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SARI 

Restu Pratama, Kurnia. 2019. KAMPUNG TUA DIKOTA SEMARANG; 

Kampung Sekayu Tahun 1950 – 2010. Skripsi, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu 

Sosial, Universitas Negeri Semarang. 

Kata Kunci: Kampung, Kampung Tua, Kota, Semarang, Sekayu. 

Kampung merupakan ciri kehidupan bermukim yang bersifat tradisional. Di 

Indonesia banyak kota – kota yang masih memiliki kampung asli kota. Kampung 

tua yang masih bertahan dalam kota dianggap sebagai harta yang sangat berharga 

nilainya. Kampung tua yang hampir punah karena pembangunan modern kota. 

Perkembangan kota tidak jauh dari faktor perekonomian yang mendasari 

modernitas kota tersebut. Ada beberapa kampung tua Kota Semarang yaitu 

Kampung Sekayu, Kampung Gendhingan, Kampung Basahan, Kampung 

Bustaman, dan masih banyak lagi kampung – kampung di Semarang yang memiliki 

ciri khas sebagai kampung tua Kota Semarang.  

Tujuan dari penelitian skripsi ini yaitu, (1) untuk mengetahui bagaimana 

sejarah terbentuknya Kampung Sekayu Kota semarang yang merupakan salah satu 

kampung tua. (2) untuk mengetahui bagaimana kondisi sosial dan perekonomian 

Kampung Sekayu tahun 1950 – 2010, (3) serta untuk mengetahui dampak yang 

terjadi dari perubahan yang terjadi di Kampung Sekayu tahun 1950 – 2010. 

Metode yang digunakan untuk penulisan skripsi ini yaitu memakai metode 

penulisan sejarah secara umum yang terdiri dari; heuristik, kritik sumber, 

interpretasi, dan historiografi. Lingkup spasial penelitian ini adalah Kampung 

Sekayu Kota Semarang, sedangkan lingkup temporalnya mengambil pada tahun 

1950 – 2010, dimana antara tahun tersebut ada terjadinya perubahan alih fungsi 

lahan kampung dan gedung legendarisnya Kota Semarang.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa, (1) Kampung Sekayu terlahir tahun 

1413 sebagai kampung pekayuan yang memiliki arti tempat pengumpulan kayu 

untuk pembangunan Masjid Demak oleh Sunan Kalijaga. (2) Tahun 1950 -  1980 

dimana Gedung Rakyat Indonesia Semarang (GRIS) yang ada di Kampung Sekayu 

menjadi pusat keramaian Kota Semarang yang terkenal dengan wayang orang 

“Ngesti Pandowo” nya, dan berpengaruh pada kehidupan sosial budaya dan

ekonomi Kampung Sekayu. (3) Tahun 1986 – 1995 merupakan tahun – tahun 

konflik dimana dalam internal GRIS terjadi konflik. (4) Sekitar tahun 1997 – 2007 

kondisi GRIS tidak terpakai lagi dan dilelang kepada pihak investor untuk dijadikan 

Mall Paragon. (5) Tahun 2010 merupakan tahun dimana telah berubahnya lahan 

bekas GRIS menjadi Mall Paragon dan mulai beroprasi. (6) Dampak yang 

diakibatkan oleh adanya perubahan berpengaruh kepada Kampung Sekayu baik 

sosial budaya maupun perekonomiannya. 

Dapat disimpulkan bahwa Kampung Sekayu awalnya merupakan tempat 

hiburan masyarakat Semarang dengan adanya GRIS. Seiring berkembangnya 

zaman kesenian dan kebudayaan Jawa tergantikan oleh modernisasi kota kala itu. 

Kampung Sekayu terdampak sosial budaya dan ekonominya dari perubahan GRIS 

sampai dengan Mall Paragon. Perubahan yang tersaji menjadikan Sekayu sekarang 

seperti kampung yang hampir punah di Kota Semarang ini. 
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ABSTRACT 

Restu Pratama, Kurnia. 2019. OLD VILLAGE IN THE CITY OF SEMARANG; 

Sekayu Village In 1950 – 2010. History Department, Faculty of Social Sciences, 

Semarang State University. 

Keyword : Village, Old Village, City, Semarang, Sekayu. 

 The village is a characteristic of traditional living. In Indonesia, many cities 

still have native towns. Old villages that still survive in the city are considered as 

valuable treasures. The old village which is almost extinct because of the modern 

development of the city. The development of the city is not far from the economic 

factors that underlie the modernity of the city. There are a number of old villages 

in Semarang City, namely Sekayu Village, Gendhingan Village, Basahan Village, 

Bustaman Village, and many more villages in Semarang that have characteristics 

as the Semarang Old Village. 

The purpose of this thesis research are, (1) to find out how the history of the 

formation of Kampung Sekayu Kota Semarang which is one of the old villages. (2) 

to find out how the social and economic conditions of Kampung Sekayu in 1950 - 

2010, (3) and to find out the impact that occurred from changes that occurred in 

Kampung Sekayu in 1950 - 2010. 

The method used for writing this thesis is to use the method of writing 

history in general which consists of; heuristics, source criticism, interpretation, and 

historiography. The spatial scope of this research is the Sekayu Village of Semarang 

City, while the temporal scope took place in 1950 - 2010, where between that year 

there was a change in the function of village land and the legendary building of 

Semarang City. 

The results showed that, (1) Sekayu Village was born in 1413 as a pekayuan 

village which means a place for collecting wood for the construction of the Demak 

Mosque by Sunan Kalijaga. (2) In 1950 - 1980, the Semarang Indonesian People's 

Building (GRIS) in Sekayu Village became the center of the bustling city of 

Semarang which was famous for its "Ngesti Pandowo" puppets, and influenced the 

socio-cultural and economic life of Kampung Sekayu. (3) 1986 - 1995 were years 

of conflict where internal GRIS conflict occurred. (4) Around 1997 - 2007, the 

GRIS condition was no longer used and was auctioned off to investors to become 

Paragon Mall. (5) 2010 is the year where the former GRIS land changed into 

Paragon Mall and started to operate. (6) The impact caused by a change affects the 

Sekayu Village both in terms of its social culture and economy. 

It can be concluded that Kampung Sekayu was originally a place of 

entertainment for the people of Semarang with GRIS. As the development of 

Javanese art and culture was replaced by the modernization of the city at that time. 

Sekayu Village has a socio-cultural and economic impact from GRIS's change up 

to Paragon Mall. The changes presented make Sekayu now like this almost extinct 

village in the city of Semarang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

I. Latar Belakang Masalah 

Bangsa Indonesia memiliki banyak provinsi dan kota. Ada 34 provinsi di 

Indonesia yang saat ini terdaftar. Jawa tengah merupakan salah satu provinsi di 

pulau Jawa. Ibu kota provinsi Jawa tengah yaitu Semarang. Kota Semarang 

merupakan Daerah Tingkat II Otonom, berada pada posisi tengah – tengah pantai 

utara Jawa, terletak antara 6 50’ – 7 10’ Lintang Selatan dan 109 35’ 110 50’ Bujur

Timur. Dengan demikian Kota Semarang menjadi jalur lalu lintas darat yang ramai 

antara 3 Daerah Tingkat I (DKI Jaya / Ibu kota RI) Jawa Barat dan Jawa Timur.1  

Awal kelahiran Semarang di jelaskan pada serat kandaning Ringgit Purwa 

naskah KBG Nr.7 yang isinya tentang kedatangan tokoh yang bernama Ki Pandan 

Arang yang diutus oleh Sunan Bonang untuk menyiarkan Agama Islam dikalangan 

para ajar (guru/ pendeta Agama Hindu-Budha) didaerah yang disebut Tirang 

Amper. Pada serat tersebut menjelaskan tentang letak dimana lokasi dari Tirang 

Amper.2 Pada Tirang Amper ini terdapat 10 wilayah para ajar yaitu daerah Derana, 

Wotgalih, Brintik, Gajahmungkur, Pragota, Lebuapia, Tinjomoyo, Sejanila, 

Guwasela, dan Jurangsuru.3 Selain Tirang Amper ada beberapa penyebutan untuk 

1 S. Soetrisno, Inovasi Manajemen Perkotaan Pemerintah Kotamadya Dati II Semarang, 

(Pemerintah Kotamadya Dati II Semarang, 1998), Hlm 7 
2 Budiman. Amen, Semarang Riwayatmu Dulu, (Semarang: Tanjung Sari, 1978), Hlm 61-62 Tirang 

Amper berada disebelah timur dari daerah Bergota sekarang ini, dan berdasarkan jejak – jejak 

sejarah letaknya di daerah Mugas tepatnya pada kompleks makam Ki Pandan Arang yang lokasinya 

berada di sebelah timur dari daerah Bergota. Tirang Amper sebenarnya merupakan daerah kompleks 

makam Ki Pandan Arang di daerah Mugas Atas dan sejumput kawasan di sekitarnya.  
3 Yuliati, Dewi., Menuju Kota Industri, (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2009), 

Hlm 2 
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daerah yang sama misalnya Pulau Tirang. Dalam buku Semarang Riwayatmu Dulu 

menjelaskan ada dua kemungkinan mengapa dinamakan pualu Tirang. 

Kemungkinan pertama, disekitar perairan pulau Tirang pada masa itu 

banyak beting (timbunan pasir atau lumpur yang panjang dimuara sungai atau tepi 

laut) yang muncul akibat proses sedimentasi lumpur. Beting – beting itu oleh para 

nelayan disebut tirang atau tirangan. Dan oleh sebab itu karena adanya beting –

beting itu membentuk jazirah atau semenanjung dan dinamakan pulau Tirang.  

Kemungkinan kedua, nama pulau Tirang itu justru berasal dari pulau Tiram 

karena pada perairan sekitarnya banyak terdapat tiram. Tiram yang dimaksud yaitu 

sejenis lokan (kerang besar yang dapat dimakan) yang dalam ilmu hayat disebut 

Ostrea Imbricata. Dalam serat Kanda Terjemahan Bahasa Belanda naskah KGB 

Nr. 540, telah menyebutkan pulau Tirang berasal dari nama pulo Tirem, sedangkan 

kata Tirem sampai saat ini masih dagunakan masyarakat Semarang untuk menyebut 

lokan jenis Ostrea Imbricata.4 

Setelah Ki Pandan Arang berhasil mengislamkan para ajar yang berada di 

Tirang Amper, kemudian para ajar tersebut mengislamkan pengikutnya. Ki Pandan 

Arang selanjutnya mendirikan pondok alias tempat tinggal baru di daerah Pegisikan 

yang kemudian dikenal dengan nama Bubakan sekarang.5 Banyak para santrinya 

yang ikut pindah bermukim di daerah itu.  

4 Budiman. Amen, Semarang Riwayatmu Dulu, (Semarang: Tanjung Sari, 1978), hlm 7 
5 Bubakan berasal dari kata bubak yang berarti membuka sebidang tanah dan menjadikannya sebagai 

tempat tinggal. Ibid.Hlm 76-77. Pada masa Ki Ageng Pandan Arang bubakan sekarang masih 

merupakan wilayah pegisikan atau pantai. Menurut R.W. Van Bemmele, pantai Semarang yang pada 

masa Mataram Hindu terletak di daerah perbukitan Bergota, mengalami perluasan ke arah utara 
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Kota Semarang muncul di awali oleh Ki Ageng Pandan Arang yang turun 

gunung dari Bergota membangun masjid di kawasan dekat dengan kali Semarang. 

Beliau membangun masjid dan di sekeliling masjid di pakai para santrinya untuk 

bermukim. Kawasan ini di beri nama oleh Ki Ageng Pandan Arang kawasan 

Kemesjidan.6 

Masjid yang di bangun Ki Ageng Pandan Arang dijadikan sebagai pusat 

untuk kegiatan dan penyebaran Agama Islam. Semakin banyak santri yang belajar 

dengan beliau untuk mendapat ilmu. Semakin banyak pula percampuran 

kebudayaan yang membaur di kawasan pesantren. Banyak kebudayaan yang di 

bawa santri luar Semarang yang kemudian menjadikan Semarang memiliki banyak 

kultur budaya yang beragam. Selain dari pesantren, banyaknya pertumbuhan 

budaya luar Semarang juga di dukung dari segi perdagangan yang keluar masuk di 

Kota Semarang. Diantaranya yang berkembang di kawasan permukiman orang-

orang cina di wilayah Simongan, Gedung Batu yang berdekatan dengan pelabuhan 

di Bergota.7 

Indonesia terkenal dengan banyaknya suku dan budaya. Dari banyaknya 

suku dan budaya tersebut menjadikan banyak pula hasil dari kebudayaan dari salah 

satu suku. Suku dapat juga dikatakan sebagai masyarakat. Dalam menghasilkan 

sebagai akibat pengendapan lumpur yang dibawa oleh Kali Garang yang bermuara di Laut Jawa. 

Sebagai akibat proses pengendapan itu, sekarang garis pantai mengalami penambahan sekitar 4 

sampai 5 km kearah utara. Periksa Yuliati, Dewi., Menuju Kota Industri, (Semarang: Universitas 

Diponegoro Semarang, 2009), Hlm 13 
6 Wijarnaka, SEMARANG TEMPO DULU Teori Desain Kawasan Bersejarah(Yogyakarta: 

Ombak, 2007) Hlm 28 
7 Pemerintah Daerah Dati II Semarang. Sejarah Kota Semarang (Semarang: 1979) Hlm 36 
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budaya pastilah dari suatu tempat yang mereka tinggali. Masyarakat tidak jauh 

hubungannya dari perkampungan.  

Perkampungan berasal dari kata dasar kampung yang memiliki arti suatu 

daerah dimana terdapat beberapa rumah atau keluarga bertempat disana. 

Perkampungan sendiri memiliki definisi kelompok rumah yang menempati suatu 

daerah. Kampung menurut Murray (1994) dalam Jurnal RUANG di definisikan 

sebagai permukiman yang penghuninya berstatus sosial – ekonomi rendah dan 

kondisi rumah mereka dibawah standard.8  

Semarang merupakan sebuah kota yang memiliki banyak kawasan kuno 

yang dibangun pada zaman penjajahan Belanda ataupun pada masa sebelumnya. 

Beberapa kawasan kuno tersebut merupakan kampung-kampung tradisional yang 

didirikan oleh penduduk setempat untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal 

dan penghidupan. Kebanyakan dari kampung-kampung yang didirikan oleh 

penduduk setempat berada didekat lokasi pusat pemerintahan dan perdagangan, 

yakni di sekitar Kota Lama yang merupakan pusat permerintahan Kotapraja 

Semarang pada masa pendudukan Belanda. Menurut Santoso pada buku 

perkembangan kota dan arsitektur kolonial belanda di Surabaya mengatatakan 

bahwa Pulau Jawa dibagi menjadi 2 daerah geografi yaitu pedalaman dan pesisir.9

Pada masa setelah kemerdekaan Indonesia, kampung-kampung tersebut di angkat 

8Evansyah, Eggy dan Paulla Dewy, Santy. Kebertahanan Kampung Tua Sekayu Terkait Keberadaan 

Mal Paragon Di Kota Semarang. (Semarang : Jurnal Ruang. Vol. 2 No.1, 2014). Hlm 302 

9 Handinoto, Perkembangan kota dan arsitektur kolonial Belanda di Surabaya, (ANDI OFFSET: 

Yogyakarta, 1998), Hlm 9 
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statusnya sebagai sebuah kelurahan sendiri-sendiri. Termasuk Kampung Sekayu 

yang terletak di sekitaran Jalan Pemuda Semarang.  

Semarang sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia untuk ukuran kota 

metropolitan. Gaya hidup masyarakat yang telah bergeser dari kampungan menjadi 

modernisasi. Maka dari itu banyak kampung di Semarang yang tergusur karena 

pembangunan modern. Terbentuknya sebuah kota yakni dari sebuah beberapa 

kampung berevolusi menjadi modern dan akhirnya menjadi sebuah kota. 

Perkembangan Semarang semakin banyak dalam hal pembangunan fisik maupun 

infrastruktur dikala rezim orde baru. Banyaknya pertumbuhan permukiman yang di 

bangun menjadikan permukiman kampung asli Semarangan semakin terhimpit 

dengan peralihan fungsi lahan. Simbol – simbol kemajuan fisik dimulai sesudah 

program pembangunan Orde Baru. Pantai Semarang menjadi Kawasan perumahan 

Tanah Mas dan Semarang Indah Regency sedangkan tidak jauh dari lokasi tersebut 

muncul Taman Mini Jawa Tengah dan PRPP, dan banyak lagi pemukiman yang 

mulai bermuculan seperti pemukiman di daerah Sampangan, bukit-bukit di 

Ngaliyan, Jrakah, dan Krapyak.10 

Semarang memiliki sejarah panjang dari segi pemerintahan dahulu sampai 

sekarang. Banyaknya pergantian pemimpin dari segi pemerintahan mempengaruhi 

tatanan kota ataupun kebijakan kebijakan yang diambil pada kepemimpinan yang 

berlangsung. Pada dasarnya Kota Semarang sendiri memiliki beberapa kawasan 

yang bersejarah, misalnya kawasan Jalan Pemuda, merupakan embrio dasar 

10 Djawahir Muhammad, Semarang Sepanjang Jalan Kenangan, (Semarang: Pustaka Semarang, 

1996), hlm. 20 
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rancangan Kota Semarang tertata dengan rapi mulai dari zona hunian, zona jasa dan 

pameran, zona pemerintahan. Dalam perkembangannya kawasan Pemuda telah 

berubah yang dulunya di tanami pohon asam yang di tanam arang – arang (di tanam 

dengan jarak tertentu) sekarang telah di tebang dengan alasan untuk kendaraan 

bermotor. Tetapi pada dasarnya kawasan Pemuda tidak banyak mengalami 

perubahan yang signifikan.11 

Dalam buku sosiologi perkotaan, kota dianggap sebagai akuarium 

perubahan. Didalamnya peradaban manusia terus bergerak dan berubah. Peradaban 

manusia, gaya hidup, dan fisik kota begitu cepat berubah, sementara antisipasi 

sistem kota dan mekanisme kontrol umumnya berjalan perlahan.12 Perubahan yang 

begitu mencolok dalam perjalanan Kota Semarang ini banyak terjadi di perubahan 

fisik, kondisi sosial dan ekonomi. Dalam perubahan fisiknya, Semarang banyak 

bertransformasi menjadi kota yang milenial. Misalnya pengalihan fungsi lahan 

dikarenakan adanya investor yang menjadi aktor dalam menjadikan kota Semarang 

sebagai kota milenial. Mall Paragon berdiri diatas tanah yang dahulunya terdapat 

bangunan Gedung Rakyat Indonesia Semarang atau juga sering disebut GRIS. 

Gedung GRIS merupakan contoh dari perubahan fungsi yang dahulunya dikelola 

oleh yayasan guna untuk memberikan hiburan rakyat Semarang sekarang menjadi 

milik investor dibangun sebuah pusat perbelanjaan atau sering disebut mall. 

Pengaruh adanya mall Paragon sangat berdampak pada kampung Sekayu yang ada 

di belakangnya. Baik dari segi sosial maupun ekonominya. Seiring berkembangnya 

11 Wijarnaka, SEMARANG TEMPO DULU Teori Desain Kawasan Bersejarah(Yogyakarta: 

Ombak, 2007) Hlm 55 
12 Kartono. Drajat Tri, Sosiologi Perkotaan, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2010), hlm. 8.5 
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zaman, Semarang semakin maju di tandai dengan pertumbuhan pembangunan Kota 

Semarang. Pusat – pusat perbelanjaan modern mulai berdiri dan tata kota di atur 

sedemikian rupa untuk menjadi daya tarik kota pada turis domestik maupun manca 

negara. Disisi lain adanya perkembangan yang kian pesat ada beberapa 

perkampungan asli yang berdiri di tengah Kota Semarang semakin tergerus oleh 

pembangunan modernisasi kota yang pesat. Adapun beberapa kampung yang di 

anggap mulai punah pada tahun 1990 an di Kota Semarang yang salah satunya 

adalah Kampung Sekayu yang ada dikawasan Bojong Semarang. Jalan Bojong 

Semarang yang sekarang menjadi Jalan Pemuda dahulu merupakan kawasan ramai 

tersusun rapih dan padat. Banyak bangunan jaman dahulu berubah alih fungsi 

disepanjang Jalan Bojong. Diantaranya perubahan di Kampung Sekayu yang di 

lewati Jalan Bojong yakni kantor balai kota yang dahulunya merupakan villa orang 

Belanda sekarang menjadi kantor pemerintahan pusat Kota Semarang, kemudian 

gedung GRIS (Gedung Rakyat Indonesia Semarang)13 sekarang menjadi pusat 

perbelanjaan dan hotel Paragon. Masih banyak lagi perubahan perubahan yang 

terjadi hingga penulis tertarik untuk mengangkat tulisan yang bertemakan 

“KAMPUNG TUA DIKOTA SEMARANG; KAMPUNG SEKAYU TAHUN 

1950– 2010”  

II. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang diatas, dapat diuraikan  permasalahan yang 

diangkat dalam penulisan yaitu sejauh mana permasalahan tentang Sejarah 

Kampung tua dikota Semarang yang berpusat pada Kampung Sekayu Kota 

13Tio. Jongkie, Kota Semarang Dalam Kenangan, (Semarang: 2002), Hlm. 41 
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Semarang. Adapun permasalahan dapat dijabarkan lagi menjadi tiga rumusan 

masalah yaitu:  

1. Bagaimana sejarah awal Kampung Sekayu Kota Semarang? 

2. Bagaimana perubahan Kampung Sekayu dari segi sosial budaya dan 

ekonomi akibat adanya GRIS hingga menjadi Paragon 1950 - 2010? 

3. Apa dampak yang ditimbulkan perubahan GRIS menjadi Paragon  terhadap 

Kampung Sekayu 1950 - 2010 ? 

III. Tujuan Penelitian 

Dalam suatu penelitian tidak akan berarti jika dalam pelaksanaannya tidak 

mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas, maka dalam penelitian ini bertujuan 

untuk : 

Tujuan umum  

1. Melatih daya pikir kritis, analitis, sistemastis dan objektif dalam 

mengkaji peristiwa. 

2. Mengembangkan disiplin intelektual terutama profesi dalam bidang 

sejarah. 

3. Sarana mempraktikkan penerapan metodologi penelitian sejarah. 

4. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar ilmu sejarah. 

Tujuan khusus 

1. Mendeskripsikan bagaimana sejarah sebuah kampung tua di Kota 

Semarang.  
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2. Menjelaskan seluk beluk keadaan Kampung Sekayu pada tahun 1950 –

2010. 

3. Menjelaskan keadaan masyarakat Kampung Sekayu dari tahun 1950 –

2010. 

IV. Manfaat Penelitian 

Bagi pembaca  

1. Menambah wawasan pembaca terutama tentang Kampung 

Sekayu Kota Semarang tahun 1950 – 2010. 

2. Hasil penulisan ini di harapkan menjadi acuan untuk penulisan 

selanjutnya yang menyangkut tema tentang Kampung Sekayu 

Kota Semarang tahun 1950 – 2010.  

Bagi penulis  

1. Tulisan ini menjadi tolak ukur kemampuan penulis dalam 

menganalisa dan merekonstruksi sebuah peristiwa sejarah yang 

di sajikan dalam bentuk tulisan. 

2. Melatih penulis untuk lebih berpikir kritis dan objektif dalam 

penelitian. 

3. Skripsi ini diharap dapat menambah referensi sejarah Kampung 

Sekayu Kota Semarang tahun 1950 – 2010. 

V. Ruang Lingkup Peneltian 

Sebuah penelitian diperlukan adanya pembatasan ruang lingkup tulisan 

yang akan diteliti guna menetukan batasan – batasan yang akan ditulis dan 
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disajikan. Dalam penulisan sejarah ada dua ruang lingkup yang diterapkan yaitu 

ruang lingkup spasial dan ruang lingkup temporal.  

Ruang lingkup spasial memiliki arti batasan mengenai tempat terjadinya 

suatu peristiwa sejarah. Pada ruang lingkup spasial ini mengambil wilayah 

Semarang, dimana Semarang itu merupakan daerah dimana kampung Sekayu itu 

berada.  

Ruang lingkup temporal yaitu batasan tentang jarak waktu yang akan 

dibahas. Dalam penelitian ini mengambil batasan waktu dari tahun 1950 – 2010. 

Pada tahun 1950 dimana mulai adanya pemindahan – pemindahan status 

kepemilikan gedung – gedung dari tangan Belanda kepada Republik Indonesia. 

Kemudian pada tahun – tahun selanjutnya pengalihan fungsi gedung – gedung yang 

ada disekitar kampung Sekayu. Misalnya pada tahun 1990-an gedung GRIS 

bergejolak adanya sengketa pemilikan. Dan akhirnya tahun 2000-an dibeli oleh 

paragon guna dijadikan pusat perbelanjaan. Dan tahun 2010 mulai beroprasinya 

pusat perbelanjaan tersebut.  

VI. Kajian Pustaka 

Pada sebuah penelitian pastilah banyak menggunakan referensi bacaan 

untuk dapat menganalisis sebuah peristiwa yang akan di tulisnya. Ada beberapa 

referensi yang di gunakan dalam penulisan Kampung Sekayu ini. Secara garis besar 

sumber sejarah dapat di bedakan menjadi berbagai macam sumber misalkan:  

Pertama sumber material atau kebendaan yaitu sumber berupa benda yang dapat di 

pegang dan dilihat, contohnya dokumen, arsip, surat, catatan harian, foto, file, dan 
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lain – lain. Kedua sumber immaterial atau nonkebendaan contohnya tradisi, 

kepercayaan, agama, dan lain – lain. Ketiga sumber lisan yaitu cerita, saga, balada, 

anekdot, dan fonograf.14 Banyak sumber referensi yang dapat di gunakan untuk 

dapat menjelaskan bagaimana yang sebenarnya kejadian kala itu terjadi, misalkan 

sumber primer dari berupa koran / surat kabar atau bisa dari arsip yang berkaitan 

dengan peristiwa yang di tulis. Dalam kajian pustaka yakni kajian tentang buku atau 

jurnal apa saja yang akan di pakai dalam melakukan penulisan sebuah peristiwa 

sejarah.  

Pada referensi yang pertama ada jurnal yang berjudul “Kebertahanan 

Kampung Tua Sekayu Terkait Keberadaan Mal Paragon Di Kota Semarang”.

Jurnal ini merupakan jurnal “Ruang” volume 2 tahun 2014 dengan nomor issn

1858-3881 ditulis oleh Eggy Evansyah dan Santy Paulla Dewi dari UNDIP di 

keluarkan pada tahun 2014 Pada jurnal ini di jelaskan bagaimana kondisi perubahan 

dari mulai perekonomian masyarakat Kampung Sekayu. Kemudian di jelaskan juga 

bagaimana kondisi tata wilayah, perubahan fungsi bangunan yang ada di sekitar 

kampung sekayu. Pada hal ini jurnal ini sangat membantu peneliti untuk dapat 

membuat tulisan yang kiranya bisa lebih baik dari tulisan sebelumnya. Selain itu 

jurnal ini menjadikan patokan peneliti lebih menggali dari sisi sejarahnya.  

Kelebihan jurnal Ruang tetang Kampung Sekayu ini adalah dijelaskannya 

beberapa kondisi Kampung Sekayu secara detail. Dijelaskan mulai dari 

14 Pranoto. Suhartono W, Teori Metodologi Sejarah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), Hlm. 32 
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karkateristik kampung, penggunaan lahan dari kawasan Kampung Sekayu, hingga 

rekomandasi bagi masyarakat Kampung Sekayu mengenai keberadaan Mall 

Paragon. Kelebihan inilah yang dimanfaatkan penulis untuk dapat menjelaskan 

tentang Kampung Sekayu. Pada jurnal ini juga dijelaskan perubahan alih fungsi 

lahan yang ada di Kampung Sekayu. Selain itu tulisan jurnal ini dapat di pahami 

secara mudah dan dilengkapi dengan grafik yang mudah dibaca, menjadikan 

pembaca dapat memahami dengan mudah apa yang disampaikannya. Ada 

kelebihan  lain yakni jurnal ini merupakan karya ilmiah yang dapat 

dipertanggungjawabkan isinya tidak hanya suatu karangan cerita dari seseorang 

tetapi ditulis menggunakan data – data yang valid.  

Untuk kekurangannya jurnal ini kurang membahas bagaimana keadaan 

sekitar tahun 1950 an yang terjadi di Kampung Sekayu yang berkaitan dengan 

tulisan penulis. Sehingga diperlukannya sumber lain untuk pelengkap sehingga 

dapat melengkapi sumber tulisan ini.  

Kemudian referensi kedua yaitu buku dari editor Freek Colombijn, dkk. 

Buku yang berjudul “Kota Lama Kota Baru : Sejarah Kota Kota di Indonesia 

Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan.” Memiliki tebal 604 halaman dengan sampul 

warna hijau. Cetakan pertama dari penerbit Ombak dari tahun 2005.  

Buku ini berisi tentang berbagai macam artikel yang membahas sejarah 

kota. Membahas tentang dampak dari dekolonialisasi terhadap kota kota di 

Indonesia. Pengelompokan artikel – artikel berdasarkan pokok bahasan di 

dalamnya. Kelompok pertama terdiri atas artikel yang benar – benar melihat dalam 
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suatu perspektif jangka panjang. Ada rangkuman tentang jenis konstruksi 

perumahan sebelum Perang Dunia II kemudian pada dua artikel berikutnya 

membahas tentang pembangunan Kota Yogyakarta dan yang satunya membahas 

tentang perkembangan Kota Manado, yang pembangunannya lebih awal dibanding 

Kota Yogyakarta.  

Kelompok artikel kedua menggambarkan tentang perencanaan kota dan 

perumahan. Ada penyajian perencanaan kota secara umum dan khusus dalam 

menganalisis satu Kota Semarang. Kemudian juga pemukiaman rakyat di 

Semarang. Selain Semarang juga di bahas Kota Bandung. Pada bagian ini 

menyuguhkan perubahan – perubahan dalam pembangunan lingkungan pada kota 

yang tergolong menengah dan kota besar.  Pembangunan kota mengalami gangguan 

selama pendudukan Jepang dan revolusi Indonesia, dan butuh waktu untuk memulai 

kembali perencanaan kota tersebut. Warisan kolonial masih dapat dilihat beberapa 

lama setelah kemerdekaan.  

Kelompok artikel berikutnya membahas tentang sejarah sosial. Artikel –

artikel yang tergabung dalam kelompok perubahan sosial menekankan karakter –

karakter kosmopolitan dari beberapa kota di Indonesia dalam kurun periode 

dekolonialisasi. Penduduk etnis asing betul – betul terintergrasi dengan kehidupan 

masyarakat kota. Kelompok artikel selanjutnya membahas tentang pembangunan 

ekonomi di kota. Seperti literal mengenai tumbuhnya prasarana yang mendukung 

pertumbuhan ekonomi di kota. Kemudian pada bagian selanjutnya di bahas melihat 

bangunan bersejarah diperlakukan sekarang ini. Kelompok artikel yang terakhir 

berbicara tentang beragam topik yang di bahas, namun kesemuanya menggunakan 
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pendekatan baru. Artikel – artikel ini memiliki tiga karakteristik. Pertama berkait 

dengan salah satu aspek kehidupan kota dan tidak berusaha menjelaskan 

pertumbuhan kota secara menyeluruh. Kedua memaparkan topik – topik yang 

relatif baru. Ketiga ditulis berdasarkan sumber premier.  

Kontribusi buku ini untuk penulis yaitu sangat mempengaruhi tulisan karena 

banyak yang penulis gunakan pada bagian bagian yang di butuhkan. Misalnya 

adanya artikel – artikel yang berkaitan dengan perkotaan bahkan juga 

perkampungan yang relevan dengan penulisan skripsi ini. Kemudian selain 

perkotaan juga membahas tentang bagaimana sejarah sosial dan ekonomi. Bahkan 

ada artikel yang membahas tentang bangunan bersejarah yang akan dibahas juga 

dalam penulisan skripsi ini.  

Kekurangan buku ini untuk penelitian terkait Kampung Sekayu adalah 

kurangnya artikel yang membahas  membahas yang spesifik untuk Kampung 

Sekayu Kota Semarang. Isinya lebih khusus pada kota kota di Indonesia termasuk 

Semarang. Tetapi kurang spesifik bagaimana keadaan kampung kota yang ada di 

Semarang.  

Kelebihan buku ini banyak sekali manfaat dalam penulisan skripsi ini. 

Mulai dari isi yang terkandung dalam artikel terutama dalam salah satu artikel yang 

berjudul “Pemukiman Rakyat Di Semarang Abad XX: Ada Kampung Ramah

Anak.” Karya Radjimo Sastro Wijono pada halaman 148 memiliki kaitan dengan 

tema penelitian yang di tulis. Guna untuk menjelaskan bagaimana gambaran 

pemukiman rakyat di Semarang pada abad XX. Serta dalam artikel bagian lainnya 
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yang berjudul The City Planning Of Semarang 1900-1970 pada halaman 118 juga 

menjelaskan bagaimana perkembangan Kota Semarang dalam pembangunan dari 

zaman pendudukan Belanda sampai setelah perang kemerdekaan Indonesia. Pada 

bagian itu penulis dapat mengaitkan dengan penelitian karena ada bagian yang 

menarik untuk di bahas dalam penelitian ini untuk digunakan sebagai sumber data. 

Selain itu buku ini merupakan buku yang tersusun dari beberapa artikel, dimana 

setiap artikelnya merupakan hasil penelitian yang disusun dengan cara ilmiah. 

Referensi ketiga ada buku “Semarang Tempo Dulu teori desain kawasan 

bersejarah” yang ditulis oleh Wijarnaka dan memiliki tebal 190 halaman. Buku ini 

pada bagian satu menjelaskan tentang kriteria kawasan di Semarang. Pada sub 

babnya menjelaskan Kampung Kauman yang menjadi cikal bakal budaya khas 

Semarang. Pertumbuhan budaya asli Semarang berasal dari Kampung Kauman 

yang menjadi cikal bakal Kota Semarang seperti sekarang ini. Secara garis besar 

pada bagian ini menjelaskan tentang Kampung Kauman yang menjadi cikal bakal 

berkembangnya Kota Semarang dan menjadi pusat islam di Semarang dan juga 

munculnya tradisi Dugderan15 sebagai tradisi budaya khas Kota Semarang. 

Kemudian pada bagian lainnya menjelaskan tentang perumusan teori 

desain. Pada bagian ini buku Semarang tempo dulu menjelaskan tentang teori 

kawasan bersejarah. Menjelaskan beberapa teori yang di pakai mewujudkan 

kawasan bersejarah yakni teori tipomorfologi, teori konseptual dan teori perspektif. 

Kemudian bagian lain menjelaskan ide dasar untuk Semarang. Ini merupakan 

15Wijarnaka, SEMARANG TEMPO DULU Teori Desain Kawasan Bersejarah, (Yogyakarta: 

Ombak, 2007), Hlm. 16 
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bagian yang menjelaskan bagaimana ide – ide yang pantas untuk di gunakan dalam 

menata Kota Semarang dan menjelaskan ide – ide penulis mengenai pengembangan 

Kota Semarang.  

Buku Semarang tempo dulu ini memberikan masukan terutama tentang pola 

perkampungan kuno di Semarang yang di bahas pada bagian pertama. Pada bagian 

pola perkampungan Semarang di Kauman setidaknya menjadikan pandangan 

penulis untuk bagaimana kiranya bentuk lampau pola perkampungan yang 

terbentuk di Kampung Sekayu.  

Kelebihan buku dari wijarnaka ini adalah membantu pembaca memahami 

bagaiamana desain kawasan Kampung Kauman Semarang dan menjelaskan tentang 

teori kawasan bersejarah yang ada di Kota Semarang. Jadi secara umum buku ini 

membantu pada penulisan skripsi ini menyampaikan bagaimana gambaran tentang 

Kampung Sekayu yang dibahas pada bab 3 dilihat dari arsitektur budayanya. Dalam 

hal lain buku ini merupakan hasil karya ilmiah yang dapat dipastikan keabsahan 

sumber – sumber yang digunakannya.  

Buku keempat yaitu berjudul “Kota Semarang Dalam Kenangan” karangan

Jongkie Tio yang memiliki cover bergambarkan lambang kota madya daerah 

tingkat II Semarang memiliki jumlah halaman sebanyak 137. Buku ini berisi 

tentang bagaimana Semarang tempo dulu dari mulai asal nama Semarang dan juga 

di ceritakan dalam buku bagaimana lahirnya Kota Semarang. Tidak hanya 

pembentukan Kota Semarang saja melainkan banyak hal yang di bahas dalam buku 

ini. Berikut beberapa bahasan yang tertuang dalam buku ini yaitu kedatangan orang 
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– orang tionghoa ke Semarang, Bukit Simongan salah satu tempat bersejarah, Kota 

Semarang di bawah pemerintahan kolonial Inggris, sarana transportasi di 

kembangkan di Semarang, keramaian bersifat internasional pernah di gelar di 

Semarang, makanan – makanan yang ada di Semarang juga membahas peristiwa 

pertempuran lima hari di Semarang. Buku ini banyak membahas bangunan lama 

yang banyak mengalami perubahan bahkan ada yang sampai di lenyapkan dan di 

ganti bangunan baru.  

Peran serta buku ini dalam melengkapi tulisan ini yaitu salah satunya ada 

bagian yang membahas tentang bagaimana perjalanan sebuah gedung yang 

bertempat di sekitar Kampung Sekayu yang menjadi daya tarik untuk di jadikan 

pokok bahasan. Pada halaman 41 di jelaskan mengenai gedung GRIS yang 

merupakan bagian dari Kampung Sekayu. Di gedung GRIS banyak kenangan yang 

salah satunya tempat hiburan bagi rakyat Semarang. Di gunakan sebagai bioskop 

dan pertunjukan wayang orang yang terkenal sampai sekarang.16  

Kelebihan buku dari pak Jongkie Tio ini yaitu adanya teks yang ditulis 

merupakan hasil cerita pribadi dengan gaya bahas yang khas. Dari situlah buku ini 

dipakai karena menurut penulis sangat cocok untuk menceritakan bagaimana 

keadaan Kota Semarang tempo dulu. Kemudian adanya hal yang relevansi bagi 

penulisan penelti buku ini bisa membantu dalam hal isi. Baik dalam menjelaskan 

perkembangan Kota Semarang maupun lebih spesifik dalam lingkup sekitar 

16 Tio. Jongkie, Kota Semarang Dalam Kenangan, (Semarang: 2002), Hlm. 41 
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Kampung Sekayu, dalam hal ini menjelaskan tentang bagaimana perubahan dari 

awal mulanya gedung GRIS seperti dijelaskan pada paragraf sebelumnya.  

Adapun kekurangannya yaitu gaya bahasa yang khas orang dulu bercerita. 

Pola bahasa yang kurang mudah di pahami bagi anak zaman sekarang. Kekurangan 

lain pada buku ini yaitu buku ini bukan merupakan karya tulisan ilmiah yang 

menggunakan sumber – sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Buku ini 

merupakan cerita pribadi dari Bapak Jongkie Tio yang dirangkum kemudian 

dijadikan sebuah buku.  

Buku ke lima yaitu buku yang berjudul “Sejarah Kota Semarang (1900 –

1950)” karya dari Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Sejarah Dan 

Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Sejarah Nasional tahun 

1985 dengan tim penyusun Hartono Kasmadi dan Wiyono. Buku ini memiliki tebal 

120 halaman ditambah dengan lampiran manjadi 133 halaman. Mengupas tentang 

bagaimana perkembangan yang terjadi tentang apa saja yang ada di Kota Semarang 

dari mulai perkembangan demografis dan tata fisik kota hingga keadaan sosial 

masyarakat Kota Semarang. Perkembangan demografis Kota Semarang di tahun 

lima puluhan meningkat pesat dari desa ke kota karena di desa di rasa kurang aman. 

Hal ini yang menjadikan munculnya masalah sosial seperti pemukiman, kesehatan, 

pendidikan, perekonomian dan sebagainya. Terlebih lagi pada saat itu Semarang 

belum sepenuhnya pulih akibat perang kemerdekaan. Pada perkembangan fisik 

Kota Semarang dijelaskan mulai dari awal terbentuknya Semarang oleh seorang 

tokoh yang di kenal dengan Ki Ageng Pandan Arang 1 yang ingin mengislamkan 

orang – orang Hindu di daratan Tirang Amper (bukit – bukit Mugas atas atau 



19 

Bergota). Pada masa pemerintahan Ki Ageng Pandan Arang 1 sekitar tahun 1476 

bahwa Kota Semarang telah di bentuk sebagai kota. Maka itulah di tetapkan sebagai 

hari jadi Kota Semarang sampai sekarang.17 Adapun fisik kota pada saat itu di bagi 

dalam beberapa zona yaitu zona daerah dalam (kota pusat kabupaten), zona kota 

benteng, zona Kampung Cina, zona Kampung Jawa, dan zona Kampung Melayu 

dan Arab. Pada bagian ke tiga dijelaskan bagaimana latar belakang kehidupan sosial 

masyarakat Semarang dari mulai pola pelapisan sosial, pola pekerjaan dan tempat 

tinggal, juga di jelaskan organisasi – organisasi yang pernah tumbuh di Semarang. 

Selain itu banyak di jelaskan pada bagian lain mengenai kehidupan ekonmi 

masyarakat Semarang. Banyaknya industri yang berkembang di Kota Semarang 

sendiri merupakan salah satu penopang perekonomian masyarakat. Perkembangan 

angkatan kereta api juga pelabuhan juga ikut andil dalam membangun 

perekonomian Kota Semarang.  

Pada bagian lain menjelaskan adanya peranan masyarakat Cina yang 

menetap di Semarang, adanya masyarakat cina juga menjadikan Semarang 

memiliki berbagai macam kebudayaan dengan salah satunya upacara pemujaan 

Sam Po yang di gelar masyarakat Cina.  

Dengan buku ini peneliti dapat mengetahui bagaimana latar belakang secara 

umum dari masyarakat Semarang sendiri dan dapat di jadi acuan guna 

17 Kasmadi. Hartono Dan Wiyono,  Sejarah Sosial Kota Semarang (1900 – 1950),  (Jakarta : 

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1985), Hlm. 24 
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menggambarkan bagaimana kehidupan yang terjadi di Kampung Sekayu Kota 

Semarang. 

Kelebihan buku “Sejarah Sosial Kota Semarang” ini adalah buku ini 

merupakan hasil karya ilmiah yang disusun dari penelitian yang dijadikan buku. 

Relevansi buku ini dalam penelitian yaitu adanya penjelasan gambaran umum yang 

dapat di contoh untuk penulisan. Tetapi dalam tahunnya setelah buku ini 

membahasnya. Dapat dijadikan pandangan bagaimana keadaan Kota Semarang 

yang terjadi sebelum tahun yang dibahas dalam penelitian. 

Kekurangannya dari buku ini yaitu terlalu luasnya scope spasial yang 

dibahasnya sehingga tidak mendetail secara khusus pada satu daerah saja. 

Sedikitnya sumber referensi yang disampaikan dalam narasinya, sehingga kurang 

jelas bahwa adanya kutipan siapa saja yang diambil dari referensi yang 

digunakannya.  

Kemudian ada buku ke enam yang di gunakan oleh pengarang dengan judul 

“Semarang Riwayatmu Dulu” oleh Amen Budiman. Buku ini memiliki tebal 268

halaman. Berkontribusi besar dalam penulisan tentang Kota Semarang. Dalam buku 

ini banyak di jelaskan detail bagaimana perjalanan Semarang hingga menjadi salah 

satu  kota besar di Indonesia. Terlebih di buku ini penulis mendapatkan banyak 

sumber yang akurat seperti banyak serat serat yang di cantumkan pada bagian 

bagian terjadinya Kota Semarang. Serat-serat yang terlampir bisa menambah 

referensi bagi penulisan skripsi. Adanya cerita pejalanan panjang dari mulai Ki 

Pandan Arang yang menempati sebuah daerah yang bernama Pulau Tirang Amper 
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di halaman 61. Pada penjelasan tersebut penulis bisa memahami bagaimana 

dahulunya Semarang bisa terjadi. Dengan serat serat yang tercantum menjadikan 

buku ini layak di jadikan referensi untuk sebuah penulisan ilmiah.  

Kontribusi dalam penulisan ini menjelaskan bagaimana terjadinya dataran 

Semarang secara mendetail dalam penyampaiannya. Walaupun tidak secara 

langsung membahas pokok pikiran yaitu tentang kampung sekayu buku Semarang 

Riwayatmu Dulu karya Amen Budiman ini menjelaskan bagaiamana terjadinya 

Semarang dalam hal latar belakang untuk penulisan ini.   

Kelebihan buku karya Amen Budiman ini dikaitkannya serat – serat kuno 

jawa yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana terbentuknya Kota Semarang. 

Dalam relevansinya pada peneltian ini digunakan sebagai pelengkap untuk 

menjelaskan bagaimana pembentukan Kota Semarang.  

Kekurangan dari buku ini yakni banyak susunan kalimat yang cukup sulit 

untuk dipahami. Kemudian cukup sulit pula untuk di temukan buku aslinya. 

Sebagian besar buku ini yaitu dari hasil penggandaan. Buku aslinya sudah mulai 

rusak tetapi masih bisa terbaca dengan jelas. Dalam hal isi buku ini menjelaskan 

bagaiamana terjadinya Kota Semarang dengan hanya berpatokan dengan serat –

serat yang tercantum didalamnya.  



22 

VII. Metode Penelitian 

Pada buku Teori dan metodologi sejarah oleh Suhartono W. Pranoto dijelaskan 

bahwa metode yakni cara atau prosedur untuk mendapatkan suatu objek.18 Jadi 

metode erat hubungannya dengan prosedur, proses untuk menuju sebuah hasil objek 

yang di ingin di capai.  

Dalam sebuah penelitian sejarah terdapat beberapa proses ataupun prosedur 

yang biasanya di gunakan oleh sejarahwan untuk menghasilkan tulisan yang 

objektif. Penulisan sejarah memiliki metode khusus untuk dapat menghasilkan 

tulisan yang objektif. Metode ini biasa disebut metode sejarah yang meliputi 

pengumpulan sumber, kritik sumber, menyimpulkan sumber kesaksian, dan yang 

terakhir yakni penulisan yang dapat di percaya untuk menjadikan suatu kisah atau 

penyajian yang berarti.19 Adapun menurut kuntowijoyo ada lima tahap untuk dapat 

menghasilkan suatu tulisan yang objektif. Berikut lima tahapannya yaitu : 

Pemilihan topik, Pengumpulan sumber, Verifikasi (kritik sejarahkeabsahan 

sumber), Interpretasi: analisis dan sintesis, dan Penulisan. 

1. Pemilihan Topik  

Pemilihan topik merupakan hal yang penting dalam menulis 

penelitian sejarah. Penulisan sejarah akan berjalan dengan lancar apabila 

pemilihan topik yang sesuai dengan minat penulis itu sendiri. Pada dasarnya 

melakukan hal yang orang sukai akan menimbulkan hasil yang baik pula. 

18 Pranoto. Suhartono W, Teori Metodologi Sejarah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), Hlm. 11 
19Gottschalk. Louis, Mengerti Sejarah, Terj.Nugroho Notosusanto (Jakarta: UI-press, 1985), Hlm. 

23 – 24  
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Demikian juga dengan penulisan sejarah, mood penulis menjadi acuan akan 

hasil penulisan.  

Topik sejarah sendiri tidak jauh dari sosiologi, antropologi, 

ekonomi, dll. Maka dari itu  adanya ilmu bantu penulis bisa membatasi 

sebuah tulisan sejarah dengan memperhatikan bisa tidaknya topik tersebut 

untuk diteliti.Perhatian dalam pembatasan gerak atau dimana penulis 

melakukan sebuah penelitian masih dalam lingkup tempat yang tercakup 

sebuah peristiwa itu. Kemudian juga adanya pembatasan waktu untuk 

penulisan sebuah peristiwa sejarah seberapa lama yang akan di bahas dalam 

tulisan. Dalam memilih topik juga mempertimbangkan risiko yang nantinya 

akan di hadapi oleh penulis misalnya tempat penelitian, waktu yang 

dialokasi untuk melakukan penelitian, arsip atau dokumen pendukung untuk 

melengkapi sebuah tulisan, sumber sejarah yang mendukung seperti : arsip, 

buku, dll. adapun perhatian tentang sumber primer maupun sekundernya.  

Dalam penelitian kali ini penulis memilih topik kampung yang 

hampir punah di Kota Semarang dengan mempertimbangkan berbagai 

macam hal yang sudah di jelaskan diatas yakni mempertimbangkan resiko 

yang nantinya akan di hadapi dalam penelitian. Salah satu pertimbangan 

penulisan Kampung Sekayu sebagai kampung tua banyaknya sumber yang 

membahas tentang Semarang tempo dulu tetapi kurang spesifik dalam 

penjelasan tentang Kampung Sekayu sendiri. Keunikan dari Kampung 

Sekayu sendiri menurut penulis yakni perubahan segala aspek kampung 
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masyarakat yang berubah dari mulai ekonomi, budaya, perubahan fungsi 

bangunan.  

Pemilihan topik Kampung Sekayu jelas menuju lingkup tempatnya 

di Kampung Sekayu Kota Semarang. Dan ada pula waktu yang diambil 

untuk batasan waktunya yakni mulai tahun 1950 – 2010 karena di tahun 

1950 dimulainya pengakuan Bangsa Belanda atas kemerdekaan Indonesia 

dan juga pemindahan hak guna bangunan – bangunan yang tersisa dari 

pemerintahan Belanda. Kemudian tahun – tahun selanjutnya banyak cerita 

yang menarik untuk di sajikan dalam tulisan sampai akhirnya tahun 2008 di 

bukanya pusat perbelanjaan dan hotel yang modern yang sampai sekarang 

berdiri kokoh.  

2. Heuristik (Pengumpulan sumber – sumber) 

Sumber memiliki arti data sejarah dalam penulisan sejarah. Sumber 

sejarah yang di kumpulkan haruslah sesuai dengan topik yang akan di tulis. 

Menurut bahanya ada beberapa sumber yaitu sumber tertulis dan sumber 

tidak tertulis. Misalkan sumber tertulis yaitu dokumen dan yang tidak 

tertulis yaitu artifact.20 

Dokumen dalam sejarah sendiri memliki arti tulisan yang memuat 

tentang sejarah dalam bentuk arsip ataupun tulisan yang berkaitan dengan 

sebuah peristiwa yang di tulis dalam penelitian. Dalam dokumen ada pula 

pengelompokan sumber primer dan sekunder. Sumber primer sendiri yaitu 

sumber yang berhubungan langsung dengan peristiwa itu sendiri misalnya 

20 Ibid. Hlm 73 



25 

arsip, koran, surat kabar. Selain dari dokumen, sumber primer dapat berupa 

bangunan, atefak, maupun benda – benda non tulisan yang hidup sejaman 

dengan peristiwa sejarah. Ada pula selain benda yaitu kesaksian dari orang 

wawancara yang dilakukan dengan pelaku sejarah. Sedangkan sumber 

sekunder yaitu sumber pendukung, istilah lainnya yaitu sumber yang tidak 

berkaitan langsung dengan peristiwa tetapi masih membahas peristiwa itu. 

Misalkan buku.21 

Dalam penelitian tentang Kampung Sekayu ini sumber banyak 

tersebar terutama dari buku-buku yang membahas Semarang tempo dulu 

ada pula sumber premier yang dapat di kumpulkan yaitu beberapa arsip 

catatan tata wilayah kampung adapun data dari kelurahan sekayu itu sendiri. 

Selain itu penulis juga menggunakan sumber arsip surat kabar sezaman 

dengan ruang lingkup penelitian. Dari sumber sekundernya yaitu dari 

beberapa buku ataupun jurnal yang menyangkut tentang Kampung Sekayu. 

3. Verifikasi (kritik sejarah keabsahan sumber) 

Dalam tahap ini penulis di tuntut untuk selektif dalam memilih 

sumber data yang nantinya akan digunakan dalam penulisan sejarah. Hal ini 

untuk memastikan bahwa sumber yang didapat asli atau tidaknya. Verifikasi 

sumber ini di kelompokan menjadi beberapa bagian yaitu bagaimana suatu 

data dokumen dapat dikatakan asli atau tidaknya bisa di buktikan dengan 

cara mengetahui bagaimana kondisi kertas yang di gunakan kira – kira 

berubah warna apa tidak. Selain itu tidak hanya dari dokumen saja hal ini 

21 Subagyo, Membangun Kesadaran Sejarah, (Semarang: Widya Karya, 2011), Hlm. 105 
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bisa diterapkan pada artefak ataupun bangunan yang menjadi saksi 

sejarah.Selanjutnya verifikasi apakah sumber data yang sudah dinyatakan 

asli itu bisa di percaya atau tidak. Misal dalam masalah pembahasan 

Kampung Sekayu Di Kota Semarang ini didapat sumber jurnal tentang 

kebertahanan kampung tua sekayu terkait adanya mall Paragon di Kota 

Semarang, dari sumber tersebut bisa kita analisis gambar – gambarnya bisa 

di pertanggung jawabkan atau tidak, dapat di percaya atau tidak. Dikatakan 

bisa di percaya untuk sebuah sumber dengan melihat indikatornya. 

Indikatornya biasanya dengan sumber data, misal akta penjualan tanah 

warga yang di jual ke pihak mall Paragon untuk tanahnya di jadikan mall 

Paragon.  

4. Interpretasi: analisis dan sintesis 

Interpretasi pada dasarnya bisa di katakan menjelaskan kembali data 

yang kita dapat dengan bahas kita sendiri untuk dapat menghasilkan analisis 

yang autentik atau sebenarnya. Dalam interpretasi di bukunya kuntowijoyo 

di bagi menjadi 2 macam yaitu analisis dan sisntesis. Analisis sendiri di 

jelaskan sebagai menguraikan sebuah sumber yang di dapat. Sedangkan 

sintesis yaitu menyatukan, bisa juga di katakan sebagai generalisasi.22 

Dalam interpretasi data mengenai Kampung Sekayu dapat di analisis 

jurnal yang digunakan sebagai patokan untuk menjadikan sebuah tulisan 

menjelaskan tentang kondisi masyarakat, kondisi geografi, kemudian 

kondisi bangunan dan fungsinya. Selain di jurnal di buku juga di jelaskan 

22Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), Hlm. 79 
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bagaimana kondisi sekitar Kampung Sekayu yang banyak tumbuh 

bangunan – bangunan lawas yang berganti fungsinya.  

5. Penulisan  

Dalam penulisan sejarah sangat di tekankan untuk dapat menullis 

secara kronologis dari batasan waktu yang di tulis. Dalam penulisan 

Kampung Sekayu tahun 1950 – 2010 ini ada rentangan jarak waktu 60 

tahun, dalam waktu 60 tahun itu apa saja yang dapat di ceritakan untuk 

menjadikan sebuah tulisan yang kronologis. Penulisan yang nantinya akan 

menyajikan bagaimana perubahan – perubahan yang terjadi dari Kampung 

Sekayu Kota Semarang dapat di tandai bagaimana perubahan fisik 

bangunan yang ada di Kampung Sekayu Semarang. Selain bangunan fisik  

yang dibahas adapun perubahan yang terjadi di masyarakat. Perubahan 

perekonomian masyarakat, perubahan mata pencaharian masyarakat 

Kampung Sekayu. Penulisan sejarah biasa di sajikan dengan tiga bagian 

yaitu : pengantar, hasil penelitian dan penutup atau simpulan.  

Pada bagian pengantar berisi tentang bagaimana nantinya akan 

disajikan seperti apa tulisan itu sendiri. Pengantar ini berbicara tentang apa 

saja konsep dan teori yang di gunakan untuk sebuah tulisan sejarah. 

Kemudian sumber – sumber apa saja yang di pakai untuk melengkapi tulisan 

sejarah. Dan di jelaskan apa saja nantinya yang akan di bahas dalam sebuah 

tulisan sejarah, di buat semenarik mungkin untuk dapat menarik minat 

pembaca tulisan. Dalam bagian pengantar tulisan Kampung Sekayu ini 

menjelaskan bagaimana latar belakang Kampung Sekayu itu berdiri dan apa 
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saja yang akan di bahas di dalamnya. Pokok pembahasan Kampung Sekayu 

Kota Semarang ini meliputi perubahan fungsi bangunan yang ada di sekitar 

Kampung Sekayu Kota Semarang, kemudian di bahas juga perubahan 

kondisi perekonomian masyarakat kampung sekayu dan kondisi perubahan 

sosial masyarakat khususnya pada kebudayaan yang tumbuh di Kampung 

Sekayu.  

Kemudian bagian hasil penelitian yang menguraikan bagaimana 

yang penulis menyajikan tulisan. Untuk menjadi tolak ukur keberhasilan 

penulis yaitu dalam melampirkan sumber – sumber dan fakta yang di sertai 

yang mendukung.  

Dalam penulisan kampung sekayu ini penulis menyajikan banyak 

hal yang di rumuskan dalam bagian pengantar di atas. Di sertai dengan data 

dari berbagai macam sumber yang mendukung misalkan buku atau jurnal 

maupun arsip yang di dapat oleh penulis guna menjadikan keaslian tulisan 

yang berdasarkan data.  

Setelah memaparkan hasil bagian terakhir yaitu penutup atau 

simpulan.  

VIII. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dimulai dari bab pendahuluan yang terdiri 

dari latar belakang masalah yang akan dibahas. Latar belakangnya 

menjelaskan tentang bagaimana sebelum permasalahan terjadi dan mengapa 

perlu di bahasnya sebuah masalah. Kemudian rumusan masalah. Dalam hal 

ini rumusan masalah merupakan inti masalah yang nantinya akan di bahas 
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sebuah tulisan. Setelah rumusan masalah tujuan penelitian. Tujuan 

penelitian ini di tujukan untuk menambah pengetahuan pembaca dan penulis 

pada khususnya. Kemudian menjelaskan tentang manfaat tulisan, kajian 

pustaka, metode penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan.  

Selanjutnya pada bab II akan dibahas gambaran umum tentang Kota 

Semarang tahun 1950 atau sebelumnya, kemudian menjelaskan sedikit 

sejarah tentang terbentuknya Kota Semarang dan sejarah kampung di 

Semarang. 

Pada bab III membahas tentang keseluruhan Kampung Sekayu dari 

mulai sejarahnya. Kemudian juga di jelaskan bagaimana kehidupan sosial 

budayanya. Tak lupa pula menjelaskan bagaimana perubahan 

perekonomian yang terjadi di Sekayu itu sendiri mengingat adanya 

perubahan fungsi lahan untuk kepentingan perekonomian.  

Kemudian bab IV akan di jelaskan bagaimana dampak yang terjadi 

akibat adanya perubahan fungsi lahan yang dahulunya merupakan pusat 

hiburan rakyat berganti menjadi salah satu pusat perekonomian masyarakat 

Semarang. Baik itu dari segi sosial budaya maupun dalam sosial ekonomi 

yang terjadi pada sekitar Kampung Sekayu. 

Bab V merupakan kesimpulan dari berbagai pokok bahasan tentang 

Kampung Sekayu kota Semarang. Dijelaskan bagaimana Kampung Sekayu 

dari mulai gedung GRIS masih ada hingga menjadi pusat perbelanjaan Mall 

Paragon.  
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

A. GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG  

1. LETAK GEOGRAFIS  

Kota Semarang merupakan Daerah Tingkat II Otonom, berada pada posisi 

tengah – tengah pantai utara Jawa, terletak antara 6 50’ – 7 10’ Lintang Selatan dan

109 35’ 110 50’ Bujur Timur. Dengan demikian Kota Semarang menjadi jalur lalu

lintas darat yang ramai antara 3 Daerah Tingkat I (DKI Jaya / Ibu kota RI) Jawa 

Barat dan Jawa Timur.23 Dataran di Semarang di bagi menjadi beberapa dataran 

yaitu dataran tinggi yang berbukit bukit dan dataran rendah yang berada langsung 

di tepi pantai utara Jawa. Dengan posisi geografis tersebut, Semarang memiliki 

iklim tropis dengan 2 (dua) musim yaitu mesim hujan dan musim kemarau yang 

silih berganti sepanjang tahun. Sedangkan temperatur udara rata-rata berkisar 27,50

dengan temperatur terendah berkisar 24,20 dan tertinggi berkisar 31,80 serta 

mempunyai kelembapan udara rata-rata 79%.24 

Batas wilayah Kota Semarang sendiri pada bagian timur berbatasan 

langsung dengan Kabupaten Demak, bagian utara berbatsan dengan Laut Jawa, 

bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal, dan bagian Selatan berbatasan 

dengan Kabupaten Semarang. Berdasarkan Indische Staatsblad 1905 No. 211, Kota 

Semarang dibatasi oleh Laut Jawa di sebelah utara, Banjir Kanal Barat dan Kali 

23 S. Soetrisno, Inovasi Manajemen Perkotaan Pemerintah Kotamadya Dati II Semarang, 

(Pemerintah Kotamadya Dati II Semarang, 1998), Hlm 7 
24 Sadono, Bambang. Semarang Kota Tercinta (Semarang: Citra Almamater, 1992), Hlm 45 
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Semarang di sebelah barat, Banjir Kanal Timur di sebelah timur, dan Perbukitan 

Candi di sebelah selatan. Kota Semarang mencakup wilayah seluas 50.850.000m2 

sebelum perluasan kota dan 99.00.000m2 setelah perluasan pada tahun 1912.25 

Pengaruh iklim serta curah hujan yang tinggi itu mengakibatkan terjadinya 

erosi. Bahan – bahan erosi yang terbawa oleh beberapa sungai dari kota atas ke kota 

bawah itulah yang menyebabkan muara sungai menjadi penuh lumpur. Lumpur 

yang mengendap itu makin lama makin tebal sehingga terjadilah beting atau gosong 

di pantai atau kanan – kiri muara sungai. Menurut Bemmelen (1941: 6,7,56) 

penambahan daratan karena lumpur ini setiap tahun sekitar 8M, bahkan sampai 

12M. Maka tidak mengherankan jikalau Pantai Semarang itu makin lama makin 

menjorok ke utara. Pada abad ke X pantai Laut Semarang terletak di sepanjang kaki 

bukit candi, ialah daerah: Tanah Putih – Siranda – Mugas – Bergota – Berintik –

Gunung Sawo – Karang Kumpul – Sampangan. Dari Sampangan lalu di pisahkan 

oleh: Sungai Kaligarang lalu ke Simongan – Manyaran, terus ke Krapyak. Endapan 

lumpur yang menjadi beting dan gosong itu akhirnya membentuk pulau kecil di 

muka pantai, diantaranya Pulau Tirang.26 

Kota Semarang kota unik yang memliki banyak wilayah yang berbukit yang 

dekat dengan pantai. Semenjak jaman penjajahan Belanda Kota Semarang memang 

sudah terkenal sebagai kota yang indah.27 Banyak kota pesisir yang berbukit tetapi 

tidak sepadat seperti Semarang. Keunikan lain dari Semarang sendiri yaitu 

25 Yuliati, Dewi., Menuju Kota Industri, (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2009), 

Hlm 55 
26 Pemerintah Daerah Dati II Semarang. Sejarah Kota Semarang (Semarang: 1979) Hlm 1 
27 Budiman. Amen, Semarang Juwita, (Semarang: Tanjung Sari, 1979), Hlm 1 
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banyaknya percampuran akulturasi budaya yang di bawa oleh para pendatang yang 

bermukim di Semarang.  

Budaya asli Semarang sendiri misalnya dugderan yang muncul di daerah 

kauman. Tradisi dugderan ini yang lahir dari budaya yang di bawa islam masuk ke 

Semarang ini merupakan percampuran. Dimana tradisi dugderan ini merupakan 

tradisi menyambut datangnya bulan puasa di kota Semarang.  

Keindahan lain yang di miliki Semarang dari dulu adalah jika memasuki 

Kota Semarang maka akan mendapatkan pemandangan yang indah. Dari garis 

pantai bila udara cerah, tampak beberapa gunug yang mengelilingi Semarang. 

Gunung Ungaran, Merbabu, bahkan tampak pula Gunung Merapi dan Telomoyo. 

Adapun dari timur juga terlihat Gunung Muria dan di sebelah barat ada Gunung 

Slamet, dan juga Sindoro.28 Semarang memiliki keindahan alam kota atas dan kota 

bawah. Keindahannya dari bukit-bukit di sebelah selatan kota, yang membentang 

dari Manyaran, Papandayan, Candi dan sebagainya panorama kota bawah tampak 

penuh pesona. Kerlap – kerlip lampu kapal di sepanjang Pantai Utara menjanjikan 

biasan keajaiban yang alami.29 

2. KEADAAN DEMOGRAFIS  

Kota Semarang sudah banyak penduduknya sehingga dapat di katakan 

sebagai kota dengan berbagai permasalahannya. Dapat di perkirakan sejak jaman 

Mataram I ketika Bergota menjadi bandar kerajaan pada waktu itu di sekitar 

28 Tio. Jongkie, Kota Semarang Dalam Kenangan, (Semarang: 2002), Hlm. 7 
29 Sadono, Bambang. Semarang Kota Tercinta (Semarang: Citra Almamater, 1992), Hlm 3 
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pelabuhan telah banyak penghuninya. Bergota merupakan kota bandar ketika 

Kerajaan Mataram I masih berdiri, pada abad IX – X. Sesudah kerajaan itu pindah 

lokasi ke Jawa Timur, tidak terdengar lagi bagaimana keadaan bandar itu. 

Walaupun antara abad X – XV tidak terdengar mengenai kota – kota serta bandar 

di Jawa Tengah, tidak berati bahwa tiada kehidupan di daerah itu. Pencatat sejarah 

belum dapat menemukan bagaimana masyarakat Jawa Tengah pada waktu itu, 

karena peninggalan sejarah tidak ada. Tetapi bahwa Jawa Tengah masyarakat hidup 

dalam aman dan damai tidak dapat di bantah. Agama Hindu dan Budha tetap hidup 

berdampingan dengan upacara dan tradisinya masing – masing. Candi – candi baik 

dibagian utara Jawa (disekitar Gunung Dieng) maupun di sebelah selatan 

(Borobudur, Prambanan dan sekitarnya) tetap menjadi tempat pemujaan masyarkat 

setempat.30 

Selain penduduk asli pribumi di Jawa Tengah adapula orang Cina yang 

menetap di Indonesia tepatnya di Daratan Semarang. Kedatangan orang – orang 

Cina di Indonesia sudah terdengar sejak abad – abad pertama masehi. Kita kenal 

akan pendeta Hwui Ning yang pada tahun 655 bekerja sama dengan pedeta jawa 

dalam bidang agama, ialah Joh-na-po-to-lo (Janabadra). Kemudian pada tahun 1225 

seorang Cina bernama Chou Djoe Koea menulis buku tentang barang perdagangan 

dari Jawa dsb. Pada awal abad ke XV ada utusan dari Kaisar Yung Lo (dinasti 

Ming) yang bernama Sam Po Toa Lang untuk ke selatan. Maka didatangilah Jawa, 

Sumatra, Siam, Malaka, Kalikut, Ceylon dan Nagari Arab. Dia dua kali datang di 

Pulau Jawa, pada tahun 1406 dan 1412. Kedatangan Sam Po itu bersama dengan 

30 Pemerintah Daerah Dati II Semarang. Sejarah Kota Semarang (Semarang: 1978) Hlm 2 
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Ma Huang dan Feh Tsin. Mereka orang Islam dan mendirikan masjid di 

Gedungbatu daerah Simongan itu. Ketiga tokoh itu di hormati dan di puja – puja 

oleh masyarakat Cina serta setiap tahun diadakan peringatan untuk mereka. Mereka 

dipandang sebagai pahlawan dan sebagai penghormatannya masyarakat Cina di 

Semarang mendirikan sebuah klenteng di Gedungbatu Simongan Semarang, di 

dekat pelabuhan mereka mendarat pada waktu itu.31  

Kota Semarang sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa tengah 

menjadikan daya tarik orang untuk menetap di Semarang.  Luas wilayah kota 

Semarang mencakup 37.369,99 Ha, terdiri dari 85,86% tanah kering dan 14,14% 

tanah sawah. Bila di bandingkan dengan kota lain di Jawa Tengah, Semarang 

merupakan kota terluas serta memiliki kelurahan yang terbanyak yaitu 177 

kelurahan, sedangkan kota lain kurang dari 60 kelurahan.32  

Dalam beberapa tahun catatan badan pusat statistik Kota Semarang 

menjukan penguatan angka yang cukup pesat. Tahun 1980 - 2010 menunjukan 

pertumbuhan penduduk Semarang mengalami lonjakan pesat. Hal ini di sebabkan 

oleh karena Semarang merupakan kota pedagangan, jasa, industri, dan Pendidikan. 

Berikut adalah tabel sajian data yang di peroleh dari badan pusat statistik kota 

Semarang.  

31 Ibid, Hlm 9-10. 
32Sadono, Bambang. Semarang Kota Tercinta (Semarang: Citra Almamater, 1992), Hlm 45-46. 
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TABEL 1 

JUMLAH PENDUDUK KOTA SEMARANG TAHUN 1950 - 2010 

Laki - Laki Perempuan Jumlah

1950 445685 425752 871437

1960 468521 498557 967078

1970 526848 548854 1075702

1980 539778 556493 1096271

1990 565281 576714 1141995

2000 662054 686749 1348803

2010 762621 791157 1553778

Jumlah Penduduk Kota Semarang
Tahun

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 

2000, 2010 

 

Dalam lingkup pusat kota dan pusat perdagangan di Kecamatan Semarang 

Tengah banyak terjadi kepadatan penduduk. Dalam angka Semarang Tengah yang 

memiliki luas hanya 2,79/km2 dihuni oleh 70.099 jiwa dengan tingkat kepadatan 

25.125 jiwa/km2, dan di Kecamatan Semarang Utara seluas 11,93 km2 dihuni 

sejumlah 159.817 jiwa hingga kepadtan masih mencapai 13.396 jiwa/km2. 

Sedangkan didaerah pemekaran yang sebagian besar lahannya dimanfaatkan untuk 

pertanian, yakni Tugu, Mijen. Gunungpati dan Genuk, berturut-turut berkepadatan 

870/km2; 530/km2; dan 1.658/km2.33 

33 Sadono, Bambang. Semarang Kota Tercinta (Semarang: Citra Almamater, 1992), Hlm 47. 



36 

Struktur susunan penduduk yang tinggal di Semarang banyak di huni oleh 

kaum pribumi Jawa. Adapun sebagian kecil pendatang dari luar Jawa maupun dari 

luar negara seperti Tiongkok dan tidak lupa pula ada yan dari keturunan Arab.  

3. KEADAAN EKONOMI  

Tatanan ekonomi di Semarang terbagi dalam beberapa zona yang 

menjadikan bermacam kegiatan ekonomi yang terjadi. Masyarakat petani yang 

hidup di pinggiran kota, dimana pada tahun 1950an masih banyak terdapat tanah –

tanah persawahan/ pertegalan yang cukup luas.34 Keadaan ekonomi Kota Semarang 

tidak lepas dari julukannya Semarang sebagai kota dagang. Pelabuhan Tanjung 

Emas Semarang ibarat pintu masuk perdagangan yang terjadi di Semarang. 

Diresmikan oleh presiden Soekarno pada tahun 1985 menjadikan perekonomian di 

Semarang dan Jawa Tengah berkembang. Pelabuhan Tanjung Emas dulunya 

bernama Pelabuhan Semarang yang merupakan pelabuhan terbesar ketiga di Pulau 

Jawa setelah Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya dan Tanjung Priok di Jakarta.35 

Kota Semarang sebagai kota dagang dari zaman dulu bahkan sampai 

sekarang pun masih tenar sebagai kota dagang di Jawa Tengah. Banyak kegiatan 

ekspor import dengan memanfaatkan pelabuhan untuk keluar masuknya barang 

dagangan. Barang yang berupa kebutuhan premier maupun sekunder banyak keluar 

masuk mewarnai perekonomian dari kota Semarang itu sendiri. Industri – industri 

banyak tumbuh di Semarang. Seperti misalnya industri jamu banyak tumbuh di 

34 Kasmadi, Hatono dan Wiyono, Sejarah Sosial Kota Semarang 1900-1950, (Jakarta: Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, 1985), Hlm 30 
35 Sadono, Bambang. Semarang Kota Tercinta (Semarang: Citra Almamater, 1992), Hlm 205 
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Semarang. Awal mulanya industri – industri jamu yang tumbuh di Semarang 

merupakan industri rumahan yang sering disebut home made yang di kelola secara 

tradisional. Contoh industri jamu asli Semarangan misalnya: PT. Jamu Jago, PT. 

Jamu Dami Sariwarna, PT. Jamu Borobudur, PT. Jamu Leo Agung Raya, Jamu 

Nyonya Tambah, Jamu Bopo Biyung, PT. Jamu Indonesia Simona, dan PT. Jamu 

Nyonya Meneer.36 

Pola lapisan masyarakat Kota Semarang berdasarkan tata kehidupan 

ekonomi, dimana tahun 1950 masih banyak terdapat persawahan yang cukup luas. 

Pada pola pertanian di bedakan mejadi kelompok masyarakat pemilik tanah, 

penyewa tanah, buruh tani. Ini umumnya terbentuk di pinggiran Kota Semarang. 

Masyarakat pengambil hasil laut dan sungai, nelayan. Masyarakat tersebut biasanya 

terbagi menjadi kelompok pemilik tambak dan perahu ikan. Sedangkan nelayan 

menjadi dua golongan, yakni mereka yang secara tetap bermata pencaharian 

mencari ikan, dan pencari ikan musiman. Banyak terdapat di sepanjang pantai dan 

di sekitar sungai besar. Kemudian ada kelompok yang paling menonjol yaitu pola 

penghidupan dari industri pabrikan. Terbagi dalam golongan pemilik pabrik dan 

buruh. Pemilik pabrik biasanya bermain di pusat kota sedangkan buruh pabrik 

tinggal di sekitar pabrik atau industri tersebut berada. Pola pelapisan sosial yang 

kemudian timbul adalah dari kalangan pegawai pemerintahan. Dimana pegawai 

pemerintahan terdapat dua ciri yakni dapat di lihat pada bahasa daerah (Jawa) yang 

mereka pergunakan. Kota Semarang sebagai kota praja maka terdapat pelapisan 

36 Muhammad, Djawahir. Semarang Sepanjang Jalan Kenangan. (Semarang. Pustaka Semarang 

1996). Hlm 185 - 193 
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brdasarkan kedudukan mereka sebagai dasar kehidupan ekonomi mereka. 

Sedangkan di antara golongan yang bekerja di pemerintahan ada golongan 

pedagang yang dikuasai oleh golongan Cina dan Arab.37 

Tatanan ekonomi masyarakat Semarang di tentukan tiga atau empat usaha, 

yakni pertanian – perikanan dan peternakan, industri, usaha kerajinan rumah tangga 

/ kecil dan pekerja. Berikut jenis – jenis pekerjaan yang dapat dirangkum antara 

lain:  

1) Pertanian, termasuk penanaman buah, sayur dan bunga  

2) Pembuatan makanan, minuman, tembakau dan sebagainya  

3) Pekerjaan dalam pembuatan barang – barang logam  

4) Pembuatan pakaian 

5) Pekerjaan pada jenis industri lainnya 

6) Pekerjaan pada jawatan kereta api dan trem 

7) Pekerja pad lalu lintas air  

8) Pekerja pad lalu lintas jalan 

9) Perdagangan tembakau dan makanan 

10) Pemilik toko dan pedagang eceran  

11) Pegawai ditata kota praja 

12) Pedagang besar 

13) Pegawai dinas dari pusat 

14) Polisi 

37 Kasmadi, Hatono dan Wiyono, Sejarah Sosial Kota Semarang 1900-1950, (Jakarta: Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, 1985), Hlm 30 - 32 
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15) Pembantu rumah tangga 

16) Pekerja lain, buruh, buruh tani, penjual keliling dan sebagainya.  

Sedangkan upaya penghidupan dari bidang lain masih terdapat, yakni yang 

berkembang sejak tahun 1915. Yaitu restoran, hotel, warung kopi dan 

pemondokan.38 

Berhubungan dengan perekonomian sedikit banyak sumbangan pasar dalam 

pemusatan jual beli dalam masyarakat kecil. Sejak Semarang menjadi kotapraja 

(gemeente) telah banyak pasar yang berdiri karena perkumpulannya para pedagang 

disuatu tempat tertentu sehingga akhirnya menjadi pasar resmi.  Beberapa yang 

sampai saat ini masih dikenal ialah: Ambengan, Karangbidara, Kranggan, 

Pandanaran Kidul, Pandanaran Lor, Pandanaran Tengah, Peterongan, Sayangan, 

Kaligawe (Sianyar), Pasar Johar, Pasar Bulu, Pasar Candi. Peran pasar ternyata 

berhasil menghasilkan pemasukan uang yang cukup besar.39 

Dari banyaknya penduduk Kota Semarang yang heterogen maka ada banyak 

jenis pekerjaan yang ada di Kota Semarang. Dilihat dari mata pencaharian 

penduduk Kota Semarang, mata pencaharian yang terbesar yaitu dalam bidang 

pelayanan jasa. Kemudian sektor industri, TNI/POLRI dan pedagang. Dan sisanya 

sebagai petani, buruh, nelayan, pengusaha dan pensiunan.  

38 Ibid,  Hlm 44 – 47  
39 Ibid, Hlm 91 – 94  
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4. KEADAAN SOSIAL  

Semarang yang terkenal sebagai kota pelabuhan yakni identik dengan 

perdagangan, maka dari itu banyak pola lapisan masyarakat yang sedikit banyak di 

pengaruhi oleh adanya perdagangan tersebut. Selain perdagangan juga Semarang 

banyak memiliki daya tarik bagi pendatang untuk menempatinya. Daya tarik itu 

sendiri datang dari berbagai macam perkejaan yang tercipta di Semarang sendiri. 

Dari uraian di atas di simpulkan bahwa pola lapisan masyarakat Semarang di 

pengaruhi oleh adanya pekerjaan yang tersedia di Semarang.  

Lapisan terbawah di tempati penduduk pribumi yang sebagian besar bekerja 

sebagai buruh atau pegawai dikantor pemerintahan, kantor perusahaan perkebunan, 

industri manufaktur dan transpotasi, pembantu rumah tangga, tukang kayu, kusir, 

dan lain-lain. Selain itu mereka juga berjualan barang – barang kebutuhan hidup 

sehari-hari di pasar seperti beras, ikan, kayu api, kelapa, minyak kelapa, sayur 

mayur, garam, gula aren, tembakau, pakaian, dan lain-lain. Lapisan atasnya adalah 

penduduk Cina yang dapat di kelompokan menjadi dua golongan, yaitu: (1) tuan 

tanah, pedagang besar dan kecil, pedagang keliling, pengusahan pengangkutan; (2) 

golongan buruh atau pekerja. Lapisan teratas adalah penduduk Eropa. Sebagian dari 

mereka menempati posisi penting dalam bidang ekonomi dan politik seperti 

industry dan perdagangan, pemerintahan, zedding, missi, dan guru. Dalam bidang 

ekonomi, tidak semua orang Eropa merupakan pengusaha atau pedagang besar. 

Banyak orang Eropa di Semarang menjadi grosir kopi, gula, tembakau, besi, 

minyak tanah, makanan, minuman, dan berbagai barang yang di datangkan 

langsung dari Eropa. Orang Eropa lainnya berdagang atau membuat gerobag, 
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menempa besi, membuat pelana, jam, konfeksi, ukir-ukiran, membuka usaha 

fotografi, dan pengurus rumah penginapan.40 

Masyarakat Semarang yang bersifat heterogen banyak susunan pola 

masyarakat yang membaur menjadi satu di kota Semarang. Pada zaman kolonial 

penduduk di Semarang di bedakan atas dasar ras dan status social mereka. Mereka 

di kelompokan menjadi 3 kategori utama, yaitu: bangsa Eropa, Timur Asing, dan 

Pribumi. Golongan Eropa mencakup bangsa Belanda, Indo-Eropa, dan bangsa-

bangsa Eropa lainnya. Golongan Timur Asing meliputi Cina, Arab, Jepang, dan 

India. Perbedaan tersebut diatas sesuai penerapan hukum, system 

penggajian/pengupahan, penarikan pajak, dan hak berpolitik.41 

Selain terikat dengan perekonomian kondisi sosial Kota Semarang juga 

banyak tumbuh organisasi – organisasi yang sebagian besar bergerak dibidang 

politik. Dari zaman Belanda sampai dengan tahun 1955 di Semarang terdapat 

beberapa organisasi sosial politik yang dapat dikelompokkan menjadi 5 organisasi 

besar, yakni:  

1) Organisasi Wanita  

2) Organisasi Pemuda  

3) Organisasi Massa 

4) Organisasi Buruh  

40 Yuliati, Dewi., Menuju Kota Industri, (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2009), 

Hlm 23 

41 Ibid. Hlm 27 
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5) Organisasi Partai Politik 

Kemudian setelah pemberontakan G 30 S PKI tahun 1965 banyak organisasi yang 

dibubarkan karena beraliasi pada PKI, sebagian yang lainnya tetap hidup.42 

B. SEJARAH SINGKAT KOTA SEMARANG  

1. SEJARAH SEMARANG  

Semarang sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia untuk ukuran kota 

metropolitan. Gaya hidup masyarakat yang telah bergeser dari kampungan menjadi 

modernisasi. Maka dari itu banyak kampung di Semarang yang tergusur karena 

pembangunan yang modern. Terbentuknya sebuah kota yakni dari sebuah beberapa 

kampung yang berevolusi yang menjadi modern dan akhirnya menjadi sebuah kota. 

Perkembangan Semarang semakin banyak di kala rezim Orde Baru. Banyaknya 

pertumbuhan permukiman yang di bangun menjadikan permukiman kampung asli 

Semarangan semakin terhimpit dengan peralihan fungsi lahan. Simbol – simbol 

kemajuan fisik dimulai sesudah program pembangunan Orde Baru. Pantai 

Semarang menjadi kawasan Perumahan Tanah Mas Dan Semarang Indah Regency, 

sedangkan tidak jauh dari lokasi tersebut muncul Taman Mini Jawa Tengah dan 

PRPP, dan banyak lagi pemukiman yang mulai bermuculan seperti pemukiman di 

Daerah Sampangan, bukit-bukit di Ngaliyan, Jrakah, dan Krapyak.43 

Awal kelahiran Semarang di jelaskan pada serat kandaning Ringgit Purwa 

naskah KBG Nr.7 yang isinya tentang kedatangan tokoh yang bernama Ki Pandan 

42 Ibid, Hlm 52 
43 Djawahir Muhammad, Semarang Sepanjang Jalan Kenangan, (Semarang: Pustaka Semarang, 

1996), hlm. 20 
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Arang yang diutus oleh Sunan Bonang untuk menyiarkan Agama Islam dikalangan 

para ajar (guru/ pendeta Agama Hindu-Budha) didaerah yang disebut Tirang 

Amper. Pada serat tersebut menjelaskan tentang letak dimana lokasi dari Tirang 

Amper.44 Pada Tirang Amper ini terdapat 10 wilayah para ajar yaitu daerah Derana, 

Wotgalih, Brintik, Gajahmungkur, Pragota, Lebuapia, Tinjomoyo, Sejanila, 

Guwasela, dan Jurangsuru.45 Selain Tirang Amper ada beberapa penyebutan untuk 

daerah yang sama misalnya Pulau Tirang. Dalam buku Semarang Riwayatmu Dulu 

menjelaskan ada dua kemungkinan mengapa dinamakan pualu Tirang. 

Kemungkinan pertama, disekitar perairan pulau Tirang pada masa itu 

banyak beting (timbunan pasir atau lumpur yang panjang dimuara sungai atau tepi 

laut) yang muncul akibat proses sedimentasi lumpur. Beting – beting itu oleh para 

nelayan disebut tirang atau tirangan. Dan oleh sebab itu karena adanya beting –

beting itu membentuk jazirah atau semenanjung dan dinamakan pulau Tirang.  

Kemungkinan kedua, nama pulau Tirang itu justru berasal dari pulau Tiram 

karena pada perairan sekitarnya banyak terdapat tiram. Tiram yang dimaksud yaitu 

sejenis lokan (kerang besar yang dapat dimakan) yang dalam ilmu hayat disebut 

Ostrea Imbricata. Dalam serat Kanda Terjemahan Bahasa Belanda naskah KGB 

Nr. 540, telah menyebutkan pulau Tirang berasal dari nama pulo Tirem, sedangkan 

44 Budiman. Amen, Semarang Riwayatmu Dulu, (Semarang: Tanjung Sari, 1978), Hlm 61-62 Tirang 

Amper berada disebelah timur dari daerah Bergota sekarang ini, dan berdasarkan jejak – jejak 

sejarah letaknya di daerah Mugas tepatnya pada kompleks makam Ki Pandan Arang yang lokasinya 

berada di sebelah timur dari daerah Bergota. Tirang Amper sebenarnya merupakan daerah kompleks 

makam Ki Pandan Arang di daerah Mugas Atas dan sejumput kawasan di sekitarnya.  
45 Yuliati, Dewi., Menuju Kota Industri, (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2009), 

Hlm 2 
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kata Tirem sampai saat ini masih dagunakan masyarakat Semarang untuk menyebut 

lokan jenis Ostrea Imbricata.46 

Setelah Ki Pandan Arang berhasil mengislamkan para ajar yang berada di 

Tirang Amper, kemudian para ajar tersebut mengislamkan pengikutnya. Ki Pandan 

Arang selanjutnya mendirikan pondok alias tempat tinggal baru di daerah Pegisikan 

yang kemudian dikenal dengan nama Bubakan sekarang.47 Banyak para santrinya 

yang ikut pindah bermukim di daerah itu.  

Kota Semarang muncul di awali oleh Ki Ageng Pandan Arang yang turun 

gunung dari Bergota membangun masjid di kawasan dekat dengan kali Semarang. 

Beliau membangun masjid dan di sekeliling masjid di pakai para santrinya untuk 

bermukim. Kawasan ini di beri nama oleh Ki Ageng Pandan Arang kawasan 

Kemesjidan.48 

Masjid yang di bangun Ki Ageng Pandan Arang dijadikan sebagai pusat 

untuk kegiatan dan penyebaran Agama Islam. Semakin banyak santri yang belajar 

dengan beliau untuk mendapat ilmu. Semakin banyak pula percampuran 

kebudayaan yang membaur di kawasan pesantren. Banyak kebudayaan yang di 

bawa santri luar Semarang yang kemudian menjadikan Semarang memiliki banyak 

46 Budiman. Amen, Semarang Riwayatmu Dulu, (Semarang: Tanjung Sari, 1978), hlm 7 
47 Bubakan berasal dari kata bubak yang berarti membuka sebidang tanah dan menjadikannya 

sebagai tempat tinggal. Ibid.Hlm 76-77. Pada masa Ki Ageng Pandan Arang bubakan sekarang 

masih merupakan wilayah pegisikan atau pantai. Menurut R.W. Van Bemmele, pantai Semarang 

yang pada masa Mataram Hindu terletak di daerah perbukitan Bergota, mengalami perluasan ke arah 

utara sebagai akibat pengendapan lumpur yang dibawa oleh Kali Garang yang bermuara di Laut 

Jawa. Sebagai akibat proses pengendapan itu, sekarang garis pantai mengalami penambahan sekitar 

4 sampai 5 km kearah utara. Periksa Yuliati, Dewi., Menuju Kota Industri, (Semarang: Universitas 

Diponegoro Semarang, 2009), Hlm 13 
48 Wijarnaka, SEMARANG TEMPO DULU Teori Desain Kawasan Bersejarah(Yogyakarta: 

Ombak, 2007) Hlm 28 



45 

kultur budaya yang beragam. Selain dari pesantren, banyaknya pertumbuhan 

budaya luar Semarang juga di dukung dari segi perdagangan yang keluar masuk di 

Kota Semarang. Diantaranya yang berkembang di kawasan permukiman orang-

orang cina di wilayah Simongan, Gedung Batu yang berdekatan dengan pelabuhan 

di Bergota.49 

Dari legenda – legenda yang di ceritakan diketahui bahwa zaman dahulu 

banyak di tumbuhi pohon – pohon asam, yang sangat bermanfaat bagi penduduk 

sekitarnya bik buahnya, daunnya maupun batangnya dapat dimanfaatkan untuk 

dimakan, obat-obatan atau untuk keperluan rumah tangga lainnya. Dahulu pohon –

pohon asam yang tumbuh di kota Semarang sebagai perindang yang sejuk. Apabila 

waktunya berbuah pasti banyak penduduk yang naik dan menggoyang – goyangkan 

pohonnya sampai buahnya berjatuhan ke bawah. Dalam buku Kota Semarang 

Dalam Kenangan ditulis bahwa pada saat seperti itu banyak anak berkerumun di 

bawahnya untuk mengambil buah yang jatuh, kemudian dimarahi oleh pengunduh 

buah tadi yang mengoyang – goyangkannya. Pohon – pohon asam yang banyak 

tumbuh di sepanjang Jl. Pemuda, Jl. M.T. Haryono, Gajahmada, A. Yani dan lain –

lain telah digantikan dengan oleh pohon – pohon pelindung baru yang saying tak 

ada manfaatnya bagi penduduk kecuali untuk pelindung dari panas matahari. Dalam 

buku tersebut pula di katakan nama Semarang di beri oleh Syeh Wali Lanang yang 

dating untuk mengislamkan penduduk di daerah dimana Ki Pandan Arang 

bermukim.50 

49 Pemerintah Daerah Dati II Semarang. Sejarah Kota Semarang (Semarang: 1979) Hlm 36 
50 Tio. Jongkie, Kota Semarang Dalam Kenangan, (Semarang: 2002), Hlm.9  
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Menurut penyelidikan beberapa penulis bangsa Barat, antara lain C. 

Lekkerkerker, archivaris dari Nederland Java en Bali Instituut, nama Semarang 

diambil dari perkataan Asem-arang. Karena menurut pengusutan yang dilakukan 

oleh tuan tersebut banyak nama-nama kota, dusun, kali atau sungai, kampung atau 

gunung di Indonesia diberikan menurut keadaan atau pemandangan di sekitarnya. 

Seperti Banyumas katanya berasal dari perkataan Banyu-amis, tapi belakangan 

berubah menjadi Banyumas; sedangkan untuk sebutan Banyu-biru adalah karena di 

tempat itu airnya berwarna sedikit kebiru-biruan. Sebutan Demangan muncul 

karena tempat itu menjadi tempat tinggal seorang Demang, begitu seterusnya. Dulu 

menurut C. Lekkerkerker, di Semarang banyak terdapat pohon asem yang daunnya 

jarang-jarang. Maka kemudian tempat ini di sebut asem-arang. Lama-lama lalu 

berubah sebutan menjadi Semarang mungkin untuk memudahkan penyebutan atau 

pengucapan saja.51 

Kesaksian Valentijn memberikan gambaran bahwa pada awal abad ke 18 

kota Semarang memiliki ciri – ciri tata ruang seperti kota – kota kuno di Jawa. Di 

pusat kota terdapat rumah penguasa (bupati), pasar, yang terletak di tepi barat Kali 

Semarang. Kampung Melayu terletak juga di tepi barat Kali Semarang. Kampung 

Cina yang berseberangan dengan Kampung Jawa terletak di tepi timur Kali 

Semarang, dan pemukiman Eropa terletak di sebelah utara Kampung Cina.52 

2. SEJARAH KAMPUNG TUA KOTA SEMARANG  

51 Thian Joe, Liem. Riwayat Semarang. (Jakarta: Hasta Wahana, 2004.) Hlm 3 
52 Yuliati, Dewi., Menuju Kota Industri, (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2009), 

Hlm 33 



47 

Kota Semarang merupakan salah satu kota besar di jawa tengah. Selain 

dipandang sebagai kota besar, Semarang juga memiliki sejarah yang Panjang. 

Terbentuknya Kota Semarang di pengaruhi adanya orang – orang yang dulunya 

menetap dan membuka lahan untuk bermukim. Dari situlah sebuah pemukiman 

muncul dan berkembang dan di sebut sebagai kota. Kota pada dasarnya memiliki 

beberapa kelompok pemukiman – pemukiman yang mengisi kota tersebut. 

Kelompok pemukiman yang biasanya di sebut kampung.  

Kampung kota adalah pemukiman pada area kota yang dibentuk oleh 

konsep keruangan dalam kurun waktu yang sangat lama dengan mayoritas 

masyarakatnya yang homogen. Pada umumnya masyarkat kampung kota 

merupakan penduduk asli. Terbentuknya kampung kota tersebut umumnya tidak 

didahului oleh perancangan infrastruktur sehingga jaringan kotanya kurang 

memadai. Pada umumnya kampung kota terbentuk mulai dari zaman kolonial yang 

tumbuh dan berkembang membentuk tatanan kota yang terstruktur, sedangkan 

untuk pemukiman pribumi pemerintah kolonial membiarkan mereka mengatur 

pemukiman dibagian belakang denga pelayanan system infrastruktur yang sangat 

minim, bahkan sama sekali tanpa pelayanan sistem infrastruktur. Dengan adanya 

perencanaan tersebut, pada saat itu muncul istilah Kawasan Gedongan dan 

Kawasan Kampungan.53 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online kampung/kam·pung/ 1 n

kelompok rumah yang merupakan bagian kota (biasanya dihuni orang 

53 Wijarnaka, SEMARANG TEMPO DULU Teori Desain Kawasan Bersejarah(Yogyakarta: 

Ombak, 2007) Hlm 27 
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berpenghasilan rendah); 2 n desa; dusun; 3 n kesatuan administrasi terkecil yang 

menempati wilayah tertentu, terletak di bawah kecamatan; 4 a terkebelakang 

(belum modern); berkaitan dengan kebiasaan di kampung; kolot; 

Halaman daerah atau desa tempat kelahiran. Sedangkan 

perkampungan/per·kam·pung·an/ n 1 kelompok rumah yang merupakan kampung: 

kumpulan gubuk yang tampak dari sini adalah ~ nelayan; 2 tempat berkampung 

(berkumpul); 3 kelompok kampung; 4 sekelompok; sekumpulan.54 

Sejarah Kota Semarang dalam perkembangannya banyak di pengaruhi oleh 

beberapa kampung tua yang ada. Dalam jurnal EMARA Indonesian Journal Of 

Architecture menyebutkan bahwa keberadaan kampung lama memberikan sebuah 

identitas bagi sejarah perkembangan di kota Semarang. Keberadaan kampung –

kampung lama Kota Semarang yang syarat nilai historis tradisional memberikan 

identitas sendiri bagi sosial budaya masyarakat kota.55 

Membahas tentang bagaimana pembentukan kawasan – kawasan di 

Semarang ada 2 kriteria kawasan yang terbentuk di Semarang. Kawasan rancangan 

dan kawasan alami. Kawasan rancangan yakni kawasan yang sengaja di rancang 

dengan system yang terstruktur dengan baik. Di Semarang sendiri ada beberapa 

kawasan rancangan yaitu Little Netherland, Pecinan, Kawasan Jl. Pemuda, 

pemukiman sewa mlaten dan Kawasan Candi Baru. Sedangkan kawasan alami 

sendiri memiliki arti kawasan struktur utama kota yang terjadi bukan karena adanya 

54 Pengertian Kampung. https://kbbi.web.id/kampung (diakses 17 November 2018) 
55 Sukmawati, Mu’awanah Annisa. Keberlanjutan Kampung Lama Berbasis Potensi Kearifan 

Lokal Di Kota Semarang. (Yogyakarta: jurnal EMARA Indoneisan Journal of Architecture. Vol 3 

No 2 dec 2017). Hlm 55 
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perencanaan. Menurut sejarahnya kawasan ini terjadi karena spontan. Kawasan 

tersebut tercipta oleh adanya partisipasi masyarakat dalam membentuk 

pemukimannya. Adapun banyak contoh beberapa kawasan alami yang ada di 

Semarang yakni kampung – kampung asli Semarang yang ada misalnya, Kampung 

Kauman, kampung Melayu, Kampung Sekayu, Karang Bidara, Pedamaran, 

Gendhingan, Kranggan, Pekojan, Jurnatan, dan sebagainya.56 

Perkampungan di Semarang mulai muncul tidak lepas dari bagaimana 

terjadinya Semarang itu sendiri. Awal mula adanya Semarang tidak lepas dari tokoh 

yang warga Semarng menyebutnya Ki Ageng Pandan Arang. Beliau seorang yang 

bisa di katakan sebagai pendiri Semarang. Dalam buku sejarah kota Semarang yang 

di keluarkan pemda kodya dati II tahun 1979 di katakan bahwa Ki Ageng Pandan 

Arang adalah seorang keturunan raja Demak. Beliau putra dari Sultan Trenggana. 

Yang terang Ki Ageng Pandan Arang bukanlah raja atau anak Majapahit dan juga 

bukan seorang pemuda dari tanah Arab, melainkan beliau seorang pangeran dari 

Kesultanan Demak.57 

Dari peran Ki Ageng Pandan Arang perkampungan terbentuk yang 

berfungsi sebagai wadah untuk penyebaran agama islam di Semarang dan 

sekitarnya. Kampung Kauman bisa dikatakan sebagai pusat perkampungan yang 

yang ada di Semarang. Kampung Kauman selalu ada dalam tata ruang kota – kota 

Jawa. Sistem setting kota – kota Jawa pada umumnya mempunyai bentuk dasar 

56 Wijarnaka, SEMARANG TEMPO DULU Teori Desain Kawasan Bersejarah(Yogyakarta: 

Ombak, 2007) Hlm 53-57 
57 Pemerintah Daerah Dati II Semarang. Sejarah Kota Semarang (Semarang: 1979) Hlm 25 
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yang hampir sama, yaitu bentuk dengan adanya alun – alun dengan di kelilingi pusat 

pemerintahan dan masjid besar. Pada masjid besar tersebut, biasanya selalu di 

kelilingi rumah – rumah tinggal. Yang biasanya di sebut Kampung Kauman. Arti 

Kauman sendiri dalam bahasa Arab yaitu qo’um muddin yang artinya pemuka 

Agama Islam.58 

Kampung Kauman mulai berada ketika Ki Ageng Pandan Arang mulai 

turun gunung menuju kedaerah Pegisikan untuk menyebarkan Agama Islam. 

Setelah mempeoleh daerah yang tepat sebagai pusat penyebaran Agama Islam 

(sekarang pedamaran), Ki ageng Pandan Arang tersebut membangun masjid. 

Masjid ini berada sisi barat Sungai Semarang. Para santrinya bermukim di sekitar 

masjid tersebut. Kawasan ini oleh Ki Ageng Pandan Arang dinamakan sebagai 

Kemesjidan. Kemudian pada masa pemerintahan Ki Ageng Pandan Arang II di 

bangun Kawasan Dalem, yang berada di barat daya masjid.59 Di sekitar Kawasan

Dalem ini di tinggali para abdi dalem. Kawasan Dalem sekarang dikenal sebagai 

Kanjengan.   

Pada tahun 1740 terjadi pemberontakan orang – orang Cina melawan VOC 

yang mengakibatkan permukiman etnis Cina musnah terbakar. Permukiman Cina 

yang berada di sebelah timur menyebrang Kali Semarang masjid. Dalam 

perkembangannya pemukiman Cina musnah Bersama pemukiman santri dan 

58 Wijarnaka, SEMARANG TEMPO DULU Teori Desain Kawasan Bersejarah(Yogyakarta: 

Ombak, 2007) Hlm 9 
59 Kawasan Dalem yaitu Kawasan pemukiman yang di tempati Ki Ageng Pandan Arang setelah di 

nobatkan menjadi bupati oleh Sultan Demak.  
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masjidnya juga. Tahun 1741 masjid di bangun kembali oleh Bupati Suromenggolo. 

Akan tetapi di bangun di kawasan yang sekarang menjadi Masjid Agung Kauman.  

Kemudian tahun 1881, masjid terbakar akibat tersambar petir. Oleh Bupati 

R. Tumenggung Cokrodiputro, masjid ini di bangun lagi dengan bantuan arsitek 

Belanda Ir. Garbier. Tahun 1904 serambi masjid dan pagar di bangun oleh 

pemerintahan Kolonial Belanda. Seiring dengan di bangunnya Pasar Johar 

menjadikan kawasan sekitar masjid menjadi kawasan perekonomian. Tetapi tidak 

merubah kawasan kesantrian dan tetap terpelihara.60 

Dari Kampung Kauman munculnya kampung – kampung asli di skeitar 

Kampung Kauman, seperti Gendhingan, Sekayu dan sebagainya. Pada dasarnya 

kampung – kampung di Semarang banyak yang terbentuk karena keaslian 

kawasannya. Bukan karena perencanaan wilayahnya ataupun wilayah yang sengaja 

di buat untuk di tinggali.  

60 Ibid 10-12 
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BAB V 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa : (1) Sejarah 

terbentuknya kampung Sekayu berkaitan dengan berdirinya masjid Taqwa 

Kampung Sekayu yang berdiri pada tahun 1413 oleh Kyai Kamal utusan dari 

Cirebon untuk membangun Masjid Demak membantu Sunan Kalijaga. Kampung 

Sekayu berasal dari kata central kayu yang kemudian disebut dengan sekayu. 

sejarah kampung Sekayu pada periode tahun 1950 an masih banyak warga asli yang 

menetap. Pada struktur administrasi Kampung Sekayu masih lengkap. Ada dari RT 

01 sampai RT 08. Bangunan asli masih banyak di temukan seperti gedung GRIS 

yang memberikan banyak kenangan bagi warga Semarang dan khususnya bagi 

warga Kampung Sekayu. Perjalanan panjang gedung GRIS menjadi saksi 

pertumbuhan Kota Semarang. GRIS, yang dulunya merupakan sebuah Sositet de

Harmonie milik seorang Belanda, dibeli oleh masyarakat pribumi dengan

membentuk panitia Fonds GRIS. Gedung GRIS dahulu digunakan sebagai

pementasan wayang orang “Ngesti Pandowo”. Tidak hanya untuk pementasan

kesenian saja tetapi gedung itu juga pernah digunakan untuk kongres PNI pada 

tahun 1970an. 

(2) Kondisi sosial Kampung Sekayu banyak dipengaruhi oleh GRIS.

Dengan adanya GRIS Sekayu seakan menjadi pusat hiburan rakyat Semarang

karena lokasinya berdampingan bahkan bisa dikatakan GRIS merupakan bagian

dari kampung. Ada interaksi warga Semarang dengan masyarakat kampung dengan 
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adanya tontonan di GRIS. Kondisi sosial budaya kampung sekayu sebelum

berubahnya GRIS menjadi Paragon pada kampung ini masih banyak

ketradisionalannya seperti anak – anak kecil masih bermain – main dengan orang

tua tidak merasa was – was akan kendaraan yang lalu lalang. Lalu fungsi rumah

masih seperti pada dasarnya hanya untuk rumah warga saja. Setelah adanya

perubahan menjadi Paragon dapat di katakan berubah segi tatanan sosial

masyarakat kampung. Adanya Paragon menjadikan alih fungsinya menyesuaikan 

keadaan yang ada. Misalnya dengan adanya Paragon pada kampung sekayu banyak 

di bangun untuk rumah kos. Dan lalu lalang kendaraan melewati jalanan kamppung

menjadi lebih sering. Adanya ruang pusat hiburan rakyat Kota Semarang 

menjadikan sekitar wilayah GRIS ini ramai dalam hal perekonomian kecil. Banyak 

pedagang yang menjajakan makanan kecil seperti kacang Gris. Kacang Gris

merupakan kacang sangan yang gurih. Rasanya tidak kalah dengan kacang – kacang 

olahan pabrik. Kacang sangan sendiri terbuat kacang kulit yang di asin dan digoreng 

dengan pasir. Dahulu jajan ini sangat terkenal pada masyarakat Semarang. Cemilan 

ini biasanya dibeli untuk teman menonton wayang orang “Ngesti Pandowo” yang

ditampilkan pada gedung GRIS. Pada puncaknya tahun 1980an ramai ramainya

pusat keramaian GRIS hingga dibangunnya bioskop dan Semarang Theater di

sampingnya. Selanjutnya setelah berubah menjadi Paragon perekonomian yang 

terjadi di kampung Sekayu semakin berkembang karena dipengaruhi oleh Paragon. 

Misalnya perubahan fungsi lahan dari yang semula hanya digunakan sebagai jalan 

akses masuk kampung setelah ada paragon tepian jalanan tersebut di gunakan untuk

lahan parkir karyawan yang bekerja di Paragon. Selain itu juga mulai adanya 
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kebutuhan kos juga menarik minat warga kampung sekayu menjadikan rumahnya

sebagai ladang perekonomian tambahan diluar pekerjaan tetap mereka. Kemudian

setelah adanya konflik internal pada pengelolaan gedung GRIS tahun 1986 mulai

terjadi dan mencapai puncaknya pada tahun 1996. GRIS mulai sepi pengunjungnya

pada tahun 1990an, pada waktu itu mulai banyak film – film India yang  masuk

dalam layar televisi. Hingga itu wayang orang di pindahkan ke Taman Budaya 

Raden Saleh yang berada di Jalan Sriwijaya. 

(3) Pada tahun 2010 Mall Paragon dibuka merubah semua tatanan pedagang

maupun karyawan pekerja. Para pedagang jajanan sekitar gedung GRIS 

menyingkir. Ada salah satu pedagang penjual martabak yang mendirikan kios kecil 

mendapat ganti rugi dari pihak Paragon. Mulai munculnya pedagang makanan dan 

juga parkir yang ada di jalan masuk kampung Sekayu. Dampak dari perubahan ini 

menjadikan merubah sektor sosial dan tatanan ekonomi yang ada di sekitar

Kampung Sekayu. Dari segi sosial budaya mulai berubahnya sirkulasi keluar masuk

Kampung Sekayu. Jalan masuk Kampung Sekayu menjadi Sempit hingga harus

sabar saat melewatinya. Para tukang parkir dan tenda penjual makanan  

menggunakan sebagian badan jalan masuk kampung sehingga terjadi penyempitan 

jalan. Tidak hanya itu pada jalan raya sekayu pun sejak adanya Paragon menjadi

ramai sehingga rawan anak kecil untuk bebas main di kampungnya sendiri. Maka 

dari itu jalan kampung diberi portal agar tidak terlalu terganggu dengan kendaraan 

yang lalu lalang di kampung tersebut. Portal dibuat guna mengurangi kendaraan 

yang lewat Kampung Sekayu hingga larut malam. 
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