
Gedung Kong Tik Soe yang dibangun tahun 1837 terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bangunan tengah, 
bangunan sayap kiri dan bangunan sayap kanan. Pada bangunan tengah terdapat 3 altar: altar tengah 
untuk  Sin – Cie para tokoh masyarakat yang bijaksana dan banyak berjasa kepada masyarakat, altar 
kanan dan kiri untuk Sin – Cie anggota masyarakat yang dititipkan. 

Bangunan sayap kanan untuk Kong Koan, yaitu kantor perkumpulan orang-orang berkedudukan yang 
diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu dan digunakan mulai tahun 1837 s/d 1920. 
Sebagian dari bangunan sayap kanan ini mulai 1 Juni 2004 dimanfaatkan untuk Balai Pengobatan 
Yayasan Tjie Lam Tjay. 

Bangunan sayap kiri untuk kantor Tjie Lam Tjay, digunakan mulai tahun 1837 s/d 1920. Kemudian kantor 
Tjie Lam Tjay dipindah ke dalam Kelenteng Tay Kak Sie. Mulai 1 Juni 2004 sebagian dari bangunan sayap 
kiri ini dipakai untuk kantor pusat Yayasan Tjie Lam Tjay. 

RIWAYAT  TSI  LAM  TSAI  (1735) 

Sebagai Ketua dari Yayasan Dana Kematian Tjie Lam Tjay kami akan menguraikan dengan singkat dan 
menurut apa yang kami ketahui riwayat dari satu badan Tsi Lam Tsai sampai menjadi satu Yayasan Dana 
Kematian Tjie Lam Tjay. Maksud dari penguraian ini adalah untuk satu documentatie serta supaya para 
anggota  pengurus yang ada pada dewasa ini dan orang-orang yang nanti akan menjadi pengurus yang 
akan menggantikan kami dapat mengetahui azas tujuan serta asal mulainya dari yayasan tersebut dan 
dapat memenuhi kewajibannya dengan sungguh-sungguh. 

Apa yang dapat kami uraikan seperti yang tercatat dibawah ini adalah: 

1. Sebagian menurun dari apa yang diceritakan dalam buku “Riwayat Kota Semarang” yang telah 
ditulis oleh Sdr. Liem Thian Yoe pada jaman colonial Hindia Belanda. 

2. Sebagian dari cerita dari para orang-orang yang sudah lanjut usianya. 
3. Dari catatan-catatan yang masih ada di arsip yang sedikit sekali. 
4. Dari pengalaman sendiri 

Yang mendirikan badan penerangan untuk orang-orang Tionghoa pendatang baru adalah Luitenant 
untuk bangsa Tionghoa yang berumah tinggal di Kali-Koping pada kira-kira tahun 1735. Pada waktu itu 
orang-orang Tionghoa pendatang baru kalau mendarat di Semarang turunnya di sekitar tempat yang 
sampai sekarang terkenal dengan nama Sebandaran. Sebandaran adalah asal-usul dari perkataan Syah 
Bandar yang dapat disamakan dengan Deuane atau Kantor Bea Cukai sekarang. 

Pekerjaan dari badan penerangan ini adalah member penerangan kepada orang-orang pendatang baru 
tentang Undang-undang Negara serta adat kebiasaan dari tempat yang dia orang baru mendatangi. 
Badan penerangan ini banyak meringankan pekerjaannya para Mayeor, Kapitein serta Luitenant-
Luitenant dari bangsa Tionghoa dan lambat laun badan tersebut diberi nama Tjie Lam Tjay. (Tjie=jari 
telunjuk; Lam=selatan digabung menjadi satu berarti kompas dan Tjay=rumah, bangunan) 

Pekerjaan pribadi dari para Mayeor, Kapitein serta Luitenant-Luitenant bangsa Tionghoa adalah menjadi 
pachter dari pasar, garam, candu dan sebagainya. Untuk mengurus kepentingan-kepentingan sendiri 



dan kepentingan-kepentingan umum untuk bangsa Tionghoa dia orang tergabung dalam satu badan 
yang dinamakan Kong Koan (Perkumpulan para orang-orang yang berkuasa). Berhubung Semarang itu 
letaknya di tengah-tengah dari kepulauan Indonesia serta setelah pembunuhan bangsa Tionghoa di 
Jakarta pada tahun 1740 maka hampir semua pedatang baru dari tiongkok datangnya di Semarang dan 
dengan sendirinya pekerjaan dari Kong Koan serta badan penerangan ini banyak sekali. Yang paling 
banyak dikunjungi oleh orang-orang Tionghoa pendatang baru ialah Tjie Lam Tjay untuk diminta segala 
macam-macam keterangan-keterangan. Sewaktu Tuan Tan Heng Yan menjadi Mayeor beliau memberi 
salah satu ruang dari rumah tinggalnya untuk dijadikan kantor dari Tjie Lam Tjay. Dia berbuat demikian 
lantaran rumah tinggalnya terletak di Gedung Gula yang berada dekat sekali dengan Sebandaran. 
Berhubung lambat laun yang datang lebih lama lebih banyak maka penghidupan pribadi dari Mayeor 
tersebut lama-lama juga terganggu. Maka dari itu Tjie Lam Tjay dipindah dan ditempatkan jadi satu 
dengan Kong Koan yang terletak di Gang Pinggir. Berhubung semua pendatang baru selalu datang 
dahulu kepada Tjie Lam Tjay untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk maka para pegawai-pegawai 
(Tjayhee=penulis serta Djikak=pembantu pemulis) mengenal semua orang. Maka jika ada laporan bahwa 
ada seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan miskin dengan lantas Tjayhee tersebut 
menghubungi orang-orang yang mampu untuk diminta bantuannya guna mengubur yang meninggal. 
Jumlah orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan miskin itu tidak sedikit sebab pendatang baru 
ini meninggalkan tanah airnya lantaran disana dia orang menderita kekurangan makanan untuk mencari 
nafkah yang lebih baik dia orang mengembara dengan meninggalkan sanak keluarganya dan dengan 
sebatang kara serta dengan tidak mempunyai apa-apa atau membawa apa-apa dia orang datang kesini. 
Tidak semua orang yang datang itu beruntung dan juga yang lantaran nasibnya kurang bagus tidak bisa 
maju disini. Banyak orang seperti ini meninggal dunia dan tentunya dalam keadaan miskin dan tidak 
mempunyai sanak saudara. Dan lantaran Tjie Lam Tjay mengenal orang-orang yang miskin dan juga yang 
hartawan maka pekerjaan mengubur jenazah dari yang meninggal dalam keadaan terlantar menjadi 
beban dari tjie Lam Tjay yang harus menghubungi orang-orang hartawan untuk dimintai dharma guna 
mengubur jenasah tersebut. Lambat laun badan Tjie Lam Tjay yang semulanya mempunyai kewajiban 
dan pekerjaan untuk member petunjuk kepada pendatang baru menjadi satu badan social. Selain itu 
sewaktu keamanan di kota Semarang banyak terganggu maka Tjia Lam Tjay diberi kewajiban untuk 
mengurus lampu-lampu penerangan jalan-jalan di daerah pecinan. Bukti-bukti rekening untuk 
pembelian minyak tanah dari waktu itu masih disimpan di archief Tjie Lam Tjay. Berhubung pekerjaan 
Tjie Lam Tjay itu waktu menjadi terlalu banyak maka tidak lama lagi pekerjaan mengurus lampu dioper 
oleh wijkmeester (lao-tia) dari Gang Besen. 

Berhubung kota Semarang berkembang ke Utara dan daerah-daerah antaranya Pedamaran, Gang 
Warung, Pekojan, Petudungan, Pandean, Bubaan serta Jurnatan mulai berkembang dan banyak dihuni 
oleh orang Tionghoa maka untuk Kong Koan dan Tjie Lam Tjay dicarikan tempat yang bisa ditengah-
tengah masyarakat Tionghoa. 

Pada tahun 1837 pada waktu itu Inggris memerintah disini oleh para pemuka Tionghoa didapatkan izin 
untuk memakai sebidang tanah yang ada tanaman Lombok dan terletak di Barat Daya Kelenteng Tay Kak 
Sie. Sekalian dengan pemugaran Kelenteng Tay Kak Sie yang pada waktu itu dibikin betul sama sekali. 
Pada waktu itu atas tanah yang didapat didirikan satu bangunan besar dan bangunan tersebut 



digunakan untuk menjadi Kong Tik Soe (Kong Tik = jasa, budi & kebaikan, Soe = kelenteng untuk 
menghormati leluhur) yang mempunyai bagian-bagian: Kong Koan dan Tjie Lam Tjay. 

Tujuan mendirikan gedung yang besar itu adalah terukir diatas batu pay yang berdiri diujung kanan dan 
kiri dari gedung tersebut. Diantaranya, tujuan-tujuan itu adalah member tempat bermalam kepada para 
pendatang baru; merawat janda-janda yang terlantar; merawat anak-anak piatu serta member 
pendidikan kepada anak-anak tersebut serta kepada anak dari orang tua  yang tidak mampu; 
memperingati orang-orang yang telah berjasa kepada masyarakat dengan cara member tempat yang 
terhormat dalam gedung itu pada sin –cie nya orang tersebut. Setelah gedung tersebut selesai berdiri 
hampir semua ruang sama sekali terpakai untuk pekerjaannya dan kepentingannya para anggota Kong 
Koan yaitu para Mayeor, Kapitein-Kapitein dan Luitenant-Luitenant. 

Tjie Lam Tjay yang bermula adalah badan petunjuk lambat-laun menjadi badan social murni yang melulu 
bergerak untuk menolong mengubur jenazah-jenazah dari orang-orang yang meninggal dunia dalam 
keadaan miskin dan terlantar. Berhubung Tjie Lam Tjay menjadi satu badan untuk melulu bergerak 
dalam bidang social maka badan tersebut dipindah kantornya dan diberi satu tempat dalam salah satu 
kamar atau ruang dalam bangunan Klenteng Tay Kak Sie. Dalam permulaan abad ke 20 ini semua 
ongkos-ongkos yang diperlukan untuk mengubur jenazah-jenazah dari orang-orang yang meninggal 
dunia dalam keadaan miskin dan terlantar itu dipikul oleh beberapa kongsie-kongsie besar seperti 
antaranya Kian Gwan, Sih Khay Hie, Oen Sing, Liem Kiem Ling, Liem Mo Lien, Liong Bie dll. 

Lantaran TjieLam Tjay bertempat di dalam gedungnya Klenteng maka badan tersebut sekalian diberi 
kewajiban untuk menilik Klenteng Tay Kak Sie yang sedari permulaan berdirinya Tay Kak Sie pada tahun 
1772 diurus ole para Hweeshio-Hweeshio yang didatangkan dari Klenteng Kong Hoa Sie di Tiongkok oleh 
Mayeor Tan Boen Wie dan lain anggota dari Kong Koan. Kewajiban menilik Klenteng dibebankan kepada 
Tjie Lam Tjay setelah para anggota Kong Koan oleh pemerintah Belanda dihapus. Selain menilik Klenteng 
Tay Kak Sie badan tersebut juga harus menilik semua kelenteng-Klenteng yang ada di kota Semarang 
serta harus mengatur Klenteng-Klenteng yang tidak terurus. Semua kewajiban-kewajiban ini oleh para 
anggota Kong Koan yang terdiri dari para Mayeor-Mayeor, Kapitein-Kapitein serta Luitenant-Luitenant 
dibebankan kepada Tjie Lam Tjay setelah pemerintah Belanda menarik kembali pangkat-pangkat 
Mayeor dll. 

Pada waktu Balatentara Nippon berkuasa disini semua perkumpulan harus dibubrahkan. Pada waktu itu 
Sdr. Oei Tjong Hauw yang menjadi Ketua dari Kakyo Sekai ialah satu badan yang harus mengurus semua 
kepentingan Hoakiao telah mempertahankan berdirinya Perhimpunan Tsi Lam Tsai dengan meminta 
kepada Sdr. Ko Tjay Sing SH. untuk menjadi ketuanya. Pada waktu pendudukan Nippon itu Tjie Lam Tjay 
mendapatkan banyak kesukaran-kesukaran sebab pemilik dari kongsie-kongsie besar yang biasanya 
menanggung ongkos-ongkos yang harus dikeluarkan oleh Tjie Lam Tjay untuk mengubur jenazah-
jenazah dari orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan terlantar pada waktu itu tidak dapat 
menyokong terus berhubung harus mengorbankan sebagian dari harta bendanya untuk membayar lunas 
pajak perang yang dipungut oleh Pemerintah Nippon. Pemilik-pemilik dari kongsie-kongsie tersebut 
tidak bisa lancar lagi member bantuannya. Juga ada beberapa anggota pengurus dari Tjie Lam Tjay 
ditahan dan ada yang meninggal dalam tahanan. Selain mendapat kesukaran untuk mendapatkan uang 



ongkos kubur juga jumlah kematian dari orang-orang yang dalam keadaan terlantar dan miskin juga 
banyak sekali. Untuk menutup ongkos-ongkos Tjie Lam Tjay mencari donator-donatur yang member 
sumbangan tetap saben bulannya dan peti jenazahnya yang biasanya terbuat dari kayu jati diganti 
dengan kayu soren dan kayu sengon. 

Setelah Nippon kalah perang pengurusan Tsi Lam Tsai pulih kembali seperti dulukala pada wwktu 
sebelum perang dunia II. 

Dalam peralihan kekuasaan pemerintahan ketangan Republik Indonesia susunan anggota pengurus Tsi 
Lam Tsai mengalami perubahan lagi berhubung para anggota pengurus yang bukan Warga Negara 
Indonesia tidak dapat menjadi anggota pengurus satu perkumpulan. Sdr. Ko Tjay Sing SH. Yang pada 
waktu itu masih menjabat sebagai Ketua memutuskan bahwa semua anggota pengurus yang berstatus 
asing dapat terus bekerja dan mengikuti rapat-rapat akan tetapi tidak mempunyai hak suara. Oleh 
karena tindakan ini beberapa anggota pengurus yang berstatus  asing mengundurkan diri  dan Cuma 
masih tinggal dua atau tiga orang yang berstatus asing masih mau bekerja dalam kedudukan yang 
diberikan kepada beliau. Berhubung badan Kong Koan sedari pemerintahan Belanda di tahun 1920 
dihapus maka untuk menjadi pengurus dari Perhimpunan Tsi Lam Tsai itu harus  dipilih oleh  para 
anggota pengurus sendiri oleh karena itu para anggota pengurus sibuk sekali untuk mencari gantinya 
orang-orang yang telah mengundurkan diri. Setelah mendapatkan orang-orang yang dikiranya cocok 
maka para pengurus dari Tsi Lam Tsai terdiri dari orang-orang yang berstatus Warga Negara Indonesia.  

Pada waktu itu ialah kira-kira tahun 1959 Klenteng Tay Kak Sie mengalami banyak kemunduran dan para 
anggota pengurus dari Tsi Lam Tsai pada tiap bulan harus mengeluarkan uang guna membunderkan 
jumlah celengan Klenteng sampai Rp. 500,- untuk perawatan gedung klenteng serta untuk ongkos 
penghidupan Hweeshio Dee Bean Suhu yang sudah tua itu. Pada pertengahan tahun 1961 Dee Bean 
Suhu lantaran sakit tua telah meninggal dunia dan jenazahnya telah diperabukan oleh rekan-rekannya 
yaitu Dee Ing Suhu dari Bandung, Dee Tjing Suhu yang lebih terkenal dengan nama Jinarakita serta 
murid-muridnya diantaranya Sdr. Tan Tjoe Phan. Abunya yang mestinya menurut permintaan tertulis 
atas kertas bermaterai dari Dee Bean Suhu sendiri harus digiling halus dan dicampur dengan tepung dan 
dibuang di laut supaya menjadi makanan ikan-ikan tidak dilaksanakan. Sisa dari abunya telah 
dimasukkan kantongan kain merah dan ditaruhkan diatas meja sembahyangan yang terletak di depan 
bekas kamar Dee Bean Suhu. Surat wasiat dari Dee Bean Suhu ada disimpan dalam lemari besi Tsi Lam 
Tsai. Setelah Dee Bean Suhu meninggal, Tay Kak Sie tidak terurus lantaran Sdr. Tan Tjoe Phan kalau 
malam pulang ke rumahnya dan sama sekali tidak mau tidur di klenteng walaupun sudah diberi facilitas 
untuk membuka praktek sebagai sinshe pengobatan di dalam klenteng sekalian untuk mengurusnya. 
Suhu Dee Ing dari Bandung juga tidak bisa terus menerus tinggal di Semarang. Setelah ditanya oleh dua 
anggota pengurus dari Tsi Lam Tsai supaya salah satu Hweeshio tinggal tetap di Semarang untuk 
mengurus klenteng Tay Kak Sie dan mendapat jawaban bahwa Dee Ing Suhu sanggup tinggal di Tay Kak 
Sie serta mengurusnya asal tidak dibawah pengawasan dari Perhimpunan Tsi Lam Tsai. Jawaban ini telah 
disampaikan kepada Dewan Pengurus Tsi Lam Tsai dan setelah mengecek kebenarannya dewan tersebut 
mengadakan rapat pertemuan dari para anggotanya untuk membahas jawaban tersebut serta 
mengambil putusan supaya klenteng Tay Kak Sie langsung diurus oleh Tsi Lam Tsai walaupun tidak ada 



Hweeshio. Putusan tersebut disampaikan kepada Sdr. Yauw A Lok yang pernah menjadi anggota 
pengurus dari Tsi Lam Tsai dan pada waktu itu menjadi utusan dari para Hweeshio. 

Pada tepat 1 Oktober 1961 Sdr. Liem Kiauw Yok dan Go Thiam Bing sebagai anggota pengurus dari Tsi 
Lam Tsai dengan dibantu oleh Empeh Biet (penjaga penjualan Yan Tiam) mereken semua persediannya 
Hioshwa dan lain-lain keperluan sembahyangan yang diusahakan oleh persatuan para Hweeshio serta 
dibeli dengan harga penjualan. Harga dari semua persediaan tersebut menurut harga penjualan 
berjumlah Rp. 850,- (Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) dan jumlah tersebut diserahkan kepada Sdr. Tan 
Tjoe Phan dengan disaksikan oleh Sdr. Yauw A Lok. 

Sedari waktu itu klenteng Tay Kak Sie diurus seanteronya oleh Tsi Lam Tsai. 

Pada tahun 1962 Perhimpunan Tsi Lam Tsai berhasil mendapatkan izin untuk membeli satu chasisi 
Vrachete baru dengan harga pemerintah resmi. Vrachete tersebut merk Bedford dengan daya muatan 2 
ton. Chasis tersebut dirombak menjadi mobil jenazah yang waktu itu oleh penduduk Semarang sangat 
dibutuhkan dan kendaraan tersebut disewakan kepada umum. Biarpun harga sewa direken serendah-
rendahnya kas dari Tsi Lam Tsai menjadi kuat dan lantaran uang dari Tsi Lam Tsai tidak dapat dipakai 
untuk kelenteng maka untuk mencegah ini Sdr. Ko Tjay Sing SH merubah Tsi Lam Tsai bagian exploitative 
mobile serta pembantuan mengubur jenazah orang-orang terlantar menjadi satu yayasan. Akte yayasan 
tersebut dibuat oleh notaries Tan A Sioe pada tanggal 11 Juni 1963 bernomer 34, dan bernama yayasan 
Dana Kematian Tjie Lam Tjay. 

Yayasan Dana Kematian Tjie Lam Tjay mempunyai kewajiban: 

1. Mengurus exploitative mobil jenazah. 
2. Mengubur jenazah-jenazah dari orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan miskin dan 

terlantar. 
3. Merawat kuburan-kuburan dari orang-orang yang telah dikubur oleh yayasan. 
4. Mengadakan sembahyangan-sembahyangan untuk roh-roh dari orang-orang yang telah 

meninggal dunia dalam keadaan terlantar dan tidak mempunyai sanak keluarga. 
5. Mengurus semua kepentingan dari klenteng Tay Kak Sie serta mengangkat dan mengesahkan 

pengangkatan para Locu-Locu. 

Setelah tahun 1964 klenteng Tay Kak Sie mulai maju pesat sekali dan keuangannya juga semakin kuat. 
Berhubung Prof. Kho Tjay Sing SH. pada waktu dulu pernah dipesah oleh Entjik Njoo Bhik Goe salah satu 
tokoh dari Tsi Lam Tsai supaya uang klenteng dan Tsi Lam Tsai jangan sampai tercampur dan Prof Kho 
Tjay Sing SH. sebagai penasehat hukum dari Yayasan Tjie Lam Tjay kuatir dengan kemungkinan 
kesalahan tersebut maka lantaran itu semua urusan klenteng dipisahkan sendiri lagi dan didirikan 
Yayasan klenteng Besar Gang Lombok Semarang dengan akte notaries Tan A Sioe No. 1 tanggal 2 Mei 
1966. Para pengurus dari yayasan klenteng besar Gang Lombok Semarang sebagian besar sama dengan 
para anggota pengurus dari Yayasan Dana Kematian Tjie Lam Tjay. 

Pada pertengahan 1966 ada desas desus bahwa pemerintah akan menutup klenteng-klenteng yang 
berada di Indonesia. Pada waktu itu klenteng Tay Kak Sie memperjuangkan nasibnya sendiri serta dari 



semua klenteng-klenteng yang ada di Semarang. Dengan berkah dari Yang Maha Kuasa didapatkan jalan 
keluar. Pada waktu itu pengurus-pengurus dari klenteng-klenteng dari Semarang serta juga dari luar 
kota antaranya dari Solo, Pekalongan, Rembang dll minta supaya didirikan satu persatuan dengan Tay 
Kak Sie yang memimpinnya. Usul tersebut ditolak oleh pimpinan pengurus Yayasan Klenteng Besar Gang 
Lombok Semarang. Biarpun sedari waktu itu sampai sekarang tidak ada persatuan akan tetapi jika ada 
apa-apa pengurus-pengurus dari masing-masing klenteng selalu pergi ke Tay Kak Sie. 

Setelah mengalami waktu krisis tersebut perkembangan Tay Kak Sie lebih hebat. Apabila di waktu 
perayaan dari Sam Po Kongco para pengunjung dalam gedung klenteng padat sekali. Para pengurus 
perlu sekali memikirkan bahaya kebakaran waktu keramaian-keramaian tersebut. 

Dengan kemajuan-kemajuan tersebut juga perlu banyak bidang yang diurus yang pada waktu dulu sama 
sekali tidak dipikirkan dan tidak usah dipikirkannya. Berhubung para anggota-anggota pengurus dari 
Yayasan Klenteng Besar Gang Lombok Semarang juga harus mencari nafkah sendiri maka di samping 
dewan pengurus diadakan panitia-panitia kerja yang bertanggung jawab kepada pengurus, serta 
membantu dewan pengurus. 

Ada dua Panitia Utama yaiut: Panitia Luar dan Panitia Dalam 

1. Panitia Luar: harus mengatur semua kepentingan-kepentingan yang ada diluar bangunan 
klenteng dengan mempunyai bagian: 

a. Mengurus kebersihan taman dan halaman sekitar klenteng. 
b. Memajukan kerukunan serta kegotongroyongan antara pemilik-pemilik kios yang ada di 

halaman klenteng. 
c. Mengurus keamanan dari halaman sekitar klenteng (siang maupun malam). 
d. Merawat tempat yang saben tahun dipergunakan untuk sembahyang Pang Tjwie Ting. 
e. Mengadakan administratie sendiri untuk keuangannya yang didapat dari sumbangan 

para pemilik kios guna kepentingan A, B dan C 
2. Panitia Dalam: harus mengatur semua kepentingan yang ada didalam bangunan klenteng 

dengan mempunyai bagian-bagian: 
a. Perawatan dan kebersihan 
b. Penjualan/pembelian Yan Tiam serta Yu Hio / barang-barang sumbangan. 
c. Urusan pegawai 
d. Keamanan 
e. Hubungan masyarakat 
f. Music (Yan Khiem) 

Jadi apa yang telah diuraikan diatas tentang: 

1. Perhimpunan Tsi Lam Tsai 
2. Yayasan Dana Kematian Tjie Lam Tjay 
3. Yayasan Klenteng Besar Gang Lombok Semarang dengan Panitia-Panitia kerjanya. 

Adalah pecahan dari yang dulu dikenal dengan Badan Penerangan Tsi Lam Tsai 



Semarang,10, Mei 1978 

 

Go  Thiam  Bing 


