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SARI 

Hidayat, Anwar. 2019. Kejayaan Kerajinan Perkalengan Bugangan Kecamatan 

Semarang Timur Tahun 1974-1983. Skripsi. Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu 

Sosial. Universitas Negeri Semarang. Dr. Putri Agus Wijayati, M.Hum, Tsabit 

Azinar Ahmad, S.Pd., M.Pd. 

Kata Kunci: Kejayaan, Perkalengan, Pengrajin 

Pembangunan ekonomi daerah dapat terwujud apabila pemerintah dan 

masyarakat suatu daerah dapat mengelola sumber daya yang ada pada daerah 

tersebut. Salah satu wujud pembangunan ekonomi daerah terjadi pada Desa 

Bugangan yang memiliki potensi berupa kerajinan perkalengan yang sudah ada 

sejak tahun 1950-an. Kerajinan perkalengan ini terus berkembang di mulai dari 

tahun 1974 hingga tahun 1983. 

Permasalahan pokok yang akan dikaji adalah mengapa kerajinan 

perkalengan Bugangan dapat mengalami kejayaan? Tujuan dan manfaat penelitian 

ini adalah untuk mendiskripsikan perkembangan kerajinan perkalengan 

Bugangan, sehingga dapat menjadi literatur penelitian tentang sejarah kejayaan 

kerajinan perkalengan yang ada di Bugangan. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian sejarah yang meliputi empat tahap yaitu: heuristik, kritik sumber, 

interpretasi, dan historiografi. Teknik pengumpulan data menggunakan studi arsip

Koran Suara Merdeka dan Kompas dan dokumen, studi pustaka dan studi 

wawancara dengan narasumber sejaman dan narasumber yang berkaitan dengan 

peneliatian. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kerajinan perkalengan Bugangan 

mengalami kejayaan berupa perkembangan produksi, pemasaran, dan permodalan. 

Pada bagian Produksi, Pengarajin mampu memproduksi produk yang beragam 

jenis yang beasal dari bahan baku kalengan/seng, seperti dandang, oven, slebor 

becak dan Kompor yang menjadi titik dari kejayaan Perkalengan tersebut pada 

tahun 1974. Sektor pemasaran yang semula di wilayah Bugangan berkembang ke 

luar kota seperti jogja, Solo dan Surabaya hingga luar negeri seperti Malaysia dan 

Singapura. Permodalan juga semakin berkembang akibat adanya dana bantuan 

dan pemerintah dan lahirnya koperasi Biwakopin. Kejayaan perkalengan ini juga 

dipengaruhi beberapa faktor seperti seperti adanya agenda tahunan semarang 

Dugderan yang dapat digunakan sebagai tempat pengrajin menjual barang hasil 

produksinya. Persebaran minyak tanah di Semarang yang mudah juga 

berpengaruh terhadap perkalengan Bugangan. Kejayaan yang telah dicapai tidak 

terlepas dari dukungan pemerintah yang menjabat pada saat itu. Kejayaan yang 

terjadi pada kerajinan perkalengan Bugangan membawa dampak bagi masyarakat 

pengrajin perkelengan Bugangan, yaitu dampak ekonomi yang baik karena dapat 

membuka lapangan pekerjaan, dampak sosial seperti saling membantu/gotong 

royong dalam kegiatan desa, dan dampak yang kurang positif terhadap lingkungan

seperti munculnya suara bising dan limbah yang tidak dapat diolah lagi. 
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ABSTRACT 

Hidayat, Anwar. 2019. The Glory of the Canned Craft Bugangan East Semarang

In 1974-1983. Final Project. History Department. Social Science Faculty. 

Universitas Negeri Semarang. Dr. Putri Agus Wijayati, M.Hum, Tsabit Azinar 

Ahmad, S.Pd., M.Pd. 

Keywords: Glory, Canoeing, Craftsmen 

Regional economic development can be realized if the government and 

the community can manage the existing resources in the area. One of the 

manifestations of regional economic development occurred in Bugangan Village 

which has the potential in the form of canned handicrafts which has existed since 

1950s. The canned craft continues to grow from 1974 to 1983. 

 The main problem which will be studied was, why the Bugangan’s crafts 

could be successful? This research purpose and benefit was to describe the 

development of Bugangan’s canned craft, so that it could be a history research 

literature of the canned crafts glory in Bugangan. The method used in this study 

was historical research which include four stages, those are: heuristics, source 

criticism, interpretation, and historiography. The data collection techniques used 

in this study were the Suara Merdeka and Kompas Newspaper archive, 

documents, literature, and interview studies with contemporary interviewees and

several person related to research. 

 The result of this study indicated that the Bugangan canned craft could 

be successful in the form of production developments, marketing, and capital. In 

the Production section, the craftsmen was capable of producing various types of 

products using canned / zinc raw materials, such as cormorant, oven, slebor becak

and stove which became the point of the Canoeing glory in the 1974’s. The 

marketing sector which only in the Bugangan area developed to the other cities

such as Jogja, Solo and Surabaya and foreign countries such as Malaysia and 

Singapore. The capital development was also increased because of the

government donation and the birth of the Biwakopin cooperative. The canoeing

glory was also influenced by several factors, such as the Semarang annual agenda 

which was Dugderan that can be used as a place for craftsmen to sell their 

products. Kerosene distribution in Semarang which also easily affects to the 

Bugangan canoeing. The success that had achieved was inseparable from the 

government support at that time. The success of Bugangan canoeing craft brought 

an impact on the Bugangan craftsmen community, which was a good economic 

impact because it could give jobs, social impacts such as helping each other / 

mutual cooperation in the village activities, on the other hand it also gave negative 

impacts on the environment such as noise and waste that cannot be processed 

again. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu 

kota. Pembangunan ekonomi merupakan proses di mana pemerintah kota dan 

masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola 

kemitraan antara pemerintah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu 

lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi 

(pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.  Sukirno Sadono mendefinisikan 

pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan 

perkapita penduduk suatu masyarakat dalam jangka panjang.
1
 Pembangunan 

tersebut dapat terwujud dalam berbagai macam bentuk salah satunya dengan 

modernisasi desa. 

Desa merupakan bagian kecil organisasi pemerintahan yang menjadi 

perpanjangan tangan pemerintahan daerah dan pemerintah pusat. Modern dapat 

diartikan sebagai kemajuan yang rasional dalam segala bidang dan meningkatnya 

taraf penghidupan masyarakat secara menyeluruh dan merata. Modernisasi adalah 

suatu proses transformasi dari suatu arah perubahan yang lebih maju atau 

meningkat dalam berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat.
2
 Menurut Selo 

Soemardjan, modernisasi desa merupakan usaha untuk mengubah sikap mental 

masyarakat dari pengertian desa yang selamanya selalu dijadikan objek dari 

                                                            
1
Sukirno Sadono, Ekonomi Pembangunan, (Jakarta: Fakultas Ekonomi 

Universitas Indonesia, Bima Grafika, 2001), hlm. 16 

2
Ellya Rosana, “Modernisasi dan Perubahan Sosial”, (Jurnal TAPIs Vol. 7 

No. 12 Januari-Juli 2011), hlm. 33 
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segala kegiatan dalam masyarakat baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi 

maupun budaya. Sebagai suatu bentuk perubahan sosial, modernisasi biasanya 

merupakan bentuk perubahan sosial yang terarah dan terencana. 

Sebelum adanya modernisasi desa, masyarakat desa di Indonesia masih 

menggunakan sistem tradisional dalam berbagai aspek kehidupan. Hal tersebut 

juga terjadi pada sebuah desa yang ada di Semarang yaitu Desa Bugangan. Saat

ini kondisi Bugangan yang dikenal sebagai daerah kerajinan perkalengan masih 

tetap ada. Jumlah pengrajin kaleng sekarang ini sudah tidak banyak seperti 

dahulu. Kerajinan perkalengan ini mengalami pasang surut dalam 

perkembangannya. Kemunculan pabrik yang memproduksi benda yang berbahan 

baku plastik menjadi salah satu kemunduran yang dialami kerajinan perkalengan 

Bugangan. Hingga pada sekarang ini kerajinan perkalengan Bugangan masih tetap 

ada dan berjalan, tetapi mengalami kemunduran tidak seperti dahulu. Namun 

demikian, kerajinan tersebut sempat mengalami kemajuan yang diawali dari tahun 

1974.  

Sebelum tahun 1967 kondisi tempat tinggal warga Bugangan masih belum

teratur dan masih kotor. Namun, setelah adanya gagasan modernisasi desa pada 

11 Agutus 1967 secara perlahan Bugangan menjadi sebuah desa yang berprestasi 

baik dalam bidang pembangunan, pendidikan, dan lainnya.
3
 Modernisasi desa

tersebut dapat membuat Desa Bugangan menjadi desa yang berkembang dan 

memiliki potensi ekonomi. 

                                                            
3
“Bugangan Juara I Lomba Desa”, Suara Merdeka, Jumat 17 Mei 1974, 

hlm. 2 
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Potensi ekonomi yang dimiliki oleh Desa Bugangan adalah adanya 

kerajinan perkalengan yang terletak di sepanjang pinggiran sungai banjir kanal 

timur. Pada tahun 1974, Bugangan sudah dikenal oleh masyarakat luas sebagai 

sentra perkalengan. Pasaran produk-produk perkalengan yang dihasilkannya 

meluas ke kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, bahkan hingga 

pulau Kalimantan. Kerajinan tersebut dari waktu ke waktu menjalani 

perkembangan hingga mencapai kejayaan pada 1983.  

Pada kajian yang dilakukan oleh Fadhilah, Murtini, dan Supriadi
4

memaparkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di kerajinan perkalengan 

Bugangan dirasa kurang memadai. Hal yang cukup menjadi perhatian yaitu 

dampak terjadinya pencemaran sungai dan ekologis akibat keterbatasan fasilitas 

tersebut. Penelitian Arif dkk memfokuskan pada penataan lokasi yang sesuai 

dengan keinginan pengrajin, masyarakat dan pemerintah. Kajian lain yang

dilakukan oleh Intan Puspita Widodo, dan Nani Yuliastuti, MSP
5
, yang membahas 

mengenai kualitas rumah di Bugangan, kualitas sarana dan prasarana, kehidupan 

sosial masyarakat, serta kualitas ekonomi di Kelurahan Bugangan. Dari penilitian 

ini menghasilkan kesimpulan permukiman di Kelurahan Bugangan belum 

berkelanjutan. Berbeda dengan dua pembahas tersebut, penulis yang lebih fokus 

                                                            
4
Arif dkk, “Penataan Kampung Sentra Industri Perkalengan Bugangan

Semarang Penekanan Desain Eco Architecture”, (dalam IMAJI-vol. 1 no. 2 Maret 

2012). 

5
Intan Puspita Widodo, dan Nany Yuliastuti, “Penilaian Keberlanjutan

Permukimandi Kelurahan Bugangan Kota Semarang”, (dalam Teknik PWK

Volume 2 Nomor 1, 2013). 
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pada kajian tentang kerajinan perkalengan Bugangan yang mengalami puncak 

produsi pada tahun 1983. 

Kerajinan perkalengan Bugangan menjadi suatu hal yang menarik untuk 

dikaji karena belum adanya penelitian sejarah yang membahas mengenai hal ini. 

Selain itu, Pengrajin perkalengan di Bugangan memiliki pola pikir kreatif dimana 

dapat menciptakan barang yang semula tidak bernilai menjadi barang yang 

bernilai jual tanpa menggunakan modal besar, seperti membuat kompor minyak 

dari bahan seng/ kaleng yang kemudian berkembang menjadi barang-barang lain.

Kreatifitas tersebut menjadikan identitas sosial tersendiri bagi sebagian 

masyarakat Bugangan yang bergerak pada bidang kerajinan perkalengan tersebut,

sehingga Bugangan identik sebagai sentra kerajinan perkalengan yang ada di Kota 

Semarang. 

B. Permasalahan Penelitian 

Pada tahun 1974 kerajinan perkalengan Bugangan mulai mengalami masa 

kejayaan. Kejayaan tersebut berlangsung cukup lama dan kemudian berakhir pada 

tahun 1983. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan pokok 

penelitian ini adalah mengapa kerajinan perkalengan Bugangan dapat mengalami 

kejayaan pada tahun 1974-1983? Permasalahan pokok tersebut dapat dijabarkan 

ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut. 

1. Bagaimana pengrajin perkalengan mengembangkan usahanya? 

2. Bagaimana kondisi sosial ekonomi paguyuban pengrajin perkalengan 

pada tahun 1974-1983? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan apa yang menyebabkan 

kerajinan perkalengan Bugangan mengalami kejayaan pada tahun 1974-1983. 

Namun, tidak menutup kemungkinan menyinggung tahun-tahun sebelumnya dan 

sesudah dari temporal yang di ambil. Dengan demikian diperoleh penulisan 

sejarah tentang kejayaan kerajinan perkalengan Bugangan Semarang tahun 1974-

1983. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua 

pihak yang terkait, baik secara praktis ataupun teoritis. Adapun manfaatnya 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi pribadi dapat memberikan pengetahuan lebih mengenai kerajinan 

perkalengan Bugangan. 

b. Bagi khalayak umum dapat memberikan pemahaman mengenai fase 

kejayaan sentra kerajinan perkalengan Bugangan pada tahun 1974-

1983. 

2. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

perkembangan ilmu sosial dan ilmu sejarah, sehingga dapat dijadikan 

sebagai sumber informasi dan referensi bagi penelitian berikutnya. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini perlu adanya pembatasan ruang lingkup spasial dan 

temporal. Hal tersebut perlu dilakukan agar tidak terjadi perluasan dalam 

pembahasan masalah. Ruang Lingkup spasial merupakan batasan tempat 

terjadinya suatu peristiwa sejarah. Ruang lingkup spasial dalam penulisan skripsi 

ini adalah Jalan Barito, Kelurahan Bugangan, Kecamatan Semarang Timur, Kota 

Semarang dengan sentra kerajinan perkalengan Bugangan sebagai objek 

penelitiannya. 

Ruang lingkup temporal adalah batasan waktu yang dijadikan sebagai 

acuan dalam penulisan sejarah. Dalam ruang lingkup waktu, peneliti mengambil 

angka tahun 1974 sebagai awal penelitian. Tahun tersebut digunakan sebagai awal 

penelitian karena tahun 1974 merupakan tahun dimana kerajinan perkalengan 

Bugangan mulai mengalami masa kejayaannya. Tahun 1983 digunakan sebagai 

akhir tahun penelitian karena tahun tersebut adalah tahun puncak berakhirnya 

masa kejayaan kerajinan perkalengan Bugangan. Selain itu, pada tahun tersebut 

merupakan tahun munculnya industri ember plastik yang mulai menggeser hasil 

kerajinan ember kaleng sehingga menyebabkan penurunan penghasilan bagi 

pengrajin kaleng Bugangan. 

F. Tinjauan Pustaka 

Penelitian mengenai kerajinan sudah banyak diteliti baik yang 

dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Sejauh pencarian dan 

pembacaan penulis belum ada penelitian yang membahas khusus mengenai 

sejarah kejayaan kerajinan perkalengan di Bugangan. Keberadaan kerajinan 
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perkalengan sendiri memiliki peranan penting dalam memajukan perekonomian 

dan pembangunan daerah. 

Penelitian yang berjudul “Mofologi Kampung Kalengan Bugangan Kota 

Semarang” yang disusun oleh Arief Fadhilah, Titien Woro Murtini, dan Bambang 

Supriyadi
6
, membahas tentang perkembangan morfologi Kampung Kalengan 

Bugangan. Hasil analisis penulis berupa bentuk perubahan fisik dan non fisik 

yang terjadi di dalam wilayah penelitian dengan menunjukkan perubahan yang 

paling dominan di antara fase-fase yang ada. Dalam penelitian tersebut, Arief dkk 

menggunakan pendekatan historis sehingga dengan adanya penelitian ini dapat 

membantu penulis dalam mengetahui sejarah awal adanya kerajinan perkalengan

Bugangan. Penelitian Arief dkk lebih terfokus pada morfologi kampung dalam hal 

ini Bugangan, sedangan penelitian penulis memfokuskan pada kerajinan 

perkalengan yang ada di Bugangan. 

Selain itu, penelitian yang dimuat dalam jurnal JAS Vol.9 No.2 berjudul 

“Usaha Kecil dan Masa Depan”, membahas mengenai fungsi dan peran usaha 

kecil dalam peningkatan investasi, kesempatan kerja, dan sekaligus 

penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Dalam jurnal tersebut berisi beberapa 

bunga rampai, diantaranya Nurul Widyaningrum “Tantangan Pengembangan

Usaha Kecil Sebagai Strategi Perluasan Kesempatan Kerja”
7
, “Usaha Kecil

                                                            
6
Arief Fadhilah dkk, “Morfologi Kampung Kalengan Kelurahan Bugangan

Kota Semarang”, (Jurnal Arsitektur dan Perencanaan (JAP), Vol. 6, No.2, 2013). 

7
Nurul Widyaningrum “Tantangan Pengembangan Usaha Kecil Sebagai

Strategi Perluasan Kesempatan Kerja”, (Jurnal Analisis Sosial Vol.9 No. 2, 

September 2013). 
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sebagai Basis Strategi Pembangunan Ekonomi” oleh Edy Priyono
8
, “Melawan

Pemiskinan dengan Pilar Ekonomi Berbasis Keadilan dan Kedaulatan” oleh

Fakhrulsyah Mega
9
, dan lainnya. Dengan beberapa penelitian tersebut dapat 

membantu penulis dalam mengetahui berbagai fungsi dan peran usaha kecil, 

khususnya sentra kerajinan perkalengan di Bugangan. 

Arif Fadhilah, Murtini, dan Supriadi
10

 memaparkan bahwa sarana dan 

prasarana yang ada di kerajinan perkalengan Bugangan dirasa kurang memadai. 

Mengacu pada Peraturan menteri No. 7 Tahun 1993, seharusnya sentra industri 

yang merupakan pusat kegiatan pengolahan harus dilengkapi dengan sarana, 

prasarana dan fasilitas pengunjung yang baik, sehingga dapat dilakukan usaha 

pengembangan dan pengelolaan yang optimal. Hal yang cukup menjadi perhatian 

yaitu dampak terjadinya pencemaran sungai dan ekologis akibat keterbatasan 

fasilitas tersebut. Jika pada penelitian Arif dkk memfokuskan pada penataan 

lokasi yang sesuai dengan keinginan pengrajin, masyarakat dan pemerintah, maka 

berbeda dengan penulis yang lebih fokus pada kajian tentang kerajinan 

perkalengan Bugangan yang mengalami puncak produsi pada tahun 1983. 

                                                            
8
Edy Priyono,“Usaha Kecil sebagai Basis Strategi Pembangunan

Ekonomi”, (Jurnal Analisis Sosial Vol.9 No. 2, September 2013). 

9
Fakhrulsyah Mega ,“Melawan Pemiskinan dengan Pilar Ekonomi

Berbasis Keadilan dan Kedaulatan”, (Jurnal Analisis Sosial Vol.9 No. 2, 

September 2013). 

10
Arif dkk, “Penataan Kampung Sentra Industri Perkalengan Bugangan

Semarang Penekanan Desain Eco Architecture”, (dalam IMAJI-vol. 1 no. 2 Maret 

2012). 
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Penelitian lain yang dilakukam oleh Intan Puspita Widodo, dan Nani 

Yuliastuti, MSP
11

, yang membahas mengenai kualitas rumah di Bugangan, 

kualitas sarana dan prasarana, kehidupan sosial masyarakat, serta kualitas 

ekonomi di Kelurahan Bugangan. Dari penilitian ini menghasilkan kesimpulan 

permukiman di Kelurahan Bugangan belum berkelanjutan. Secara garis besar, 

yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah objek 

kajiannya. Dalam penelitian itu membahas permukiman di Kelurahan Bugangan, 

sedangkan penelitian penulis membahas mengenai sentra kerajinan perkalengan di 

Kelurahan Bugangan. 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah
12

 menyebutkan bahwa usaha mikro adalah usaha 

produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang 

memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut: a) memiliki kekayaan bersih paling 

banyak Rp 50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, b) 

memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,-. Dengan 

undang-undang tersebut, dapat membantu penulis dalam mengetahui bahwa usaha 

kerajinan kaleng yang ada di Bugangan termasuk dalam kategori industri rumah 

tangga. 

                                                            
11

Intan Puspita Widodo, dan Nany Yuliastuti, “Penilaian Keberlanjutan 

Permukimandi Kelurahan Bugangan Kota Semarang”, (dalam Teknik PWK 

Volume 2 Nomor 1, 2013). 

12
UU RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 
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Buku yang berjudul Modal Sosial dan Ekonomi Industri Kecil: Sebuah 

Studi Kualitatif oleh Kimbal R.W
13

 menyebutkan bahwa kemampuan usaha 

industri kecil tetap bertahan dan berkontribusi aktif pada pertumbuhan ekonomi 

karena usaha ini dibutuhkan oleh masyarakat untuk kelangsungan hidupnya. 

Keberadaannya tidak lepas dari peranan modal sosial sebagai suatu jaringan 

kelompok yang bekerjasama secara terorganisasi yang bekerja dalam suatu cara 

relatif teratur menurut seperangkat aturan dan nilai yang dianut masyarakat 

tersebut. Dalam penelitian Kimbal juga menyebutkan bahwa industri rumah 

tangga disebut juga sebagai suatu kegiatan keluarga, yaitu unit-unit konsumtif dan 

produktif yang terdiri dari paling sedikit dua anggota rumah tangga yang sama, 

sama-sama menanggung pekerjaan makanan dan tempat berlindung. Oleh sebab 

itu, adanya penelitian ini membantu penulis dalam mengetahui mengenai peranan 

modal sosial terhadap industri rumah tangga, khusunya pada industri kerajinan 

perkalengan Bugangan. 

Marbun BN dalam bukunya yang berjudul Kekuatan dan Kelemahan 

Perusahaan Kecil
14

, memaparkan tentang kondisi perusahaan kecil dahulu, saat 

ini dan prospek kedepan. Alex S. Nitisemito dalam karyanya Sebab-sebab 

Kegagalan Perusahaan
15

, mengemukakan beberapa penyebab kegagalan usaha 

dalam perusahaan, antara lain kurang ulet dan lekas putus asa, kurang tekun dan 

                                                            
13

R.W. Kimbal, Modal Sosial dan Ekonomi Industri Kecil: Sebuh Studi 

Kualitatif, (Yogyakarta: Depublish, 2015). 

14
Marbun BN,  Kekuatan dan Kelemahan Perusahaan Kecil, (Jakarta: PT. 

Pustaka Binaman Pressindo, 1993). 

15
Alex  S. Nitisemito, Sebab-Sebab Kegagalan Perusahaan, (Yogyakarta: 

Ghalia Indonesia, 1980). 



11 

kurang teliti, kurang inisiatif dan kurang kreatif, dan lain lain. Karya lainnya milik 

Isono Sadoko dkk, dalam bukunya Pengembangan Usaha Kecil
16

, membahas 

mengenai tinjauan terhadap proses kebijakan pengembangan usaha kecil, dan 

menelaah struktur ekonomi, perkembangan kelembagaan dan akses. Selain itu, 

buku yang berjudul Tahap Pengembangan Usaha Kecil: Dinamika dan Potensi 

Pertumbuhan oleh Dedi Haryadi, Erna Ermawati Chotim, dan Maspiyati
17

, 

mengkaji tentang dinamika dan potensi pertumbuhan usaha-usaha skala kecil di 

tengah dinamika perekonomian nasional dengan memetakan tahapan dan faktor-

faktor yang berpengaruh terbentuknya usaha kecil, juga buku Pola-pola 

Eksploitasi Terhadap Usaha Kecil karya Nurul Widyaningrum, Ratih Dewayanti, 

Erna Ermawati Chotim, dan Isono Sadoko
18

, mengupas persoalan usaha kecil 

dengan melihat relasi-relasi yang bersifat eksploratif. Buku-buku tersebut dapat 

membantu penulis dalam berbagai permasalahan usaha kecil, dan pengembangan 

usaha kecil, khususnya usaha kerajinan perkalengan di Bugangan. 

Ekonomi Orde Baru, buku yang disunting oleh Anne Booth dan Peter 

McCawley
19

, yang menjelaskan tentang kondisi ekonomi pada masa orde baru 

yang dipimpin oleh Presiden Suharto. Selain itu, buku ini memberikan 

pemahaman tentang beberapa kebijakan masa orde baru yang membantu 

                                                            
16

Isono Sadoko dkk, Pengembangan Usaha Kecil, (Bandung: AKATIGA, 

1995). 

17
Dedi Haryadi dkk, Tahap Pengembangan Usaha Kecil: Dinamika dan 

Potensi Pertumbuhan, (Bandung: AKATIGA, 1998). 

18
Nurul Widyaningrum dkk, Pola-pola Eksploitasi Terhadap Usaha Kecil, 

(Bandung: AKATIGA, 2003). 

19
Anne Booth dan Peter McCawley (Ed), Ekonomi Orde Baru, (Jakarta: 

LP3ES, 1987). 
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pemerintah dalam merehabilitasi kestabilan ekonomi pada saat itu. Oleh sebab itu, 

dengan adanya buku ini dapat membantu penulis dalam mengetahui kondisi 

ekonomi dan kebijakan-kebijakan pada masa orde baru khususnya pada tahun-

tahun terkait dengan penelitian ini guna mengetahui keterkaitan  di antara 

keduanya. Dengan buku ini, diharapkan dapat juga membantu penulis mengenai 

kehidupan sosial ekonomi orde baru dengan keberadaan kerajinan perkalengan 

Bugangan. 

Skripsi karya Roffi Fitriana Hafidh yang berjudul “Dampak Sosial

Ekonomi Munculnya Industri Kayu pada Masyrakat Desa”
20

 menjelaskan tentang 

dampak yang didapatkan oleh salah satu desa di Kabupaten Boyolali yaitu Desa 

Ngargosari karena adanya sebuah perubahan yang dilakukan masyarakat. 

Beberapa Industri masuk di desa Ngargosari, terutama industri kayu lapis. 

Industri-industri kayu lapis yang ada memberikan dampak baik dari segi sosial 

maupun ekonomi, salah satunya yaitu terbukanya lapangan pekerjaan. 

Pembahasan tersebut mengacu pada sikap perilaku masyarakat dalam menyikapi 

perkembangan yang terjadi di desa Ngargosari. Dengan skripsi ini, penulis dapat 

melihat bagaimana sebuah industri/ usaha dapat mempengaruhi kehidupan sosial 

ekonomi masyarakatnya. Dalam hal ini, dapat dijadikan sebagai acuan penulis 

tentang seberapa besar kerajinan perkalengan Bugangan dapat memberi pengaruh 

terhadap kehidupan sosial ekonomi pengrajinnya. Selain skripsi tersebut, skripsi 

lain yang berjudul “Perkembangan Industri Kerajinan Logam di Kecamatan 

                                                            
20

Roffi Fitriana Hafidh, 2012, “Dampak Sosial Ekonomi Munculnya

Industri Kayu pada Masyrakat Desa”, (Skripsi: Pendidikan Sosiologi Antropologi 

FKIP UNS Surakarta) 
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Talang Kabupaten Tegal Tahun 1960-1980” oleh Anita Komalasari
21

 yang 

menjelaskan tentang industri kerajinan logam yang ada di Tegal. Dengan adanya 

skripsi ini, penulis dapat mengetahui apa yang membedakan kerajinan logam dan 

kerajinan perkalengan yang akan diteliti oleh penulis.  

G. Metode Pelitian 

Dalam setiap karya historiografi, unsur subyektifitas tidak mungkin dapat 

dihindari. Hal ini karena sejarawan dipengaruhi oleh prasangka, interpretasi, 

pandangan hidup. Meskipun syarat dalam penelitian sejarah menuntut untuk 

obyektif, akan tetapi secara kenyataan tuntutan itu sulit diwujudkan. Metode 

penelitian terbagi menjadi empat tahapan yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan 

historiografi. 

Heuristik  merupakan  kegiatan  menghimpun  jejak-jejak  masa  lampau  

yang berupa keterangan-keterangan, kejadian, benda-benda peninggalan masa 

lampau, dan bahan  tulisan.
22

 Heuristik/ pengumpulan sumber mengkategorikan 

dua jenis sumber yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam penulisan sejarah, 

yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer yang diperoleh penulis dalam 

penelitian ini adalah sumber primer tertulis dan lisan. Sumber primer tertulis 

dalam penelitian ini berasal dari arsip dan surat kabar. Pencarian arsip di Arsip 

Badan Statistik (BPS) Jawa Tengah, Depo Arsip Suara Merdeka, dan Kompas. 

Selain data primer yang tertulis, penulis juga menggunakan sumber lisan dengan 

                                                            
21

Anita Komalasari, 2014, “Perkembangan Industri Kerajinan Logam di

Kecamatan Talang Kabupaten Tegal Tahun 1960-1980”, (Skripsi: Ilmu Sejarah 

UNDIP Semarang). 

22
Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah, (Jakarta: UI Press, 1975), hlm. 33 
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melakukan wawancara terhadap orang-orang yang paham dan mengerti tentang 

kerajinan perkalengan di Bugangan. Wawancara ini dilakukan dengan para 

pengrajin kaleng yang hidup sezaman dengan tahun penelitian penulis, yaitu 

Marino dan Parno. Adapun Naryo yang merupakan menantu dari Soekidjo 

(penggagas kompor gaya baru). Selain pengrajin kaleng, penulis juga melakukan 

wawancara dengan wartawan suara merdeka yang paham mengenai daerah

Semarang terutama Bugangan, yakni Hartono.  

Sumber  sekunder  merupakan  kesaksian  dari  siapapun  yang  bukan 

merupakan saksi pandangan mata dari seseorang yang tidak hadir pada peristiwa 

yang  dikisahkan.
23

 Menurut Kuntowijoyo, sumber sekunder adalah sumber yang 

disampaikan bukan oleh saksi mata.
24

 Sebagai sumber sekunder penelitian ini, 

penulis mengambil dari buku-buku, artikel dan karya sebelumnya yang sesuai 

dengan bahasan dalam penelitian ini. Sumber-sumber ini diperoleh dari 

Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Semarang, Perpustakaan Jurusan Sejarah 

UNNES, Perpustakaan Kota Semarang, dan Perpustakaan Daerah Semarang. 

Setelah sumber-sumber dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah kritik 

terhadap sumber yang digunakan. Kritik sumber yang dilakukan oleh penulis di 

sini adalah melalui proses pembacaan sumber tertulis dan lisan yang telah 

ditemukan. Dengan demikian data-data akan dapat diseleksi, ditelaah, dan dipilah-

pilah. Untuk kritik ekstern, penulis kurang bisa menguji bahan yang digunakan 

dalam sumber tersebut. Kritik ekstern hanya disampaikan terhadap apa yang 

                                                            
23

Ibid., hlm. 35 

24
Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana 

Yogya, 1994), hlm. 98 
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tampak oleh indra dan didapatkan dari informasi yang menerangkan kondisi 

tersebut. Dalam mengkritik sumber lisan dilakukan dengan melihat siapa yang 

diwawancarai, umurnya, dan kedekatan dengan objek yang menjadi fokus 

penelitian penulis. 

Tahap selanjutnya adalah interpretasi (penafsiran), merupakan tahap 

pencarian hubungan (koheran) antar berbagai fakta yang telah ditemukan untuk 

kemudian ditafsirkan.
25

 Penafsiran dilakukan dengan menganalisa segala 

kemungkinan yang bisa saling menghubungkan antara satu fakta dengan fakta lain 

yang telah ditemukan dan dikumpulkan.  

Tahap terakhir yakni Historiografi  atau  merekonstruksi  sejarah  

merupakan  penyusunan kesaksian  yang  dapat  dipercaya  menjadi  kisah  atau  

penyajian  yang berarti.
26

 Langkah akhir ini penulis merangkai semua fakta 

sejarah dalam bentuk tulisan atau dengan kata lain penyampaian laporan hasil 

penelitian sejarah secara kronologis. 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan sebagai ide-ide pokok penulisan dibagi menurut 

bab-bab guna memberikan gambaran yang jelas terhadap pembahasan. Penulisan 

skripsi yang berjudul “Kejayaan Kerajinan Perkalengan Bugangan, Kecamatan 

Semarang Timur Tahun 1974-1983” secara sistematis terdiri dari lima bab. Untuk 

memperoleh gambaran yang jelas mengenai skripsi ini, maka penulis akan 

memberikan gambaran singkat mengenai sistematika penulisan sebagai berikut: 

                                                            
25

Louis Gottschalk.,op cit., hlm. 16 

26
Ibid., hlm. 18 
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Dalam bab I yakni pendahuluan. Bab pertama ini memuat mengenai latar

belakang permasalahan, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, ruang lingkup penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

Selanjutnya pada bab dua ini berisi tentang dinamika sosial ekonomi 

semarang hingga tahun 1974. Meliputi Kotamadya Semarang, keadaan sosial, 

penduduk kota, mata pencaharian dan persebaran industri serta lahirnya kerajinan 

perkalengan. 

Pada bab ketiga membahas mengenai masa keemasan perkalengan yang 

meliputi kebijakan pemerintah, perjalanan hinggan mencapai masa puncak, jenis-

jenis produksi, konsumen dan distribusi dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kejayaan kerajinan perkalengan Bugangan. 

Bab keempat ini mengisahkan tentang beberaoa pengrajin  yang berhasil 

dan kurang berhasil dalam menjalankan usaha perkalengan, serta bagaimana 

dampak keberadaan kerajinan perkalengan terhadap kehidupan sosial, ekonomi 

dan lingkungan pengrajin selama mengalami masa kejayaan. 

Bab lima yakni bab terakhir mengungkapkan simpulan dari penelitian 

yang telah dilaksanakan dan merupakan jawaban atas pertanyaan dari 

permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian. 
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BAB II 

DINAMIKA SOSIAL EKONOMI SEMARANG HINGGA TAHUN 1974 

Pada bab kedua akan membahas tentang social ekonomi Semarang hingga 

tahun 1974 yang meliputi beberapa pembahasan, seperti pemerintahan kotamadya 

semarang, penduduk kota, keadaan sosial masyarakat khususnya yang berada di 

bugangan. Selain itu, mata pencaharian dan perindustrian yang ada di Semarang 

hingga embrio perkalengan Bugangan. 

A. Pemerintah Kotamadya 

Pada penghujung abad ke-19, Semarang sudah berkembang sebagai kota 

pelabuhan terkemuka di pantai utara Jawa bagian tengah. Posisi Semarang sebagai 

kota pelabuhan dengan basis ekonomi perdagangan telah menjadi magnet 

berbagai kelompok etnis dan suku bangsa memasuki kota ini.
27

 Hal itu ditandai 

dengan dengan dibentuknya sebuah pola pemukinan di daerah Dalem sebagai 

pusat kota yang membentang dari kauman hingga ke daerah jurnatan/ 

kanjengan.
28

  

Daerah Dalem merupakan daerah pemukiman orang Belanda dan 

dijadikan sebagai pusat pemerintahan kota Semarang. Selain daerah Dalem, 

terdapat Kota Benteng yang merupakan pemukiman orang Eropa.
29

 Kota benteng 

ini, sering disebut Little Nederland, namun pada era pasca kemerdekaan 

                                                            
27

Putri Agus Wijayati, “Relasi Pasar, Negara, dan Masyarakat: Kajian

Pada Ruang Perkotangaan Semarang Awal Abad ke-20”, (Paramita: Historical 

Studies Journal, 26 (2), 2016), hlm. 192 

28
Hartono K dan Wiyonom, Sejarah Sosial Kota Semarang 1900-1950, 

(Jakarta Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,1984), hlm. 24 

29
Ibid. 
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umumnya warga menyebut daerah ini dengan sebutan Kota Lama.
30

 Selain daerah 

Dalem dan Benteng, terdapat pula pemukiman rakyat yang merupakan tempat 

tinggal para pribumi atau pemukiman yang dikhususkan bagi kalangan tingkat 

bawah. Pemukiman ini berada di pinggiran namun dekat dengan akses jalan raya 

seperti Kampung Lamper, Lampersari, Lampermijen, Peterongan, Sompok, 

Jomblang, Karangsari, Pandean, Sayangan, dan lain-lain. Selain kampung 

tersebut, terdapat juga Kampung Kauman, Kampung Melayu, dan Pecinan. 

Bentuk Pemerintahan kolonial secara legal dimulai awal abad ke-19, 

ketika mengambil alih kekuasaan kompeni. Diawali oleh Herman William 

Deandels (1808-1811) sebagai Gubernur Jenderal ketika memperkenalkan 

kesatuan administrasi pemerintahan prefektur day, yang pada masa Letnan 

Gubernur Thomas Stanford Raffles (1811-1816) diganti dengan sistem 

karasidenan. Di dalam sistem ini, Semarang sebagai Kota, ditempatkan dibawah 

yuridiksi asisten residen dan dikategorikan sebagai afdeeling.
31

 Hal ini berarti 

Semarang menjadi dua pusat pemerintahaan, yaitu kabupaten dan karasidenan.
32

 

Pemerintahan Kotamadya Semarang berdiri tahun 1906 ketika Pemerintah 

Hindia Belanda melalui Staatsblad No. 120 membentuk gemeente (kotapraja) 

yang dipimpin oleh seorang burgemeester (walikota) yang berpusat di Jalan

Bojong.
33

 Keputusan mengenai pembentukan Pemerintah Daerah Kota Semarang 

                                                            
30

Wijanarka, Semarang Tempo Dulu: Teori Desain Kawasan Bersejarah, 

(Yogyakarta: Penerbit Ombak:2007), hlm. 28 

31
Putri Agus Wijayati., op.cit., hlm. 197 

32
Ibid. 

33
Hartono Samidjan, Halah Pokokmen Kupas Tuntas Dialek Semarangan, 

(Semarang: Mimbar Media, 2013), hlm. 8 
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ditandatangani oleh Gubernur Jenderal J.B. Van Heutsz pada 21 Februari 1906.
34

Penetapan ini menjadi faktor penting sebagai penggerak perkembangan Kota 

Semarang dari pedesaan tradisional menjadi perkotaan modern. Dasar peraturan 

tersebut adalah ketentuan yang tertera dalam pasal 128 Indische Staatsregeling, 

yang menyebutkan bahwa apabila keadaan mengijinkan, untuk suatu wilayah 

dapat diberi pemisahan dalam hal keuangan dari keuangan Pemerintah Hindia 

Belanda. Ordonasi tersebut mulai berlaku sejak 1 April 1906 dan sejak itu 

terbentuk kota yang otonom dengan sebutan Gemeente van Semarang.
35

 

Pembagian distrik jaman Belanda pada masa itu (sebelum tahun 1974) 

terdiri dari Semarang Tengah, Semarang Wetan, Semarang Kidul, dan Semarang 

Kulon.
36

 Pasca kemerdekaan tahun 1952 dibentuklah Semarang Utara. Perluasan 

wilayah Kota Semarang berkembang dengan mengikuti pola aliran sungai yang 

ada di Semarang. Pada awalnya Semarang hanya terdiri atas pusat pemerintahan 

dan pemukiman Jawa di Jurnatan dan sebuah benteng Hindia Belanda di sisi timur 

sungai. Kemudian, pusat pemerintahan Jawa dipindah ke sisi barat sungai (saat ini 

dikenal dengan Kanjengan), dan permukiman Jawa mengikuti di dekatnya 

menjadi Kampung Kauman.  

Perluasan tersebut mempercepat perkembangan kampung-kampung Jawa 

di Mrican, Tegalsari, Genuksari, Tegal Wareng, dan Pleburan. Wilayah kota 

                                                            
34

Ibid. 

35
Hartono, Wawancara, Semarang, pada tanggal 26 September 2018 di 

Kantor Suara Merdeka Semarang. 

36
Hartono, Wawancara, Semarang, pada tanggal 26 September 2018 di 

Kantor Suara Merdeka Semarang. 
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diperluas lagi ke timur mencapai Kabluk, lalu mengikuti alur jalan Majapahit 

hingga mencapai Pedurungan. Sementara itu untuk bagian selatan diperluas 

hingga Candi, Jatingaleh, dan Srondol. Perluasan ke barat mengikuti Jalan 

Daendels hingga Kalibanteng dan Krapyak. Berdasarkan ketetapan Gubernur 

Jawa Tengah Nomor BSB/1952.1/1”/11 pada tanggal 12 Oktober 1952, wilayah 

Semarang dibagi menjadi lima kecamatan.
37

 Lima kecamatan tersebut adalah 

Semarang Utara, Semarang Selatan, Semarang Tengah, Semarang Barat, dan 

Semarang Timur. Pada tahun 1974, Bugangan belum tergabung dalam kelurahan 

yang berada di Kecamatan Semarang Timur, namun Bugangan masih tergabung 

dalam salah satu desa yang terletak di Kecamatan Semarang Utara.
38

 Bugangan 

masuk dalam Kecamatan Semarang Utara karena pada saat itu wilayah Semarang 

Utara yang sekarang ini masih tambak.
39

 

                                                            
37

Hartono Samidjan, Halah Pokokmen Kupas Tuntas Dialek Semarangan, 

(Semarang: Mimbar Media, 2013), hlm. 28 

38
BPS Kota Semarang Dalam Angka 1973. 

39
Hartono, Wawancara, Semarang, pada tanggal 26 September 2018 di 

Kantor Suara Merdeka Semarang. 
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Gambar 1.  

Peta Semarang tahun 1946 

Sumber: semarang.nl 

 

B. Keadaan Sosial Masyarakat 

Masyarakat Semarang termasuk ke dalam masyarakat yang majemuk. 

Posisi Semarang terletak di sebelah utara berdekatan dengan laut sehingga 

terdapat pelabuhan, yaitu Tanjung Mas yang membuat Semarang didominasi oleh 

masyarakat yang beragam yakni terdiri dari berbagai macam ras dan suku bangsa.

Pada masa Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, struktur masyarakat Semarang 

berdasarkan ras dibagi ke dalam 3 kelompok besar, yaitu golongan Eropa, Timur 

Asing, dan Bumiputera.
40

 Golongan Eropa adalah Belanda, Timur Asing adalah 

Tionghoa, Arab, dan India, serta Bumiputera adalah golongan pribumi/ penduduk 

asli. 

                                                            
40

Hartono K dan Wiyono, Sejarah Sosial Kota Semarang 1900-1950, 

(Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984), hlm. 32 
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Pada saat iu, masyarakat terbagi dalam 3 lapisan sosial. Lapisan sosial 

pertama diduduki orang-orang Eropa Belanda dalam struktur pemerintahan dan 

sosial masyarakat menempati posisi yang strategis yaitu menempati berbagai 

departemen pemerintah, pimpinan, hakim, dan lain-lain. Lapisan sosial kedua 

diduduki oleh kelompok Timur Asing (terutama kelompok Tionghoa) karena 

berperan dalam distribusi sosial dan perdagangan perantara. Kelompok yang 

terakhir adalah bumiputera/ pribumi yang sebagian besar berprofesi sebagai 

petani. 

Pertumbuhan penduduk Semarang sangat cepat dan pesat. Hal ini dapat 

dilihat pada pertambahan jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya. Pada 

tahun 1972, penduduk Semarang berjumlah 668.645.
41

 Jumlah ini meningkat 

menjadi 692.060 pada tahun 1973 dengan rincian 674.865 penduduk asli (WNI), 

dan warga negara asing sejumlah 17.195.
42

 

Kondisi masyarakat Bugangan masih sederhana, begitu juga sarana 

transportasi yang berkembang di masyarakat. Kondisi tempat tinggal warga di 

Desa Bugangan belum padat. Bahkan, Sebelum tahun 1967 kondisi tempat tinggal 

warga masih tidak teratur dan dianggap kotor/ kumuh oleh masyarakat luar 

Bugangan. Namun, setelah adanya gagasan modernisasi desa pada 11 Agutus 

1967 secara perlahan Bugangan menjadi sebuah desa yang berprestasi baik dalam 

bidang pembangunan, pendidikan, dan lainnya. Hal ini dapat dibuktikan pada 

                                                            
41

BPS Kota Semarang Dalam Angka 1973. 

42
BPS Kota Semarang Dalam Angka 1973. 
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pembangunan sekolah dasar usaha desa yang diresmikan pada tahun 1968.
43

Selain itu, adanya perluasan jalan-jalan di daerah Bugangan. Di Kecamatan 

Semarang Utara sendiri pada tahun 1968 jumlah jalan tan beraspal sebesar 3.150 

m, dengan jumlah jalan beraspal 52.965 m.
44

 

Masyarakat Semarang dalam kehidupan sehari-harinya menunjukan 

hubungan sosial yang erat dan harmonis di antara masyarakatnya. Hubungan 

sosial yang terjalin di antara masyarakat sangat baik dapat dilihat dari 

masyarakatnya yang saling menghargai satu sama lain. Hal ini juga yang terjadi di 

masyarakat Bugangan Semarang. Hubungan sosial yang baik antar masyarakat 

yang terjalin di antara masyarakatnya tercermin dalam perkumpulan ibu-ibu PKK 

Bugangan yang berkembang.
45

 

Selain itu, semangat gotong-royong melekat pada diri masyarakat 

Semarang,. Kegiatan gotong-royong yang dilakukan oleh masyarakatnya antara 

lain  dalam  hal  kematian,  sakit  maupun  kecelakaan.   Keluarga  yang sedang  

menderita  ini  mendapat  pertolongan  berupa  tenaga  dan benda dari tetangga-

tetangganya. Dalam hal pekerjaan sekitar rumah tangga, misalnya memperbaiki 

rumah,  mengali sumur, dan lain sebagainya. Dalam  hal  pesta-pesta,  misalnya  

pada  waktu  adanya  pernikahan, bantuan  tidak  hanya  dapat  diminta  dari  

kaum  kerabatnya,  tetapi juga  dari  tetangga-tetangganya  untuk  persiapan  dan 
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“Wedono dan Tjamat Semarang Utara Tindjau Bugangan”, Suara 

Merdeka, Selasa 17 September 1968, hlm. 2 

44
BPS Kota Semarang Dalam Angka 1973. 

45
“PKK Desa Bugangan Sumbang Yatim Piatu”, Suara Merdeka, Rabu 16 

Mei 1973, hlm. 2 
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penyelenggaran pestanya. Dalam  mengerjakan  pekerjaan  yang  berguna  untuk  

kepentingan umum,  seperti:  memperbaiki  jalan,  memperbaiki  jembatan, 

memperbaiki  bangunan  umum,  dan  lain-lain.   

Masyarakat Bugangan dalam kehidupannya semakin aktif melakukan

kegiatan kerja bakti dan gotong royong pasca adanya gagasan modernisasi desa. 

Gagasan ini bertujuan untuk mengembangkan dan membawa desa ke arah 

kemajuan. Kerja bakti tersebut terwujud dalam bersih desa yang dilakukan secara 

berkala yaitu setiap seminggu sekali. Tidak hanya itu, masyarakat juga dituntut 

aktif dalam kegiatan desa. Misalnya ibu-ibu Desa Bugangan yang semakin aktif 

berpartisipasi dalam PKK Desa. Hal ini membuat PKK desa Bugangan menjadi 

semakin berkembang dan banyak meraih penghargaan dalam lomba-lomba yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang. Selain PKK, Desa Bugangan secara 

keseluruhan juga telah berhasil dikategorikan ke dalam desa yang maju dan 

meraih penghargaan dalam lomba desa se kodya Semarang setelah adanya 

modernisasi desa. 
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Gambar 2. 

Salah seorang wakil dari ibu-ibu PKK Desa Bugangan menyerahkan sumbangan 

kepada Tadjuddin (Ketua Panti Asuhan Muhammadiyah Semarang).

(Sumber: Suara Merdeka, 16 Mei 1973, “PKK Desa Bugangan Sumbang Yatim Piatu”.) 

Berdasarkan gambar 2 tersebut menunjukkan adanya salah satu kegiatan 

dari PKK Desa Bugangan yaitu memberikan sumbangan kepada beberapa panti 

asuhan dan tuna netra yang ada di Semarang. Sumbangan tersebut diwujudkan 

dengan pemberian bantuan dalam bentuk bahan-bahan pokok seperti beras, sabun, 

dan lain-lain. 

Kehidupan sehari-hari masyarakat Bugangan masih sederhana dan belum 

adanya perabotan rumah tangga yang mewah. Tingkat pendidikan masyarakat 

Bugangan juga masih terbilang rendah karena minat masyarakat untuk 

melanjutkan ke pendidikan tinggi masih sangat kurang. Namun, kondisi-kondisi 

tersebut perlahan mulai berubah seiring dengan kemajuan desa. 



26 

Tabel 1. Banyaknya bangunan tempat tinggal di Desa Bugangan 

No Kondisi Tempat Tinggal Jumlah 

1. Papan/ Gedeg 1.188 

2. Setengah Tembok 205 

3. Tembok/ Gedung 234 

Sumber: BPS Kota Semarang Dalam Angka 1973 

Berdasarkan tabel 1 mengenai banyaknya bangunan tempat tinggal di 

Desa Bugangan, termasuk ke dalam kategori Desa yang kurang berkembang. Hal 

ini dapat dilihat pada kondisi rumah penduduknya yang sebagian besar masih 

terbuat dari papan/ gedeg yakni sebesar 1.188 unit. Sedangkan bangunan rumah 

yang terbuat dari tembok ataupun setengah tembok masih dalam skala kecil, yaitu 

205 untuk kondisi tempat tinggal yang terbuat dari setengah tembok, dan 234 

untuk bangunan yang terbuat dari tembok. 

C. Penduduk Kota 

Perkembangan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh pertumbuhan 

penduduk daerah tersebut. Penduduk merupakan sumber daya ekonomi yang 

memiliki dua dimensi, di satu pihak merupakan modal dasar ekonomi di lain 

pihak menjadi beban dasar ekonomi.
46

 Penduduk Semarang tergolong padat 

namun belum merata. Seperti yang terjadi di Desa Bugangan. Sebelum tahun 

1974, penduduk Bugangan belum begitu padat.
47

 Pertumbuhan penduduk di 

daerah Bugangan semakin meningkat tiap tahunnya.  

                                                            
46

Rozy Munir, Teori Kependudukan, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 3 

47
Parno, Wawancara, Semarang , pada tanggal 19 Juli 2018 di toko milik 

Parno Bugangan. 
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Pertumbuhan penduduk disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor 

fertilitas, mortalitas dan migrasi. Faktor fertilitas adalah faktor yang 

mempengaruhi pertambahan penduduk suatu daerah dilihat dari jumlah angka 

kelahiran, sedangkan mortalitas adalah faktor yang mempengaruhi pertambahan 

penduduk suatu daerah dilihat dari jumlah angka kematian. Migrasi adalah faktor 

yang mempengaruhi pertambahan penduduk suatu daerah dilihat dari jumlah 

angka perpindahan penduduk.  

Pertambahan jumlah penduduk Semarang sebagian besar dipengaruhi oleh 

faktor migrasi. Perpindahan penduduk yang terjadi di Semarang terjadi seiring 

dengan kemajuan/ perkembangan kota dalam berbagai bidang sehingga 

menimbulkan daya tarik. Hal ini menyebabkan terjadinya perpindahan penduduk 

desa ke kota-kota besar untuk mencari lapangan perkerjaan. Hal ini pula yang 

terjadi di Bugangan. Banyak masyarakat yang datang dari desa untuk mengadu 

nasib ke kota dan salah satunya datang ke Bugangan yang kemudian menjadi 

pengrajin perkalengan. Pada tahun 1961, penduduk Bugangan berjumlah 11.031, 

kemudian meningkat menjadi 11.195 pada tahun 1971.
48

 Perubahan jumlah 

tersebut dipengaruhi oleh faktor migrasi. 

D. Mata Pencaharian dan Persebaran Industri 

Semarang merupakan kota yang strategis di Jawa Tengah. Letaknya yang 

berada di jalur pantai utara dengan pelabuhan dan bandar udara yang dimilikinya 

serta memiliki daerah belakang yang meliputi kawasan Kedungsepur (Kendal, 

                                                            
48

BPS Kota Semarang Dalam Angka 1973, hlm 88. 



28 

Demak, Ungaran, dan Purwodadi) membuat Semarang menjadi kota yang 

strategis. Posisi inilah yang menjadikan Semarang tumbuh menjadi kota yang 

berkembang (khususnya pada sektor perdagangan dan perindustriannya) dengan 

kemajemukan masyarakatnya yang terdiri dari beragam ras dan suku bangsa. 

Kondisi perekonomian suatu daerah ditentukan oleh berbagai faktor, 

antara lain letak geografis dan mata pencaharian penduduk. Daerah yang dilalui 

jalur transportasi mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih terbuka dan 

dinamis. Letak Semarang yang strategis yaitu dekat dengan pelabuhan membuat 

Semarang berkembang dan bergantung pada sektor perdagangan dan industri. 

Selain itu, sektor mata pencaharian lain yang diandalkan oleh penduduk adalah 

sektor perkebunan, perikanan, dan lain-lain. Oleh sebab itu, sebagian besar 

penduduknya berprofesi sebagai pedagang, buruh, nelayan, dan bergelut di dunia 

perindustrian, baik skala besar atau rumahan.  

Persebaran kawasan industri di Semarang dipengaruhi oleh kebijakan 

tentang tata ruang kota. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain: Permendagri 

No. 4 Tahun 1980 tentang Penyusunan Rencana Kota, Kepmen PU No. 

640/KPTS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota, Permendagri No. 2 Tahun 

1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota, UU No. 24 Tahun 1992 

tentang Penataan Ruang, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
49

 

Kebijakan tersebut diikuti dengan pedoman teknis  yang ditetapkan oleh 

Menteri Dalam Negeri, untuk pedoman administrasi rencana tata ruang, dan 
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M. Luthfi Eko Nugroho dan Fadjar Hari Mardiansjah., op.cit., hlm. 405 
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Menteri Pekerjaan Umum, untuk pedoman teknis penyusunan rencana tata 

ruang.
50

 Masing-masing kebijakan penataan ruang di tingkat nasional tersebut 

mempengaruhi kebijakan penataan ruang yang ada di daerah (kabupaten/ kota). 

Dari awal Kota Semarang berkembang di kawasan pusat kota sebagai kawasan 

komersial, sampai kepada perkembangan kota yang mulai merambat ke arah 

pinggiran kota di wilayah timur dan selatan, hingga akhirnya perkembangan kota 

terjadi hampir merata di seluruh bagian wilayah Semarang. 

Pada tahun 1976, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 

16 tahun 1976, wilayah Semarang mengalami pemekaran sampai ke Mijen, 

Gunungpati dan Tembalang di wilayah selatan, Genuk di wilayah timur, dan Tugu 

di wilayah barat.
51

  Dengan adanya perkembangan dan perluasan wilayah ini, 

membuat pertumbuhan kawasan di Semarang semakin diperhatikan. Pusat-pusat 

pendidikan, perindustrian, perdagangan, dan lainnya mulai diatur dalam lokasi 

yang strategis dan dirasa tepat oleh Pemerintah Kota Semarang. Hal ini 

dimaksudkan agar penyebaran pusat-pusat aktivitas dapat merata di semua 

kawasan sehingga semua kawasan mengalami pertumbuhan yang sama. 

Perkembangan yang tampak menonjol adalah dalam bidang industri dan 

pemukiman penduduk. Pada tahun-tahun tersebut, sektor industri dikembangkan 

di wilayah Kaligawe-Terboyo, Bugangan (Genuk), dan Tugu. 

                                                            
50

Ibid., hlm. 406 

51
Muhammad Hanif, dkk, “Sejarah Perkembangan Struktur Ruang Kota

Semarang Jawa Tengah”, diakses dari http://www.academia.edu pada 25 Juni 

2019. 
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Tabel 2. Banyaknya Industri Besar/ Sedang per kecamatan di Kotamadya 

Semarang Tahun 1973 

N

o 

Kecamatan Banyaknya 

Perusahaan 

Banyaknya yang Banyak 

Tenaga 

Kerja 
Menggunak

an mesin 

tenaga 

Tak menggunakan 

mesin tenaga 

1. Semarang 

Barat 

93 60 33 3.315 

2. Semarang 

Tengah 

100 76 24 2.363 

3. Semarang 

Utara 

95 69 26 9.258 

4. Semarang 

Timur 

58 41 17 3.009 

5. Semarang 

Selatan 

6 6 - 546 

 Jumlah 352 252 100 18.491 

Sumber: BPS Kota Semarang Dalam Angka 1973 

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa jumlah industri di Semarang yang 

menggunakan tenaga mesin lebih banyak jika dibandingkan dengan yang tidak 

menggunakan  mesin. Keduanya termasuk dalam industri berskala besar ataupun 

sedang. Industri yang berskala besar di antaranya seperti industri PT. Gentong. 

G.Kr. Wulan Timur no. 1 Semarang yang memproduksi rokok, industri 

perusahaan tahu kalengan besar 48A, industri PT. Sendang. G.U jl. Majapahit 281 

Semarang, Industri Jamu Sido Muncul dan lain-lain.  

Industri lain di Semarang tersebar di beberapa perkampungan yang ada di 

semarang seperti di Kampung Lamper, Lampersari, Lampermijen, Peterongan, 

Sompok, Jomblang, Karangsari, Pandean, Sayangan, dan lain-lain.  Salah satu 

contoh industri yang ada adalah industri teh yang diproduksi di kampung Patehan, 
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kampung sayangan yang memproduksi mainan anak, dan lainnya. Mayoritas 

lingkungan industri tersebut menyatu dengan pemukiman penduduk, sehingga 

menyebabkan kesehatan lingkungan sekitar dan masyarakatnya menjadi buruk. 

Sedangkan untuk industri berskala kecil diantaranya berupa kerajinan, 

yakni kerajinan batik di Kampung Batik, kerajinan gamelan di Kampung 

Gendingan, Kerajinan emas di Kampung Gandekan, kerajinan kulit di Kampung 

Kulitan, kerajinan caping di Kampung Petudungan dan kerajinan Perkalengan 

yang berada di Bugangan, kecamatan Semarang Utara. 

Kecamatan Semarang Utara sendiri memiliki 6 buah pasar tempat untuk 

melakukan kegiatan jual beli. Sektor perikanan juga menjadi salah satu mata 

pecaharian yang digeluti oleh masyarakat Bugangan, mengingat lokasi desa yang 

dekat dengan sungai banjir kanal timur. Tidak hanya itu, sektor mata pencaharian 

lain yang digeluti masyarakat Semarang khususnya Bugangan adalah dalam 

bidang pertanian dan perkebunan. Pada tahun 1973, di Kecamatan Semarang 

Utara sendiri dalam bidang pertanian terdapat 1 usaha penggilingan padi, 1 

pembuatan tapioka, 7 pembuatan sari buah atau limun, 1 pembuatan minuman 

alkohol, dan lain-lain.
52

 Usaha dalam bidang perkebunan yang ada di Kecamatan 

Semarang Utara, antara lain pembuatan kopra dengan 2 unit usaha. 

Di Bugangan tidak semuanya berprofesi sebagai pengrajin perkalengan. 

Selain itu, Ada juga yang berprofesi sebagai pedagang di pasar-pasar terdekat di 

sekitar Bugangan. Selain bekerja sebagai pengrajin kaleng dengan produk yang 

                                                            
52

BPS Kota Semarang Dalam Angka 1973, hlm. 232 
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dihasilkan berupa kompor, peralatan rumah tangga, dan lain-lain, pekerjaan lain 

yang ditekuni antara lain, buruh, pedagang, pengrajin, dan lain-lain. Pekerjaan 

buruh yang ditekuni sebagian kecil masyarakat Bugangan adalah menjadi buruh 

pabrik industri yang ada di Semarang dan buruh bangunan. Sektor  industri  

merupakan  salah  satu  sektor  penting  dalam membantu laju perekonomian, oleh 

sebab itu keberadaan industri sebagai salah  satu  pilar  perekonomian  di 

Semarang telah  memberi pengaruh  dalam  perekonomian  daerah. Industri  yang  

ada  di  Semarang  meliputi  industri  besar,  industri sedang, industri kecil, dan 

industri rumah tangga. 

Desa Bugangan berada di dekat sungai Banjir Kanal Timur, sehingga desa 

ini sering dilanda banjir.
53

 Desa Bugangan terdiri dari 48 RT (Rukun Tetangga). 

Desa Bugangan dapat dikatakan sebagai desa yang keberadaannya kurang terkenal 

dibandingkan dengan daerah lain, seperti halnya daerah Johar dengan 

perkembangan perekonomian, kawasan pecinan yang kental dengan etnis 

Tionghoa dan Kampung Kauman yang identik dengan pemukiman muslim. 

Ketiga kawasan tersebut sebagai contoh kawasan yang dapat dikatakan terkenal 

jika membahas tentang Semarang. Namun di lain sisi, Bugangan merupakan 

contoh dari salah satu kampung yang berkembang akibat kreatifitas yang dimiliki 

masyarakatnya yang berprofesi sebagi pengrajin.  

                                                            
53

“Bandjir di Bugangan/ Kanalsari”, Suara Merdeka, Jumat 1 Maret 1957, 

hlm. 2 
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E. Lahirnya Kerajinan Perkalengan 

Semarang merupakan sebuah kota yang memiliki banyak kawasan 

industri, baik industri besar maupun industri kecil. Salah satu industri kecil berada 

di Bugangan, yaitu berupa kerajinan perkalengan. Sebelum ada di Bugangan, 

kerajinan perkalengan sudah terlebih dahulu ada di salah satu kampung kota yang 

ada di Semarang yang bernama Kampung Sayangan. Kampung ini sudah ada 

sejak zaman penjajahan Belanda dan memproduksi alat-alat rumah tangga yang 

terbuat dari tembaga/ logam. Kampung ini diberi nama Sayangan karena

Sayangan dalam bahasa jawa kuno berarti tembaga.
54

  

Di perkampungan, sungai difungsikan tidak hanya sebagai irogasi, tetapi 

sebagai modal alam perekonomiannya (proto-industri). Seperti sungai Bajak 

(Kanal Lamper), yang melewati perkampungan Tandang, Mrican, Lamper Mijen, 

Pandean Lamper, masyarakat setempat memanfaatkannya untuk proses 

pembuatan tahu, tempe dan tauge. Masyarakat Lamper Mijen memanfaatkna kali 

ini untuk proses pembuatan tempe (sejak tahun 1930-an sampai akhir 1970-an).
55

 

Semarang merupakan kota industri yang memiliki banyak kegiatan di 

setiap daerahnya. Ada tempat-tempat yang kemudian menonjol karena memiliki 

ciri khas tertentu. Di semarang terdapat tempat bernama Petudungan, tempat 

tersebut merupakan tempat orang membuat caping. Kemudian ada daerah 
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Hartono, Wawancara, Semarang, pada tanggal 26 September 2018 di 

kantor Suara Merdeka Semarang. 
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Wijono, Radjimo Sastro, 2013, Modernitas dalam Kampung: Pengaruh 

Kompleks Perumahan Sompok terhadap Pemukiman Rakyat di Semarang Abad 

ke-20, (Jakarta: LIPI Press, 2013), hlm. 33 
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Petalangan sebagai tempat pembuatan talang. Hingga terus berkembang ke daerah 

Bugangan sebagai sentra kerajinan perkalengan.
56

 

Keberadaan kerajinan perkalengan Bugangan sendiri ada sejak tahun 

1950-an. Berawal dari dua orang warga Bugangan yang bernama Mbah Pon dan 

Mbah Saleh yang sudah memiliki pengalaman dalam membuat kerajinan kaleng.
57

Kemampuan tersebut kemudian ditiru oleh warga Bugangan yang lain. Adapun 

kerajinan kaleng yang di produksi adalah mainan anak dan peralatan rumah 

tangga. Pada saat itu, produksi kerajinan yang dilakukan oleh masyarakat 

Bugangan masih dalam skala kecil, hanya untuk dipakai sendiri dan dipasarkan di 

sekitar Desa Bugangan saja, sehingga pada saat itu masyarakat luas belum 

mengenal Bugangan sebagai daerah penghasil kerajinan kaleng.  

Pada tahun 1950-an kondisi lingkungan rumah tinggal yang ada di 

Bugangan masih sangat alami. Kerapatan rumah-rumah yang ada di sana masih 

jarang dan kondisi lingkungan juga masih buruk. Pada tahun 1957, Bugangan 

mengalami kebanjiran mengingat kondisi lingkungan Desa Bugangan yang 

terbilang buruk.
58

 

Melihat kondisi tersebut, Wedono Kecamatan Semarang Utara tidak 

tinggal diam. Gagasan modernisasi desa pun kemudian muncul untuk mengatasi 
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Hartono, Wawancara, Semarang, pada tanggal 26 September 2018 di 

kantor Suara Merdeka Semarang. 
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maslah lingkungan yang ada di desa Bugangan. Gagasan tersebut muncul pada 11 

Agustus 1967. Modernisasi desa tersebut terwujud dalam perbaikan lingkungan 

desa, penertiban rumah, peningkatan serta perbaikan fasilitas desa, dan lain-lain. 

Pada tahun 1966-an, dilakukan pembongkaran rumah-rumah di tepi Banjir 

Kanal Timur Semarang yang menyebabkan berubahnya struktur keruangan, 

walaupun belum diikuti dengan perubahan fungsi yang signifikan. Kemudian, 

pada tahun 1968, Wedono dan Camat Semarang Utara meninjau Desa Bugangan. 

Dalam peninjauan tersebut diikuti oleh wakil-wakil Front Pancasila dan lurah 

setempat. Peninjauan tersebut dilakukan sembari melakukan peresmian Sekolah 

Dasar Usaha Desa di Bugangan. Dalam peninjauan ini yang menjadi fokus 

perhatian antara lain perluasan Jalan Sidodi-Bugangan yang panjangnya 600 

meter, penertiban rumah-rumah tidak resmi, keadaan jalan-jalan, dan lain lain. 

Selain itu dalam menanggapi gagasan modernisasi desa, masyarakat Desa 

Bugangan terus giat melakukan kerja bakti setiap hari Minggu untuk perbaikan 

dan keindahan, serta kemajuan desa.
59

 

Dalam masa-masa modernisasi Desa Bugangan ini, unit-unit usaha 

Kampung Kalengan semakin bertambah di dalam lingkungan rumah tinggal 

Bugangan mengingat banyaknya pengrajin yang membuka usaha mandiri dan 

pada tahun 1970-an mulai munculnya para pendatang dari luar Kota Semarang 

untuk bekerja di Bugangan. Pendatang tersebut kebanyakan berasal dari 

Kota/Kabupaten yang ada di Jawa Tengah, diantaranya Wonogiri. Hal ini 
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dikarenakan adanya keinginan untuk merubah keadaan perekonomian menjadi 

lebih baik. Beberapa pengrajin memulai usaha dengan cara bekerja pada bapak 

Sukidjo. Sekitar 2 tahun mengikuti bapak Sukidjo kemudian membuka usaha 

mandiri.
60

 Pada awal tahun 70-an pengrajin yang ada berkisar 25-30an orang. 

Kompor menjadi barang produksi utama, disamping juga memproduksi alat-alat 

dapur lainnya.
61

 

Modernisasi semakin digiatkan di kalangan masyarakat Bugangan. Hingga 

pada tahun 1974 diadakan lomba desa se-Kodya Semarang, dan Desa Bugangan 

mendapatkan juara 1 dalam lomba tersebut. Penilaian dalam lomba tersebut dalam 

bidang pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan. Dalam hal ini, Desa 

Bugangan telah berhasil memproduksi kerajinan berupa kompor yang diberi nama 

kompor “Gaya Baru”. Mulai saat itulah, masyarakat luas mulai mengenal Desa 

Bugangan sebagai dengan sentra kerajinan perkalengannya. 
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Marino, Wawancara, Semarang, pada tanggal 19 Februari 2019 di toko 

milik Marino Bugangan.  
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BAB V 

SIMPULAN 

Sejarah Perkalengan di Bugangan selama sembilan tahun telah mengalami 

keberhasilan produksinya. Ide kreatif para pengrajin perkalengan dalam 

memanfaatkan barang bekas hingga bahan baku berupa alumunium menjadi 

barang yang memiliki nilai guna yang tinggi mampu meningkatkan taraf

hidupnya. Hal itu ditandai dengan perkembangan produksi, pemasaran, dan modal 

yang ada. Dalam produksi kerajinan perkalengan Bugangan mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah permintaan yang semakin besar, 

membuat produksi kerajinan juga harus ditingkatkan. Selain itu, jenis produk yang 

dihasilkan/ diproduksi pun lebih bervariasi, bahkan para pengrajin mampu 

menciptakan produk-produk baru seperti kaca colt, slebor becak, dandang, alat 

penyiram tanaman, oven, hingga dandang dan pealatan dapur lainnya. Dalam hal 

pemasaran, kerajinan perkalengan Bugangan mengalami perluasan pemasaran. 

Dari yang awalnya hanya merambah pasar lokal, kerajinan perkalengan mampu 

menembus pasar nasional bahkan internasional, seperti Malaysia dan Singapura. 

Tidak hanya itu, dalam hal permodalan pun juga mengalami perkembang. Jika 

pada awalnya para pengrajin hanya memiliki modal yang terbatas, dari tahun ke 

tahun mulai meningkat semenjak adanya koperasi para pengrajin kaleng yang 

memiliki tujuan untuk menyejahterakan para anggotanya.

 Perkembangan yang dialami pengrajinan perkalengan Bugangan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti adanya dukungan dari pemerintah, baik 

pemerintah Kodya Semarang maupun Pemerintah RI. Dukungan yang diberikan 

Pemerintah Kodya Semarang berupa upaya untuk memperkenalkan produk hasil 
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kerajinan Bugangan, yaitu dengan mengadakan pameran, dan lain-lain. 

Sedangkan dukungan yang diberikan oleh Pemerintah pusat melalui Wakil 

Presiden RI Adam Malik diwujudkan dalam bentuk kunjungan dan juga 

pemberian sedikit bantuan modal bagi para pengrajin yang ada di Bugangan.

Tidak hanya itu, adanya kebiijakan pemerintah terkait perindustrian dan agenda

tahunan di Semarang seperti Dugderan, menjadikan kerajinan Bugangan semakin 

dikenal masyarakat luas. Faktor lainnya adalah faktor yang berasal dari dalam diri 

pengrajin itu sendiri, dimana pengrajin mampu berfikir kreatif dengan 

memberikan inovasi baru ataupun menciptakan produk baru pada produksi 

kerajinannya. Banyak transportasi seperti becak juga berpengaruh karena para 

pengrajin sudah mampu memproduksi selebor becak. 

Keberadaan sentra kerajinan perkalengan Bugangan membawa pengaruh/ 

dampak tersendiri bagi pengrajin itu sendiri. Adapun dampak yang diberikan 

berupa dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dampak ekonomi yang 

ditimbulkan adalah terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan 

pendatang yang ingin mengadu nasib di kota. Disamping itu, adanya kerajinan 

perkalengan membawa kemakmuran tersendiri bagi para pengrajinnya. Dampak 

sosial yang dirasakan antara lain, membawa Desa Bugangan ke dalam perubahan 

berupa kemajuan seperti akses transportasi yang mudah, pembangunan sarana dan 

prasarana desa yang semakin berkembang. Tidak hanya itu, timbulnya hubungan 

harmonis di antara masyarakat pengrajinnya karena adanya paguyuban dan 

koperasi yang mewadahinya. Selain dampak ekonomi dan sosial yang bersifat 

positif, keberadaan kerajinan perkalengan juga membawa dampak bagi 
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lingkungan yang kurang baik, yaitu menimbulkan polusi suara dan polusi tanah 

yang dapat mengganggu kesehatan manusia. 

Kerajinan Perkalengan Bugangan mengalami masa kejayaan pada tahun 

1974-1973. Pada periode tersebut Kerajinan Perkalengan mengalami berbagai 

perkembangan seperti yang sudah disebutkan di atas. Namun, bagaimana 

Kerajinan Perkalengan Bugangan pasca tahun 1983. Keterbatasan penulis hanya 

sampai pada tahun 1983 memerlukan adanya penelitian lanjutan untuk 

mengetahui perkembangan pada tahun-tahun berikutnya. Penelitian lanjutan yang 

berfokus pada sejarah sosial yang membahas tentang munculnya komunitas 

pengrajin kaleng perlu dilakukan. Selain itu, kajian ekonomi yang lebih detail 

tentang pendapatan juga menarik untuk dikaji. Fokus lain yang dapat dilakukan 

yaitu perihal kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kerajinan yang berada 

di Semarang khususnya pada pengrajin perkalengan di Bugangan. Hal lain dapat 

digunakan sebagai pembanding dengan kerajinan sejenis yang ada di tempat lain. 
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