemerintah mengeluarkan aturan mengenai pemberian subsidi dalam pelaksanaan 

kampongverbetering melalui Gouvernements Secretarie Nomor 946a/III tanggal 

10 Mei 1927, yang isinya adalah anggaran belanja dalam program 

kampongverbetering ditanggung oleh pemerintah pusat sebesar 50%, sisanya 

menjadi tanggungjawab pemerintah gemeente. 

Ketiga, program kampongverbetering membawa perubahan bagi masyarakat 

yang tinggal di perkampungan yang tersentuh program ini. Perubahan sosial 

dalam masyarakat perkampungan di gemeente Semarang dapat dikategorikan 

sebagai suatu perubahan yang dikehendaki. Pemerintah sebagai pelaksana 

program kampongverbetering menghendaki masyarakat perkampungan hidup 

dengan cara yang lebih sehat untuk mengurangi penyebaran berbagai wabah 

penyakit di perkampungan.  

Tidak hanya sebagai perubahan yang dihendaki, program 

kampongverbetering juga dapat dianggap sebagai suatu upaya modernisasi 

terhadap masyarakat perkampungan yang sebelumnya hidup dengan cara yang 

tradisional dan tidak terlalu memperhatikan kesehatan. Penulis menganggap 

perubahan yang terjadi di perkampungan sebagai sebuah perubahan yang terarah. 

Ada standar yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam pelaksanaan program 

kampongverbetering, standar yang dimaksud di sini adalah standar kesehatan. 

Pola kehidupan masyarakat Eropa dijadikan model dalam pelaksanaan program 

kampongverbetering.  
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Lanjutan 

 

 
Gambar 13: Kampung Pungkuran Sebelum Kampongverbetering (Sumber: 

Anonim. 1931. Gedenkboek Der Gemeente Semarang 1906-1931: Uitgegeven Ter 

Gelegenheid Van Het Vijf en Twintig Jarig Bestaan Der Gemeente. Semarang: 

N.V. Dagblad De Locomotief. Hlm. 46) 

 

 

 
Gambar 14: Kampung Pungkuran Setelah Kampongverbetering (Sumber: 

Anonim. 1931. Gedenkboek Der Gemeente Semarang 1906-1931: Uitgegeven Ter 

Gelegenheid Van Het Vijf en Twintig Jarig Bestaan Der Gemeente. Semarang: 

N.V. Dagblad De Locomotief. Hlm. 47) 
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Lanjutan 

 

 
Gambar 15: Kampung Karangasem Sebelum Kampongverbetering (Sumber: 

Anonim. 1931. Gedenkboek Der Gemeente Semarang 1906-1931: Uitgegeven Ter 

Gelegenheid Van Het Vijf en Twintig Jarig Bestaan Der Gemeente. Semarang: 

N.V. Dagblad De Locomotief. Hlm. 129) 

 

 

 
Gambar 16: Kampung Karangasem Setelah Kampongverbetering (Sumber: 

Anonim. 1931. Gedenkboek Der Gemeente Semarang 1906-1931: Uitgegeven Ter 

Gelegenheid Van Het Vijf en Twintig Jarig Bestaan Der Gemeente. Semarang: 

N.V. Dagblad De Locomotief. Hlm. 130) 
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Lampiran 6 

Surat Izin Penelitian 

 


