
SEJARAH PERKEMBANGAN KELENTENG SAM POO KONG GEDUNG BATU SEMARANG  

(s.d. tahun 1977) 

3.1 Hubungan Kelenteng Sam Poo Kong Gedung Batu Semarang dengan Perkembangan Kota 
Semarang. 

Menurut sumber Tionghoa, setelah kedatangan Sam Poo Tay Djien di Semarang, Gedung Batu mulai 
ramai ditempati orang Tionghoa yang mengembara ke Semarang. Mereka merasa dengan bertempat 
tinggal di sekitar tempat yang pernah disinggahi Sam Poo itu akan mendapat berkah, apalagi 
menurut kepercayaan berdasarkan ilmu Hong Sui atau Geomancy, letak Gedung Batu baik sekali. 
Semarang sendiri pada waktu itu masih berupa tegalan yang luas dan hawanya tidak sehat. 
Sedangkan kepindahan orang-orang Tionghoa dari kawasan Gedung Batu ke Semarang (Pecinan 
yang sekarang) menurut sumber sejarah dari Kongkoan (Dewan Tionghoa pada masa itu) adalah 
sebagai berikut: 

Di selatan Gedung Batu tinggal seorang Tionghoa yang dikenal dengan nama “Souw Pan Djiang”, 
karena ia seorang ahli silat, namanya terkenal dan amat disegani teman-temannya. Souw Pan Djiang 
pandai bergaul sehingga teman-temannya tidak terbatas di wilayah Semarang saja, bahkan dari 
tempat yang berjauhan seperti Lasem, Demak dan Solo. 

Usianya sudah setengah abad, tapi tubuhnya masih sehat dan tegap. Ia tinggal serumah dengan 
beberapa sahabatnya, sebab Souw Pan Djiang tidak beristri. 

Di rumah Souw Pan Djiang yang berpekarangan luas itu sering diadakan pertandingan silat diantara 
kawan-kawannya sendiri. Menguasai ilmu silat pada waktu itu memang diutamakan karena sebagai 
pedagang keliling tidak jarang mereka diganggu penjahat dan dirampas harta bendanya, sehingga 
mereka perlu belajar silat untuk menjaga diri. 

Konon, atas undangan sahabat-sahabatnya Souw Pan Djiang ikut pemberontakan di Kartasura. Tapi 
ketika Kompeni melancarkan serangan balasan, Souw Pan Djiang dan kawan-kawannya berhasil 
dikalahkan, terpaksa mereka melarikan diri dan dikejar oleh pasukan Kompeni. Sebagian besar 
sahabat-sahabatnya tewas dalam pertempuran itu, tapi dengan susah payah Souw Pan Djiang 
berhasil meloloskan diri dan lari hingga sungai Simongan dekat tempat tinggalnya. Pada waktu itu 
sungai Simongan masih berwujud sungai yang besar dan dalam, disitulah akhirnya Souw terjun ke 
sungai dan tidak pernah timbul lagi. Daerah itu kemudian dikenal dengan nama Sepanjang (dari 
nama Souw Pan Djiang) yang dikemudian hari berubah menjadi Panjangan sampai sekarang. Setelah 
kejadian itu, kuatir orang-orang Tionghoa melakukan pemberontakan lagi, Kompeni memerintahkan 
mereka pindah ke Semarang supaya lebih mudah diawai. Tahun perpindahan itu tercatat pada tahun 
1628. 

Jauh sebelum tahun 1500 Semarang masih merupakan beberapa kelompok perkampungan 
penduduk yang tumbuh di tepi kali Semarang, sekitar daerah Sebandaran, di sekitar daerah Poncol 
yang subur dan daerah Kaligawe, dengan mata pencaharian utama ialah mengerjakan tanah dan 
menangkap ikan. 

Pada tahun 1450 pedagang bangsa Melayu membangun perkampungan di sepanjang kali Semarang, 
didaerah kampung Melayu sekarang. 



Kemudian berturut-turut menyusul bangsa asing Barat lainnya. Arab, Persia dan Hindia yang 
menempati daerah sekitar Kampung Pekojan sampai sekarang, Jalan Mataram merupakan 
permulaan perkembangan Agama Islam. Pada tahun 1521 sesudah jaman keruntuhan Malaka, 
sebagai pusat perdagangan bangsa Eropa yang datang di Semarang adalah bangsa Portugis yang 
merupakan jaman Imperialis Portugis di Indonesia (1511-1641). 

Kemudian para pedagang Cina di kota lama tergeser ke perkampungan bangsa Asia Barat di daerah 
Pekojan. Bangsa Eropa lain yang datang di Semarang kemudian adalah para pedagang bangsa 
Belanda yang mula-mula mendirikan perkemahannya di daerah-daerah rawa-rawa di sekitar Sleko. 
Persaingan dagang antara Bangsa Portugis dan bangsa Belanda yang diakhiri dengan peperangan, 
mengakibatkan hancurnya kekuasaan Portugis di Indonesia. Proses selanjutnya, kota Semarang jatuh 
ke tangan Belanda dalam perjanjian yang diadakan pada tahun 1678 antara Amangkurat II dengan 
Belanda sebagai pembayaran jasa-jasa Belanda memadamkan pemberontakan Trunajaya di 
Kaligawe. 

Semenjak pedagang bangsa Belanda memindahkan kantor-kantor dagangnya dari Jepara ke 
Semarang (1708) maka kota Semarang dalam proses perkembangannya sebagai pusat perdagangan 
mengalami kemajuan yang sangat pesat. Orang Belanda mulai membangun rumah-rumahnya di 
sepanjang jalan Bojong dan membongkar tembok keliling kota lama, sehingga menjadikan kota lama 
terbuka sebagai kantor-kantor dagang bangsa Belanda dengan tangsi-tangsi militernya. Proses 
perkembangan sebagai kota dagang makin mengalami kemajuan-kemajuan yang sangat pesat, 
sehingga pada tahun 1875 dibangun pelabuhan dagang Semarang. 

Kedudukan jalan raya Bojong sebagai tempat kediaman tedesak lagi oleh aktivitas-aktivitas usaha 
perdagangan dan akhirnya pada tahun 1914 kota Semarang mulai dengan perkembangan barunya, 
ialah diperluasnya Candi lama dan Candi baru. Demikian proses perkembangan kota Semarang 
dengan Gedung Batu semenjak tahun 1500 yang didasarkan atas survey / penyelidikan peta-peta tua 
dan ditinjauan sejarah ekonomi dan politik Indonesia. 

3.2 Sejarah Perkembangan Kelenteng Sam Poo Kong Gedung Batu Semarang 

Kelenteng Sam Poo Kong dulunya merupakan Masjid. Untuk mengenang jasa-jasanya, serta 
kedatangan pertama kali di daerah Simongan ini, maka di tempat yang pernah menjadi persinggahan 
Sam Poo Tay Djien ini dirubah sebagai tempat Peringatan / Pemujaan. 

Kedatangan Sam Poo Tay Djien di Jawa, khususnya di Semarang tercatat bulan 6 tanggal 30 Imlik. 
Pada masa itu (kira-kira pada abad 15) pelabuhan Semarang berada jauh dipedalaman yaitu 
dikawasan Simongan sekarang. Menurut penyelidikan geologi memang pantai Semarang pada waktu 
itu berada tepat di kaki bukit Simongan. Kapal-kapal yang datang pada saat berlabuh disana. Di atas 
bukit itu terdapat sebuah gua yang konon pernah menjadi tempat tinggal Sam Poo Tay Djien waktu 
kapal-kapalnya berlabuh disana. 

Pada tahun 1724, demikian menurut catatan Comitee Sam Poo, diadakan upacara besar-besaran 
untuk menyatakan terima kasih kepada Sam Poo Tay Djien yang dianggap melindungi penduduk 
sekitarnya dari segala-galanya, di samping memperingati pendaratannya di Semarang. Sampai 
sekarang di atas pintu gua masih terdapat batu berukiran huruf Tionghoa, sebagai peringatan 
dipugarnya gua itu pada bulan Oktober 1724, yaitu pada masa Kaisar Yong Zheng dari Dynasti Qing 



berkuasa. Pada waktu itu diadakan pengumpulan dana untuk membangun emperan di depan gua, 
supaya peziarah dapat berteduh dari hujan, angin dan terik matahari. 

Menurut Cu Ki Hak Sip, seorang penulis Tionghoa, gua asli yang menurut tradisi pernah dihuni oleh 
Sam Poo atau Zheng Ho waktu berkunjung ke Semarang pada tahun 1406, telah runtuh pada tahun 
1704 sewaktu terjadi angin ribut. Segera setelah kejadian itu, dibuatkan lagi sebuah gua baru dan 
didatangkan dari Tiongkok sebuah patung Sam Poo dengan empat orang pengikutnya dan 
disemayamkan di gua tersebut. 

Di kompleks Gedung Batu tak jauh disebelah kiri makam Kyai Juru Mudi tepatnya disebelah kanan 
pintu kantor tata usaha, terdapat sebuah batu tertulis setinggi hamper dua meter untuk 
memperingati dibangunnya kembali Gedung Batu yang sudah mendekati keruntuhannya karena 
lama tidak terurus. Batu berukiran itu didirikan oleh Oei Tjie Sien, ayahanda Oei Tiong Ham si raja 
gula yang terkenal itu. Oei Tjien Sien pernah menyatakan nazar karena dahulu daerah Simongan 
dikuasai oleh seorang Yahudi kaya bernama Johannes. Kelenteng Sam Poo Kong termasuk dalam 
kekuasaannya. 

Agaknya Johannes ingin mengeduk keuntungan dan memperkaya diri dengan mengharuskan setiap 
orang yang akan berziarah ke Kelenteng Sam Poo Kong membayar uang cukai. Terpaksa uang harus 
dikumpulkan secara kolektif sebesar 2000 gulden setahunnya sebagai uang buka pintu, namun 
pungutan ini akhirnya diturunkan menjadi 500 guldenyang dibayar oleh Kong Koan, tapi kehidupan 
masyarakat Tionghoa masa itu kurang sejahtera, sehingga uang pungut itu pun tidak mampu 
dibayar. Karena kesulitan-kesulitan tersebut akhirnya oleh orang-orang Tionghoa dibuatkan duplikat 
patung Kongco Sam Poo yang kemudian ditempatkan di Kelenteng Tay Kak Sie, Gang Lombok, 
sehingga orang-orang yang memerlukan sembahyang tidak terlalu susah jauh-jauh pergi ke Gedung 
Batu, di samping jalan kesana pada waktu itu juga tidak aman. 

Patung duplikat inilah yang setiap tahun diarak ke Gedung Batu untuk dikuatkan supaya punya 
mujijat yang sama dengan aslinya. Ketika terjadi arak-arakan Toapekkong, sebagai peringatan itu 
dihentikan dibatas persil Simongan, jalan masuk ditutup dengan pagar bamboo atas perintah Tuan 
Tanah. 

Karena peristiwa itu, Oei Tjie Sien meyatakan bila kelak usaha dagangnya maju, ia akan membeli 
persil Simongan dari tangan Johanes. Cita-cita luhur Oei Tjie Sien akhirnya dikabulkan oleh Kongco 
Sam Poo. Beberapa waktu kemudian Oei Tjie Sien benar-benar memenuhi janjinya, membeli 
Simongan itu serta membuka lebar pintu masuk buat setiap orang yang ingin berziarah tanpa 
dipungut bayaran. 

Gedung Batu dibangun kembali dan didirikan prasasti tersebut. Batu itu bertuliskan tahun Guang Xu 
(Kong Hie) ke V, yaitu masehi 1879. 

Tahun 1937 atas prakarsa Lie Hoo Soen gedung Batu dipugar lagi diperindah dengan didirikannya 
Gapura dan Taman Suci, dibuat Pat Sian Loh yang menghubungkan Kelenteng dengan Makam Kyai 
Juru Mudi. Sejak itu didirikan Comitee Sam Poo. Tahun 1939 Comitee Sam Poo mengadakan 
sembahyangan King Sing untuk memperingati diterbitkannya buku dana Sam Poo yang terbit tanggal 
19 Pebruari 1939 atau Cia Gwee 2490. 



Pada jaman Jepang Sam Poo Tong mendapat penghargaan dari pembesar Jepang berupa pigura kayu 
yang memuat pujian berupa syair kepada Sam Poo Tay Djien. Atas bantuan pemerintah Jepang pula, 
Sam Poo Tong memperoleh penerangan listrik. 

Antara tahun 1945 – 1950 karena suasana bergolak, Sam Poo Tong kurang mendapat perawatan 
selayaknya sehingga banyak kerusakan. Pada tahun 1950 baru diadakan perbaikan. Gapura lama dari 
kayu dipindahkan ke sebelahnya dan diganti Gapura baru dari beton. Sebuah taman bunga dibangun 
diatas sebidang tanah yang terletak di depan kelenteng. Taman itu dilengkapi dengan dua buah 
paseban yaitu Wie Wan Ting dan Tiang Lok Ting, juga dibangun sebuah kolam ikan dengan bunga 
teratai dari beton dibagian tengahnya. Di belakang gapura didirikan bangunan segi delapan (Pat Kwa 
Ting) 2 buah yang terletak dikiri kanan bagian depan kelenteng utama. Semua ini adalah berkat 
sumbangan para dermawan yang merasa mendapat berkahnya. 

Oei Tiong Ham Concern menyerahkan 10ha tanah kepada Sam Poo Tay Djien dengan modal itu lalu 
didirikan Yayasan Sam Poo dengan susunan pengurus sebagai berikut: 

 Penasehat : Lie Hoo Soen 

 Ketua  : Hoo Wie Han 

 Wakil Ketua : Tan Kong Ki 

 Penulis  : Oei Poo Tien 

 Bendahara : Ong Jong Poen 

 Dibantu beberapa anggota pengurus 

Sampai akhir tahun 60an dan permulaan 70an keadaan Taman Bunga Sam Poo Tong itu mulai 
terlantar dan tidak terurus lagi, oleh pengurus Yayasan pada waktu itu diambil keputusan untuk 
mengadakan pembangunan kembali taman bunga tersebut secara total dengan bentuknya lebih 
megah. 

Ternyata pembangunan itu tidak berjalan lancer karena ada berbagai hambatan. Pada permulaan 
tahun 80an ini dengan selesainya pintu gerbang utama taman dan pintu gerbang samping yang 
bercorak asli arsitektur Jawa diharapkan pembangunan sarana penunjang taman lainnya dapat 
berjalan lancar. Seluruh pembangunan dipikirkan akan dapat diselesaikan dalam waktu 5 tahun, 
demikian tekad dari seluruh panitia pembangunan. Kalau pembangunan luar mulai digalakkan, 
bagian dalam kelenteng pun juga mengalami pemugaran yang tidak sedikit. Kelenteng utama 
diperbesar dengan diberi patung pengawal di depannya yang melukiskan dua orang Panglima yang 
pernah ikut laksamana Sam Poo dalam perjalanan Muhibahnya yaitu Tong Eng dan yang tua adalah 
Ong Beng. Selain itu tempat pemujaan Kyai Juru Mudi, Kyai Cundrik Bumi dan Kyai Nyai Tumpeng 
mengalami pemugaran juga, beberapa tempat penginapan serta kamar mandi dan WCnya juga tidak 
lupa dibangun dan diperbaiki.  

 


