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SARI 

Bachri, Asep Syaeful, 2019. Mencari Semarang Dalam Gambang Semarang: 

Eksistensi Sebuah Kesenian Hibrida di Kota Semarang Tahun 1965-1995. Jurusan 

Sejarah, FIS, UNNES. Pembimbing Drs. Ba‟in, M. Hum dan Drs. R. Suharso, M. 

Pd. 

Kata Kunci: Semarang, Gambang Semarang, Hibrida, Eksitensi 

Gambang Semarang seringkali diakui sebagai kesenian khas Semarang. 

Menurut catatan historisnya, kesenian Gambang Semarang ini bukanlah kesenian 

asli Kota Semarang, melainkan turunan dari kesenian Gambang Kromong Betawi. 

Pada tahun 1930-an, Gambang Kromong pertama kali dibawa dari Betawi oleh 

Lie Hoe Soen, seorang anggota volksraad di Semarang. Dengan berjalannya 

waktu, Gambang Kromong ini mengalami perkembangan oleh kreativitas para 

senimannya. Oleh karena itu, Gambang Kromong yang dibawa dan dimainkan di 

Semarang ini semakin dikenal dengan Gambang Semarang. Hal tersebut dapat 

dilihat pada tahun 1940-an ketika lagu “Empat Penari” diciptakan, dimana kata

Gambang Semarang hadir dalam lirik lagu tersebut. Kesenian ini seringkali 

diklasifikasikan kesenian hibrid, karena di dalamnya ada percampuran budaya 

antara Jawa-Tionghoa. Kondisi kesenian Gambang Semarang akhir-akhir ini 

sangat memprihatinkan. Padahal kesenian ini pernah mengalami kejayaan ketika 

pertama kali hadir di Semarang sampai era kemerdekaan. Penelitian ini hendak 

membahas kekhasan Gambang Semarang yang berkaitan dengan Semarang, 

sehingga klaim bahwa Gambang Semarang memang kesenian khas Kota 

Semarang memang benar adanya. Lebih lanjut, penelitian ini hendak membahas 

lebih dalam makna hibrid dalam Gambang Semarang. Kemudian secara 

kronologis, penelitian ini akan membahas eksistensi Gambang Semarang 

sepanjang tahun 1965-1995 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. 

Metode ini terdiri dari empat tahap yakni heruistik, kritik sumber, interpretasi, dan 

historiografi. Secara teknis penelitian ini berusaha mencari sumber sejarah yang 

berkaitan dengan Semarang dan Gambang Semarang, yang kemudian diuji 

keasliaanya dan ditafsirkan untuk ditulis menjadi tulisan sejarah.  

Setelah hampir satu tahun melakukan penelitian, penulis mendapati bahwa 

kekhasan Gambang Semarang yang berkaitan erat dengan Semarang adalah lagu-

lagu Gambang Semarang itu sendiri. Lagu-lagu yang diciptakan untuk kesenian 

Gambang Semarang ini banyak yang menceritakan tentang Kota Semarang, mulai 

dari keadaan geografis, etnis, makanan, keramaian kota, kondisi bangunan kuno, 

kondisi masyarakat dan sebagainya. Sedang hibriditas yang dimiliki Gambang 

Semarang mempunyai makna yang lebih politis, karena hibrid disana merupakan 

resistensi terhadap hegemonik barat/kolonial. Maka dari itu, percampuran budaya 

dalam Gambang Semarang bukan saja Jawa-Tionghoa, melainkan ada unsur 

barat/kolonial. Kemudian keadaan Gambang Semarang pada kurun waktu 1965-

1995 mengalami pergerakan yang dinamis, karena ada kalanya muncul dan jaya, 

dan ada kalanya redup dan tenggelam. 
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ABSTRACT 

Bachri, Asep Syaeful, 2019. Looking for Semarang in Gambang Semarang: The 

existence of a hybridity art in the city of Semarang in 1965-1995. Department of 

History, FIS, UNNES. Supervisor Drs. Ba‟in, M. Hum and Drs. R. Suharso, M.

Pd. 

Keywords: Semarang, Gambang Semarang, Hybrid, Eksitensi 

Gambang Semarang is often recognized as a typical art of Semarang. 

According to historical records, the art of Gambang Semarang is not the original 

art of the city of Semarang, but a derivative of the Gambang Kromong Betawi art. 

In the 1930s, Gambang Kromong was first brought from Betawi by Lie Hoe Soen, 

a volksraad member in Semarang. Over time, this Gambang Kromong has been 

developed by the creativity of its artists. Therefore, the Gambang Kromong 

brought and played in Semarang is increasingly known as the Gambang 

Semarang. This can be seen in the 1940s when the song "Empat Penari" was 

coined, where the word Gambang Semarang was present in the lyrics of the song. 

This art is often classified as hybrid art, because in it there is a mixture of culture 

between Javanese-Chinese. This research intends to discuss the specificity of the 

Semarang Gambang relating to Semarang, so that the claim that the Gambang 

Semarang is indeed the typical art of the City of Semarang is indeed true. 

Furthermore, this research intends to discuss deeper the meaning of hybrids in the 

Gambang Semarang. Then chronologically, this research will discuss the 

existence of the Semarang Gambang throughout 1965-1995. 

The method used in this study is the historical method. This method 

consists of four stages, namely heruistics, verification, interpretation, and 

historiography. Technically this research seeks to find historical sources relating 

to Semarang and the Semarang Gambang, which are then tested for authenticity 

and interpreted to be written into historical writing.  

After almost a year of research, the author found that the specifics of the 

Gambang Semarang that are closely related to Semarang are the songs of the 

Gambang Semarang itself. The songs created for the art of the Gambang 

Semarang tell a lot about Semarang City, starting from the geographical, ethnic, 

food, city crowd, ancient building conditions, community conditions and so on. 

While the hybridity of Gambang Semarang has a more political meaning, because 

the meaning of hybrids are resistance to western / colonial hegemonics. Therefore, 

the mixture of cultures in the Gambang Semarang is not only Javanese-Chinese, 

but there are western / colonial elements. Then the condition of the Gambang 

Semarang in the period 1965-1995 experienced dynamic movement, because there 

were times when it appeared and was victorious, and there were times when it was 

dim and sunk. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap kali melakukan perjalanan kereta api yang berangkat atau turun di 

Stasiun Poncol ataupun Stasiun Tawang, kita akan selalu mendengarkan sebuah 

instrumen lagu Gambang Semarang. Entah motif apapun yang melatarbelakangi 

pemutaran instrumen lagu Gambang Semarang itu, baik ketika kereta api 

berangkat ataupun berhenti. Hal itu seolah-olah ingin menunjukkan sebuah 

identitas bahwa lagu Gambang Semarang adalah sebuah kesenian khas 

Semarangan. 

Kesenian Gambang Semarang merupakan kesenian yang berkembang di 

Semarang. Kesenian ini menampilkan berbagai unsur seni musik, vokal, tari dan 

lawak. Dalam beberapa catatan, asal usul Gambang Semarang masih menjadi 

perdebatan. Setidaknya ada dua versi yang mencatat sejarah asal usul Gambang 

Semarang. Pendapat pertama, Gambang Semarang berasal dari Gambang 

Kromong dari Betawi. Menurut pendapat ini, pada awal tahun 1930 seorang 

peranakan Tionghoa Lie Hoe Soen memiliki inisiatif untuk membawa Gambang 

Kromong dari Betawi ke Semarang, dengan maksud mengembangkannya. Lie 

Hoe Soen yang merupakan anggota volkstraad kemudian mendapatkan 

persetujuan dari Walikota Semarang pada waktu itu untuk mendatangkan 

Gambang Kromong dari Batavia. Sepulang dari Batavia, Lie Hoe Soen membawa 

seperangkat gamelan Gambang Kromong sekaligus sekelompok senimannya.
1
 

                                                 
1
 Sri Sadtiti, “ Gambang Semarang: Sebuah Identitas Budaya Semarang Yang

Termarginalisasi”, dalam Imajinasi, Vol. X, No. 2, Juli 2016, hlm 144. 
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Pendapat kedua mengatakan bahwa Gambang Kromong berasal dari 

Gambang Semarang. Hal ini dibuktikan bahwa terdapat seniman-seniman tua 

yang mengenal irama-irama Gambang Semarang.
2
 Dari kedua pendapat tentang 

asal usul Gambang Semarang, menurut beberapa kaum akademisi, pendapat 

pertama yang dianggap paling benar.  

Sedangkan menurut Dhanang Respati Puguh, seorang akademisi sejarah 

Universitas Diponegoro mengatakan bahwa Gambang Semarang muncul dan 

melembaga pada tahun 1930-an. Kesenian ini hadir di Semarang atas usaha dan 

perjuangan Lie Hoe Soen dan kawan-kawannya yang ingin menciptakan kesenian 

khas Semarang.
3
  Atas persetujuan Boesevain, Walikota Semarang saat itu dan 

dengan mendatangkan seorang pelatih Tjiam Bok Kwie dan beberapa seniman 

Gambang Kromong, serta membeli peralatan Gambang Kromong dari Batavia, 

terbentuklah sebuah perkumpulan Gambang Kromong di Semarang.  

Walaupun dalam sejarahnya kesenian Gambang Semarang bukan kesenian 

asli Semarang, Hotel Graha Santika pernah menyelenggarakan seminar pencarian 

Gambang Semarang sebagai kesenian khas Semarang. Upaya mengenalkan 

Gambang Semarang sebagai kesenian tradisional Semarang juga pernah dilakukan 

oleh Fakultas Sastra Universitas Dipenogoro. Didiek Nini Towok dan Dra. Dewi 

Juliati yang menjadi panitia pelaksana “Lokakarya Pembinaan dan Pengembangan

Kesenian Gambang Semarang” di Undip itu mengatakan bahwa Kesenian

tradisional Gambang semarang memiliki beberapa kekhususan.
4
 Walaupun secara 

sepintas terlihat ragam geraknya sama dengan Gambang Kromong, Jaipong, 

                                                 
2
 Ibid.  

3
 Dhanang Respati Puguh, “Kesenian Gambang Semarang”, dalam Kajian Sastra; Jurnal 

Ilmiah Bidang Bahasa, Susastra, dan Kebudayaan, Vol. XXIV, No. 3, Juli 2000, hlm 362. 
4
 “Gambang Semarang Dapat Diandalkan”, Suara Merdeka, 14 Juli 1994. 
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namun bila dicermati lebih mendalam akan memiliki “rasa” yang berbeda.

Menurut Didiek acara yang diinisiasi oleh Fakultas Sastra Undip itu, rencananya 

akan mengadakan pelatihan kesenian Gambang Kromong sebagai salah satu 

upaya melestarikan kesenian tradisional Semarang. 

Banyak yang masih meragukan Gambang Semarang sebagai musik 

identitas Semarang, akan tetapi pada kenyataannya Gambang Semarang 

berkembang dan menemukan perbedaan dari asalnya, yaitu Gambang Kromong. 

Ada beberapa perbedaan, idiom dan karya-karya spesifik Gambang Semarang 

yang merupakan momentum kreatif, bukan hanya membedakannya dengan 

Gambang Kromong Betawi tapi juga mengesahkan eksistensi Gambang Semarang 

sebagai bagian yang tak terpisahkan dari atmosfir kesenian di Kota Semarang.
5

Perbedaan-perbedaan Gambang Kromong dengan Gambang Semarang menurut 

Soewadji dan Soetrisno Suharto, terletak pada seni vokal, gerak tari, dan lirik lagu 

yang menunjukkan bahwa Gambang Semarang lebih halus dari pada Gambang 

Kromong.
6
 

Sejarah kesenian dan kebudayaan di Indonesia masih jarang diminati 

untuk dituliskan oleh sejarawan. Menurut Kuntowijoyo, dalam historiografi 

Indonesia masih sangat jarang sejarawan yang tertarik untuk menulis sejarah 

kebudayaan. Kuntowijoyo berpendapat dimensi budaya dilupakan karena tekanan 

yang besar dalam penulisannya- yang mula-mula hanya terpusat pada sejarah 

politik, kemudian sejarah sosial-ekonomi.
7
 Selanjutnya Kuntowijoyo mengatakan 

jika memang wacana Kebangkitan Nasional II akan dimulai, maka kebangkitan 

                                                 
5
 Djawahir Muhammad, Semarang Sepanjang Jalan Kenangan, Semarang : Tanpa 

Penerbit, 1996, hlm 175. 
6
 Ibid. 

7
 Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah, Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 2003, hlm 133. 
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itu akan menitikberatkan pada pembangunan budaya yang merupakan bagian dari 

upaya meningkatkan kualitas dan martabat manusia.  

Seminar HIPIIS 1990 merupakan salah satu isyarat bahwa budaya akan 

menjadi sentral di masa yang akan datang. Ini merupakan tugas berat bagi 

sejarawan dalam pengabdiannya untuk mengembangkan disiplin ilmu sejarah 

sekaligus pembangunan bangsa. Pembangunan bangsa oleh sejarawan ini dapat 

diartikan sebagai usaha para sejarawan dalam menghadirkan sejarah Indonesia 

dalam jati diri bangsa. Hal ini menjadi penting saat pertarungan budaya antara 

“penjajah” dan “terjajah” semakin menguat sampai hari ini. Mengingat Indonesia

merupakan bekas negara “terjajah”, yang budayanya masih terjajah oleh budaya 

penjajah.  

Konteks pencarian formula kebudayaan yang terus menerus menuntut 

sesuatu yang kontekstual, menjadi pekerjaan rumah bagi bangsa Indonesia pasca 

merdeka dari kekuasaan hegemonik Belanda. Dalam hal ini Sartono Kartodirdjo 

pernah berpendapat bahwa : 

Masyarakat Indonesia dalam menghadapi perubahan sosial pada umumnya 

dan pembangunan nasional khususnya, mengalami pelbagai kesulitan yang 

memerlukan pemecahan atau penggarapan yang mendesak, di antaranya 

masalah kegoncangan nilai-nilai yang muncul bersamaan dengan 

timbulnya jurang pemisah antara nilai-nilai generasi tua dan generasi 

muda. Mengidentifikasikan persoalan kebudayaan itu adalah suatu langkah 

yang penting, akan tetapi lebih penting dari itu adalah cara bagaimana kita 

dapat mencari pemecahannya serta menanggulangi akibat-akibatnya yang 

sangat membahayakan kehidupan masyarakat kita, dengan ancaman akan 

mengakibatkan kepunahan.
8
 

Upaya-upaya menuliskan sejarah kesenian dan kebudayaan oleh sejarawan 

secara tidak langsung ikut membantu pembangunan nasional. Seperti yang 

                                                 
8
 Sartono Kartodirdjo, Pemikiran Dan Perkembangan Historiografi Indonesia, 

Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014, hlm 161. 
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dikatakan Sartono Kartodirdjo bahwa dalam menghadapi perubahan masyarakat 

yang ekstensif diperlukan upaya kultural. Definisi baru dari cara menyusun 

kehidupan, hubungan manusiawi yang tepat dan makna-makna hidup yang pokok 

hendaknya diberi ruang lingkup bergerak bagi nilai-nilai dan norma-norma baru 

untuk memperoleh keseimbangan baru dalam mengatur hidup, baik secara 

perseorangan maupun kelompok. Besar kemungkinan di dalam keadaan itu 

diketemukan bentuk-bentuk kebudayaan baru, yang memberi makna bagi 

kehidupan masyarakat.
9
 Bentuk-bentuk kebudayaan baru yang dimaksudkan oleh 

Sartono Kartodidjo adalah hal yang sewajar-wajarnya akan terus terjadi, karena 

budaya pada dasarnya tak pernah stabil tanpa ada perubahan dan percampuran 

dengan kebudayaan lainnya. 

 Kenapa dimensi kebudayaan menjadi sangat penting, karena kebudayaan 

menjadi salah satu motor kekuatan sejarah. Sehingga tidak heran jika kemudian 

periodisasi sejarah Indonesia dipengaruhi oleh pertimbangan budaya. Hal ini 

menunjukkan bahwa setiap lini dalam kehidupan manusia dipengaruhi oleh 

budaya. Sartono Kartodirdjo lebih jelas mengatakan bahwa : 

Seni budaya berfungsi untuk mencipta dan meneruskan makna dari 

kehidupan masyarakat dalam bentuk-bentuk imajinatif. Seni budaya juga 

meneruskan adat-kebiasaan mendramatisasikan maknanya, sehingga 

mengajari kita bertindak. Semua seni budaya adalah medium dari 

transmisi itu. Maka kultur dan kontinuitas kultur itu, dalam perjalanannya 

dari suatu fase ke fase lain dalam perkembangannya sangat ditentukan 

oleh seni budaya. Maka semua monumen dari masa lampau adalah 

monumen estetis. Seni suara, seni tari, seni budaya, seni sastra untuk 

mengomunikasikan upacara-upacara, yang menyusun ikatan-ikatan sosial 

manusia.
10

 

Dalam hal ini, Gambang Semarang menjadi sebuah seni kebudayaan baru, 

yang menemukan spasialnya, yaitu Kota Semarang. Perkembangan Gambang 

                                                 
9
 Ibid, hlm 162. 

10
 Ibid, hlm 163.  
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Semarang kemudian menemukan perbedaannya dengan Gambang Kromong, yang 

merupakan asal dari Gambang Semarang itu sendiri. Kota Semarang yang 

menjadi tempat berkembangnya Gambang Semarang mempengaruhi unsur-unsur 

fundamental dalam Gambang Semarang, seperti seni vokal, tarian dan lirik lagu-

lagunya, yang menunjukkan kesemerangannya. 

Kota Semarang yang menjadi tempat lahir dan berkembangnya kesenian 

Gambang Semarang merupakan kota yang terletak di pesisir pantai utara. Kota 

Semarang  dulu kala merupakan bandar utama kerajaan Mataram Kuno. Menurut 

Prof. Van Bemmelen dalam abad ke X pelabuhan Semarang masih terletak di 

tengah-tengah kota, kira-kira di sekitar Rumah Sakit Tentara Karangasem dan 

menurutnya waktu itu merupakan sebuah pelabuhan alami yang terlindung oleh 

pulau Bergota yang luasnya tidak hanya meliputi daerah Bergota yang kita kenal 

sekarang ini, melainkan lebih luas lagi, bahkan juga mencakup daerah Mugas di 

mana SMA Negeri I-II sekarang terletak.
11

 Walaupun kemudian di daerah sekitar 

Bergota terjadi pendangkalan, yang kemudian menjadi salah satu sebab hancurnya 

Mataram Kuno, waktu itu Pulau Tirang (nama kuno dari Kota Semarang) dan 

daerah sekitarnya tetap menjadi pelabuhan yang cukup ramai.
12

  Berbiacara tentang awal mula Kota Semarang, Amen Budiman 

menegaskan bahwa :  

Itu sebabnya ketika Tsjeng Ho alias Sam Po Toa Lang diutus oleh kaisar 

Tiongkok Yung Lo untuk memimpin misi diplomatik Tiongkok 

mengunjungi raja-raja di seberang lautan, dalam perjalanannya ke 

Majapahit dia tidak lupa membawa armadanya singgah ke pulau Tirang 

dan daerah sekitarnya. Bahkan menurut sumber-sumber tradisional 

Tionghoa sampai dua kali. Dan itu pula sebabnya, beberapa puluh Tahun 

setelah kedatangan armada Tsjeng Ho itu Kerajaan Demak juga telah 

mengincar pulau Tirang dan daerah sekitarnya dan berusaha pula untuk 

                                                 
11

 Amen Budiman, Semarang Riwayatmu Dulu, Semarang : Suara Merdeka, 1975, hlm 1. 
12

 Ibid, hlm 5. 
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merebutnya. Reka daya itu ternyata memang tidak sia-sia. Pulau Tirang 

dan daerah sekitarnya berhasil dijadikan sebagai salah satu kawasan dari 

kerajaan Demak, dan dalam statusnya yang baru itu, pada awal abad ke 

XVI masih tetap merupakan salah satu tempat persinggahan yang cukup 

penting di pesisir utara pulau Jawa.
13

 

Posisi strategis Pulau Tirang/Semarang sebagai bandar pelabuhan utama 

Mataram Kuno dan menjadi pelabuhan penting di pesisir utara pulau Jawa pada 

masa selanjutnya, memungkinkan Kota Semarang terjadi pertemuan dan interaksi 

berbagai budaya yang intensif. Hal ini kemudian yang menjadi unsur penting 

dalam mempengaruhi lahirnya kesenian Gambang Semarang.   

Percampuran budaya antara Jawa, Tionghoa dan sedikit campuran budaya 

Eropa yang berbentuk seni budaya Gambang Semarang ini menunjukan betapa 

cairnya budaya. Karena pada dasarnya tidak ada budaya yang benar-benar asli dan 

stabil. Hal ini mematahkan sifat rasisme antar budaya, identitas dan agama, yang 

sampai sekarang tetap menjadi permasalahan utama yang mengganggu persatuan 

bangsa. Rasisme budaya, menurut Hommi K. Bhaba adalah senjata “penjajah”

atau Eropa untuk melegitimasi penjajahan mereka terhadap negara “terjajah”.

Katrin Bandel lebih lanjut menjelaskan tentang gagasan Homi K. Bhaba tersebut 

bahwa:  

Kita mengasumsikan dalam sehari-hari bercampurnya budaya atau 

hibriditas antara budaya barat atau penjajah dengan budaya lokal, kita akan 

membayangkan misalnya budaya Jawa kemudian datang orang Belanda 

dengan membawa budayanya sendiri, kemudian saling bertemu dan 

bercampur. Jadi hibriditas hanya dibayangkan sebatas ada budaya-budaya 

yang stabil kemudian saling berinteraksi. Menurut Hommi K. Bhaba justru 

tidak demikian, karena yang terjadi dalam pertemuan dengan kolonial atau 

penjajah justru sebaliknya. Sebetulnya hibriditas budaya adalah kondisi 

yang wajar, jadi secara terus menerus memang hibriditas atau percampuran 

budaya selalu ada dan akan terus terjadi. Karena sebenarnya tidak ada 

budaya yang benar-benar stabil, otentik, jelas dan akan tetap terus stagnan 

                                                 
13

 Ibid. 
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tanpa ada perubahan. Tetapi budaya itu cair dan selalu berinteraksi. Jadi 

hibriditas adalah kondisi yang normal. Justru ketika penjajah datang maka 

muncul kebutuhan kolonial akan stabilitas yang seakan-akan kebudayaan 

itu baku dan final. Jadi yang datang dengan penjajah bukan hibriditasnya, 

tapi keinginan penjajah untuk selalu mendefinisikan bahwa budaya 

Bumiputra itu seperti ini, lalu budaya kolonial seperti ini. Sebelumnya 

percampuran budaya tidak ada yang mempermasalahkan akan 

percampuran atau hidriditas budaya, tidak ada yang cemas atas fenomena 

percampuran tersebut. Akan tetapi kondisi kolonialisme kecemasan itu 

timbul sehingga muncul keinginan untuk mendefinisikan batas. Kebutuhan 

untuk menciptakan batas dan stabilitas adalah kebutuhan penjajah untuk 

melegitimasi penjajahannya.
14

 

Narasi rasisme budaya, identitas dan agama yang dulu digunakan oleh 

kolonial untuk menciptakan batas dan stabilitas, yang berguna untuk melegitimasi 

penjajahannya, masih terjadi sampai sekarang. Isu-isu rasisme sampai sekarang 

masih menjadi senjata yang kuat bagi Barat atau Eropa atau para pemilik modal 

lainnya untuk memanipulasi konflik yang sesungguhnya tentang perebutan 

hegemoni kekuasaan ekonomi dan sumber daya alam, yang kemudian hanya 

menjadi isu rasial tentang konflik rasisme antar budaya, identitas dan agama. Oleh 

sebab itu campuran atau hibriditas, dalam hal ini lebih spesifik terhadap hibriditas 

budaya menjadi sangat relevan dan selalu menarik untuk dikaji. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, pada kesempatan ini penulis akan 

merumuskan permasalahan pokok bagaimana perkembangan Gambang Semarang 

di Kota Semarang sepanjang tahun 1965-1995. Dari pertanyaan pokok ini 

diturunkan menjadi beberapa pertanyaan. Pertama, bagaimana unsur-unsur 

                                                 
14

 Katrin Bandel , Ngaji Pascakolonial di Masjid  Sudirman Colombo Yogyakarta,  pada 

tanggal 29 November 2016. Ngaji Pascakolonial merupakan ngaji rutinan di Masjid Sudirman 

Colombo yang diasuh oleh Katrin Bandel. Pada tanggal 29 Nobember 2016, Katrin Bandel 

membahas teori Homi K. Bhaba tentang Hibriditas, Ambivalensi dan Mimikri. 
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semarangan mempengaruhi Gambang Kromong, sehingga menciptakan sebuah 

kesenian baru berupa Gambang Semarang yang menjadi identitas tersendiri bagi 

kota Semarang. Kedua, bagaimana percampuran budaya Jawa, Tionghoa dan 

Eropa dalam seni budaya Gambang Semarang. Selanjutnya, bagaimana 

perkembangan Gambang Semarang pada tahun 1965-1995. 

C. Tujuan Penelitian  

 Tujuan dari penelitian ini secara garis besar saya ingin menjelaskan 

perkembangan dan perubahan  Gambang Semarang tahun 1965-1995. Selain itu, 

penelitian saya ini hendak mengetahui bagaimana proses perubahan Gambang 

Kromong menjadi Gambang Semarang. Hal ini menjadi penting untuk diteliti 

guna membuktikan apakah klaim Gambang Semarang sebagai identitas Semarang 

benar atau tidak. Serta penelitian ini ingin mengetahui secara mendalam 

bagaimana percampuran budaya Jawa, Tionghoa dan Eropa dalam kesenian 

Gambang Semarang. Selanjutnya penelitian ini akan membahas bagaimana 

perkembangan Gambang Semarang sepanjang tahun 1965-1995. Karena tidak 

menutup kemungkinan pada perkembangan selanjutnya Gambang Semarang akan 

mengalami perubahan-perubahan baru yang disebabkan oleh pertemuan dan 

interaksi dengan seni kebudayaan lainnya. Sementara itu tujuan lain yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah membuktikan bahwa budaya dan identitas 

sama sekali tidak ada yang asli, baku dan final. Pengetahuan semacam ini 

bertujuan agar sifat rasisme yang seringkali membelenggu kebangsaan kita 

mendapat kontra narasi yang akademis. Sehingga pembangunan nasional menuju 

manusia yang lebih bermatabat dapat tercapai. 



10 

D. Ruang Lingkup 

Seperti penelitian sejarah pada umumnya, penelitian ini mempunyai ruang 

lingkup yang berguna untuk membatasi objek penelitian. Hal ini bertujuan agar 

menghasilkan penelitian yang fokus dan tidak melebar dari tema besar yang saya 

teliti. Pada penelitian ini terbagi dua ruang lingkup; lingkup spasial dan lingkup 

temporal. 

Penelitian ini membatasi ruang lingkup spasial pada Kota Semarang dan 

sekitarnya. Alasan Kota Semarang menjadi lingkup spasial dalam penelitian ini 

karena Kota Semarang menjadi pusat berkembangnya Gambang Semarang. Selain 

itu Kota Semarang sejak dulu sudah menjadi ruang bertemunya berbagai 

kebudayaan, sehingga memungkinan dalam perkembangan Gambang Semarang, 

pasca kelahiran hingga sekarang, terdapat perubahan-perubahan baru dari hasil 

pertemuan-pertemuan dengan kebudayaan lainnya.  

Selain mengambil ruang lingkup Kota Semarang, penelitian ini juga 

memiliki ruang lingkup temporal. Dalam penelitian ini, pembatasan ruang lingkup 

temporal berkisar dari tahun 1965-1995. Tahun 1965 menjadi batas awal 

penelitian ini karena tahun 1965 merupakan awal babak baru dalam sejarah 

Indonesia. Setelah meletusnya peristiwa G 30 S, seketika semua lini kehidupan 

masyarakat Indonesia berubah. Khusunya ketika kepemimpinan Soekarno diganti 

oleh Soeharto.  

Sejarah kelam peristiwa 1965 mengakibatkan genosida jutaan masyarakat 

Indonesia, walaupun mereka tidak terlibat atau tidak mengetahui apa yang 

sesungguhnya terjadi pada peristiwa G 30 S. Beberapa dari mereka yang selamat 



11 

dari genosida dan hukuman mati oleh militer, harus rela menghabiskan hidupnya 

di camp-camp kosentrasi yang dibuat oleh militer. Banyak dari mereka yang 

dibuang ke penjara Pulau Buru. Peristiwa G 30 S 1965, tidak hanya 

mengakibatkan terbunuhmya berapa juta masyarakat Indonesia, atau berapa ribu 

masyarakat yang harus tinggal di camp-camp kosentrasi dan dipenjara di Pulau 

Buru, akan tetapi juga hilangnya generasi intelektual Indonesia yang mati 

dieksekusi oleh militer karena diduga terlibat atau hanya pernah bersinggungan 

dengan Partai Komunis Indonesia, yang dicurigai sebagai dalang G 30 S.
15

 Selain 

itu, ada ribuan kaum intelektual yang sedang menempuh pendidikan di Luar 

Negeri tidak boleh pulang ke Indonesia pasca terjadinya peristiwa G 30 S. Mereka 

harus rela menjadi exsil di Luar Negeri, dengan keadaan yang sangat tidak 

menentu.  

Dari rentetan peristiwa pada tahun 1965 itu, menjadi pijakan awal bagi 

Soeharto untuk memimpin Indonesia. Dan akhirnya Soeharto secara resmi 

menjadi presiden pada tahun 1966. Dari sinilah mengapa tahun 1965 menjadi 

awal ruang lingkup temporal dalam penelitian ini. Karena tahun 1965 menjadi 

permulaan sebuah rezim militeristik ototarian Soeharto, yang tentunya 

                                                 
15

 Dalam kalimat ini menggunakan kata “dicurigai” karena Parta Komunis Indonesia,

tidak satu-satunya yang bertanggung jawab atas peristiwa G 30 S. Karena menurut Mary 

Zurbuchen, setidaknya  terdapat lima narasi yang tidak hanya berbeda dengan narasi Orde Baru, 

akan tetapi juga berbeda antara satu dengan yang lain. Pertama, pembunuhan terhadap jendral 

dipercaya seluruhnya dan dilakukan oleh PKI dan simpatisannya. Kedua, “percobaan cup” itu

adalah hasil dari pertarungan internal angkatan bersenjata. Ketiga, jendral Soeharto adalah pelaku 

sebenarnya, atau paling tidak, mempengaruhi, memanipulasi, dan mengaburkan pembunuhan para 

jendral untuk kepentingannya sendiri. Keempat, Presiden Soekarno memberi izin atau 

menganjurkan para perwira yang terkucil untuk bertindak melawan kolega mereka sendiri yang 

disebut sebagai bagian dari “Dewan Jendral” rahasia. Dan kelima, operasi intelijen asing terlibat di 

dalam percobaan untuk menggulingkan Ir. Soekarno yang lebih condong ke kiri dan peranannya 

yang sangat berpengaruh di Indonesia dan Negara-Negara Dunia Ketiga, karena hal itu dapat 

mengancam dominasi negara-negara maju. Entah siapapun yang sebenarnya bertanggung jawab 

atas peristiwa G 30 S, yang jelas diuntungkan dari peristiwa tersebut adalah Jendral Soeharto, 

Angkatan Darat dan kapitalisme global yang kemudian bisa masuk menancapkan imprealismenya 

di Indonesia  dengan terbitnya UU PMA yang diterbitkan oleh Soeharto. 
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berpengaruh pada sosial, ekonomi dan kebudayaan Indonesia. Dalam penelitian 

ini, tahun 1965 menjadi babak baru bagi Gambang Semarang atas rentetan-

rentetan peristiwa kelam hingga akhirnya sampai pada kepemimpinan Soeharto. 

Sedangkan tahun 1995 menjadi batasan ruang lingkup temporal dalam 

penelitian ini, karena tahun 1995 menjadi tahun puncak bagi Orde Baru. Secara 

pertumbuhan ekonomi kepemimpinan Soeharto mengalami masa kejayaan pada 

tahun 1995. Tahun sebelumnya, 1994 Presiden Soeharto mampu melaksanakan 

swasembada beras, tanpa impor dari negara lain. Selain itu, di tahun-tahun 90-an, 

Gambang Semarang mengalami berbagai perkembangan dan berbagai  inovasi. 

E. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan Pustaka merupakan salah satu sub bab penting dalam sebuah 

penelitian. Hal ini dimaksudkan agar penelitian tidak rancu dan memberikan 

landasan teoritis yang cukup kuat. Selain itu tinjauan pustaka bertujuan untuk 

mengorganisasikan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan dengan tema 

yang sama. Hal ini dilakukan agar menghindari replikasi yang tidak sengaja dan 

tidak perlu. Selain itu juga berfungsi sebagai penghubung dengan penelitian 

sebelumnya dan mengusulkan penelitian yang lebih lanjut. 

Karya pertama yang penulis ambil adalah Tesis Kusrina Widjajantie yang 

berjudul “Musik Gambang Semarang: Sebuah Bentuk Hibrida Budaya Jawa Dan

Tionghoa di Kota Semarang. Tesis ini memiliki tema yang sama, yaitu Gambang 

Semarang. Akan tetapi penelitian tesis ini lebih cenderung penelitian tentang 

tentang kesenian musik dengan pendekatan entnomusikologi. Sehingga Tesis ini 

mempunyai kesimpulan bahwa musik Gambang Semarang adalah sebuah 
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ensambel musik hibrida budaya Jawa dan Tionghoa yang saling berinteraksi, 

selanjutnya lahir, hidup, dan berkembang dalam masyarakat Kota Semarang. 

Gambang Semarang dalam penelitian ini dikatagorikan sebagai tipe 

hibrida kultural, yang terjadi bukan atas paksaan atau tekanan. Melainkan terjadi 

akibat proses dialektika antara budaya Jawa dan Tionghoa di Semarang. Selain itu 

Tesis ini juga mengatakan bahwa musik Gambang Semarang terdiri dari tangga 

nada dan notasi, ritme, melodi, harmoni, tempo dinamik ekspresi, syair lagu, 

instrumen, dan bentuk lagu.
16

 Penelitian tesis ini menurut penulis lebih spesifik 

meneliti unsur musik dalam Gambang Semarang, yaitu unsur musik hibrid antara 

Jawa dan Tionghoa. Sehingga penulis dapat meneliti lebih lanjut secara historis 

bagaimana seni budaya Gambang Semarang lahir dan berkembang di Semarang. 

Selain itu, lebih lanjut penulis akan meneliti tentang konteks politis dari fenomena 

lahirnya kesenian Gambang Semarang dengan kekuasaan dan kebudayaan 

hegemonik Belanda. 

Kedua adalah buku “The Loacation of Culture” karya Homi K. Bhabha.
17

Buku ini dirasa penting karena dapat memberikan perspektif yang lebih mendalam 

tentang kajian poskolonial, khususnya yang berbicara tentang campuran atau 

hibriditas budaya. Buku ini membantu menganalisis bagaimana lahirnya budaya 

Gambang Samarang, hibriditas budaya Jawa, Tionghoa dan Eropa dengan analisis 

yang lebih kritis dan politis. Karena dalam kebudayaan tidak terlepas dari 

pertarungan  relasi kuasa dan modal. Hal seperti ini seringkali terjadi di Indonesia, 

yang merupakan mantan negara terjajah. Sehingga terjadi pertarungan budaya 

                                                 
16

 Kusrina Widjajantie, “Musik Gambang Semarang: Sebuah Bentuk Hibrida Budaya

Jawa dan Tionghoadi Kota Semarang”, Tesis Pascasarjana Universitas Gajah Mada, ( Yogyakarta ;

2012). 
17

 Homi K. Bhabha,  Location of Culture, ( New York: Routledge, 1994). 
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antara “penjajah” dan “terjajah”. Dengan analisis yang lebih kritis dan politis dari 

gagasan Homi K Bhaba, membantu agar sejarah lahirnya Gambang Semarang 

dapat diketahui dengan jelas. Apakah Gambang Semarang merupakan bentuk 

resistensi atau perlawanan budaya dari “terjajah” terhadap budaya “penjajah” atau

kolonial. Atau apakah hibriditas Gambang Semarang hanyalah percampuran 

budaya yang sesungguhnya wajar, mengingat bahwa budaya tak pernah benar-

benar murni, stabil dan seolah-olah tak pernah berubah. Berhubung buku ini 

masih dalam Bahasa Inggris dan belum diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia, 

maka dalam memahami buku ini perlu melibatkan buku-buku sekunder, artikel, 

jurnal atau ceramah lainnya yang menjelaskan teori hibriditasnya Homi K. 

Bhabha. 

Selanjutnya adalah sebuah jurnal yang berjudul “Eksitensi Kesenian

Gambang Semarang dalam Budaya Semarangan” karya Dadang Dwi Septian.

Jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Seni dan Pendidikan Vol. 1, No. 2, terbitan bulan 

Oktober 2016. Secara umum penelitian ini meneliti salah satu kelompok kesenian 

Gambang Semarang yang bernama “Pahat Etnik”. Penelitian ini berksimpulan

bahwa Gambang Semarang merupakan warisan budaya yang masih eksis 

meskipun keadaannya ibarat hidup segan mati tak mau dari tahun 1990an. Hal ini 

disebabkan karena adanya pergeseran nilai kesenian tradisional Gambang 

Semarang dari kesenian rakyat menjadi kesenian elit yang menjadikan masyarakat 

kurang begitu mengenalnya. Meskipun sudah ada upaya dari pemerintah untuk 

membangkitkan kembali Gambang Semarang dengan berbagai aspek, namun 

demikian dari aspek revitalisasi budaya masih perlu banyak diusahakan terutama 
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dalam rangka melestarikan dan memanfaatkan Gambang Semarang.
18

 Perbedaan 

dengan penelitian yang penulis lakukan adalah jurnal ini masih sangat umum, 

karena hanya meneliti satu kelompok Gambang Semarang “Pahat Etnik”, yang 

sesungguhnya kelompok ini adalah kelompok buatan dari pemerintah. 

Kesimpulan pergeseran nilai dan elitisme Gambang Semarang disebabkan karena 

objek penelitian hanya terpaku pada kelompok “Pahat Etnik”, yang seringkali 

manggung di Balemong Resort Semarang, yang nampak sekali elitismenya. 

Sehingga menjadi menarik jika kemudian penulis meneliti lebih lanjut tentang 

eksistensi kesenian Gambang Semarang dari kelompok lainnya yang berada 

dalam masyarakat Kota Semarang. 

Keempat merupakan jurnal dengan judul “Gambang Semarang : Sebuah

Identitas Budaya Semarang yang Termaginalkan” karya Sri Sadtiti. Jurnal ini

diterbitkan oleh Jurnal Imajinasi Vol X no 2, bulan Juli 2016 terbitan Universitas 

Negeri Semarang. Jurnal ini berawal dari kegelisahan tentang kebudayaan 

Gambang Semarang, yang menurut Sri Sadtiti terus mengalami marginalisasi 

akibat persaingan dengan kebudayaan modern kebarat-baratan. Lebih lanjut jurnal 

ini menghadirkan berbagai pendapat atau versi terkait lahirnya Gambang 

Semarang, yang kemudian dilanjut tentang penjelasan sejarah perkembangan 

Gambang Semarang dengan temporal hanya sampai pada masa kolonial. Hingga 

pada akhirnya jurnal ini memberikan sebuah kesimpulan bahwa Gambang 

Semarang hampir punah dikarenakan tidak adanya proses regenerasi dan 

kurangnya pengetahuan masyarakat akan kesenian tersebut.
19

 Karya ini menarik 
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 Dadang Dwi Septian, “Eksistensi Kesenian Gambang Semarang dalam Budaya

Semarangan”, dalam Jurnal Pendidikan dan Kajian seni, Vol. I, No. 2, Oktober 2016. 
19

 Sri Sadtiti, “ Gambang Semarang: Sebuah Identitas Budaya Semarang Yang 

Termarginalisasi”, dalam Imajinasi, Vol. X, No. 2, Juli 2016. 
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karena memberikan penulis berbagai perdebatan tentang lahirnya Gambang 

Semarang dengan berbagai refrensi. Sekaligus memberikan banyak informasi-

informasi penting tentang sejarah perkembangan Gambang Semarang pada masa 

kolonial. Akan tetapi dalam penelitian ini ada perbedaan dengan karya tersebut. 

Karena dalam penelitian ini saya mencoba menggali lebih dalam kaitan Semarang 

dengan Gambang Semarang, untuk benar-benar membuktikan bahwa Gambang 

Semarang memang kesenian khas Semarang. Selain itu penelitian ini berusaha 

menjelaskan secara kronologis perkembangan Gambang Semarang pada era 

setelah 1965 sampai 1995. 

Terakhir adalah sebuah jurnal karya Dhanang Respati Puguh yang berjudul 

“Melestarikan dan Mengembangkan Warisan Budaya: Kebijakan Budaya

Semarangan dalam Perspektif Sejarah”. Jurnal ini diterbitkan oleh Departemen

Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Karya tulis ini sangat 

penting bagi penulis karena memberikan perspektif lebih kritis tentang 

kebudayaan. Jurnal ini didahului tentang penjelasan proses dekolonisasi dengan 

cara mencari identitas kebudayaan. Lebih lanjut Dhanang Respati Puguh 

berpendapat bahwa Seiring dengan terbentuknya negara bangsa Indonesia, pada 

awal kemerdekaan muncul berbagai pemikiran dan gerakan untuk mencari format 

pembangunan kebudayaan Indonesia. Dari berbagai wacana yang dikemukakan 

oleh para ahli dalam bidang kebudayaan pada saat itu, dapat disimpulkan bahwa 

kebudayaan daerah merupakan sumber yang sangat kaya untuk membangun 

kebudayaan Indonesia.
20

  Kemudian jurnal ini sangat membantu penulis dalam 

memberikan informasi-informasi penting seputar kebudayaan-kebudayaan di 

                                                 
20

 Dhanang Respati Puguh, “Melestarikan dan Mengembangkan Warisan Budaya:

Kebijakan Budaya Semarangan dalam Perspektif Sejarah”, dalam Jurnal Sejarah Citra Lekha, 

Vol. 2, No. 1, 2017. 
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Semarang, termasuk Gambang Semarang. Lebih lanjut jurnal ini juga memberikan 

informasi penting tentang upaya apa saja yang telah dilakukan, baik oleh 

pemerintahan maupun masyarakat umum dalam pelestarian kebudayaan-

kebudayaan yang berada di Semarang. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, 

penulis ingin menjelaskan lebih dalam tentang bentuk baru formulasi kebudayaan 

Indonesia pasca kemerdekaan yang berkaitan dengan strategi politis untuk 

berhadapan dengan kebudayaan kolonial/eropa.  

F. Metode Penelitian 

Sesuai dengan latarbelakang keilmuan yang penulis ambil yaitu Ilmu 

Sejarah dan menegaskan kembali bahwa karya tulis ini merupakan karya sejarah, 

maka tentunya metode yang digunakan adalah metode sejarah. Metode disini 

mempunyai arti ilmu-ilmu atau cara untuk memperoleh sebuah kebenaran dengan 

data-data yang diperoleh dilapangan, yang kemudian disusun dengan terstruktur 

agar menghasilkan sebuah temuan baru atau pengetahuan baru. Dengan begitu 

metode sejarah adalah proses pencarian sumber arsip dan data sejarah, baik 

berupa teks, audio, visual hingga lisan, yang kemudian diverifikasi kebenarannya 

dan kemudian tafsirkan hingga sampai pada tahap akhir, yaitu dituliskan menjadi 

sebuah karya tulis ilmiah. Maka metode penelitian sejarah terbagi dalam empat 

tahap: pertama adalah tahap heruistik atau mengumpulan sumber arsip dan data 

sejarah, verifikasi, intrepretasi atau penafsiran dan terakhir adalah penulisan atau 

historiografi. Tahap pertama metode sejarah adalah Heruistik. Tahap ini adalah 

tahap mengumpulkan sumber arsip dan data sejarah. Sumber (sumber sejarah 

disebut juga data sejarah; data dari bahasa Inggris datum (bentuk tunggal) atau 
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data (bentuk jamak); bahasa Latin datum berarti pemberian) yang dikumpulkan 

harus sesuai dengan jenis sejarah yang akan ditulis.
21

 Dalam proses pengumpulan 

sumber sejarah untuk menyusun penelitian Gambang Semarang, penulis 

mendapatkan sumber primer berupa berita dan artikel dari surat kabar. Setidaknya 

penulis telah mengumpulkan 43 judul berita dari surat kabar Suara Merdeka, 

Kompas dan Sin Min, dengan tahun terbit mulai dari 1950 sampai 2001. Dari 

surat kabar ini, saya memperoleh penggambaran secara periodik tentang Gambang 

Semarang yang direkam oleh media massa.  

Untuk melengkapi sumber primer sejarah dari surat kabar dan wawancara 

kepada pelaku seni Gambang Semarang, saya juga mengumpulkan berbagai 

sumber sejarah sekunder. Saya memperoleh banyak jurnal, buku, skripsi, tesis dan 

artikel-artikel ilmiah tentang Gambang Semarang.  

Setelah melakukan tahap Heruistik, saya melakukan kritik sumber. 

Dalam tahap ini saya melakukan verifikasi, kritik sumber atau menguji keabsahan 

atas sumber sejarah yang berhasil penulis kumpulkan. Dari beberapa sumber 

sejarah yang saya peroleh, ada beberapa sumber yang relevan dan informatif 

untuk penelitian ini. Akan tetapi saya juga menemukan informasi tahun lahirnya 

Gambang Semarang yang dituliskan oleh surat kabar tidak konsisten dari tahun ke 

tahun. Artinya, ada beberapa bagian informasi yang diberikan oleh surat kabar 

yang harus dikonfirmasi ulang dengan sumber sejarah lainnya. 

Setelah itu baru tahap interpretasi atau penafsiran ulang. Dalam tahap 

ini saya menafsirkan fakta-fakta sejarah yang saya temukan dari sumber sejarah 
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yang telah diverifikasi. Setelah itu baru menuliskannya menjadi sebuah karya 

sejarah, tahap ini seringkali disebut dengan Historiografi. Penulisan sejarah atau 

Historiografi adalah proses terakhir dalam metode sejarah. Penulisan sejarah ini 

kemudian disusun dalam bentuk tulisan yang mempunyai tiga bagian: (1) 

Pengantar, (2) Hasil Penelitian, dan (3) Simpulan.
22

 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan adalah tata urutan dari semua pembahasan dalam 

penulisan karya sejarah ini. Sistematika penulisan berfungsi sebagai penyampaian 

gagasan pokok dari setiap bab. Dalam penulisan karya sejarah ini ada lima bab. 

Bab satu berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup, 

pendekatan yang dipakai, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan yang terakhir 

sistematika penulisan. Bab kedua menjelaskan gambaran umum tentang keadaan 

Kota Semarang, meliputi letak geografis, asal muasal hingga heterogenitas 

penduduk Kota Semarang. Pada aspek heterogenitas penduduk Kota Semarang, 

memungkinkan berbagai kebudayaan datang, saling bertemu dan terjadi hibriditas 

kebudayaan di Kota Semarang. Selanjutnya bab tiga menjelaskan proses 

perubahan Gambang Kromong menjadi Gambang Semarang. Selain itu juga akan 

membahas kesenian hibrida antara Jawa, Tionghoa dan Eropa. Lebih lanjut bab 

ini akan menjelaskan bagaimana hubungan dari fenomena lahirnya Gambang 

Semarang sebagai sebuah kesenian hibrida di akhir masa kolonial dengan relasi 

kekuasaan hegemonik Belanda. Bab keempat akan menjelaskan eksistensi dan 

perkembangan Gambang Semarang di Kota Semarang secara kronologis dari 
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tahun 1965-1995. Dan Bab kelima merupakan bab penutup yang berisikan 

kesimpulan. 
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BAB II 

RUANG BERTEMUNYA BERBAGAI KEBUDAYAAN 

Kota Semarang, yang berada di tengah pesisir utara pulau Jawa, menjadi 

sebuah kota Industri yang dihuni oleh berbagai identitas. Berbagai identitas ini 

tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari proses sejarah yang panjang. 

Posisi strategis Kota Semarang yang menjadi salah satu pelabuhan yang berada di 

tengah pulau Jawa ini, menjadi keuntungan tersendiri bagi industri dan 

perdagangan. Sehingga tidak memungkiri jika kemudian Kota Semarang menjadi 

tempat bertemunya berbagai identitas dan budaya dalam interaksi sosial –

ekonomi, yang kemudian berdampak dalam proses pembentukan budaya dan 

kesenian Kota Semarang.  

Kota Semarang menjadi salah satu pelabuhan besar di pulau Jawa, tercatat 

sejak Mataram Kuno. Menurut Prof. Van Bemmelen letak pelabuhan Semarang 

tepat di tengah-tengah Kota Semarang yang sekarang, kira-kira di sekitar Rumah 

Sakit Tentara Karangasem.
23

 Amen Budiman, sejarawan Semarang, menyebut 

pelabuhan semarang dengan sebutan Pelabuhan Bergota. Pelabuhan Bergota pada 

masa Hindu ini menjadi pelabuhan penting dan menjadi bandar utama kerajaan 

Mataram Kuno, sebuah kerajaan yang besar pada abad VII. Beberapa prasasti 

menyebutkan Mataram Kuno memiliki pusat kerajaan yang bernama “Medang i 

Bhumi Mataram”. Beberapa ahli sejarah masih berdebat soal letak persis dari 

“Medang i Bhumi Mataram”. Prof. Dr. R. Ng Poerbotjaroko mengatakan bahwa 

letaknya di daerah Kedu atau daerah Prambanan, sedangkan Prof. Dr. W. F 
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Stutterheim mengatakan bahwa letak pusat Mataram Kuno ini di daerah 

Grobogan. Terlepas dari perdebatan tersebut, yang jelas Kerajaan Mataram Kuno 

merupakan kerajaan besar yang didirikan pada tahun 732 Masehi, yang diperintah 

oleh Raja Sanjaya, putera Sanna. Kemegahan dan kebesaran Mataram Kuno ini 

dapat dibuktikan dengan berbagai peninggalan candi-candi yang berserakan di 

Jawa Tengah seperti, Candi-candi Siwa di dataran tinggi Dieng dan Gedongsongo, 

Candi Pringapus, Candi sari, Candi Loro Jonggrang, Candi Sewu, Candi Plaosan, 

Candi Mendut, Candi Pawon dan Borobudur.  

Pelabuhan Bergota sebagai pelabulan utama Mataram Kuno ini 

mempunyai andil besar dalam perkembangan kerajaan Mataram Kuno. Pelabuhan 

Bergota menjadi faktor utama yang menjadikan kerajaan Mataram Kuno besar, 

yang semula hanyalah kerajaan kecil. Sebaliknya, Pelabuhan Bergota juga 

menjadi malapetaka bagi Kerajaan Mataram, karena terjadinya pendangkalan di 

pelabuhan tersebut. Menurut Prof. Van Bemmelen, pendangkalan pada Pelabuhan 

Bergota menjadi faktor penting bagi kemunduran kerajaan Mataram Kuno. 

Sedangkan M. T Zen dosen geofisika dan vulkanologi ITB Bandung lebih tegas 

dalam tulisannya mengatakan bahwa pendangkalan Pelabuhan Bergota 

mengakibatkan “decline” pada perekonomian kerajaan Mataram Kuno dan 

merupakan awal dari kematian Kerajaan Mataram Kuno, sebelum datangnya 

Maha Pralaya ( kiamat kobra) pada sekitar tahun 1006 Masehi, yang 

kemungkinan besar disebabkan oleh meletusnya gunung Merapi.
24

 

Daerah kota Semarang yang saat ini menjadi pusat ekonomi dan 

pemerintahan, merupakan daerah yang muncul dari endapan lumpur yang secara 
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perlahan-lahan membentuk daratan aluvial yang berhasil mendesak garis pantai ke 

laut. Daratan yang terbentuk dari lumpur aluvial ini merupakan proses 

pengendapan lumpur kali Kreyo, Kaligarang, dan kali Kripik selama ratusan 

tahun.
25

 Fenomena alam ini menjadi alasan mengapa Pelabuhan Bergota menjadi 

sepi, karena Pelabuhan ini menjadi sebuah daratan yang jauh dari bibir pantai. 

Meskipun demikian, pelabuhan Semarang kembali ramai sejak kerajaan 

Demak memfungsikan pelabuhan Semarang sebagai pelabuhan dagang. Pedagang 

yang melakukan transaksi perdagangan tidak hanya berasal dari pedagang antar 

pulau atau daerah, melainkan juga berasal Tiongkok, India, Gujarat, Melayu, 

Persi, Portugis, Spanyol dan Belanda.
26

 Para pedagang yang melakukan transaksi 

perdagangan di Pelabuhan Semarang ini kemudian membuat pemukiman, yang 

lambat laun semakin ramai dan menjadikan kota Semarang menjadi kota dagang 

yang besar. Berbagai identitas yang menetap kemudian saling bertemu dan 

bertarung dalam merebutkan hegemoni kekuasaan dan kebudayaan. 

A. Asal Usul Kota Semarang 

Jejak geografis Kota Semarang paling kuno dapat dilacak lewat peta kuno 

Semarang yang diterbitkan oleh Dinas Pertambangan Pemerintah Hindia Belanda 

pada tahun 1941. Peta kuno ini diterbitkan oleh Prof. Dr. Ir. R. W. Van Bemmelen 

yang bekerjasama dengan pemerintahan Belanda. Prof. Dr. Ir. R. W. Van 

Bemmelen merupakan seorang ahli geologi Belanda yang mengajukan suatu teori 

bahwa lima abad berselang alun gelombang laut Jawa bergelung-gelung hingga 

membentur tepian kaki-kaki bukit Candi. Sehingga dia mengemukakan tidak 
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kurang dari enam buah peta kuno kota Semarang, masing-masing peta dari tahun 

1695, 1719, 1816/1842, 1847, 1892, dan 1940. Berdasarkan peta-peta kuno 

tersebut ternyata setiap dua setengah abad pantai Semarang maju sampai dua 

kilometer, atau kira-kira 8 meter setiap tahun. Dari sini dapat disimpulkan bahwa 

mungkinkah jika lima abad berselang alun gelombang laut Jawa masih mendebur-

debur hingga ke tepian kaki-kaki bukit Candi kota Semarang.
27

 

Fakta tersebut kemudian memunculkan kosa kata “Semarang Bawah” (de 

benedeenstad). Lima abad yang lalu, Semarang bawah masih berupa laut 

membiru. Bahkan menurut Dr. A. Ringkes, seorang sejarawan Belanda yang 

terkenal karena serial artikelnya tentang wali-wali dari tanah Jawa, wilayah kota 

Semarang yang terkenal dengan sebutan “Kota Semarang Lama” pada zaman

Hindu masih merupakan lautan, setidak-tidaknya merupakan suatu daerah 

perlumpuran yang tidak mungkin dijalani.
28

 

Masyarakat Semarang meyakini bahwa Kota Semarang dulu merupakan 

pelabuhan besar pada era Mataram Kuno. Pelabuhan tersebut terletak pada daerah 

Bergota. Pelabuhan Bergota merupakan salah satu bagian dari kawasan pulau 

Tirang. Mengapa pulau asal muasal kota Semarang ini disebut pulau Tirang? Ada 

yang mengatakan bahwa perkataan itu berasal dari kata-kata jati-ngarang, karena 

di pulau tersebut tumbuh pohon-pohon jati yang jaraknya jarang-jarang. Akan 

tetapi menurut Amen Budiman menganggap pendapat itu hanya awur-awuran 

saja. Menurutnya perkataan pulau Tirang justru berasal dari perkataan pulau 

Tiram. Pulau tersebut diberi nama demikian karena daerah tersebut merupakan 

perairan yang sekitarnya banyak terdapat tiram, sejenis lokan yang dalam istilah 
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teknisnya bernama Ostrea imbricata. Dalam menguatkan pendapat ini, Amen 

Budiman menunjukkan salah satu versi dari Serat Kanda, sebagaimana yang 

termaktub dalam sebuah naskah tulisan tangan yang kini masih tersimpan dalam 

Bagian Naskah Museum Pusat di Jakarta, di bawah katalog KBG Nr. 540. Dalam 

naskah tersebut, pulau Tirang disebut pula dengan nama “Pulau Tirem”, suatu

perkataan yang hingga kini masih digunakan oleh masyarakat Semarang untuk 

menyebut lokan.
29

 

Selain Bergota, ada beberapa kawasan yang berada di pulau Tirang, 

misalnya Brintik. Kawasan ini letaknya sekarang berada di sebelah belakang 

kompleks Katerdal Randusari. Selain itu ada kawasan Tirangamper, yang letaknya 

sekarang kira-kira di sekitar daerah Mugas, yang meliputi suatu yang agak luas, 

mulai dari kompleks makam Kyai Ageng Pandan Arang, hingga beberapa belas 

meter dari Kampung Telogobayem. Daerah-daerah tersebut dihuni oleh orang-

orang yang beragama Siwa. Masing-masing daerah berada di bawah kekuasaan 

seorang “ajar” (pendeta) yang mempunyai pengaruh besar didaerahnya. Menurut 

versi Serat Kanda (naskah KBG Nr.7) pada akhir abad ke XV masing-masing 

tegak sebagai kepala negeri yang berdiri sendiri-sendiri.
30

 Di daerah selatan pulau 

Tirang terdapat tempat-tempat pemukiman yang berada dalam daerah perbukitan. 

Daerah tersebut bernama “Candi”, sebuah daerah bukit-bukit yang sejak zaman 

Hindu merupakan pemukiman yang berarti. Di daerah barat pulau Tirang, terdapat 

tempat pemukiman yang ramai, yang sekarang menjadi tempat berdirinya 

Klenteng Sam Po Kong. Pada awal abad ke XV tempat tersebut telah ramai dihuni 

oleh para pedagang Tionghoa dan orang-orang yang beragama Siwa. 
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Nama Semarang menurut Serat Kanda KBG No. 7, merupakan pemberian 

dari seorang ulama Arab bernama Wali Jati alias Seh Wali Lanang, yang 

kemudian mengubah namanya menjadi Maulana Arus Islam. Secara lengkap 

Amen Budiman, dengan merujuk pada Serat Kanda KBG No. 7 tersebut 

menceritakan bahwa cerita pemberian nama Semarang oleh Seh Wali Lanang 

bermula dari proses pengislaman Betara Katong.
31

 Dulu Betara Katong 

merupakan kepala negeri di Panaraga. Ia merupakan putera raja Majapahit, prabu 

Brawijaya yang terakhir. Sang Dipati belum mau memeluk agama baru, agama 

Islam. Dulu, sang Dipati pernah diminta oleh saudara tuanya (Panembahan 

Demak) untuk masuk memeluk agama Islam. Akan tetapi sang Dipati berjanji 

bahwa ia akan masuk Islam jika ramandanya sudah meninggal. Namun setelah 

prabu Brawijaya meninggal, sang Dipati  ternyata mengingkari janjinya, bahkan 

menyingkir pergi bertapa ke daerah pegunungan Penjor. Kabar ini akhirnya 

sampai ke Panembahan Demak, sang Panembahan sangat marah karena 

mendengar berita tersebut. Dan menyerahkan masalahnya ini pada Ratu Wadat 

alias Sunan Bonang. Akhirnya Sunan Bonang mengutus seorang bangsawan dari 

negeri Arab yang bernama Seh Wali Lanang untuk mencari dan mengislamkan 

Betara Katong.  

Betara Katong mempunyai dua orang anak, keduanya perempuan. Anak 

pertama telah menjelang dewasa, sedangkan anak yang bungsu masih berumur 

sepuluh tahun. Selama bertapa di pegunungan Penjor, Betara Katong cemas akan 

nasib anaknya, ia berpikir jangan-jangan anaknya nanti tidak bisa mentas. 

Pikirannya kusut akibat terus memikirkan hal tersebut, hingga akhirnya ia berujar, 
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”aku rela mati, jika kedua anakku telah mentas semua, kedua-duanya telah bisa 

“menjadi orang”. Sekalipun memeluk agama baru, akan kujalani, asalkan kedua 

anakku bisa berumah tangga. Ah, di mana seyogyanya aku akan berganti agama?” 

Tidak begitu lama setelah ia berujar seperti itu tiba-tiba Batara katong 

melihat seberkas cahaya yang gilang gemilang di sebelah barat laut. Katanya: 

“Hai, apakah gerangan yang mencorong itu. Barangkali merupakan isyarat dari

Syang Hyang Dewata, memberikan petunjuk penting padaku. Jika demikian, 

baiklah aku segera pergi kesana untuk menjumpainya”. Lalu Betara katong segera

berangkat ke arah barat laut sambil membawa kedua anaknya. 

Perjalan Betara Katong akhirnya sampai di Jurang Suru. Di tempat itu 

Betara Katong berjumpa dengan seorang ajar yang bernama Nayagati. Ia telah 

masuk agama Islam, bahkan menjadi seorang sahabat Ki Pandang Arang. Setelah 

berkenalan, Betara Katong lalu menyampaikan maksudnya yang hendak mencari 

cahaya gemilang yang nampak olehnya dari kejauhan, namun setelah berada di 

suatu tempat yang berada di tepi lautan, tiba-tiba lenyap. “Tahukah andika,

siapakah gerangan pendeta yang berdiam di tempat itu? tanya Betara katong. 

“Aku memang mengetahui. Dia adalah Ki Pandan Arang, guruku sendiri.

Orangnya masih muda perjaka, seorang guru agama yang ulung dan banyak 

pengetahuannya. Dia berasal dari Demak, cucu sang Panembahan sendiri. Dia 

berada di tempat itu karena diutus oleh Sunan Bonang, untuk mengislamkan para 

ajar.” 

Mendengar keterangan itu Betara Katong lalu meminta segera diantarkan 

ke tempat kediaman Ki Pandan Arang. Sampai di tempat itu Batara Katong lalu 

menjelaskan asal usulnya dan apa maksud kedatangannya. Dia juga mengatakan 
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kesediaannya untuk memeluk agama Islam, asal saja yang mengislamkan bukan 

Seh Wali Lanang. 

Ki Pandan Arang menyetujui permintaan Betara katong. Seketika itu juga 

Betara Katong lalu diajarkan menghafalkan kalimat syahadat dan akhirnya 

dengan selamat masuk agama Islam. Kemudian anaknya yang sulung diserahkan 

pada Ki Pandan Arang untuk dijadikan istrinya. Beberapa waktu kemudian Seh 

Wali Lanang tiba di padepokan Ki Pandan Arang. Seh Wali Lanang kemudian 

menyampaikan maksudnya yang diutus oleh Sunan Bonang untuk mencari dan 

mengislamkan Betara Katong. Ketika bahwa Betara Katong telah diislamkan oleh 

Ki Pandan Arang, Seh Wali Lanang sangat lega hatinya. Dia segera 

menengadahkan tangannya ke atas, memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan 

Semesta Alam, sambil memohonkan berkat dan keselamatan bagi Betara Katong, 

bekas Dipati Panaraga itu. 

Seh Wali Lanang sangat disenangi oleh penduduk di tempat Ki Pandan 

Arang. Akhirnya ia dimita untuk mengajar penduduk mengaji dan menjalankan 

peraturan-peraturan agama.
32

 Di kemudian hari Seh Wali Lanang diminta untuk 

mendiami sebuah kawasan yang baik, yang terletak di sebelah timur tempat 

pemukiman Ki Pandan Arang, yang waktu itu belum mempunyai nama. Seh Wali 

Lanang menerima permintaan itu. tetapi, karena tempat kediaman Ki Pandan 

Arang Sendiri waktu itu belum mempunyai nama Seh Wali Lanang kemudian 

memberinya nama Semarang, sambil meramalkan bahwa tempat itu akan menjadi 

suatu tempat kediaman yang makmur dan kuat sentosa, serta akan mempunyai 

benteng keliling yang terbuat dari batu. 
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Akan tetapi ada pendapat lain tentang penamaan Semarang. Beberapa abad 

yang lalu penamaan suatu daerah (kota, dusun, kampung, sungai, gunung) 

berdasarkan pada ciri khas daerah itu, keadaan alam atau pemandangan mencolok 

di sekitarnya.
33

 Hal ini menandakan bahwa dalam penamaan Semarang pun, lebih 

dekat kebenarannya dengan hal-hal yang menjadi ciri khas di Kota Semarang. 

Menurut Serat Kandaning Ringgit Purwa Naskah KBG NR. 7, lahirnya kota 

Semarang diawali pada tahun 1938 saka (1476 M), dengan datangnya utusan 

Kerajaan Demak yaitu Ki Pandan Arang yang bertugas mengislamkan di wilayah 

barat Kerajaan Demak, di semenanjung Pulau Tirang (sekarang daerah Mugas, 

Bergota dan Semarang).
34

 Sesampainya di daerah ini, ia kemudian mendirikan 

sebuah padepokan/pesantren. Di daerah yang subur ini tumbuh pohon asam 

(Jawa; asem) dengan jarak tumbuh yang jarang-jarang (Jawa; arang). Muridnya 

lambat laun semakin banyak, dan tempat itu kemudian semakin banyak dikenal 

orang; daerah asem-arang, Semarang.
35

 

B. Semarang Jatuh Ke Tangan Kolonial Belanda 

Setelah kota Semarang berdiri, pemerintahan Semarang dipegang oleh Ki 

Pandang Arang atas mandat yang diberikan oleh kerajaan Demak. Atas kehendak 

Panembahan Demak yang baru, Ki Pandan Arang (putra dari Panembahan Demak 

yang baru) akhirnya diberi gelar pangeran. Selain itu pihak kerajaan Demak juga 

menunjuk Tirangamper sebagai pusat sebagai pusat penyiaran agama Islam, 
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diwilayah ini telah ada sejumlah pedukuhan yang dihuni oleh para ajar (pemuka 

agama Hindu) dan para pengikutnya, yaitu Inderono, Tirangamper, Jurangsuru, 

Labuapi, Tinjomoyo, Wotgaleh, Gajahmungkur, Sejonilo dan Gedongbatu 

(Simongan).
36

 Pangeran Pandan Arang mempunyai empat orang anak, dua orang 

laki-laki dan dua orang anak perempuan. Keempat anak Pangeran Pandan Arang 

ini masing-masing bernama Raden Kaji, Raden Ketip, Bokmas Katijah dan 

Bokmas Aminah.  

Ketika mendengar Sunan Bonang Tuban meninggal, Pangeran Pandan 

Arang melayat ke sana. Sayang, sepulang melayat, Pangeran Pandan Arang justru 

jatuh sakit dan meninggal menyusul Sunan Bonang ke alam baka. Kemudian 

Raden Kaji dan Raden Ketip sowan ke Demak untuk memberitahukan atas 

meninggalnya Pangeran Pandan Arang. Atas kehendak sang Panembahan, Raden 

Kaji diminta untuk menggantikan kedudukan ayahnya dengan gelar Mangkubumi, 

sedangkan Raden Ketip diangkat menjadi patihnya. Peristiwa itu ditandai dengan 

candra sengkala “Muktiningrat catur bumi” (Tahun 1418 Saka atau tahun 1496

Masehi, sementara ada juga yang berpendapat tahun 1411 Saka atau tahun 1489 

Masehi).
37

 Sementara itu catatan sejarah lainnya, mengatakan setelah Pangeran 

Pandan Arang meninggal, beliau digantikan oleh putranya Ki Pandan Arang II 

yang diangkat pemerintahan kerajaan Demak sebagai Adipati Semarang pada 

tanggal 2 Mei 1547 (tanggal ini kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota 

Semarang). 
38

 

Sedangkan berdasarkan catatan Tome Pires, seorang Portugis yang 

mengadakan pelayaran mengunjungi beberapa kota pada bulan Maret sampai Juni 
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1513 di pesisir utara pulau jawa, yang terletak antara Cirebon dan Gresik, 

mengatakan bahwa Semarang waktu itu dipimpin oleh ”pate Mamet”. 
39

 Menurut 

Amen Budiman, nama “pete Mamet” ini jelas merupakan verbsastering dari 

“Patih Mohammad”, yang dimaksud dengan “Patih Mohammad” itu adalah Raden 

Ketib, adik dari Dipati Mangkubumi. Bupati Semarang Dipati Mangkubumi telah 

menyingkir ke Tembayat, dan hidup sebagai seorang mubalig. Sehingga waktu 

Tome Pires melakukan pelayaran ke utara pulau jawa, mencatat Patih Mohammad 

sebagai pemimpin Semarang, karena telah menggatikan kakaknya Dipati 

Mangkubumi. Berdasarkan berita serat Kanda naskah KBG Nr. 7, Raden Ketib 

mulai memerintah di Semarang pada tahun 1434 Saka atau 1512 Masehi, dengan 

ditandai oleh candra sangkala “rasa guna rasa ningrat”. Jadi setahun sebelum 

kedatangan Tome Pires.
40

  Adapun nama Raden Ketib itu sebenarnya hanya 

merupakan “nama singkatan”, yang lengkapnya Raden Mohammad Ketib atau

Khatib. 

Perbedaan tahun seperti ini sangat sulit dihindarkan dalam catatan sejarah, 

akan tetapi yang menjadi penting daripada tahun-tahun itu, pada pemerintahan 

Raden Ketib terjadi peristiwa penting tentang pergeseran kekuasaan dari Kerajaan 

Demak ke Pajang. Surutnya kerajaan Islam Demak (1500-1546) yang perkasa itu, 

dilanjutkan tumbuhnya kerajaan Pajang yang berumur tidak panjang.
41

 Sebagai 

suatu negara yang baru, Pajang mempunyai wilayah yang luas dengan daerah 

Pajang sendiri atau “negara gung” sebagai pusat pemerintahan. Sekitar tahun 
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1586 kerajaan itu berhasil direbut oleh Mataram dan sejak itu pula Semarang 

menjadi salah satu kawasan dari keraajaan baru itu. 

Kota Semarang yang berada dalam kekuasaan kerajaan Demak-Pajang 

hingga Mataram, tetap menjadi pelabuhan yang strategis. Setiap waktu pelabuhan 

Semarang mengalami perubahan pesat, hal ini seiring dengan semakin ramainya 

perdagangan dijalur pantai utara Jawa. Semarang kemudian tumbuh menjadi 

pelabuhan yang termasyhur jauh kemana-mana. Bukan hanya pedagang antar 

pulau daerah, bahkan bangsa-bangsa asing mulai berdatangan ke Semarang, 

seperti dari Tiongkok, India, (Gujarat), Persi, Portugis, Spanyol, dan Belanda. 

Pada permulaan abad 16, bangsa Portugis datang dan membuka 

permukiman di sekitar wilayah yang sekarang disebut “kota lama”. Kemudian

datang orang-orang Melayu, yang membangun pemukiman di kawasan sekitar 

Kampung Darat. Kemudian datang orang-orang Gujarat, India dan orang-orang 

Persia. Selanjutnya orang-orang Belanda menyusul bangsa Portugis pada abad 

17.
42

 Selain ikut bergabung dengan kawasan yang dibangun oleh orang-orang 

Portugis, Belanda kemudian mendirikan pemukiman sendiri dengan benteng yang 

tegak dan kokoh. Kawasan tersebut disebut “the litle Netherland”, yang terkenal 

hingga saat ini kawasan tersebut dikenal dengan sebutan “kota lama”. 
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Gambar 1: Peta Benteng Kuno Kompeni didirikan pada tahun 1705 oleh 130 

pekerja. Peta kuno ini dibuat oleh G. Van Broekhuysen pada tahun 1708. 

Pemerintahan Semarang, setelah kepemimpinan Raden Ketib diteruskan 

oleh anaknya yang bernama Kyai Kalipah. Menurut artikel yang dipublikasi oleh 

redaksi harian “Het Noorden” di Semarang dan diterbitkan pada tahun 1941

khusus untuk memperingati genap 35 tahun usia Gemeente Semarang dengan 

judul “De Regenten Van Semarang”, Kyai Kalipah tersebut yang terkenal juga

dengan namanya Pangeran Mangkubumi II, ternyata oleh raja Mataram 

Amangkurat I dipecat dan digantikan oleh Mas Tumenggung Tambi, seorang 

tumenggung kesayangan Amangkurat I.
43

 Akan tetapi bupati itu kemudian juga 

kena murka dan oleh raja Mataram, dua tahun kemudian, sekitar tahun 1659 telah 

dilepas dan digantikan oleh Mas Tumenggung Wongsorejo dari daerah sedayu.  
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Bupati Semarang yang baru itu kemudian membangun kabupaten baru di 

kampung Gabahan. Dia menjabat hanya tujuh tahun dan kemudian digantikan 

oleh Mas Tumenggung Prawiroproyo yang memindahkan kabupatennya ke 

kampung Sekayu. Itulah yang menyebabkan daerah tersebut hingga sekarang 

diberi nama kampung Sekayu Tumenggungan. Setelah memerintah empat tahun 

lamanya, bupati Semarang yang baru itupun diberhentikan oleh Sunan 

Amangkurat I dan sebagai gantinya, ia mengangkat tiga bupati secara berturut-

turut dalam tempo waktu empat tahun. Setelah itu baru ia mengangkat 

Tumenggung Alap-Alap yang waktu itu masih menjadi bupati di Jepara. Dan pada 

pemerintahan Tumenggung Alap-Alap, terjadi sebuah peristiwa yang mejadi awal 

mula kekuasaan kolonial Belanda menancapkan imprealismenya di Semarang. 

peristiwa tersebut adalah penggadaian kota Semarang dan daerah-daerah yang 

berada di bawah kekuasaannya serta daerah Kaligawe pada kompeni Belanda 

sebagai jaminan utang ongkos perang yang dibebankannya pada kerajaan Jawa itu 

dalam menghadapi pemerintahan Trunojoyo. 

Pada tahun 1674-1679, Trunojoyo, seorang pangeran dari Madura 

melakukan perlawanan terhadap Mataram. Amangkurat I, pengganti Sultan 

Agung meminta bantuan Vereenigde Ootindisce Compagnie (VOC) dalam 

memadamkan perlawanan dari Pengeran Trunojoyo. Ketika Amangkurat I wafat, 

ia digantikan oleh Amangkurat II yang menandatangani perjanjian/aneksasi 

menggadaikan Semarang pada VOC pada 15 Januari 1678.
44

 Sejak saat itu status 

Semarang yang semula dikuasai oleh Mataram berubah menjadi wilayah 
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kekuasaan VOC. Dan ketika perkumpulan dagang VOC ini bangkrut pada tahun 

1799, wilayah Semarang diambil alih oleh pemerintahan kolonial Belanda. 

Memasuki abad ke-17, kota Semarang dikenal sebagai lojining nagoro 

sumawis (negara tempat semuanya tersedia), dengan luas daerah seluas sekitar 

ha.
45

  Dibawah pemerintahan Hindia Belanda, Kota Semarang mengalami tiga kali 

perubahan batas kota (perluasan kota), yaitu; 1886 (Staatsblad van 

Nedherlandsch-Indie ISHb No. 160), dan tahun 1894 (Staatsblad van 

Nederlandsch-Indie 1X94 No. 2499), dan 1902 (Staatsblad van Nederlandsch 

Indie 1905No. 211). Sejak abad ke-19 Semarang disebut sebagai kota Batavia 

kedua. Pertumbuhan wilayahnya lebih spesifik dengan diikuti perkembangan 

wilayah di luar Semarang. 

Semakin luas dan berkembangnya kota Semarang, menjadikan kota 

Semarang menjadi salah satu tujuan utama bagi orang-orang Eropa, Cina, Arab, 

Melayu India untuk berniaga, setelah Batavia dan Surabaya. Maka tidak ayal jika 

Semarang menjadi kota pertemuan berbagai kebudayaan dari berbagai etnis. 

Sehingga menjadi mungkin Semarang mempunyai penduduk dan mendirikan 

berbagai pemukiman dari berbagai etnis: Jawa, Cina, Arab, Melayu, India, dan 

orang Eropa.  

C. Permukiman berbagai Etnis di Semarang sebelum Abad XX 

Kota Semarang menjadi kota pelabuhan yang besar dan berkembang 

menjadi kota industri dan peniagaan terbesar, setelah Batavia dan Surabaya. 

Penduduk kota Semarang sangat heterogen dengan berbagai etnis masuk di 
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dalamnya seperti Jawa, Cina,  Melayu, India, dan Eropa. Di akhir abad ke-17, 

banyak pendatang Cina yang masuk ke Semarang. Mereka mendominasi 

perdagangan dari pedalaman ke kota dengan melakukan perdagangan impor dari 

negeri asalnya melalui Batavia. Berakhirnya VOC dan digantikan dengan 

pemerintahan Hindia Belanda, semakin mengukuhkan dominasi perdagangan 

Cina. Bahkan mereka merambah hingga perkebunan tebu dan perdagangan 

ekspor. Akan tetapi Cina bukan satu-satunya pelaku perdagangan di Semarang, 

masih ada Arab, India (Koja), Bumiputra, dan Eropa.  

Dengan heterogenitasnya penduduk Semarang, khususnya kebanyakan 

berasal dari “Timur” non “Barat”, pemerintah Hindia Belanda, dengan

superioritasnya, menerapkan kebijakan diskriminatif dalam pembedaan ras 

penduduk.
 46

 Ada tiga ras utama yang dibedakan, yaitu: ras orang Eropa, ras orang 

Timur Asing dan terakhir Bumiputra.  

Perlakuan diskriminatif tersebut merupakan bagian dari wacana kolonial, 

yang sangat diperlukan oleh pemerintahan Hindia Belanda untuk melegitimasi 

imprialismenya terhadap bangsa-bangsa “Timur”. Mereka mempunyai keyakinan

bahwa peradaban mereka lebih beradab daripada peradaban bangsa-bangsa 

“Timur”, sekalipun lebih besar. Orang-orang Eropa mendefinisikan orang 

“Timur” dengan kosakata “Timur yang misterius”, serta stereotip-stereotip 

tentang pikiran Afrika (atau India, Irlandia, Jamaika, atau Cina dan non-Eropa 

lainnya). Orang-orang Eropa berpendapat bahwa mereka merasa perlu untuk 

membawa peradaban mereka kepada bangsa-bangsa primitif atau barbar, karena 

orang-orang “Timur” dianggap hanya memahami kekerasan dan kekejaman 

                                                 
46

 Ibid. 



37 

semata. Maka tidak heran jika mereka berkata, “Mereka (orang “Timur”) tidak

seperti kita (orang “Barat), dan karena alasan itu “mereka” pantas “kita” jajah.
47

Dengan wacana kolonial seperti inilah mereka datang ke dunia-dunia “Timur”

yang kaya raya dengan dalih mulia untuk memperadabkan. Maka tidak heran jika 

dalam prateknya perlakuan diskriminatif itu terlihat juga pada tata ruang 

permukiman. 

Hegemoni orang Eropa dalam penguasaan terhadap tata letak kota 

Semarang, terlihat dari penguasaan pusat-pusat ekonomi yang strategis di kota 

Kota Semarang. Mereka, ras pertama/penguasa, menghuni daerah di Zeestraat 

(sekarang jalan Kebon Laut): Poncol, Pendrikan, kawasan Kota Lama (timur 

jembatan Berok). Kesaksian dari Domine Baron van Hoevel, yang pernah 

mengunjungi Semarang tahun 1847 mengatakan bahwa permukiman orang Eropa 

di timur jembatan Berok seperti kota kecil di Eropa.
48

 Di daerah tersebut terdapat 

kurang lebih 300-400 rumah yang dekat dengan sarana perdagangan, industri, 

pelabuhan dan pasar Pedamaran. Selain itu juga dekat dengan tempat pembuatan 

kerajinan tangan.  

Kelompok ras kedua: Cina dan orang “Timur” Asing menempati

kampung-kampung yang telah ditetapkan. Cina di kampung Pecinan, India (koja) 

di Kampung Pekojan, dan Arab di Kampung Kauman. Selain di tempat khusus 

tersebut, masyarakat kelompok ras kedua ini juga membaur dengan penduduk 

Bumiputra. Kondisi pemukiman pemukiman ras kedua ini sangat berbeda dengan 

pemukiman di kelompok ras pertama. Walaupun secara bangunan fisik rumah 
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mereka terbuat dari tembok permanen, akan tetapi kondisi lingkungan mereka 

sangat memperihatinkan, seperti lingkungan yang kotor, banyak kotoran hewan 

dan manusia, serta kurangnya air bersih yang tersedia.
49

  

Sedangkan ras mayoritas, yang didiskriminasi sebagai kelompok ras 

paling rendah, yaitu Bumiputra, harus menempati daerah pinggiran kota, 

walaupun masih dekat dengan jalan raya. Misalnya di Kampung Lamper Lor, 

Lamper Tengah, Lamper Kidul, Lampersari, Lampermijen, Peterongan, Sompok, 

Jomblang, Karangsari, Pandean, Sayangan, Plampitan, dan lainnya. Sedangkan 

Bumiputra lainnya, yang bukan berasal dari Jawa, tinggal di daerah dimana 

mereka bekerja (pelabuhan), yakni di kampung Melayu. Secara fisik rumah-rumah 

Bumiputra ini berdinding semi-permanen dan non-permaanen dengan bahan kayu 

dan gedhek. Permukiman Bumiputra ini sangat memprihatinkan dengan jarak 

rumah yang saling berhimpitan. Sehingga di awal abad ke-20, karena sanitasi 

yang buruk maka muncul berbagai wabah penyakit.
50

 Adapun beberapa 

pemukiman dari beberapa etnis tersebut dinamakan dengan: 

1. Kampung Melayu  

Dinamakan Kampung Melayu karena pada tahun 1743 sebagian besar 

kampung ini dihuni oleh orang-orang ras melayu. Walaupun pada 

perkembangannya kampung ini juga dihuni oleh etnis-etnis lainnya.
51

 Sejarah 

terbentuknya Kampung Melayu dapat ditelusuri dengan adanya artefak Masjid 

menara yang berda disisi Jalan Layur dan Kali Semarang. Karena keberagaman 
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penghuni di Kampung Melayu, kampung ini memiliki potensi keanekaragaman 

dalam banyak hal, seperti arsitektur rumah, bangunan bersejarah dari berbagai 

etnis (masjid, klenteng dan lain-lain), kawasan hunian yang ramai sampai 24 jam, 

Jl. Layur sebagai koridor utama perdagangan dan biro jasa pelayaran, dan sosial 

masyarakat hibrid.
52

   

2. Kampung Pecinan 

Pada awalnya orang-orang Cina bermukim di daerah yang sekarang 

disebut Kota Lama/Little Nederland. Karena daerah tersebut dibangun benteng 

oleh Belanda, maka sebagian orang Cina pindah ke sebuah kawasan, yang 

kemudian terkenal dengan sebutan Kampung Pecinan.
53

 Dan beberapa dari 

mereka yang tidak pindah ke Pecinan, pindah ke Kampung Melayu. Akan tetapi 

dalam perkembangannya Kampung Pecinan lebih berkembang sebagai 

perkampungan etnis Cina daripada Kampung Melayu.  

Ditinjau secara morfologi kawasan, pecinan terbentuk oleh koridor jalan 

yang membentuk pola linier. Koridor jalan tersebut sekarang dikenal dengan 

nama Gang Benteng, Gang Baroe, Gang Waroeng, Gang Pinggir, Gang Blakang, 

Gang Besen, Gang Tengah, Gang Lekong, dan Gang Gambiran. Salah satu 

keunikan di Kapmung Pecinan ini adalah bangunan klenteng yang ada pada setiap 

persimpangan jalan utama. 

3. Kampung Pekojan 

Kampung Pekojan terbentuk dari para pendatang yang singgah untuk 

berdagang. Seperti halnya kampung-kampung kota lainnya, Kampung Pekojan 

terletak di pinggiran Kali Semarang. Hal ini dikarenakan moda transportasi utama 
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perdagangan masa lalu masih berupa perahu, sehingga sungai menjadi akses 

utama bagi para pedagang. Kampung ini dinamakan Pekojan karena dulu rata-rata 

yang berdagang dan memilih bertempat di daerah tersebut adalah orang-orang 

Ghujarat/India. Koja sendiri merupakan kata yang berasal dari suku-suku 

sempalan dari India dan Pakistan.
54

 Selain melakukan perdagangan, para saudagar 

dari Ghujarat dan India ini juga melakukan dakwah menyebarluaskan agama 

Islam. Bukti fisik peninggalan sejarah para saudagar dan pendakwah ini adalah 

Masjid Pekojan, yang saat ini masih berdiri gagah di Jl. Pertolongan 1. 

4. Kampung Kauman 

Kampung Kauman merupakan kampung santri yang berada di pusat Kota 

Semarang. Menurut sejarah, daerah ini dulunya merupakan daerah para santri Ki 

Ageng Pandan Arang. Selain dihuni oleh para santri, kampung ini dihuni oleh 

saudagar-saudagar dari Arab. Bila dilihat dari pola perkampungannya, Kampung 

Kauman dipengaruhi dengan adanya Masjid Agung Kauman, sebagai titik pusat 

kampung. Selain Masjid sebagai titik pusat Kampung Kauman, ada Jl. Kauman 

dan Alun-alun ruang komunal yang tersedia di Kampung Kauman. 

5. Little Nederland 

Sruktur Little Nederland selesai dibangun pada tahun 1741, setelah 

Hindia-Belanda memulai membangun benteng sejak tahun 1705. Little Nederland 

merupakan hunian bagi orang-orang Eropa, ras pertama. Kawasan ini berisi 

bangunan-bangunan perkantoran, tempat perdagangan, hotel, dan perumahan. 

Little Nederland merupakan kawasan yang figurasi ruangnya membentuk colage. 
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Landmark kawasan ini berupa gereja Blenduk yang terletak di tengah-tengah 

kawasan dan tingginya lebih tinggi daripada bangunan di sekitarnya. 

Orang Eropa di Semarang mempunyai rumah yang indah di tepi jalan 

dengan disertai halaman luas dan fasilitas mewah yang komplit. Penggambaran 

ini sangat kontras dengan perumahan Bumiputra di kampung-kampung yang 

becek, jalan sempit, kotor dan berdebu ketika musim kemarau. Rumah orang-

orang Bumiputra terbuat dari bambu, dengan kualitas lingkungan yang buruk. Hal 

ini disebabkan oleh perkembangan kapitalisasi agraria sejak 1870, yang didukung 

dengan adanya regulasi, bank, perusahaan dagang, dan industrialisasi.
55

 Orang 

Eropa yang tertarik dengan pesatnya perkembangan kota Semarang, mulai 

membeli tanah-tanah di sepanjang jalan utama, yang dulunya merupakan tanah 

perkampungan Bumiputra. Sementara penduduk yang tanahnya terpaksa dijual, 

harus berpindah ke kampung lain.  

Tanah kampung Bumiputra yang pertama kali terpaksa disewakan kepada 

penguasa Eropa adalah kawasan Bojong (sekarang Jalan Pemuda). Sementara itu 

para penduduk berpindah ke selatan, di kawasan Bulu. Akhirnya semakin lama 

kawasan Bulu ini semakin padat dan menjadi perkampungan Bumiputra. 

Dalam memandang proses kepadatan spasial dan sosial ini, Chris Baks 

mengistilahkannya dengan kampungisasi. Konsep kampungisasi disejajarkan 

dengan pseudo-urban: sebuah masyarakat yang terjerat dalam satu proses 

meninggalkan pertanian akan tetapi juga belum bergerak jauh dalam kegiatan 

industrial. Kampung disini terletak antara desa dan kota, menjadi ruang yang 

menampung kegiatan yang sekaligus menjadi ajang sosial. Chris Baks 
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mengatakan kampungisasi secara gamblang mencerminkan desa dan kota, dan 

pada saat yang bersamaan menunjukkan proses transformasi sosial di pedesaan 

Jawa.
56

 

Kepadatan penduduk dari berbagai etnis di Semarang menunjukkan kota 

Semarang tumbuh menjadi sebuah kota kolonial yang besar. Letak strategis yang 

berada di pesisir pantai utara Jawa, membuat Semarang menjadi pelabuhan besar 

bagi perdagangan internasional. Hal inilah yang membuat kota Semarang menjadi 

kota heterogen dengan penduduk dari berbagai etnis: Jawa, Cina, Melayu, India 

dan Eropa. Gambaran berapa jumlah penduduk Semarang berdasarkan berbagai 

etnis dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Etnis/Suku Bangsa 1850 1890 1920 1930 1941 1953 

Bumiputra 20.000 53.974 126.628 175.457 221.000 278.434 

Cina 4.000 12.104 19.720 27.423 40.000 52.061 

Timur Asing (non Cina) 1.850 1.543 1.530 2.329 2.500 5.654 

Eropa 1.550 3.565 10.151 12.587 16.500 982 

Jumlah 29.000 71.186 158.036 217.796 280.000 339.224 

 

Tabel 1: Jumlah penduduk Semarang berdasarkan etnis masing-masing ( Sumber: 

Brommer dan Setiadi (1995:23), Koran Sin Min, Djumat, 6 Nopember 1953) 

Dilihat dari tabel diatas, pertumbuhan penduduk kota Semarang dari tahun 

1850-1953 menunjukkan peningkatan yang cukup besar, kecuali pada orang-

orang Eropa pasca kemerdekaan, yang berkurang secara drastis. Tabel diatas juga 

menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbesar didominasi oleh Bumiputra dan 

Cina/Tionghoa. 

                                                 
56

 Chris Baks dalam Radjimo Sastro Wijoyo, Pemukiman Rakyat Di Semarang Abad XX; 

Ada Kampung Ramah Anak, dalam buku “Kota Lama Kota Baru; Sejarah Kota-Kota di 

Indonesia”, (Yogyakarta; Ombak, 2015), hlm 144. 



43 

Dari berbagai etnis yang tinggal di Semarang, menjadi sebuah hal yang 

biasa jika ada sebuah percampuran dari berbagai budaya. Sehingga Kota 

Semarang menjadi tempat bertemunya berbagai kebudayaan yang saling  

bercampur. Dalam hal ini Gambang Semarang menjadi salah satu produk seni 

budaya campuran antara Jawa-Tionghoa. Dua etnis dengan jumlah yang besar di 

Semarang, mengalahkan etnis-etnis lainnya 
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BAB V 

PENUTUP 

Bab kelima merupakan bab penutup dalam skripsi ini. Bab ini berisikan 

kesimpulan yang dapat dihasilkan dari penjelasan dari bab-bab sebelumnya. Ada 

beberapa kesimpulan yang diambil dalam skripsi ini. Pertama, kesenian Gambang 

Semarang memang bukan kesenian khas asli Semarang, melainkan turunan dari 

kesenian Gambang Kromong Betawi. Kehadiran Gambang Semarang merupakan 

berkat dari Lie Hoe Soen, seorang anggota volksraad di Semarang. Ia yang 

membawa Gambang Kromong ke Semarang pada tahun 1930-an, karena kesenian 

ini dinilai mirip dengan patiem dan yan kim, yang secara historis sudah 

berkembang dahulu sebelum Gambang Kromong datang. 

Tidak ada tahun pasti dalam perubahan sebutan Gambang Kromong 

menjadi Gambang Semarang. Akan Tetapi dengan munculnya lagu Empat Penari 

pada tahun 1940 dengan lirik yang menyebutkan kata “Gambang Semarang”,

membuktikan bahwa kesenian yang berasal dari Betawi ini kemudian berkembang 

dan menjadi sesuatu yang berbeda dari asalnya, yang kemudian disebut Gambang 

Semarang. Secara musikal, Gambang Semarang lebih miskin daripada Gambang 

Kromong, karena beberapa alat musik yang sebelumnya dimainkan seperti 

terompet Cina dan rebab Cina jarang ada yang bisa memainkannya. 

Kedua, kekhasan dari perkembangan Gambang Semarang justru muncul 

dari lagu-lagu yang diciptakan khusus untuk Gambang Semarang dan Kota 

Semarang. Beberapa lagu benar-benar berkaitan erat dengan kota Semarang 

seperti lagu Empat Penari/Gambang Semarang, Gado-gado Semarang, Simpang 
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Lima, Semarang Tempo Doloe, Semarang Kota Atlas, Tanjung Mas, Makanan 

Khas Semarang, Simpang Lima Ria, Goyang Semarang dan Lenggang Kangkung. 

Lagu-lagu ini mempunyai tema yang berbeda-beda, akan tetapi memiliki spasial 

yang sama yaitu Semarang. Ada lagu yang menceritakan tentang keceriaan, 

kesenangan dan kelincahan penari Gambang Semarang. Ada yang menceritakan 

tentang sejarah, geografi, etnis dan budaya kota Semarang. Ada yang 

menceritakan tentang keadaan yang memprihatinkan dan sekaligus sindiran 

terhadap nasib bangunan kuno dan cagar budaya yang ada di Semarang. Ada lagu 

yang menceritakan tentang kemegahan mercusuar dan berbagai kegiatan di 

pelabuhan Semarang dengan kapal-kapal yang sedang berlabuh dan aktivitas 

bongkar muatannya. Dan Juga ada lagu yang menceritakan tentang makanan khas 

Kota Semarang yang beraneka macam. Dan semua tentang Semarang yang hadir 

dalam Gambang Semarang justru melalui lagu-lagu Gambang Semarang itu 

sendiri. 

Ketiga, tentang hibriditas Gambang Semarang yang hanya dipahami 

sebagai hasil percampuran budaya antara Jawa dan Tionghoa. Padahal jika 

melihat definisi hibriditas itu sendiri, dalam kajian poskolonialisme, hibriditas 

tidak hanya dipahami sebagai percampuran dua budaya atau lebih menjadi satu 

bentuk budaya baru. Akan tetapi hibriditas dipahami sebagai proyek politis dan 

resistensi terjajah terhadap hegemoni penjajah. Hibriditas lahir dari peniruan dari  

budaya hegemonik penjajah untuk mengacaukan wacana kolonial yang dibangun 

oleh penjajah. Jadi percampuran budaya atau hibriditas budaya itu bukan lahir dari 

ruang yang hampa, netral dan alamiah. Melainkan proyek politis dan ruang 
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negosiasi antara terjajah agar dipahami sebagai subjek yang sama dengan penjajah 

atau penjajah yang menegaskan kembali hegemoninya terhadap terjajah. 

Dalam kesenian hibrida Gambang Semarang, dalam skripsi ini 

menyimpulkan bahwa Gambang Semarang tidak hanya berisi campuran dua 

budaya saja, antara budaya Jawa dan Tionghoa. Melainkan ada percmpuran 

budaya Barat/kolonial dan budaya-budaya lainnya yang masuk dalam Gambang 

Semarang. 

Terakhir, eksistensi dan perkembangan Gambang Semarang dalam kurun 

waktu 1965-1995 mengalami perubahan yang dinamis. Gambang Semarang 

setelah hadir pada tahun 1930-an mengalami perkembangan positif. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan banyaknya pentas yang mereka lakukan, bahkan juga disewa 

untuk melakukan pentas di luar kota Semarang. Akan tetapi ketika mereka pentas 

di Magelang pada tahun 1945, ketika terjadi serangan dari tentara Jepang, 

mengakibatkan kesenian ini redup karena alat musik mereka hancur dan beberapa 

pemainnya hilang. 

Kesenian Gambang Semarang kembali populer pada tahun 1960-1970. 

Tetapi pada era ini justru pendokumentasiannya tidak dilakukan dengan baik, 

sehingga tidak dapat diceritakan secara detail. Pada era 1970-an keatas sampai 

sebelum tahun 1980, Gambang Semarang mengalami fase redup. Untuk dikatakan 

hidup, kesenian ini tidak berkembang secara masif dan untuk mengatakan mati, 

kesenian ini juga tidak benar-benar tidak ada aktivitas. Pada masa setelahnya, 

ketika generasi awal Gambang Semarang sudah tua, Gambang Semarang menjadi 

memori indah mereka untuk bernostalgia tentang masa lalu.  
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Mulai pada awal tahun 1980, Gambang Semarang mulai dirasakan 

kebangkitannya. Banyak kalangan yang mulai memperhatikan kesenian Gambang 

Semarang ini, mulai dari masyarakat, pemerintah dan kaum intelektual. 

Puncaknya ketika masuk tahun 1990 sampai 1995, usaha untuk melestarikan 

Gambang Semarang semakin masif. Hal ini dapat dilihat melalui aktivitas 

masyarakat, pemerintah dan kaum intelektual yang giat melakukan pentas, 

pelatihan dan diskusi untuk perkembangan Gambang Semarang. 
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