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RINGKASAN 

Kampung di sebelah barat Jalan Mataram merupakan sebuah perkampungan kuno yang telah 

ada sejak tahun 1700an sampai sekarang. Kampung-kampung tersebut tumbuh dan 

berkembang karena adanya aktivitas jalur perdagangan antara Kali Semarang (dulu Kali 

Koping) dengan Jalan Mataram. Dari beberapa wawancara yang dilakukan, kampung-

kampung tersebut tumbuh di atas tanah milik keluarga Tasripin, seorang pengusaha kulit. 

Ditambah lagi letaknya yang strategis, maka banyak para pendatang yang datang, bekerja dan 

bertempat tinggal di wilayah tersebut. Kampung-kampung di sebelah barat Jalan Mataram 

kerap disebut sebagai Kampung Pecinan. Oleh karena itu, berdasarkan hasil wawancara dan 

studi mengenai sejarah berkembangnya kampung-kampung di wilayah tersebut, maka 

penelitian ini akan menggali bagaimana awal terbentuknya dan perkembangan perkampungan 

tersebut dan bagaimana pola penataan perkampungan tersebut. Metode yang dilakukan 

dengan pendekatan Morfologi dengan teknik layering peta-peta Semarang dari tahun 1719 – 

2013. Hingga didapat proses perkembangan pola morfologi dan pola jalan yang terbentuk 

dengan berkait pada kajian historinya. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kampung – kampung di sekitar Jalan Jagalan dan Jalan Petudungan berkaitan erat 

dengan aktivitas perdagangan melalui jalur darat di Kali Semarang dan jalan darat yaitu Jalan 

MT. Haryono atau lebih dikenal dengan Jalan Mataram. Jalan MT. Haryono Semarang 

merupakan jalur perdagangan yang terdiri toko dan bangunan rumah toko (ruko). Gang – 

gang pada Jalan MT. Haryono merupakan jalan penghubung kampung – kampung menuju 

Jalan MT. Haryono dan jalan inspeksi Kali Semarang. Toponim nama gang menunjukkan 

mata pencaharian, nama pemilik lahan, aktivitas tertentu. Misalnya Kampung Jagalan, 

Kampung Kulitan, Kampung Gandek Puspo, Kampung Pederesan, Kampung Gabahan dan 

sebagainya. 

Menurut Suliyati (2012) nama kampung Gabahan berasal dari kata “gabah” yaitu padi 

kering. Masyarakat menyebut kampung Gabah karena di daerah tersebut menjadi gudang 

gabah dan tempat perdagangan gabah/padi. Nama kampung Gandekan berasal dari kata 

“gandek” yaitu perajin emas. Disebut demikian karena di daerah ini dahulu masyarakatnya 

banyak yang bekerja sebagai perajin emas. Nama kampung Jagalan berasal dari kata “jagal” 

yaitu tempat pemotongan hewan/ternak. Di kampung ini dahulu terdapat tempat pemotongan 

hewan sehingga masyarakat menyebutnya dengan  kampung Jagalan. 

Terbentuknya Jalan MT. Haryono berkaitan erat dengan aktivitas perdagangan kaum 

Tionghoa di Pecinan, dimana pada tahun 1740 jalur perdagangan melalui Kali Semarang. 

Akibatnya muncul kampung – kampung di sekitar Kali Semarang yang dihuni oleh para 

pedagang dari berbagai etnis seperti Tionghoa, Arab Hadramaut, Pribumi dari luar pulau jawa 

(Wardhani, 2000).  

Jalan MT. Haryono merupakan jalan kuno sebagai jalur penghubung utama antara 

aktivitas perdagangan di Pecinan dengan perdagangan hasil bumi kaum pribumi, seperti lada 

atau mrica di daerah Mrican dan sekitarnya. Dahulu jalan penghubung berupa jembatan kecil 

yang sekarang dikenal dengan Jalan Wot Gandul. Menurut Suliyati (2012) Nama Jalan Wot 

Gandul berasal dari kata “wot” yang berarti jembatan kecil dari kayu atau bambu dan 

“gandul” yang berarti gantung. Di daerah/jalan ini terdapat jembatan gantung yang menjadi 

akses lalu lintas dari wilayah timur dan barat Kali Semarang. Daerah/kampung ini dahulu 

dikenal sebagai Pecinan Kidul (Pecinan Selatan), juga  dikenal sebagai daerah Tjap Kauw 



King dan Tjien Hien – kee karena di daerah tersebut terdapat  sembilan belas petak rumah 

serta merupakan daerah yang makmur.  

Dari hasil wawancara pada beberapa kampung di Jalan MT. Haryono merupakan 

tanah milik Trasripin, dahulu Trasripin adalah seorang tuan tanah pribumi yang kaya raya. 

Keluarga trasripin mempunyai usaha sebagai pengolah kulit sapi yang memperkerjakan 

beberapa orang dan tinggal di situ (Boro), kampungnya dikenal dengan Kampung Kulitan. 

Penelitian akan mengkaji pertumbuhan dan perkembangan kampung – kampung di Jalan MT 

Haryono dengan pendekatan historis dan morfologi. Kampung – kampung yang berkaitan 

erat dengan keluarga Trasripin, etnis Tionghoa dan kaum Boro. Pada beberapa kampung 

masih terdapat beberapa rumah kuno dengan kondisi terawat dan tidak terawat. 

1.2. Perumusan Masalah 

Letak geografis Kota Semarang yang berada di tepi laut, memungkinkan adanya 

pendatang dari berbagai penjuru dengan tujuan berdagang dan siar agama. Awal kegiatan 

perdagangan terlihat dengan aktivitas pedagang Tionghoa di Kali Semarang dan Boom Lama. 

Kemudian Pemerintah Kolonial Belanda mengembangkan aktivitas perdagangan dengan 

membuat kanal baru dan pelabuhan.  

Aktivitas perdagangan dan siar agama Islam berdampak pada terbentuknya kampung 

– kampung di sekitar Kali Semarang, yaitu Pecinan, Kampung Melayu, Kauman, Kampung 

Kulitan, dan sebagainya. Pada tahun 1740 setelah Pemerintah Kolonial Belanda 

mengkonsentrasikan hunian etnis Tionghoa di Pecinan, aktivitas perdagangan terlihat ramai 

di Pecinan dengan melalui jalur air Kali Semarang. Sedangkan kaum pribumi yang mayoritas 

bermata pencaharian bercocok tanam membawa hasil bumi menuju ke Pecinan dan Pasar 

Johar melalui Jalan MT. Haryono (Jalan Mataram).  

Jalan darat menjadi ramai karena ada aktivitas perdagangan antara etnis Tionghoa dan 

Pribumi, akibatnya muncul kampung – kampung yang berkelompok berdasar etnis dan mata 

pencaharian di sekitar Jalan MT. Haryono. Pengelompokan etnis dan mata pencaharian 

terlihat dari toponim nama kampung dan bentuk rumahnya. Saat ini nama gang pada 

kampung masih dapat ditemui. Beberapa rumah kuno juga masih terlihat keberadaannya, ada 

yang masih terawat, tidak terawat dan berubah menjadi bangunan baru disesuaikan fungsi 

dan jamannya. Saat ini Jalan MT. Haryono merupakan jalur perdagangan yang padat dan 

ramai, dan keunikannya kampung – kampung di belakang Jalan MT. Haryono masih terlihat 

keberadaannya sebagai kampung tua. Penghuni kampung yang menetap adalah keturunan 

atau pewaris dari nenek moyang mereka, hanya saja mata pencaharian telah berubah, tidak 



sesuai dengan toponim gang atau kampung. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka 

pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut : 

- Bagaimana awal terbentuknya dan perkembangan kampung – kampung di sekitar 

Jalan Jagalan dan Jalan Petudungan Semarang ? 

- Bagaimana pola penataan kampung pada kampung – kampung di sekitar Jalan 

Jagalan dan Jalan Petudungan Semarang pada tahun 1740 sampai tahun 2014? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah mengkaji historis dan morfologi kampung – kampung di 

sekitar Jalan Jagalan dan Jalan Petudungan Semarang. Pembahasan mencakup sejarah awal 

terbentuknya kampung dan pola pembentukan kampung dilihat dari tahun 1740 sampai tahun 

2014. 

1.4. Lingkup Penelitian 

Lingkup penelitian mencakup kampung – kampung di sekitar Jalan Jagalan dan Jalan 

Petudungan, berada di sebelah barat Jalan MT Haryono dan berada di sebelah timur Sungai 

Semarang (Jalan Wot Gandul).  Meliputi Kampung Pusporagan, Kampung Bang Inggris, 

Kamung Kentangan, Kampung Gandekan dan Kampung Kulitan. 

Kampung di wilayah ini berkaitan erat dengan aktivitas perdagangan antara kaum 

Tionghoa dan Pribumi, yang terjadi sejak tahun 1800an, dimana Pemerintah Kolonial 

Belanda mengkonsentrasikan aktivitas Tionghoa di kawasan Pecinan saat ini. 

 

Gambar 1 : Peta batas wilayah penelitian 

Sumber : 

https://www.google.co.id/maps/place/Jl.+Jagalan,+Semarang+Tengah,+Kota+Semarang,+Ja

wa+Tengah/@-

6.9758012,110.4293507,16z/data=!4m2!3m1!1s0x2e708caa4ad9a557:0x635a0ebfc07f8f05 

1.5. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah metode deskriptif analitis. Pengumpulan data diperoleh dari 

literatur dan wawancara yang berkaitan dengan sejarah kampung dan pola pembentukan 

kampung di Kampung Pusporagan, Kampung Bang Inggris, Kampung Kulitan, Kampung 



Gandekan dan Kampung Kentangan. Pengumpulan data juga dilakukan dengan pengamatan 

di lapangan untuk mengetahui blok massa pembentuk kampung dan kondisi gang atau pola 

jalan. 

 Setelah data diperoleh, penulis memilah pembahasan menjadi dua pendekatan yaitu 

penelusuran sejarah dan pendekatan morfologi. Pada penelusuran sejarah, penulis akan 

menganalisa, membuat rangkaian keterkaitan dan rangkuman tentang awal pembentukan dan 

perkembangan kampung-kampung tersebut. Sedangkan dengan pendekatan morfologi, 

analisa dilakukan dengan membandingkan perubahan dan perkembangan solid void (figure 

ground plan) blok dan gang dengan metode layering peta-peta Semarang dari tahun 1719 

sampai dengan tahun 2013. 

1.6. Kontribusi Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Memberikan informasi data mengenai perubahan morfologi kampung-kampung 

di sekitar Jalan Jagalan dan Jalan Petudungan kepada pemerintah kota 

Semarang, sehingga menjadi informasi dasar untuk regulasi penataan kawasan 

perkampungan di wilayah tersebut. 

2. Memberikan gambaran ke masyarakat mengenai gambaran perkembangan 

kampung pribumi di kawasan sebelah barat jalan Mataram. 

3. Membantu para urban planner dalam mengetahui mengenai pertumbuhan 

kampung-kampung tua dari peninggalan Tasripin berdasarkan kajian historis, 

sehingga dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai desain kawasan 

perkotaan. 

4. Memberikan informasi/ pengetahuan baru menegenai penataan kawasan 

perkampungan berdasarkan sejarah perkembangannya kepada para mahasiswa 

arsitektur dan perencanaan kota dan wilayah.  

  



BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1. Sejarah Kampung Mataram 

1.1.1. Keluarga Tasripin 

Kampung-kampung tua yang berada di sebelah barat jalan MT. Haryono ini 

merupakan bagian dari sejarah kota Semarang. Perkampungan tua ini berkembang dengan 

seiring perkembangan kota Semarang. Menurut sejarah, kampung-kampung yang berada di 

sekitar jalan MT Haryono Semarang ini dahulunya dimiliki oleh saudagar dan tuan tanah 

disemarang bernama Tasripin. Atas kebaikan dan pemberian manfaat yang cukup besar bagi 

para pendatang maupun orang di sekitarnya dengan cara menyewakan tanah bagi mereka 

yang tidak mempunyai tanah sebelumnya. 

Perkampungan tua ini merupakan cikal bakal perkampungan pribumi/ perkampungan 

Jawa yang berada di kawasan Mataram. Salah satu kampung yang amat bersejarah adalah 

kampung Kulitan, dimana kampung ini menjadi pusat kerajaan dari pengusaha kulit sekaligus 

tuan tanah Tasripin. Kampung ini dapat di sebut sebagai kampung kulitan karena 

penduduknya menerima hasil dari sisa sisa para jala hewan untuk diolah dan di keringkan 
1
.  

Menurut cerita lain yang ada kepemilikan tanah Tuan Tasripin pada awalnya dibeli 

dari Belanda yang dahulu menduduki kota Semarang sekitar tahun 1800-an. Pembelian tanah 

tersebut dilakukan tuan Tasripin bertujuan untuk mengurangi tanah dengan status 

kepemilikan Belanda, sehingga bisa berganti kepemilikan menjadi miliki pribumi. Dan juga 

untuk mendukung kegiatan perdaganagn keluarga Tasripin 

Di dalam sebuah kota terdapat artefak historis, dimana kampung tua yang berada di 

sekitar JL. MT Haryono ini salah satunya. Kampung tua ini mempunyai nilai sejarah 

tersendiri dan patut untuk dilestarikan serta ditinjau keberadaannya dilihat dari kepimilikan 

Tuan Tasripin.
2
 

Pada tahun 1900an kerajaan perekonomian keluarga Tasripin diberikan kepada putra 

Tasripin yang bernama Tas An. Kegiatan perdagangan tersebut semakin berkembang dan 

menyebar ke luar dari kawasan kampung Mataram. Meskipun demikian, masih banyak 

keluarga keturunan Tasripin yang masih bertempat tinggal di kampung-kampung di kawasan 

di sebelah jalan Mataram. 

1.1.2. Kaum Boro 

                                                           
1
Buku Semarang Dalam Kenangan 

2
Tesis Kajian Perkembangan Morfologi Kampung Gandek Puspo - Semarang 



Majunya kegiatan perdagangan kulit di awal tahun 1900-an, maka semakin banyak 

dibutuhkan pekerja untuk membantu dalam pemenuhan permintaan pasar. Sebagai bentuk 

untuk pemenuhan pasar tersebut, maka keluarga besar ini memperkerjakan banyak orang dari 

desa-desa di wilayah kota Semarang. Lalu para pekerja dari luar kampung ini tinggal di 

rumah yang dibuat keluarga Tasripin, yang disebut pondok Boro. Pondok Boro tersebut 

merupakan bangunan sederhana yang letaknya di pinggir Kali Semarang (pada awalnya 

bernama Kali Koping) dan dapat menampung 20 orang pekerja. Semakin bertambah tahun 

dan semakin maju kegiatan perdagangan, semakin banyak pula kaum Boro yang datang, 

bekerja dan menetap. 

Oleh karena itu, maka mulai dibangunlah bangunan khusus pondok Boro dengan 

biaya sewa yang murah. Menurut sejarah, awal banyaknya kaum Boro yang datang karena 

dahulu kala ada lurah Gandekan yang pernah dijabat oleh kaum Boro. Sampai sekarang kaum 

Boro yang berada di kampung Pusporagan, Kulitan dan Gandekan jumahnya semakin 

banyak. Banyak dari kaum Boro ini yang membeli rumah yang disewakan tersebut akan 

tetapi tanahnya masih berupa tanah sewa. Dan bangunan rumah tersebut ditinggali secara 

turun-temurun. 

1.1.3. Kaum Pendatang Lain 

Pada akhir abad 19 ada beberapa penyewa lahan lain yang berasal dari etnis Tionghoa 

dan kaum Belanda. Mereka menyewa lahan di sisi sepanjang jalan Mataram. Pada waktu itu 

mereka menyewa sebagai rumah tinggal, namun dalam perkembangannya mereka 

mengembangkan usaha pertokoan di dalam rumah tinggal tersebut dan berlangsung sampai 

sekarang. 

Pada tahun 1937 keluarga Tasripin yang tadinya menganut Kejawen mulai menganut 

agama Islam dikarenakan beberapa keturunan keluarga Tasripin bergabung dalam Syarekat 

Islam.
3
 Lalu diangkatlah bapak H. Munawar Chalil yang membantu membimbing keluarga 

Tasripin tersebut dan sering mengadakan kegiatan keagamaan di rumah keluarga tersebut. 

Karena semakin seringnya melakukan kegiatan keagamaan di daerah rumah Tasripin, maka 

bapak H. Munawar Chalil diminta untuk menempati rumah milik keluarga Tasripin yang 

berada di sebelah langgar Kulitan (Nurini, 2002). 

Dikarenakan keluarga Tasripin banyak yang menikah dengan keluarga sendiri, maka 

banyak penyakit yang mengakibatkan banyak keluarga yang meninggal karena penyakit satu 

darah tersebut. Dan beberapa keluarga besar Tasripin yang pindah keluar dari kawasan 

                                                           
3
 Nurini, 2002, Tesis Kajian Perkembangan Morfologi Kampung Gandek Puspo - Semarang 



kampung Mataram, sehingga komposisi keluarga Tasripin di wilayah tersebut semakin 

berkurang. Pada tahun 2000-an, penduduk paling banyak berasal dari kaum Boro. 

1.2. Sejarah Trem di Semarang 

Kota Semarang menjadi kota yang sangat berkembang di akhir abad ke-19 dan 

menjadi kota yang berbasis perdagangan dan jasa. Kota Semarang  menjadi sangat terkemuka 

di Hindia Belanda pada waktu itu dan menjadi tujuan arus urbanisasi. Arus urbanisasi ini 

menjadikan Semarang semakin padat dan membutuhkan transportasi umum yang terpadu. 

Pada akhirnya SJS ( Semarang Joana Stoomtram Maastchappij yang dipimpin olej Mr. 

H.M.A. Baron vam Der Goes van Dirxland mendapatkan ijin konsesi pengembangan jaringan 

kereta api dari pemerintah Kolonial pada tahun 1881. Tanggal 1 Desember 1882 

diresmikanlah rute trem uap pertama di kota Semarang. Jalur pertama yang diresmikan 

adalah alur sepanjang 4,4 km yang membentang dari Jurnatan (stasiun pusat) hingga 

Jomblang, melewati jalan Mataram. Jalur ini yang dipakai para oleh para pekerja dating dari 

luar Semarang, termasuk ke area kampung-kampung di sebelah barat jalan Mataram tersebut. 

1.3. Teori Morfologi 

Morfologi terdiri dari dua suku kata yaitu morf yang berarti bentuk dan logos yang 

berarti ilmu. Secara sederhana morfologi kota berarti ilmu yang mempelajari produk bentuk-

bentuk fisik kota secara logis. Morfologi merupakan pendekatan dalam memahami bentuk 

logis sebuah kota sebagai produk perubahan sosio-spatial. Secara sederhana, Markus Zahn 

memberi pengertian istilah morfologi sebagai formasi sebuah objek bentuk kota dalam 

perkembangannya dengan berbagai aneka ciri dan sifat serta permasalahan penghidupan 

perkotaannya memerlukan pengarahan, penelitian dan perencanaan dalam 

pengembangannya.
4
 

                                                           
4
 Zahn, Markus. Perancangan Kota Secara Terpadu. Kanisius. Yogyakarta. 1999, hlm. 267 



 

Gambar 1: Teori Pendekatan Perancangan Kota 

Sumber: Roger Trancik dalam Buku Finding Lost Space 

 Dalam penelitian mengenai perubahan pola kampung Mataram ini dibutuhkan 

suatu pendekatan untuk mengkaji perubahan yang ada dengan menerapkan pendekatan 

dengan pendekatan morfologi. Seperti telah diuraikan oleh Trancik (1986), untuk mengetahui 

perkembangan kota beserta uraian sejarahnya dapat dilakukan dengan tiga macam 

pendekatan teori perancangan kota, yaitu: teori figure-ground, teori linkage, teori place. 

Secara umum Trancik menjelaskan masing-masing dari ketiga pendekatan perancangan kota 

tersebut: 

The figure-ground theory is founded on the study of relative load 

coverage of building as solid mass (“figure”) to open void (“ground”)... 

 ...Unlike the figure-ground theory, which is based primarily 

on patterns of solid and voids, the linkage theory is derived from “lines” 

connecting one element to another. These lines are formed by streets, 

pedestrian ways, linear open spaces, or other linking elements that 

physically connect the parts of the city... 



 The place theory goes one step beyond figure ground and 

linkage theories in that it adds the components of human needs and 

cultural, historical and natural contexts...
5
 

 Dalam penelitian ini, pembahasan akan difokuskan pada teori figure-ground dan teori 

place. Teori figure-ground akan digunakan untuk mengkaji keteraturan pola bangunan dan 

ruang terbuka pada kampung Mataram, sedangkan teori place akan digunakan untuk 

mengkaji keterkaitan antara tata ruang yang terbentuk dengan pengaruh sosio-kultural pada 

masyarakat kampung Mataram tersebut. 

1.3.1. Teori Figure-Ground 

It is the articulation and differention of solid and voids that make 

up the fabric of the city establish the physical sequences and visual 

orientation between places
6
 

 Teori figure-ground dipahami dari tata kota sebagai hubungan tekstural antara bentuk 

yang dibangun berupa blok-blok dari massa bangunan yang solid (figure) dan ruang terbuka 

yang terbentuk di antara blok-blok massa tersebut sebagai ruang luar (open space) yang 

dipahami sebagai void (ground). 

 Teori figure-ground dapat digunakan sebagai dasar untuk:
7
 

1. Membentuk ruang luar yang mempunyai hierarki. Struktur jalan dan plasa merupakan 

suatu susunan, serta bangunan yang mengikuti pola tersebut. 

2. Merencanakan kota agar lebih terintegrasi, karena terdapat struktur jalan dan ruang 

terbuka yang mempengaruhi orientasi bangunan. 

3. Mengupayakan agar juga terbentuk ruang yang teratur. 

Pola tipologi dari solid dan void menurut Trancik (1986), dapat diklasifikasikan 

menjadi enam macam (Gambar 2) 
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6
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7
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Gambar 1: Pola Solid-Void 

Sumber: Roger Trancik dalam Buku Finding Lost Space 

Secara tekstural yang dapat menggambarkan kehidupan secara arsitektural, pola 

figure-ground diklasifikasikan dalam tiga kelompok, sebagai berikut:
8
 

1. Susunan bersifat homogen yang jelas, di mana ada hanya satu pola penataan 

2. Susunan kawasan yang bersifat heterogen yang jelas, di mana dua (atau lebih) pola 

penataan berbenturan 

3. Susunan kawasan yang bersifat menyebar dengan kecenderungan kacau 

(Gambar 3) 

 

Homogen   Heterogen   Kacau 

Gambar 2: Pola Figure Ground 

Sumber: Markuz Zahnd dalam Buku Perancangan Kota Secara Terpadu 
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Teori-teori figure ground dipahami dari tata kota sebagai hubungan tekstual antara 

bentuk yang dibangun (Building Mass) dan ruang terbuka (Open Space). Analisis 

Figure/Ground adalah alat yang sangat baik untuk mengidentifikasikan sebuah tekstur dan 

pola-pola sebuah tata ruang perkotaan (Urban Fabric), serta mengidentifikasikan masalah 

keteraturan massa/ruang perkotaan. Dalam skala makro kecil, biasanya yang diperhatikan 

adalah sebuah figure/ground kota dengan fokus pada satu kawasan saja. Artinya, pada skala 

ini kota secara keseluruhan tidak terlalu penting, karena gambar figure/ground secara makro 

kecil berfokus pada ciri khas tekstur dan masalah tekstur sebuah kawasan secara mendalam. 

(Zahnd, 1999) 

Dengan demikian, kawasan perkotaan tidak hanya mengesankan suatu tatanan sebagai 

bagian dari daerah yang lebih luas, tetapi pemukiman itu sendiri terorganisasikan menurut 

prioritas-prioritas tertentu. Kedua pandangan pokok tersebut dapat digambarkan sebagai 

berikut Markus Zahnd, Perancangan Kota Secara Terpadu  : 

• Figure yang figuratif 

Pandangan pertama ini memperhatikan konfigurasi figure atau dengan kata lain, 

konfigurasi massa atau blok yang dilihat secara figuratif, artinya perhatian diberikan 

pada figure massanya. 

• Ground yang figuratif 

Pandangan kedua ini mengutamakan konfigurasi ground (konfigurasi ruang atau 

void). Artinya ruang atau void dilihat sebagai suatu bentuk tersendiri. Konfigurasi 

ruang itu dianggap sebagai akibat kepadatan massa bangunan yang meninggalkan 

beberapa daerah publik sebagai ground. Ruang publik ini biasanya secara organis 

sering berkualitas sebagai bentuk yang mampu meninggalkan identitas kawasannya. 

1.3.2. Teori Place 

The essence of place theory in spatial design lies in understanding 

the cultural and human characteristic of physical space.
9
 

 Dengan menekankan faktor-faktor cultural (budaya) dan historis (sejarah), teori place 

ini akan memeberikan makna perwujudan pada bentuk-bentuk lokal melalui bentuk 

bangunan, elemen-elemen (focal point) yang sesuai dengan nilai-nilai sosio-kultural yang 

ada. Secara khusus Norberg-Schulz’s menjelaskan pemaknaan suatu tempat mengenai 

genious loci: 
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Suatu tempat merupakan ruang yang mana memiliki karakter yang spesifik. Sejak 

purba kala sebuah genius loci, atau jiwa suatu tempat diakui sebagai realita secara 

nyata pada manusia dalam menghadapi dan menjalani kehidupannya sehari-hari. 

Arsitektur bermakna untuk menggambarkan suatu genius loci dan adalah pekerjaan 

bagi seorang arsitek untuk menciptakan tempat yang memiliki makna penuh dimana 

ia dapat membantu orang dalam bertempat tinggal/ bermukim.
10 

 Kaitannya dengan konteks kawasan, secara konkret perlu memperhatikan 

kedua elemen pokok perkotaan yang mendefinisikan secara mendasar sebuah konteks 

tertentu, yaitu elemen place yang statis, serta elemen place yang dinamis. Perbedaan 

dasarnya secara spasial terletak pada arah dan gerakan di dalam lingkungannya.
11
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BAB 3 

HASIL YANG DICAPAI 

3.1. Perubahan Morfologi Pada Peta Tahun 1719 - 2013 

 

 Kampung-kampung yang diteliti adalah kampung-kampung tua yang berada di antara 

jalan Petudungan dan jalan Jagalan. Kampung-kampung tua tersebut terdiri atas Kampung 

Pusporagan, Kampung Bang Inggris, Kampung Kulitan, Kampung Gandekan dan Kampung 

Kentangan. 

3.1.1. Solid – Void 

 Tahun 1719 

Jalan Petudungan 

Kp. Pusporagan 

Kp. Kulitan 

Kp. Gandekan 

Kp. Kentangan 

Jalan Jagalan 

Kp. Bang Inggris 



 

 Perkembangan kampung hanya berada di wilayah utara jalan Petudungan (Huruf P). 

Disebutkan pula dalam legenda, bahwa area huruf P merupakan Klenteng, yang kemungkinan 

adalah awal perkembangan kampung Pecinan di wilayah tersebut. Sedangkan, di bagian 

timur Kali Semarang pada tahun 1700an belum tampak adanya permukiman. 

Adapula perkembangan perkampungan pribumi yang terdapat di wilayah Petudungan 

sampai Jagalan yang menurut cerita bahwa pada wilayah petudungan menyambung hingga 

menuju jalan Mataram. Perkampungan pribumi ini semakin ramai dihuni, para penghuni 

sendiri berasal dari Jepara dan menjual dagangannya di warung dengan jenis penutup kepala 

(tudung). 

 Tahun 1800 

 



Di tahun 1820an kampung Tasripin sudah mulai menampakkan diri dimana 

perkembangan organik di sekitar rumah dan langgar. Disinyalir permukiman yang menjadi 

kepemilikan Tasripin sudah ada sejak tahun 1800an dimana bermula dari seorang utasan raja 

yang biasa disebut Gandek.Kemudian berkembang dengan munculnya kegiatan pengolahan 

kulit yang di pelopori oleh beberapa penduduk yang berdomisili di kampung Gandek Puspo. 

Pada tahun 1830an Kyiai Saridin menetap di permukiman ini dan menurunkan 

seorang anak bernama Tassimin Koetjeer (Ayah dari Tasripin).Karena kesehariannya yang 

tak lepas dari bidang perkulitan maka Tassimin pun menggeluti bidang perkulitan dan di 

lanjutkan serta dikembangkan oleh anaknya yang bernama Tasripin. 

 Tahun 1890 

 

 Tahun 1907 

 



 Tahun 1917 

 

 Tahun 1920 

 



 Tahun 1930 

 

 Tahun 1946 

 



 Tahun 2013 

 

3.1.2. Pola Jalan Utama dan Lingkungan 

Jalan MT. Haryono dimana jalan ini merupakan jalan yang sudah ada semenjak abad 

ke-19 yang pada jaman dahulu di sebut Groote Postweg van Oengaran, yang artinya Jalan 

Pos Besar Ungaran. Jalan ini merupakan jalan akses masuk ke kota semarang dari arah 

selatan Jogja dan Surakarta (daerah Mataram) dan oleh karena itulah namanya disebut Jalan 

Mataram. 

Pada tahun 1940-an jalanan Mataram ini hanya berupa tanah dengan ukuran drainase 

lebih kurang satu meter. Di beberapa bagian juga terdapat jalan yang menghubungkan ke 

dalam permukiman warga dan di berikan tanda dengan nama nama kampung dari kayu jati 

berjajar. Di sepanjang jalan mataram di gunakan sebagai tempat perdagangan dan  

permukiman penduduk.  

Pada tahun 1930 belum banyak kendaraan yang berlalu lalang, dan di jalur ini 

terdapat jalur kereta trem. Penerangan jalan masih menggunakan lampu lampu gas. Pada 

tahun 1965 nama jalan Mataram berubah menjadi jalan MT Haryono dan mulai pada tahun 

1980 merupakan jalur searah yang sangat padat sampai sekarang kemacetan masih sering 

terjadi di jam jam pergi dan pulang kantor. 



  

Gambar   : Jalan Groote Postweg van Oengaran yang sekarang lebih di kenal dengan 

jalan Mataram (Ambengan) 

Sumber: Nurini. 2002. Kajian Perkembangan Morfologi Kampung Gandek Puspo – 

Semarang Periode 1800-2000. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang 

 

Gambar   : Jalan Petudungan dengan Lebar 6,5 – 7 meter 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 

Gambar   : Jalan Kampung Pusporagan dengan Lebar 3 meter 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 



 

Gambar   : Jalan Kampung Bang Inggris dengan Lebar 2 meter 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 

Gambar   : Jalan Kampung Kulitan dengan Lebar 2,5 meter 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 

Gambar   : Jalan Kampung Kentangan dengan Lebar 3 meter 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 



 

Gambar   : Jalan Jagalan dengan Lebar 6-7 meter 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

Pola jalan yang terbentuk pada kampung Mataram ini adalah bentukan grid-linier. 

Jalan masuk lingkungan yang berukuran 3 – 4.5 meter dan jalan grid pertama dengan lebar 6 

– 7 meter (Jalan Petudungan dan Jalan Jagalan). Sedangkan jalur sirkulasi jalan ke 

permukiman Boro terdapat jalan lengkong atau jalan jalan kecil dengan dimensi lebih kurang 

1 meter. 

 

Gambar  : Jalan Sirkulasi Kaum Boro di Jalan Kulitan 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

Jalan Kampung Kulitan pada awalnya menggunakan tanah tanpa material perkerasan 

selebar 2 meter.dan terbentuk secara organik di kanan dan kiri jalan. Kemudian jalan itu 

berkembang dengan di berikan material perkerasan dari batu kali hingga sekarang memiliki 

lebar 2,5 meter. 

Terdapat jalan lingkungan yang berada berhadapan dengan Kali Semarang yang 

hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda dua dan pejalan kaki saja. Jalanan ini merupakan 

salah satu jalan yang digunakan oleh kaum pekerja/ Boro pada waktu itu sebagai jalan untuk 

menuju ke tempat tinggalnya. 



 

Gambar  : Jalan Sirkulasi Kaum Boro dari Kali Semarang 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

3.1.3. Fasilitas Umum 

Langgar yang terletak di kampung Kulitan merupakan bangunan kuno yang di bangun 

oleh ayah dari Tuan tanah Tasripin sekitar tahun 1816. Langgar yang telah lama berdiri itu 

diberi nama “Pulung Gonosari” yang ternyata nama dari istri pertama tassimin. Langgar ini 

menggunakan bahan dari kayu, dimana atap berbentuk tajuk bersusun dua dan juga di berikan 

mahkota seperti bunga api. 

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

Gambar  : Letak Langgar di Kampung Kulitan 

Sumber: Google Earth, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar   : Masjid At-Taqwa di Kampung Kulitan 

Sumber: Google.com, 2015 



Langgar ini mengalami perombakan pada tanggal 8 Juni 1997 dimana langgar ini di 

rombak menjadi Masjid At-Taqwa.Perombakan ini dilakukan karena bangunan sudah cukup 

tua dan tidak layak digunakan.Pembangunan kembali bangunan ibadah ini dilakukan 

bersama-sama oleh warga kampung Kulitan. Sebelum di rombak langgar ini adalah pusat 

dari tempat peribadahan warga kampung kulitan yang memang notabenenya beragama 

Islam. Setelah proses perombakan bangunan peribadahan ini dijadikan sebagai pusat 

ibadah tidak hanya di kampung Kulitan tetapi banyak dari kampung-kampung sebelah yang 

memanfaatkan langgar ini sebagai tempat ibadah. 

Jika melihat ke kampung yang berada di Gandekan masih ada langgar/mushola 

yang berbentuk panggung dimana dahulunya di bangun oleh keturunan Tasripin. Proses 

pembangunan langgar ini berjalan dengan proses pengembangan kampung Gandekan. 

Langgar ini dinamakan Al-Yahya.Terdapat ukiran bergambar langgar dan beberapa 

perubahan yang dilakukan di langgar ini dengan menambahkan keramik di ruang imam agar 

menarik secara estetika.Langgar ini masih ada sampai sekarang di tahun 2014. 

 

Gambar  : Letak Masjid di Kampung Gandekan 

Sumber: Google Earth, 2015 

 

Gambar   : Masjid di Kampung Gandekan 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

Di Kampung Kulitan masih terdapat sumur kuno yang di gunakan oleh kaum Boro 

sebagai fasilitas MCK. Dan sumur yang berada di kampung Kulitan pada zaman dahulu di 



gunakan sebagai tempat pencucian kulit hasil hewan jagal, dan pada masa kini sumur yang 

tadinya hanya digunakan untuk mencuci juga dijadikan sebagai sumber air bersih bagi warga 

kampung. Selain menjadi pemenuhan air bersih juga di jadikan MCK umum. 

 

Gambar  : Letak Sumur dan Fasilitas MCK di Kampung Kulitan 

Sumber: Google Earth, 2015 

 

Gambar   : Sumur dan Fasilitas MCK di Kampung Kulitan 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015 

 

 

 

 

  



BAB 4 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1. Kesimpulan 

1. Perkembangan morfologi pada kampung Mataram bersifat homogen, berdasarkan 

aspek perdagangan dan perkembangannya dikarenakan kegiatan perdagangan 

yang dilakukan oleh keluarga Tasripin pada tahun 1800an – 1900 akhir. 

2. Kampung Mataram merupakan kampung Jawa pertama di Semarang yang timbul 

dari kegiatan perdagangan antara Kali Semarang dan Jalan Mataram dan menjadi 

Perkampungan Tua di dalam kota besar Semarang. 

3. Kampung Mataram ini mulai tumbuh sekitar tahun 1900-an awal ketika usaha 

keluarga Tasripin mulai berkembang. Perkembangan kampung tersebut tampak 

mulai pada peta tahun 1890. 

4. Pola jalan, yang sudah terbentuk sejak tahun 1900-an awal, memiliki pola jalan 

grid-linier dan terbentuk karena adanya proses kegiatan pengangkutan 

perdagangan antara Kali Semarang dan Jalan Mataram dan jalur sirkulasi para 

kaum Boro. 

5. Fasilitas umum seperti langgar dan sumur serta fasilitas MCK menjadi pusat 

kegiatan publik masyarakat di perkampungan tersebut. 

4.2. Saran 

1. Perlu adanya penelitian lebih lanjut dan mendetail mengenai perubahan tipologi di 

wilayah kampung Mataram. Dalam pendataan tipologi juga sebaiknya dikaitkan 

dengan kajian historisnya. 

2. Perlu adanya pelestarian kampung Mataram ini karena sejarahnya yang sebagai 

kampung Jawa pertama di Semarang dan bisa jadi menjadi saksi sejarah 

perkembangnya kota Semarang dilihat dari sisi kegiatan perdagangan. 
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