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 Bangunan cagar budaya di Kudus dalam kondisi cukup memprihatinkan 

karena kurang atau tidak adanya perawatan. Sebagai salah satu kendala yang sering 

dijadikan penyebab utama hanya berkisar pada persoalan terbatasnya dana perawatan 

atau subsidi untuk biaya perawatan bangunan dari pemerintah setempat masih minim 

maka dari itu dalam upaya pelestarian dilakukan revitalisasi BCB.  

Tujuan dari penelitian skripsi yaitu (1). Untuk mengetahui pandangan dan 

perhatian masyarakat terhadap bangunan cagar budaya di Kudus. (2). Untuk 

mengetahui kondisi bangunan cagar budaya yang sudah dan yang belum 

direvitalisasi.. Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini yaitu: untuk 

memberikan pengetahuan lebih tentang revitalisasi pada bangunan cagar budaya, 

untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai pelestarian bangunan 

cagar budaya. 

Penelitian ini menggunakan sumber primer dan sumber skunder, yang di 

peroleh dari kesaksian langsung dari para pelaku, saksi yang terlibat langsung dalam 

peristiwa sejarah tersebut, dokumen, dan observasi lapangan. Lingkup spasial dalam 

penelitian ini adalah Kabupaten Kudus, sedangkan lingkup temporal penulis 

mengawali pada tahun 2005 karena merupakan awal dimulainya revitalisasi. Tahun 

2010 digunakan sebagai batasan akhir penelitian karena pada tahun tersebut 

merupakan tahun terakhir Disbudpar melakukan revitalisasi yang sampai akhir tahun 

2012 belum ada proses revitalisasi kembali. 

Hasil penelitian ini menunjukkan sebagian besar bangunan sudah mengalami 

revitalisasi, meskipun masih ada bangunan yang belum direvitalisasi dan masih ada 

beberapa bangunan cagar budaya mengalami kerusakan dalam jumlah yang sedikit. 

Masyarakat Kudus sadar akan pentingnya pelestarian bangunan cagar budaya. Bentuk 

perhatian dan parisipasi pada masyarakat yang tinggal di sekitar BCB yang berupa 

tempat peribadatan biasanya ditunjukan dengan keikutsertaan dalam meramaikan 

tradisi/ritual yang ada, melakukan sembahyang bersama-sama di tempat ibadah 

tersebut (dalam keyakinan yang sama), melakukan kerja bhakti setiap bulan tertentu. 

Pada masyarakat sekitar tempat pariwisata umumnya bermata pencaharian sebagai 

pedagang, bentuk perhatianya biasanya mereka membersihkan sampah yang berasal 

dari dagangannya, dan bagi pedagang yang tidak melakukannya biasanya membayar 

pajak untuk biaya kebersihan, dan pada masyarakat yang bermukim di sekitar BCB 

milik swasta maupun perseorangan bentuk perhatianya biasanya ditunjukkan dengan 
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peneguran pada orang jail yang sering mencoret-coret dinding bahkan merusak 

bangunan tersebut.    

Dapat disimpulkan masyarakat Kudus sadar akan pentingnya pelestarian 

bangunan cagar budaya. Semua itu dimulai dari perawatan bangunan cagar budaya 

milik pribadi, dan kebanyakan dari bangunan cagar budaya itu dimanfaatkan untuk 

sarana/tempat rekreasi karena keunikan bangunan, sehingga lebih menguntungkan 

dan menambah penghasilan mereka yang secara tidak langsung menambah 

pendapatan Pemda Kudus. Pada tahun 2005-2010 upaya pelestarian BCB sebagian 

besar BCB sudah mengalami revitalisasi dan dalam kondisi baik, walaupun masih ada 

beberapa yang belum mengalami revitalisasi, dan pada BCB yang belum direvitalisasi 

nampaknya sebagian besar mengalami kesulitan dalam faktor biaya pada perawatan 

BCB. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kudus merupakan sebuah kota yang banyak memiliki peninggalan sejarah. 

Tidak sebatas pada peninggalan Islam, namun situs Hindu-Budha, bahkan situs 

prasejarah juga ditemukan di wilayah ini. Masa prasejarah suatu misal yang 

ditemukan pada Situs Patiayam, dan masing-masing masa juga memiliki peninggalan 

yang bisa ditemukan di Kudus.  

Arsitektur bangunan kuno di Kudus pada dasarnya adalah pengembangan 

arsitektur asli Hindu Jawa yang bersenyawa dengan arsitektur Cina, Islam, dan ada 

sebagian pengaruh dari arsitektur eropa, dalam komunitas budaya Islam dengan 

budaya pedagang yang kuat ini, akhirnya mampu menghadirkan sebuah arsitektur 

tradisional dengan konsep wujud yang khas dalam bentuk rumah yang penuh ukiran 

menakjubkan hingga nyaris sempurna yang dikenal dengan Rumah Adat Kudus 

(Dinas Pekerjaan Umum, 1986: ii). 

Berdasarkan informasi dari hasil wawancara dengan Sancaka Dwi Supani (3 

Oktober 2012) sebelum direvitalisasi terdapat 78 unit bangunan kuno yang tergolong 

dalam kategori bangunan cagar budaya BCB tidak bergerak (BCB) diantaranya 

adalah:  Klenteng Hok Hien Bio, Klenteng Hok Ling Bio, Klenteng Hok Tik Bio,  

Menara Kudus, Masjid Al Aqsa, Masjid Langgar Dalem, Gapura Padureksan Loram 

Kulon, Gapura Masjid Jepang, Masjid Bubar, Masjid Baitul Azis Hadiwarno, Masjid 

Nganguk Wali, Bangunan Pendopo dan Rumah Dinas Bupati Kudus, Stasiun Kudus, 
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PG Rendeng, Gereja Yohanes Evaelista, Gereja Kristen Jawa, Markas Gerilya, 

Rumah Kapal, Omah Mode, Monumen Tugu Juang ’45, Monumen Jendral Ahmad 

Yani, dan Monumen Juang. Sebagian di antaranya dalam kondisi cukup 

memprihatinkan karena kurang atau tidak adanya perawatan. Sebagai salah satu 

kendala yang sering dijadikan penyebab utama hanya berkisar pada persoalan 

terbatasnya dana perawatan atau subsidi untuk biaya perawatan bangunan dari 

pemerintah setempat masih minim. Sementara itu, untuk jenis BCB kategori 

bangunan gedung/rumah yang kurang terawat, juga diperoleh informasi dengan 

alasan klasik yaitu ahli waris tidak mampu menanggung biaya perawatan. Sebagai 

contoh bangunan rumah milik Nitisemito, yang lebih dikenal dengan sebutan “Rumah 

Kapal” dan “Omah Kembar” (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus, 

2008: 64).  

Peninggalan-peninggalan masa kolonial merupakan aset wisata yang belum 

banyak tergarap. Jenis peninggalanya yang cukup beragam, memang memerlukan 

penanganan tersendiri untuk melestarikan dan memanfaatkannya, yang perlu digaris 

bawahi adalah, pada hakekatnya sumberdaya arkeologi pada zaman kolonial 

merupakan peninggalan bersejarah yang memiliki arti penting, baik nilai sejarahnya, 

nilai pengetahuan, maupun nilai budayanya (Libra, 2008: 224). 

Dalam kasus lain, BCB yang merupakan peninggalan era kolonial pada 

umumnya dialih-fungsikan atau dikelola oleh perusahaan swasta dan pemerintah. 

Dalam hal ini kendala yang dialami pada saat revitalisasi adalah menunggu kucuran 

dana langsung dari pemerintah yang prosesnya cukup lama, sehingga proses 
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revitalisasi juga lama, seperti Gedung SMP 1, Gedung SMP 2, Gedung SMP 3, 

Gedung SMP 5, Pabrik Gula Rendeng, Rumah Dinas PG Rendeng, Balai Benih 

Besito, SD Muhammadiyah Kudus, Eks Stasiun Kereta Api (Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Kudus, 2007: 1).  

Banyaknya peninggalan sejarah di Kudus, yang banyak mengalami kerusakan, 

mendorong beberapa pihak anatara lain pihak pemerintah, swasta, maupun pada 

sebagian masyarakat untuk ikut berperan serta dalam memelihara dan merawat BCB 

sebagai respon positif atas kondisi yang memang sudah selayaknya mendapat 

perhatian.  

Bangunan cagar budaya akan terjaga kelestarianya apabila dihuni atau 

difungsikan kembali penggunaannya, sehingga terdapat aktivitas di dalam sebuah 

bangunan. Tetapi sebaliknya jika BCB hanya dibiarkan dan tidak difungsikan 

kembali, maka akan menjadi sebuah bangunan kosong yang tidak memiliki makna 

apapun dari upaya revitalisasi. Bangunan yang dihuni secara tidak langsung 

memberikan aktivitas ekonomi yang ada, akan tetapi itu bukanlah satu alasan karena 

untuk menyikapinya hal itu tidaklah harus merusak dan menggantinya dengan 

bangunan yang baru. Omah Mode merupakan salah satu bangunan, yang dulunya 

merupakan tempat tinggal milik seorang letnan kebangsaan Cina pada saat penjajahan 

Belanda  beralih-fungsi menjadi tempat pemerahan susu karena dirasa kurang 

nyaman dan dikhawatirkan menyebabkan polusi/pencemaran maka oleh ahli waris 

Ibu Lisya Santoso direhabilitasi menjadi outlet tanpa mengurangi keaslian bentuk 

arsitektur. 
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Di era otonomi, daerah mempunyai kewajiban melestarikan nilai sosial-budaya. 

mengenai nilai sosial-budaya, nampaknya masih belum ada pembagian wewenang 

antara daerah dengan pusat, terutama dalam penanganan BCB, oleh karena itu terjadi 

benturan wewenang antara daerah dengan pusat. Akibatnya tidak banyak situs atau 

cagar budaya menjadi kurang terawat dan mengalami penurunan  nilai potensi BCB 

itu sendiri maupun nilai jualnya sebagai aset wisata (Edi Triharyantoro, 2008: 66).  

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji pandangan dan 

perhatian masyarakat terhadap bangunan cagar budaya di Kudus, serta melakukan 

pemetaan terkait kondisi BCB sesuai kategori masa atau periode serta BCB yang  

sudah dan yang belum direvitalisasi. Untuk itu judul yang akan diambil dalam 

penulisan skripsi ini adalah “Revitalisasi Bangunan Cagar Budaya Kabupaten Kudus 

Tahun 2005-2010”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perhatian dan partisipasi masyarakat terhadap bangunan cagar 

budaya di Kudus? 

2. Bagaimana Kondisi bangunan cagar budaya yang sudah dan yang belum 

direvitalisasi? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perhatian dan partisipasi masyarakat terhadap 

bangunan cagar budaya di Kudus. 

2. Untuk mengetahui kondisi bangunan cagar budaya yang sudah dan yang 

belum direvitalisasi. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak yang 

terkait dalam hal ini dapat bermanfaat secara praktis maupun teoris, adapun 

manfaatnya sebagai berikut: 

 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi diri pribadi dapat memberikan pengetahuan lebih tentang revitalisasi 

pada Bangunan Cagar Budaya. 

b. Bagi masyarakat dapat memberikan pemahaman terhadap pelestarian 

Bangunan Cagar Budaya dan peran pentingnya sebagai salah satu aset 

peninggalan sejarah dan kebudayaan di Kudus. 

2. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan 

Ilmu Sosial pada umumnya dan Ilmu Sejarah pada khususnya, sehingga dapat 

dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi terhadap penelitian lebih lanjut. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

Agar ada kejelasan dalam melakukan penelitian ini, maka perlu ditentukan 

ruang lingkup penelitian, yaitu ruang lingkup wilayah (spasial) dan ruang lingkup 

temporal. Ruang lingkup spasial merupakan batasan lokasi sebagai objek penelitian 

yaitu bangunan cagar budaya Kabupaten Kudus dan batasan 

pemetaan/pengelompokan yaitu masa Pra sejarah di daerah Patiayam yang dulunya 

merupakan tempat tinggal binatang purba, masa  Hindu-Budha di daerah bacin, getas 

pejaten, dan tanjung karena dahulu daerah itu merupakan daerah pantai yang di 

gunakan tempat singgah orang Cina yang pada akhirnya membangun suatu tempat 

peribadatan, Islam umumnya di daerah Kudus kulon yang dahulunya merupakan 

pemukiman kampung Islam (kauman), dan Kolonial yang terdapat di daerah sekitar 

Kecamatan Kota Kudus karena pada saat itu Kolonial berusaha menduduki pusat 

pemerintahan Kota Kudus. 

Dalam ruang lingkup waktu, peneliti mengambil angka tahun 2005 sebagai 

awal penelitian. Tahun tersebut dipakai karena tahun 2005 merupakan tahun awal 

dimulainya revitalisasi pada bangunan cagar budaya. Tahun 2010 digunakan sebagai 

akhir tahun penelitian karena pada tahun tersebut merupakan tahun terakhir 

Disbudpar melakukan revitalisasi yang sampai akhir tahun 2012 belum ada proses 

revitalisasi kembali. 
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F. Kajian Pustaka 

Revitalisasi merupakan proses, cara, dan perbuatan menghidupkan kembali 

sesuatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya, tergantung kondisi lingkungan BCB 

yang akan dilestarikan. Upaya revitalisasi pada dasarnya disertai pula upaya restorasi, 

rehabilitasi, maupun rekonstruksi. Di dalam upaya revitalisasi termasuk  konservasi 

dan preservasi yang merupakan bagian dari upaya perancangan kota untuk 

mempertahankan warisan fisik budaya masa lampau. 

(http://dewiultralight08.wordpress.com/2011/03/10/pengertian-revitalisasi diunduh 16 

Mei 2012). 

Perhatian merupakan pemusatan psikis, salah satu aspek psikologis yang 

tertuju pada suatu objek yang datang dari dalam dam luar diri individu. Dengan 

perhatian dapat digunakan untuk meramalkan tingkah laku atau perbuatan manusia 

dalam kehidupan sehari-hari.  

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu participation adalah pengambilan 

bagian atau pengikutsertaan, Partisipsi merupakan Perilaku yang memberikan 

pemikiran terhadap sesuatu atau seseorang. Perilaku merupakan aktivitas yang 

dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan pemilihan rangsangan yang dari luar 

lingkungannya.  

Data Arsitektur Tradisional Kudus (1986), buku ini menjelaskan tentang 

macam-macam arsitektur peninggalan bangunan pada masa Hindu-Budha, Islam, 

Kolonial dan adanya akulturasi budaya yang berupa fisik yaitu bentuk 

http://dewiultralight08.wordpress.com/2011/03/10/pengertian-revitalisasi%20diunduh%2016%20Mei%202012
http://dewiultralight08.wordpress.com/2011/03/10/pengertian-revitalisasi%20diunduh%2016%20Mei%202012
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bangunan/arsitektur unik antara lain Rumah Adat Kudus yang merupakan perpaduan 

antara arsitektur bangunan dari budaya Islam dengan arsitektur bangunan dari budaya 

Eropa dan Cina. 

 Tim Inventarisasi Benda Cagar Budaya (2007), Peninggalan Sejarah Purbakala 

Di Situs Menara dan Sekitarnya Kabupaten Kudus menitikberatkan/menjelaskan 

khususnya pada peninggalan benda-benda cagar budaya yang ada pada zaman Hindu-

Budha sampai peralihan ke masa Islam secara detail yang meliputi lokasi, gambar, 

dan sejarah BCB, sehingga membantu peneliti dalam menjelaskan bangunan cagar 

budaya yang ada pada saat itu.  

Buku Inventarisasi Benda Cagar Budaya Kabupaten Kudus (2008) cetakan 

kedua, menjelaskan tentang semua bangunan cagar budaya yang sudah terdaftar di 

Dinas Pariwisata Kabupaten Kudus dan dimasukkanya beberapa obyek BCB baru, 

serta penemuan fosil di Situs Patiayam dengan secara detail dan penggolongan BCB 

dari masa Prasejarah, masa Hindu-Budha, Islam, Kolonial menurut masa awal 

dibangunya bangunan tersebut, dan memuat tentang keadaan kota Kudus, Kondisi 

Sosial, sejarah singkat dan Pemerintahan Kota Kudus sehingga buku ini isinya lebih 

lengkap dari pada buku sebelumnya. 

Libra dalam Peninggalan Masa Kolonial: Potensi Pelestarian dan 

Pemanfaatanya (2008), buku ini berisi tentang peninggalan-peninggalan pada masa 

kolonial, khususnya peninggalan bangunan yang berupa pabrik gula di Jawa Tengah, 

berisi tentang pemanfaatan pabrik gula yang masih aktif dan tidak aktif lagi. Pada 
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pabrik gula yang sudah tidak aktif lagi dapat dimanfaatkan untuk dijadikan museum 

dan perlengkapan maupun alat dalam produksi gula dapat dijadikan sebagai 

koleksinya, sehingga bangunan itu bermanfaat dan akan lebih terawat sehingga tetap 

lestari. 

Tri Haryantoyo dalam Pelestarian BCB Di Era Otonomi Daerah (2008), 

menyinggung tentang ketidakjelasan kepengurusan dalam pelestarian BCB antara 

Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, sehingga jika ada kekaburan dalam 

kepengurusan menjadikan sulitnya proses perbaikan BCB maupun pemanfaatanya 

akibatnya BCB menjadi tidak terurus dan terbengkalai. 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2011 tentang Cagar 

Budaya, menjelaskan cara penyelamatan, pengamanan, pendaftaran, penetapan, 

penertiban, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran. Penyelamatan meliputi: (1) 

Penyelamatan cagar budaya dilakukan untuk: (a) Mencegah kerusakan cagar budaya 

karena faktor alam dan/atau manusia yang berakibat berubahnya keaslian dan nilai 

sejarah cagar budaya dan (b) Mencegah beralihnya kepemilikan dan/atau penguasaan 

cagar budaya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (2) 

Pengamanan cagar budaya dilakukan: (a) untuk menjaga cagar budaya agar tidak 

hilang, rusak dan musnah, (b) Pengamanan terhadap benda cagar budaya dilakukan 

dengan cara memelihara, merawat, menyimpan dan/atau menempatkan pada tempat 

yang telah ditentukan dan (c) Pengamanan terhadap situs dan kawasan dilakukan 

dengan menentukan batas-batas situs, dan kawasan melalui zonasi. (3) Pendaftaran, 

Penetapan,dan Penertiban. Pendaftaran dilakukan agar: (a) Setiap orang yang 
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memiliki dan/atau menguasai cagar budaya wajib mendaftar kepada pemerintah 

kabupaten/kota, (b) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan pendaftaran 

cagar budaya yang dikuasai negara atau yang tidak diketahui pemiliknya yang berada 

di wilayah kewenangannya, (c) Pemerintah menyusun register nasional melalui 

penyelenggaran pendaftaran. Penetapan dilakukan dengan cara: (a) Cagar budaya 

dikategorikan dalam tiga tingkatan, yaitu tingkat nasional, provinsi, dan 

kabupaten/kota, (b) Penilaian tingkatan cagar budaya dilakukan oleh tim ahli sesuai 

dengan keahliannya dan telah memiliki sertifikasi. (c) Penetapan benda cagar budaya, 

situs dan kawasan sebagai cagar budaya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah 

daerah berdasarkan rekomendasi tim ahli. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah: 

(c.a) Kerusakan karena faktor alam dan/atau akibat ulah manusia, (c.b) Pengalihan 

kepemilikan dan penguasaan kepada orang yang tidak berhak, dan Pengubahan 

keaslian dan nilai sejarah cagar budaya, (c.d) Pemerintah atau pemerintah daerah 

melakukan sosialisasi hasil penetapan cagar budaya kepada  masyarakat melalui 

berbagai cara, (c.e) Pemerintah atau pemerintah daerah memberikan sertifikat 

kepemilikan cagar budaya sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rekomendasi 

tim ahli, (c.f) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan/atau tatacara pendaftaran 

dan penetapan cagar budaya di atur dalam peraturan pemerintah. (4) Zonasi dilakukan 

untuk: (a) Untuk kepentingan perlindungan cagar budaya diatur batas-batas situs dan 

lingkungannya sesuai dengan kebutuhan, (b) Batas-batas situs dan lingkungannya 

sebagaimana dimaksud pada ayat satu ditetapkan dengan sistem zonasi yang terdiri 

atas zona inti, penyangga dan pengembangan, (c) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
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zonasi cagar budaya diatur dengan peraturan pemerintah, (5) Pemeliharaan, dilakukan 

untuk: (a) Pemeliharaan dengan perawatan terhadap cagar budaya diakukan untuk 

mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pelapukan akibat pengaruh alam dan 

perbuatan manusia, (b) Upaya perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat satu 

dilakukan dengan cara menjaga kebersihan, mengawetkan benda, melakukan 

perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan kondisi bahan, keterawatan, dan 

niali yang dikandung cagar budaya, (c) Dalam hal pemeliharaan benda cagar budaya 

bawah air, perawatannya harus dilakukan sejak benda terssebut diangkat dari bawah 

air sampai ke tempat penyimpanannya, (d) Ketentuan lebih lajut mengenai tatacara 

pemeliharaan cagar budaya diatur dalam peraturan pemerintah. (6) Pemugaran 

dilakukan dengan cara: (a) memperbaiki, memperkuat struktur, mengawetkan melalui 

rekonstruksi, konsolidasi/stabilisasi, dan rehabilitasi sesuai dengan tingkat 

kerusakannya, (b)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemugaran cagar budaya 

diatur dalam peraturan pemerintah. 

 

G. Metode Penelitian  

Guna memperoleh informasi sesuai yang dirumuskan dalam permasalahan 

perlu seperangkat metode yang berupa urutan kerja penelitian.  Metode penelitian 

yang digunakan adalah metode sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan 

menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk, 

1985:32). Menurut Gottschalk ada empat langkah kegiatan dalam prosedur penelitian 

sejarah, yaitu: (1) heuristik, (2) kritik sumber, (3) interpretasi, dan (4) historiografi.  
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1.   Heuristik. 

Heuristik merupakan kegiatan menghimpun jejak-jejak masa lampau yang 

berupa keterangan-keterangan, kejadian, benda-benda peninggalan masa lampau, dan 

bahan tulisan (Gottschalk, 1985:33). Kegiatan yang dilakukan dalam metode ini 

adalah dengan mengumpulkan sumber-sumber seperti buku dan data mengenai 

bangunan cagar budaya dari Disbudpar seperti Tim Inventarisasi Benda Cagar 

Budaya, 2007. Peninggalan Sejarah dan Purbakala Di Situs Menara dan Sekitarnya 

Kabupaten Kudus, Tim Perevisi dan Penyusun Benda Cagar Budaya, 2008. 

Peninggalan Sejarah Dan Purbakala Kabupaten Kudus. Dalam melakukan 

pengumpulan terhadap sumber-sumber sejarah peneliti memperoleh sumber-sumber 

baik sumber primer berupa observasi langsung pada BCB dan wawancara, sumber 

sekunder berupa buku dan koran. Jenis sumber dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:  

1.1 Sumber Primer  

Merupakan informasi yang diperoleh dari kesaksian seorang saksi dengan mata 

kepala sendiri atau saksi dengan panca indera yang lain, atau dengan alat mekanis 

seperti diktafon yakni  orang atau alat yang hadir pada peristiwa yang diceritakan, 

yakni Dwi Supani yang bekerja sebagai Kasi pariwisata, anggota IAAI (Ikatan 

Arkeolog Indonesia), dan menjadi MSI (Masyarakat Sejarah Indonesia), Sutiyono 

Kasi Purbakala Disbudpar, Ngasirun Pegawai Disbudpar, serta Deni pengelola 

yayasan bangnan cagar budaya menara Kudus dan lainya. Sumber primer berupa 
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laporan daftar pemugaran bangunan cagar budaya, Sumber dokumen dalam penelitian 

ini diperoleh buku-buku dari Disbudpar.  

 

a. Studi lapangan atau observasi 

Observasi adalah suatu kegiatan untuk mengamati secara langsung pada obyek 

penelitian guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai obyek yang akan diteliti. 

Pada tahap observasi penulis melakukan survey langsung pada lokasi bangunan-

bangunan cagar budaya di Kudus. Observasi yang dilakukan penulis antara lain 

penulis mengamati tinggalan-tinggalan fisik yang berupa Tempat Ibadah: Klenteng 

Hok Hien Bio, Gapura Padureksan Masjid Loram, Gapura, Menara Kudus, Masjid 

Baitul Aziz, Gapura Padureksan Masjid Wali Jepang (Al-Makmur), Masjid Bubar, 

Gapura Masjid Wali Jati, Rumah: Omah Kapal dan 

Omah Kembar, swasta: Omah Mode, Bangunan milik pemerintah: Rumah Adat 

Kudus yang ada di Kompleks Museum Kretek, Kawedanan Cendono, Kawedanan 

Tenggeles, Kawedanan Kota, PG Rendeng, Pendopo Kabupaten. 

b.  Wawancara 

Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang berupa 

penjelasan tentang revitalisasi bangunan cagar budaya di Kudus. Wawancara 

dilakukan dengan Sancaka Dwi Supani yang bekerja sebagai Kasi pariwisata, anggota 

IAAI (Ikatan Arkeolog Indonesia), dan menjadi MSI (Masyarakat Sejarah Indonesia), 
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Sutiyono Kasi Purbakala Disbudpar, Ngasirun Pegawai Disbudpar, untuk mengetahui 

tentang BCB yang ada di Kudus dalam wewenang Disbudpar, serta Deni pengelola 

yayasan bangnan cagar budaya menara Kudus untuk memperoleh informasi tentang 

bangunan yang ada di Kompleks Menara Kudus. 

 

I.2 Sumber Sekunder (Pendukung)  

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:  

Merupakan kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi dari peristiwa 

sejarah, yakni dari seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkannya. 

Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:  

a. Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah proses mencari, menelaah dan menghimpun data sejarah 

yang berupa, buku-buku, surat kabar yaitu surat kabar harian Suara Merdeka, 

Kompas, dan dari internet, yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan 

diteliti. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data-data berupa buku dengan 

mengunjungi beberapa perpustakaan, yaitu Perpustakaan Jurusan Sejarah UNNES, 

serta Perpustakaan Daerah Kudus. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan studi 

pustaka terhadap berbagai buku yang temanya relevan dengan tema penelitian, buku-

buku yang diperoleh dari hasil membaca, serta data-data dari Badan Pusat Statistik 

(BPS) Kabupaten Kudus, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus. 

 

 



15 

 

2. Kritik sumber 

 Tahap ini merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan data yang tingkat 

kebenarannya atau kredibilitasnya paling tinggi dengan melalui seleksi data yang 

telah terkumpul. Kritik sumber ditempuh dengan melakukan kritik ekstern dan 

interen. 

a. Kritik Ekstern 

Kritik ekstern dilakukan terhadap data dengan melakukan analis kebenaran 

sumber atau hubungan dengan persoalan apakah sumber itu asli atau palsu masih 

lengkap atau tidak. Pada kritik ekstern penulis melakukan pengecekan terhadap data-

data yang telah diperoleh berupa sumber-sumber tertulis seperti kritik yang dilakukan 

pada buku Data Arsitektur Tradisional Kudus 1986, Tim Inventarisasi Benda Cagar 

Budaya terbitan 2007, dengan buku Peninggalan Sejarah dan Purbakala Di situs 

Menara dan Sekitarnya Kabupaten Kudus, pada buku Tim Perevisi dan Penyusun 

Benda Cagar Budaya terbitan 2008 dan pada buku Peninggalan Masa Kolonial: 

potensi pelestarian dan pemanfaatanya, sebuah sumbangan pemikiran terbitan 2008. 

Kritik sumber dilakukan dengan cara membandingkan keaslian buku apakah benar-

benar dari sumber yang terpercaya dan membandingkan kebenaran data/informasi 

pada buku apakah sesuai dengan kenyataan apa tidak. 

b.  Kritik Intern 

Kritik intern bertujuan untuk mengungkapkan apakah isi sumber yang dipergunakan 

dapat dipercaya atau tidak, misalnya dengan membandingkan dengan sumber lain 

(Notosusanto, 1978:39). Kritik interen dilakukan terhadap informasi atau sumber  
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dengan menganalisa kebenaranya untuk memperoleh jawaban apakah relevan dengan 

penelitian yang dimaksud. Apabila sesuai dengan topik maka dapat digunakan 

sebagai acuan. Dalam kegiatan ini penulis mencoba membandingkan sumber buku 

yang sesuai dengan topik penelitian,  membandingkan kebenaran data/informasi pada 

buku apakah sesuai dengan kenyataan apa tidak, dan membandingkan pernyataan dari 

wawancara dengan pemerintah, swasta, dan masyarakat. 

3.  Interpretasi dan Historiografi 

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan ilmu, yaitu pendekatan 

arkeologis dan mengumpulkan data-data pada buku satu dengan buku lain, hasil 

wawancara dengan Disbudpar dan masyarakat pemilik/sekitar bangunan cagar 

budaya, dokumentasi bangunan cagar budaya dan menghubungkanya dalam 

kerusakan yang terjadi pada bangunan cagar budaya sesuai dengan urutan waktu 

secara kronologis. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian yang berjudul “Revitalisasi Bangunan Cagar Budaya Tahun 

2005-2010” terbagi dalam beberapa bagian yang dikelompokan kedalam masing 

masing bab, yaitu sebagai berikut : 
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BAB I : Pendahuluan 

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika skripsi. 

BAB II : Gambaran Umum 

 Pada bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat Kudus, letak 

geografis, dan keadaan sosial masyarakat Kabupaten Kudus.  

BAB III : Perhatian dan Partisipasi Masyarakat Terhadap BCB 

Pada bab ini menjelaskan tentang bagaimana Perhatian dan 

Partisipasi masyarakat dalam melestarikan bangunan cagar budaya, 

serta faktor pendukung dan penghambat masyarakat dalam 

melakukan revitalisasi bangunan cagar budaya. 

BAB IV : Keadaan Bangunan Setelah dan Sebelum Direvitalisasi 

Pada bab ini menjelaskan tentang kondisi Bangunan Cagar Budaya 

setelah dan sebelum direvitalisasi berdasarkan pemetaan, 

pengelompokan pada Zaman Hindu-Budha, Islam, dan Kolonial.  

BAB V : Kesimpulan 

Pada bab ini menjelaskan tentang kondisi bangunan dari tahun 2005-

2010. 

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM KABUPATEN KUDUS 

 

A. Sejarah Singkat Kabupaten Kudus 

Sejarah Kabupaten Kudus ternyata tidak lepas dari peranan salah seorang 

Wali Songo yang menyebarkan Islam di pesisir utara Jawa Tengah. Beliau adalah 

Sunan Kudus, yang juga dikenal dengan nama Raden Ja’far Shodiq (Solichin Salam, 

1977: 22). Nama Kudus berasal dari bahasa Arab, Al Quds yang berarti kesucian. 

Kata Al Quds ini diambil sewaktu Sunan Kudus menunaikan Ibadah Haji. Beliau 

singgah ke Bait Al Makdis (Al Quds) untuk memperdalam ilmu agama. Pulangnya 

Sunan Kudus membawa oleh-oleh berupa batu yang bertulis bahasa Arab. Batu 

tersebut sekarang terletak di atas pengimaman Masjid Kudus. Untuk 

memperingatinya, maka kota ini dinamakan Kota Kudus (Syafwandi, 1985:17). 

 Menurut buku Kudus Purbakala Dalam Perjuangan Islam (1977) oleh 

Solichin Salam, pada zaman dahulu Sunan Kudus pergi haji serta bermukim di sana. 

Beliau menderita penyakit kudis (bhs.Jawa: Gudigen), sehingga oleh kawan-kawan 

beliau, Sunan Kudus dihina, maka disebabkan karena kesaktianya, timbulah 

malapetaka yang menimpa negeri Arab dengan berjangkitnya wabah penyakit. Segala 

upaya telah diusahakan untuk mengatasi bahaya tersebut namun kiranya semua itu 

sia-sia belaka, akhirnya dimintalah bantuan beliau untuk memberikan jasa-jasa 

baiknya. Bahaya itupun karena kesaktian beliau menjadi reda kembali. Atas jasa 

beliau, Amir dari negeri Arab itupun berkenan untuk memberikan hadiah kepada 

beliau sebagai pembalas jasa, akan tetapi Sunan Kudus menolak pemberian hadiah 
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apapun juga, dan beliau hanya meminta sebuah batu sebagai kenang-kenangan yang 

akan dipakai sebagai peringatan bagi pendirian Masjid di Kudus, inilah yang menjadi 

sumber historis yang kuat dan bukti peninggalan leluhur. Berdasarkan prasasti ini, 

para pakar dan pemerintah Kabupaten Kudus dari hasil seminar tahun 1990, 

ditetapkan sebagai hari jadi Kota Kudus, yaitu hari Senin Paing 1 Ramadhan 956 H 

(23 September 1549M). Penetapan hari jadi Kota Kudus ini ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 1990, kemudian Perda 

Tersebut disahkan dengan Keputusan Gubernur  KDH Tingkat I Jawa Tengah Nomor 

: 1883/278/1990 tanggal 7 September 1990. 

Di Kabupaten Kudus terdapat Sungai Gelis yang membagi daerah Kudus 

menjadi dua bagian yaitu Kudus Kulon (sebelah barat sungai) dan Kudus Wetan 

(sebelah timur sungai). Di Kudus Kulon yang dikenal juga sebagai Kampung 

Kauman, di Kudus Kulon juga terdapat perkampungan Cina di daerah Pasar Kudus, 

tidak jauh dari kompleks Masjid Menara Kudus (Syafwandi, 1985: 19-20). Kudus 

Wetan merupakan pusat pemerintahan sejak zaman kolonial. Daerah ini pada Zaman 

Belanda merupakan tempat pemukiman orang Eropa dan Cina.  

Kota Kudus menjadi ibu kota Kabupaten di bawah kekuasaan Belanda sejak 

abad XVIII. Di samping sebagai ibu kota, dahulu Kudus juga merupakan salah satu 

kawedanan yang ada di Kabupaten Kudus. Hingga tahun 1921, Kabupaten Kudus 

terbagi menjadi empat kawedanan yaitu kawedanan Kudus Kota, Cendono, Undaan, 

dan Tenggeles (Syafwandi, 1985: 18). Di masa awal kemerdekaan, Kabupaten Kudus 

terbagi menjadi tiga kawedanan (kemudian beralih nama menjadi Kantor Pembantu 
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Bupati), yang meliputi 9 Kecamatan. Wilayah Kawedanan tersebut adalah Kota, 

Cendono, dan Tenggeles. Setiap Pembantu Bupati terdiri dari tiga Kecamatan. Untuk 

wilayah Kota terdiri dari Kecamatan Kota, Jati, dan Undaan. Untuk wilayah Cendono 

meliputi Kecamatan Kaliwungu, Bae, Gebog. Sedangkan wilayah Tenggeles meliputi 

Kecamatan Jekulo, Mejobo, dan Dawe. 

 

B. Letak Geografis Kabupaten Kudus 

Kabupaten Kudus sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Tengah, terletak 

diantara empat  Kabupaten yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten 

Jepara dan Kabupaten Pati, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati, sebelah 

selatan Kabupaten Grobogan dan Pati serta sebelah barat berbatasan dengan 

Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara.  

Letak kabupaten Kudus antara 110° 36’ – 110° 50’ Bujur Timur dan antara 6° 

51’ -7
o
 16’ Lintang Selatan. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 16 km dan dari 

utara ke selatan 22 km . Sebagian besar wilayah Kabupaten Kudus adalah dataran 

rendah. Sebagian wilayah utara terdapat pegunungan (Pegunungan Muria), dengan 

puncaknya Gunung Sutorenggo (1.602 meter), Gunung Rahtawu (1.522 meter), dan 

Gunung Argojembangan (1.410 meter). Sungai terbesar adalah Kali Serang yang 

mengalir di sebelah barat, membatasi Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Demak. 

Berdasarkan pembagian wilayah, Kabupaten Kudus terbagi menjadi 9 

kecamatan, 9 kelurahan, 123 desa, 657 RW dan 3453 RT. Pembagian wilayah 

kecamatan antara lain, Kecamatan Kota terdiri dari 18 desa dan 9 kelurahan,  
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Kecamatan Bae terdiri dari 10 desa, Kecamatan Jekulo terdiri dari 12 desa, 

Kecamatan Dawe terdiri dari 18 desa, Kecamatan Gebog terdiri dari 11 desa,  

Kecamatan Jati terdiri dari 14 desa, Kecamatan Mejobo terdiri dari 11 desa, 

Kecamatan Undaan terdiri dari 16 desa, Kecamatan Kaliwungu terdiri dari 15 desa. 

 

C. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Kabupaten Kudus 

Secara umum kondisi sosial di Kabupaten Kudus relatif baik, hal ini dapat 

diketahui dari tingkat pertambahan penduduk dan laju pertumbuhan penduduk yang 

cukup stabil, tersedianya sarana prasarana pelayanan publik yang dapat dijangkau 

masyarakat, terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang religius. Namun 

demikian sejalan dengan dinamika global, terdapat beberapa hal yang masih perlu 

mendapatkan perhatian antara lain kualitas sarana prasarana pelayanan publik, 

kualitas sumber daya manusia dan pengembangan karakter budaya masyarakat yang 

religius (Peninggalan Sejarah dan Purbakala Kabupaten Kudus 2008, hlm 4). 

Suasana kerukunan hidup beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa sangat didambakan masyarakat. Beragam tempat peribadatan, merupakan 

salah satu bukti kerukunan beragama antar umat. Tempat peribadatan yang tersedia di 

Kabupaten Kudus pada tahun 2010 adalah 659 masjid, 1769 Mushola/langgar, Gereja 

Kristen 21 buah, Gereja katholik 7 buah, Vihara Budha 10 buah, dan Klenteng 3 buah 

(Peninggalan Sejarah dan Purbakala Kabupaten Kudus 2008:5). 

Masyarakat Kudus mempunyai cukup banyak adat atau tradisi yang sudah 

berjalan cukup lama (rutin) dan dijalankan pada setiap tahun. Berbagai macam tradisi 
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itu rutin dilakukan karena menurut keyakinan masyarakat Kudus dapat memberikan 

berkah, sebagai tolak-balak, dan untuk mengingat kembali suatu peristiwa penting 

serta mendo’akan kematian seorang tokoh (sesepuh). Adat/tradisi yang ada di Kudus 

itu antara lain : 

1. Ritual Giling Tebu 

Sebelum memasuki masa giling tebu tahun 2007, PTP Nusantara IX, pengelola 

Pabrik Gula Rendeng Kudus mengadakan ritual keselamatan tenaga penebang tebu 

yang disebut “nggantingi” dengan tujuan agar tercipta keselamatan tenaga penebang 

tebu, petani, karyawan PG Rendeng (Maimun, 2009: 54). 

2. Tradisi Dhandangan 

Tradisi Dhandangan rutin diadakan tiap tahun dalam menyongsong datangnya 

bulan puasa (Ramadhan) bertempat di sekitar Masjid Menara Kudus sampai ke Timur 

hingga Alun-alun Simpang Tujuh dan ke Barat hingga perempatan Jember 

(Peninggalan Sejarah Dan Purbakala Kabupaten Kudus 2008, hlm 6). 

3. Buka Luwur 

Buka Luwur ada dua tempat yaitu tanggal 10 Muharram (suro) di Makam Sunan 

Kudus dan tanggal 15 Muharram di Makam Sunan Muria. Upacara pergantian kain 

kelambu penutup pada makam ini dilengkapi dengan selamatan, pembacaan tahlil dan 

do’a. Pada upacara Buka Luwur ini suasananya ramai, banyak pengunjung yang 

datang tidak hanya masyarakat Kudus tetapi juga daerah lain (Peninggalan Sejarah 

Dan Purbakala Kabupaten Kudus 2008, hlm 5). 
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4. Ampyang 

Ritual ampyang bertujuan mengharap berkah (ngalab berkah) yang dilaksanakan 

di Masjid Wali Loram Kulon. Masyarakat mengadakan arak-arakan dengan 

membawa berbagai hasil bumi terutama kerupuk ampyang yang berwarna putih dan 

yang berbentuk bulat (Maimun, 2009: 65). 

5. Parade ketupat 

Tradisi ini terdapat di desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Tradisi 

ini dilakukan dengan cara pengumpulan ketupat dan lepet dari masyarakat yang akan 

dikumpulkan menjadi satu. Gunungan ketupat itu lalu dipikul oleh petugas yang 

berpakaian serba hitam dari balai desa Colo sampai makam Sunan Muria yang 

melewati 700 trap tangga setelah itu di doakan oleh masyarakat yang pada akhirnya 

di bagikan kembali kepada masyarakat dengan keliling desa dan diiringi rebana 

(Maimun, 2009: 66-67). 

6. Perayaan Bwee Gee 

Perayaan ini dilakukan komunitas Cina di Kabupaten Kudus, ritual tersebut 

dihadiri Komunitas Cina yang berasal dari kota lainnya seperti Jakarta, Surabaya, dan 

Madura. Ritual yang mengungkapkan terima kasih warga cina atas karunia Tuhan 

(dewa Bumi) yang dipusatkan di Klenteng Hok Bien Bio dan 13 perwakilan Klenteng 

di berbagai kota di Pulau jawa dengan mengarask mengitari kota Kudus (Maimun, 

2009: 67).  
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Keanekaragaman ritual/tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten 

Kudus secara tidak langsung melahirkan pula kebudayaan yang berupa fisik, yaitu 

peninggalan benda maupun bangunan bersejarah yang dilindungi oleh pemerintah, 

yang biasa disebut dengan bangunan cagar budaya, karena selain sebagai sarana 

bangunan cagar budaya biasanya menjadi media yang digunakan untuk mendukung 

pelaksanaan suatu ritual/tradisi tersebut (wawancara dengan Supani 23 Oktober 

2012). 
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BAB III 

PERHATIAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP 

BANGUNAN CAGAR BUDAYA DI KUDUS 
 

A. Bangunan Cagar Budaya di Kudus 

 Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam 

dan benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding atau tidak 

berdinding dan beratap (UU No. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya). Menurut 

Supani, Kabid Purbakala Disbudpar Kudus yang tergolong dalam BCB  biasanya 

berumur lebih dari 50 tahun, tetapi tidak semua bangunan yang berumur 50 tahun 

bisa dikatakan sebagai bangunan cagar budaya karena bangunan tersebut harus 

mengandung unsur sejarah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan memiliki nilai budaya. 

Menurut buku Inventarisasi Benda Cagar Budaya (Peninggalan Sejarah Dan 

Purbakala Disitus Menara, Situs Muria Dan Sekitar Kabupaten Kudus 2007), pada 

masa Hindu-Budha ditemukan peninggalan bersejarah diantaranya yaitu Situs Candi 

Bacin yang terdapat di Ngemplik desa Bacin, Situs Tepasan yang terdapat di Tepasan 

desa Demangan Kecamatan Kota, Situs Klasik Menawan di desa Menawan, Klenteng 

Hok Hien Bio di desa Getas Pejaten, Klenteng Hok Ling Bio di desa Langgar Dalem, 

Klenteng Hok Tik Bio di desa Tanjung Karang. Masa awal masuknya Islam 

diantaranya situs Menara Kudus, Masjid Al Aqsa, Masjid Langgar Dalem, Gapura 

Padureksan Loram Kulon, Gapura Masjid Jepang, Masjid Bubar, Masjid Baitul Azis 

Hadiwarno, Masjid Nganguk Wali, dan  makam-makam tokoh penyebar agama Islam 

di Kudus.  
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Pada masa kolonial dan masa kemerdekaan dalam buku Benda Cagar Budaya 

Peninggalan Sejarah dan Purbakala Kabupaten Kudus 2009, terdapat Bangunan 

Pendopo dan Rumah Dinas Bupati Kudus, Stasiun Kudus, PG Rendeng, Gereja 

Yohanes Evaelista, Gereja Kristen Jawa, Markas Gerilya, Rumah Kapal, Omah 

Mode, Monumen Tugu Juang ’45, Monumen Jendral Ahmad Yani, dan Monumen 

Juang. 

Bangunan cagar budaya yang ada di Kudus kondisinya cukup 

memprihatinkan, karena 20 persen di antaranya terbengkalai dan tidak terawat sama 

sekali, hal itu disebabkan beberapa di antaranya faktor usia, tidak dilakukannya 

proses penyelamatan dan konservasi, selain itu perangkat hukum untuk melindungi 

dinilai masih sangat lemah (Suara Merdeka, Sabtu 17 September 2005).  

Menurut Supani Kasi Pariwisata yang sebelumnya pernah menjabat sebagai 

Kasi purbakala Disbudpar Kabupaten Kudus waktu itu, bangunan cagar budaya di 

Kabupaten Kudus yang masih dilestarikan sebanyak 80 persen, dan yang 20 persen 

dalam kondisi yang rusak dan tidak terurus. Hal itu disebabkan karena bangunan 

cagar budaya milik pribadi yang mengabaikan perawatan dan tidak peduli terhadap 

bangunan itu sendiri, misalnya bangunan Omah Kapal, Istana Kembar milik 

Nitisemito, Rumah Adat Kudus yang di tinggalkan oleh pemiliknya, bangunan 

kolonial Belanda yang berada di Besito yang dulunya kantor Polsek menjadi rusak 

dan tidak terawat karena tidak dipergunakan lagi. 
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B. Perhatian dan Partisipasi Masyarakat Terhadap BCB 

Banyaknya kerusakan yang terjadi pada bangunan cagar budaya tidak semata-

mata disebabkan oleh perbuatan manusia, ternyata hewan dan alam juga dapat 

menimbulkan kerusakan fatal pada bangunan apabila tidak segera ditangani. Menurut 

Deni juru kunci Yayasan Makam, Masjid, dan Menara Sunan Kudus (YM3SK), 

material batu bata sulit sekali perawatannya, karena rentan gangguan dari alam. Saat 

hujan batu bata terkena zat garam, kondisi tersebut berpengaruh pada saat kering 

muncul kristal-kristal putih yang menjadi makanan burung di sekitar menara, 

akibatnya batu bata keropos sedikit demi sedikit. Perawatan yang dilakukan 

membersihkan dari sisa-sisa zat garam atau lumut yang ada adalah dengan menyikat, 

tetapi dengan sikat biasa, tidak boleh berbahan baja, karena akan membuat batu bata 

rusak dan cepat keropos (wawancara dengan Deni 17 Oktober 2012). 

Di Kabupaten Kudus sejumlah benda/bangunan cagar budaya tak bergerak 

ditengarai dibongkar tanpa izin. Hal tersebut melanggar UU Nomor 15 Tahun 1993 

tentang BCB. Berdasarkan UU No. 15 Th. 1993, barang siapa merusak, mengambil, 

atau memindahkan, mengubah bentuk, dan memusnahkan bagian, kelompok, dan 

kesatuan benda cagar budaya tanpa izin pihak terkait, dianggap telah melakukan 

pelanggaran. Semua itu disebabkan karena ketidaktahuan atau kesengajaan pemilik 

bangunan cagar budaya (Suara Merdeka. Senin. 02 Oktober 2006).  

Selain itu, sebagian BCB yang kurang terawat, karena tidak dihuni oleh 

pemilik atau ahli warisnya yang tidak mampu menanggung biaya perawatannya, 

demikian halnya yang dihuni tidak mampu melakukan perawatan secara maksimal 
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karena keterbatasan dana atau tidak adanya perhatian dari pemilik bangunan. 

Masyarakat berharap, pengurangan pajak bagi pemilik benda cagar budaya, seperti 

rumah tradisional atau rumah adat seperti di Kudus. Hal tersebut diharapkan menjadi 

motivasi bagi pemilik rumah tradisional tersebut untuk tetap merawatnya dengan 

baik, karena insentif yang diperoleh sebelumnya dari pemerintah juga terbatas. 

Terkait upaya memaksimalkan pemeliharaan benda cagar budaya, katanya, 

pemerintah akan memaksimalkan berdasarkan skala prioritas. Salah satu yang 

dipertimbangkan, yakni bangunan cagar budaya yang dianggap masih memiliki nilai 

sejarah yang cukup tinggi, seperti mengandung nilai pendidikan, agama, kebudayaan 

dan potensi menarik minat pengunjung.  

Tidak sedikit pelaksanaan pembangunan mengakibatkan terjadinya perubahan 

bangunan, dalam arti bangunan yang sudah ada dirubah menjadi bangunan baru 

sesuai kebutuhan dan keinginan pemilik. Terjadinya perubahan bangunan yang tidak 

memperhatikan nilai pentingnya dan perusakan bangunan merupakan peristiwa yang 

banyak menimpa cagar budaya. Sebagian pemilik belum mengindahkan aturan 

tersebut, karena beranggapan bangunan yang ditempati milik pribadi, jadi merasa 

tidak perlu melapor bila bangunan diubah atau dipindahtangankan. Hal ini sangat 

bertentangan dengan UU RI No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang secara 

tidak langsung juga dapat menghilangkan unsur sejarah yang terkandung dalam 

bangunan tersebut. Untuk mengantisipasinya, Disparbud Kabupaten Kudus berusaha 

menanamkan pengertian kepada masyarakat bahwa bangunan cagar budaya sekalipun 

milik pribadi mempunyai nilai sejarah tinggi dan perlu dilestarikan bersama. Jika 
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kelak ditemukan ada warga masyarakat melakukan pelanggaran, padahal telah 

mendapatkan sosialisasi tentang pentingnya memelihara bangunan/benda cagar 

budaya, dinas tersebut akan melapor ke pihak berwajib. 

Adanya ketakutan atau kekhawatiran akan kerusakan bangunan cagar budaya 

yang diakibatkan dari pemanfaatan memang masuk akal atau setidak-tidaknya dapat 

dipahami, karena hampir tidak ada kegiatan pemanfaatan bangunan cagar budaya 

yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap bangunan cagar budayanya. Esensi 

bangunan cagar budaya yang bersifat rapuh, unik, jumlahnya terbatas, dan tidak 

terbarukan lagi, merupakan alasan utama untuk menjaga bangunan cagar budaya dari 

kerusakan, pelapukan atau bahkan pemusnahan. Sehingga tidak ada kegiatan dengan 

dalih apapun, termasuk pemanfaatanya, yang diperbolehkan jika berakibat terhadap 

kerusakan bangunan cagar budaya atau bertentangan dengan aspek kelestariannya 

(wigatno, 2005: 5).   

Menurut Sutiyono Kabid Purbakala Disbudpar Kabupaten Kudus, kegiatan 

revitalisasi bertujuan untuk meningkatkan kegiatan sosial dan ekonomi lingkungan 

bersejarah, yang sudah kehilangan vitalitas fungsi aslinya, dan yang bertanggung 

jawab atas bangunan cagar budaya dikudus adalah masyarakat kudus yang 

diprakarsai oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kudus. Untuk itu Dinas 

Kebudayaan Dan Pariwisata Kudus melakukan revitalisasi sesuai pada Tugas Pokok 

dan fungsi UU No. 11 Tahun 2010 Pasal 20 yang menjelaskan bahwa Dinas 

Kebudayaan Dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 
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pemerintah daerah bidang kebudayaan dan kepariwisataan berdasarkan asas otonomi 

daerah dan tugas pembantuan.  

Perhatian masyarakat terhadap bangunan cagar budaya ditunjukkan dengan 

keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan dengan menerima tanggung jawab dan 

aktifitas tertentu serta dengan memberikan kontribusi sumber daya yang dimilikinya. 

Masalah pelestarian benda cagar budaya tidak hanya mutlak harus dilakukan oleh 

pemerintah. Upaya pelestarian juga diharapkan dari partisipasi anggota masyarakat 

agar terjadi kesinambungan dalam pengembangan dan pemanfaatan benda cagar 

budaya tersebut. Peran serta masyarakat sebenarnya sangat besar, dan sangat 

diperlukan, dalam menjaga dan mengembangkan benda cagar budaya. Sudah saatnya 

tumbuh kembali kepekaan dan kemandirian dalam melihat dan mencermati 

lingkungannya sebagaimana halnya kondisi yang telah mengakar di masyarakat pada 

masa lalu.  

Potensi sosial yang dimiliki sekarang sebagai modal dalam pelibatan 

masyarakat ini adalah kepedulian masyarakat setempat terhadap pelestarian dan 

pengembangan semua benda cagar budaya yang ada di Kudus. Selain itu, dukungan 

dari pemerintah kota dalam bentuk kebijakan-kebijakan sudah harus diarahkan 

kepada upaya pelestarian dan pemanfaatan benda-benda cagar budaya yang ada di 

Kabupaten Kudus. Dengan adanya kebijakan dari pemerintah kota yang bertujuan 

untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, tentu keterlibatan 

masyarakat setempat akan lebih mendukung upaya pelestarian serta dapat diambil 

manfaatnya. 
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Partisipasi dalam perencanaan merupakan pelibatan masyarakat yang paling 

tinggi karena masyarakat turut serta dalam membuat keputusan. Sebelum timbulnya 

minat atau keinginan seseorang terhadap sesuatu sangat dipengaruhi atau tergantung 

kepada pengetahuannya terhadap hal tersebut. Pada dasarnya pengetahuan inilah yang 

akhirnya menimbulkan minat dan keinginan untuk mencintai sesuatu hal. Bangunan 

cagar budaya yang terdapat di Kudus keberadaannya tidak hanya dilindungi oleh 

pemerintah, namun juga masyarakat setempat. Pemeliharaan oleh masyarakat 

setempat diperlukan mengingat benda cagar budaya merupakan warisan sejarah dan 

budaya dari leluhur mereka. 

Adanya perhatian masyarakat terhadap bangunan cagar budaya membuat 

kelestarian bangunan semakin terjaga, karena secara umum masyarakat Kudus sadar 

akan pentingnya pelestarian bangunan cagar budaya. Semua itu dimulai dari 

perawatan bangunan cagar budaya milik pribadi, dan kebanyakan dari bangunan 

cagar budaya itu dimanfaatkan untuk sarana/tempat rekreasi karena keunikan 

bangunan, sehingga lebih menguntungkan dan menambah penghasilan mereka yang 

secara tidak langsung menambah pendapatan Pemda Kudus. 

Bentuk perhatian dan parisipasi pada masyarakat yang tinggal di sekitar BCB 

yang berupa tempat peribadatan biasanya ditunjukan dengan keikutsertaan dalam 

meramaikan tradisi/ritual yang ada, melakukan sembahyang bersama-sama di tempat 

ibadah tersebut (dalam keyakinan yang sama), melakukan kerja bhakti setiap bulan 

tertentu. Pada masyarakat sekitar tempat pariwisata umumnya bermata pencaharian 

sebagai pedagang, bentuk perhatianya biasanya mereka membersihkan sampah yang 
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berasal dari dagangannya, dan bagi pedagang yang tidak melakukannya biasanya 

membayar pajak untuk biaya kebersihan, dan pada masyarakat yang bermukim di 

sekitar BCB milik swasta maupun perseorangan bentuk perhatianya biasanya 

ditunjukkan dengan peneguran pada orang jail yang sering mencoret-coret dinding 

bahkan merusak bangunan tersebut.    

 

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Masyarakat Dalam Melakukan 

Revitalisasi BCB 

1. Faktor pendukung 

Masyarakat pemilik bangunan tidak merasa khawatir dengan permasalahan 

yang akan dialami ketika melakukan perawatan dan revitalisasi bangunan cagar 

budaya. Dengan pengetahuan dan ilmu yang mereka miliki dari Disbudpar, kesalahan 

dalam melakukan perawatan bangunan dapat diminimalisir. Pengetahuan itu 

diberikan oleh Disbudpar ketika ada laporan dari pemilik bangunan yang akan di 

revitalisasi. 

Dalam merawat bangunan cagar budaya masyarakat pemilik bangunan 

ditunjuk oleh Disbudpar untuk menjadi juru pelihara (jupel) dan mendapatkan gaji. 

Pemberian gaji itu diberikan oleh Pemerintah pusat melalui Disbudpar guna 

memotivasi dan Penghargaan terhadap para pekerja yang harus menjaga dan 

memelihara benda cagar budaya. Mereka mendapat upah Rp 100.000 dari pemerintah 

provinsi dan Rp 75.000 dari pemerintah kabupaten, meskipun gaji yang diterima 

tidak seberapa, tetapi mereka melakukannya dengan baik.  
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(http:///Gaji.Pemelihara.Benda.Cagar.Budaya.Hanya.Rp.175.000.htm. diunduh 17 

September 2012). 

Masyarakat bebas dalam memanfaatkan BCB, asalkan tidak merubah bentuk 

asli bangunan yaitu dengan proses revitalisasi. Mulai dari menjadikan bangunan itu 

sebagai obyek pariwisata seperti Masjid Menara Kudus sampai alih-fungsi bangunan 

seperti Omah Mode yang sekarang menjadi outlet, sehingga secara tidak langsung 

dapat menambah ekonomi/pendapatan bagi pemilik bangunan maupun masyarakat 

sekitar bangunan yang bekerja sebagai pegawai outlet tersebut. 

 

2. Faktor penghambat 

Banyak masyarakat/jupel yang kurang memahami tentang perawatan pada 

banguna cagar budaya, hal ini tidak memungkinkan kerusakan bangunan akan terjadi, 

mereka tidak paham dan enggan bertanya pada saat pemberian penyuluhan yang 

diberikan oleh Disbudpar. Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam 

pelestarian BCB sehingga sering mengabaikan dan tanpa menyadari melakukan 

perusakan, seperti banyaknya coretan-coretan yang terdapat pada dinding BCB, 

masalah lain yang sering dikeluhkan yaitu keterbatasan dana yang menjadikan BCB 

tidak terawat dan tidak adanya renovasi membuat bangunan semakin rusak. 

 

 

 

http://Gaji.Pemelihara.Benda.Cagar.Budaya.Hanya.Rp.175.000.htm
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BAB IV 

KONDISI BCB YANG SUDAH DAN BELUM DIREVITALISASI 

 

 

A. Kondisi BCB Setelah Direvitalisasi 

Dalam suatu proses revitalisasi bangunan cagar budaya pada umumnya tidak 

ditemukan adanya suatu masalah, karena dalam pelaksanaan revitalisasi pada 

bangunan langsung ditangani oleh ahlinya. Hanya saja kesulitan yang biasanya 

banyak dijumpai adalah kelangkaan pada material bangunan, karena material 

bangunan, bentuk, maupun ukuranya harus sama dengan bahan bangunan yang akan 

direvitalisasi (wawancara dengan Deni 17 Oktober 2012).  

Proses revitalisasi diharapkan dapat mempercantik bangunan namun tidak 

merubah bentuk asli bangunan sebagaimana ketentuan undang-undang Nomor 11 

tahun 2010, revitalisasi tidak boleh merusak atau merubah bentuk asli arsitektur 

bangunan,  karena dapat menghilangkan unsur sejarah, keunikan yang terkandung 

dalam bangunan tersebut sehingga bangunan akan terkesan baru dan tidak ada 

bedanya dengan bangunan-bangunan biasa yang lain (wawancara dengan Supani 23 

Oktober 2012).  

Pada umumnya keadaan bangunan setelah direvitalisasi rata-rata dalam 

keadaan baik, karena hampir semua proses revitalisasi bangunan berjalan dengan baik 

tanpa adanya suatu kesalahan. Pada pergantian material bangunan yang rusak juga 

dipilah-pilah dan diganti pada kualitas yang sangat bagus, dikerjakan oleh tenaga 

yang terampil dan ahli pada bidangnya dari BP3, hanya saja prosesnya berjalan cukup 

lama karena dalam proses revitalisasi sangat hati-hati, tahap demi tahap selalu didata 
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urutan pada pembongkaran sesuai bentuk bangunan. Pada tahun 2010 hampir 

semuanya bangunan cagar budaya di Kudus dalam keadaan yang cukup baik, karena 

sebelumnya sebagian besar sudah mengalami revitalisasi. Untuk lebih jelasnya 

tampak pada Tabel 4.1 : 

Tabel 4.1 Bangunan cagar budaya Kabupaten Kudus yang sudah direvitalisasi tahun 

2005-2010 antara lain : 

No Nama 

Bangunan 

Lokasi Tahun 

 

Periode Keterangan 

1 Museum 

Mini 

Patiayam 

Gunung 

Slumprit 

dan Gunung 

Nangka 

Desa 

Terban, 

Kecamatan 

Jekulo, 

Kabupaten 

Kudus 

2009 Masa 

Prasejara

h 

 

Pemindahan 

koleksi museum 

dari rumah 

penduduk 

setempat ke 

bangunan area 

Balai Desa 

Terban 

2 Klenteng 

Hok Hien 

Bio 

Jl. Ahmad 

Yani, No. 

10, Desa 

Getas 

Pejaten 

Kudus  

2009 Masa 

Hindu-

Budha 

Pemugaran 

bangunan 

dana dari yayasan 

di bawah 

pengawasan 

langsung BP3 

3 Gapura 

Padureksan 

Masjid 

Loram 

Desa 

Loram, 

Kecamatan 

Jati 

2005 Masa 

Islam 

Pemugaran 

gapura dan pintu 

masuk oleh BP3 

dengan biaya 

yayasan 
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4 Gapura 

Menara 

Kudus 

Desa 

Kauman, 

Kecamatan 

Kota 

2006 Masa 

Islam 

Pemugaran tajuk 

gapura oleh BP3 

dengan biaya 

yayasan 

5 Masjid Baitul 

Aziz 

Desa 

Hadiwarno, 

Kecamatan 

Mejobo 

2009 Masa 

Islam 

Pemugaran 

masjid dengan 

biaya yayasan dan 

dibawah 

pengawasan BP3 

6 Gapura 

Padureksan 

Masjid Wali 

Jepang (Al-

Makmur) 

Desa 

Jepang, 

Kecamatan 

Mejobo 

2010 Masa 

Islam 

Pemugaran tajuk 

gapura oleh BP3 

dengan biaya 

yayasan 

7 Rumah Adat 

Kudus yang 

ada di 

Kompleks 

Museum 

Kretek  

 

Desa Getas 

Pejaten, 

Kecamatan 

Jati 

2010 

 

Masa 

Islam 

Pemugaran 

bangunan 

dana dari 

pemerintah pusat 

di bawah 

pengawasan 

langsung BP3 

8 Kawedanan 

Cendono 

Desa Bae, 

Kecamatan 

Bae 

2007 Masa 

Kolonial 

Pemugaran 

bangunan 

dana dari Pemkab 

di bawah 

wewenang BP3 

9 Omah Mode Jl. Ahmad 

Yani selatan 

alun-alun 

simapang 

tujuh 

Kudus. 

2007 Masa 

Kolonial 

Pemugaran 

bangunan oleh 

swasta di bawah 

pengawasan BP3 
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10 Pendopo 

Kabupaten 

Kota 

Jl. Simpang 

Tujuh 

Desa 

Demaan, 

Kecamatan 

Kota 

2008 Masa 

Kolonial 

Pemugaran 

gapura 

dana Pemkab di 

bawah wewenang 

BP3 

11 Kawedanan 

Tenggeles 

Desa 

Jekulo, 

Kecamatan 

Jekulo 

 

2009 Masa 

Kolonial 

Pemugaran 

bangunan 

dana Pemkab di 

bawah 

pengawasan 

langsung BP3 

12 PG. Rendeng Desa 

Rendeng, 

Kecamatan 

Kota 

2009 Masa 

Kolonial 

Pemugaran 

bangunan 

dana swasta di 

bawah 

pengawasan 

langsung BP3 

 Sumber : wawancara dengan Supani (23 Oktober 2012) 

 

B. Bangunan cagar budaya yang sudah direvitalisasi 

1. Masa Prasejarah 

 

Situs Patiayam terletak diantara Gunung Slumprit dan Gunung Nangka Desa 

Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Menurut Arief Mustaqim salah satu 

jupel pada museum mini Patiayam (9 Februari 2013), pada awal 2005-2009 

penemuan-penemuan fosil di simpan sementara di rumah warga sekitar daerah 

Terban yang bernama Rakijan lalu dipindahkan di Balai Desa Terban agar lebih 

dikenal masyarakat. Sebagian besar fosil yang di temukan antara lain Gading Gajah 

(Stegedon), Kijang (Cervidae), Buaya (Crocodilidae), Harimau (Felidae), dan temuan 
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terbaru pada awal 2012 yaitu fosil Kepala Banteng (Bovidae) dan Kerbau (Bos 

Babalus) (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus, 2009: 6-7).  

 
Gambar  4.1 Museum Patiayam 

(Sumber: Museum Patiayam, 9 Februari 2013) 

 

Dalam upaya revitalisasi, pihak Museum Mini Patiayam mengadakan 

sosialisasi pada masyarakat Desa Terban setiap bulan sekali, dengan cara keliling ke 

rumah-rumah warga, dan pada warga yang menemukan fosil akan diberi imbalan 

sebagai ucapan terima kasih, hal itu dilakukan agar warga sadar dan peduli akan 

peninggalan sejarah yang berupa fosil, yang merupakan warisan peninggalan masa 

lampau sehingga dapat dinikmati oleh anak cucu masyarakat Terban pada khususnya. 

Dengan adanya pemindahan koleksi fosil diarea Balai Desa membuat lebih dikenal 

masyarakat Kudus, hal ini ditunjukkan dengan semakin ramainya orang yang datang 

baik dalam tujuan wisata, maupun penelitian.  
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2. Masa Hindu-Budha 

 

 
Gambar  4.2 Klenteng Hok Hien Bio 

(Sumber: Klenteng Hok Hien Bio, 29 Oktober 2012) 

 

 

Klenteng Hok Hien Bio terletak di Jl. Ahmad Yani, No. 10, Desa Getas 

Pejaten Kudus, Klenteng ini dibangun pada masa Hindu-Budha zaman Majapahit. 

Status kepemilikan oleh pemerintah dan dikelola oleh yayasan. Klenteng ini pernah 

direhab dan diperbesar oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) dan 

memperoleh bantuan dana dari penganut Budha Kong Hu Cu pada tahun 2009. 

Bagian bangunan yang mengalami revitalisasi antara lain penggantian atap bangunan, 

sebagian kayu yang sudah lapuk, dinding bangunan dan pada lantai. Seiring 

berkembangnya penganut Budha Kong Hu Cu, pihak yayasan Klenteng Hok Hien 

Bio menambah bangunan tanpa mengubah bangunan utama sebelumnya. Bangunan 

ini mengalami penambahan karena semakin banyaknya orang yang sembahyang di 

klenteng dan sebagai penelitian. 
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3. Masa Islam 

 
Gambar 4.3 Gapura Masjid Loram 

(Sumber: Gapura Masjid Loram, 29 Oktober 2012) 

 

Gapura Padureksan terletak di Desa Loram Kecamatan Jati, Bangunan ini 

berdiri pada masa Islam tahun pendirian 1596/1597,  berbahan dari batu merah dan 

kayu jati. Gapura Padureksan mengalami revitalisasi pada tahun 2005 ditangani 

langsung oleh BP3 Jateng dengan bantuan dana yayasan masjid. Bangunan yang 

mengalami rehab antara lain batu bata yang sebagian mengalami pelapukan, kayu jati 

pada pintu gapura pada masjid yang terbuat dari kayu yang sudah rapuh. Setelah 

bangunan selesai direvitalisasi, membuat masyarakat semakin rajin dalam beribadah, 

Hal ini ditunjukkan dengan ramainya masjid pada saat sembahyang berlangsung dan 

semakin banyak masyarakat yang berantusias untuk mengikuti dan meramaikan 

tradisi Ampyangan yang diselenggaran oleh Yayasan Masjid Wali Loram Kulon, 

bahkan setiap ada acara pernikahan yaitu ritual keliling masjid, Gapura masjid Wali 

Ngoram Kulon juga dibuat sebagai tempat preweeding oleh pengantin tersebut. 
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Gambar 4.4 Gapura Gerbang Tajuk 

(Sumber: Gapura Gerbang Tajuk, 29 Oktober 2012) 

 

Gapura Gerbang Tajuk terletek di kompleks menara Masjid Kudus di Desa 

Kauman, Kecamatan Kota, pendirian pada masa Islam. Gapura dipugar pada tahun 

2006 oleh BP3 dan perolehan dana dari yayasan YM3SK. Gapura mengalami rehab 

pada bagian batu bata yang mengalami pelapukan sementara material kayu hanya 20 

persen. Hanya pada bagian-bagian kecil, seperti atap kayu dan penyangganya, Setelah 

pemugaran selesai tampaknya membuat masyarakat tertarik untuk melakukan 

penelitian, hal ini ditunjukkan dengan adanya sebagian besar pelajar SMA yang 

mendapatkan tugas dari sekolah untuk meneliti BCB yang berada di Kompleks 

Makam Sunan Kudus.  

 

 
Gambar 4.5 Masjid Baitul Aziz 

(Sumber: Masjid Baitul Aziz, 29 Oktober 2012) 
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Masjid Baitul Aziz teletak di Desa Hadiwarno, Kecamatan Mejobo. Luas 

bangunan 150 m² dan luas tanah 2.225 m², bahan bangunannya terdiri dari batu bata 

merah, semen, kayu dan atap genteng. Proses pemugaran Masjid Baitul Aziz selama 

enam bulan dalam dua tahap, yakni sejak awal Oktober 2009 hingga awal tahun 

2010. Kondisi material bangunan yang sudah rapuh dimakan usia dirasa perlu 

dilakukan perawatan khusus. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerusakan pada 

pemugaran tahap pertama diutamakan pada bagian Mustoko (mahkota-red) masjid, 

karena kondisi materialnya sudah lapuk dan sewaktu-waktu bisa roboh. Proses 

pembongkaran bagian atap masjid dilakukan pada tahap pertama dengan sangat hati-

hati, karena ada sejumlah material yang mudah rusak. Kendati telah dilakukaan 

pemugaran, tetapi keaslian material tetap dijaga. misalnya pada permukaan empat 

buah soko (tiang-red) peyangga masjid banyak yang berlubang. Soko ditutup dengan 

bahan khusus agar tetap awet. Tahap berikutnya, pemugaran difokuskan pada pintu 

utama yang bentuknya mirip gapura kecil. Seluruh cat pintu yang sebelumnya 

berwarna hijau, akhirnya dikelupas hingga terlihat guratan kayu yang  menonjol. Hal 

ini dilakukan agar keaslian detail dari kayu tersebut masih terlihat. Dari detail kayu 

ini dapat dilihat sejarah tahun pembuatan Masjid Baitul Aziz  berdiri, tepatnya pada 

tahun 863 hijriah. Tahun itu dapat dilihat pada atas gapura pintu masuk tersebut 

terdapat relief condrosengkolo berbentuk trisula yang melambangan angka tiga, 

pinulut menandakan angka enam, dan naga menunjukan angka delapan. Masjid tidak 

hanya mengalami pemugaran, tampaknya setelah direvitalisasi masjid ini menjadi 

semakin ramai jamaahnya karena ada penambahan satu pintu pada bagian selatan 
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bangunan, hal ini dilakukan untuk memudahkan akses jama’ah ketika hendak masuk 

masjid pada saat Sholat Jumat, dan banyaknya masyarakat yang mengikuti sholat 

berjama’ah. 

 

Gambar 4.6 Gapura Masjid Wali Jepang (Al-Makmur) 

(Sumber: Gapura Masjid Wali Jepang, 29 Oktober 2012) 

Gapura Padureksan Masjid Wali Jepang (Al-Makmur) terletak di Desa 

Jepang, Kecamatan Mejobo, ukuran gapura panjang 700cm, lebar 206cm, tinggi 

bangunan 1.290cm², sedangkan panjang pintu 124 cm, lebar pintu 94 c, lebar dinding 

91 cm dan tebal bangunan 56 cm. bahannya dari batu, bata merah dan kayu jati, status 

kepemilikan oleh pemerintah. Pemugaran dilakukan Balai Pelestarian Peninggalan 

Purbakala (BP3) Jawa Tengah atas persetujuan dari Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Kudus. Koordinator Pemugaran BCB dari BP3 

Jateng, Radiman mengatakan, kondisi gapura tersebut cukup memprihatinkan, karena 

bangunannya kian miring ke barat. Jika tidak dilakukan pemugaran, dikhawatirkan 

akan roboh dan hancur. Sebab, susunan batu bata tersebut mudah lapuk dimakan usia. 

Dalam pemugaran tersebut diperlukan penanganan khusus, mengingat gapura itu 

dibangun pada abad ke-15, sehingga mudah rusak. Mengenai proses pemugaran, BP3 
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melakukan beberapa tahap. Pertama, dengan pra pemugaran, kemudian menyelidiki 

asal mula bangunan dan kemudian menginventarisasi mana saja yang mengalami 

kerusakan. Pada saat pemugaran terdapat masalah dalam ketersediaan bahan baku, 

sebab bahan dasar yang digunakan adalah batu bata dengan ukuran 16,6 sentimeter, 

sehingga pihaknya harus memesan dan mendatangkan langsung dari Mayong Jepara, 

karena kualitasnya bagus dan hampir sama dengan yang aslinya. Intinya, agar nilai 

historisnya dari bangunan ini tidak hilang. Pemugaran ini menghabiskan dana 

mencapai Rp 125 juta berasal dari Provinsi Jateng yang dihibahkan melalui BP3 

Jateng (Suara Merdeka, 20 Juni 2009). Dalam proses revitalisasi pada Gapura Masjid 

Wali Jepang ternyata tidak hanya membuat bangunan menjadi lebih terawat dan 

dalam keadaan yang baik, selain itu kirab budaya yang rutin diadakan oleh yayasan 

masjid setiap tahun menjadi lebih ramai dan membuat masyarakat banyak yang ikut 

berpartisipasi dalam memeriahkan kirab budaya tersebut. 

 
Gambar 4.7 Rumah Adat Kudus 

(Sumber: Koleksi Museum Keretek, 29 Oktober 2012) 

 

Rumah Adat Kudus terletak di  Desa  Getas Pejaten Kecamatan Jati tepatnya 

di kompleks Museum Kretek. Rumah ini berdiri pada masa Islam, pendataan pada 
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Desember 2005 status kepemilikkan oleh Pemerintah Kudus, dengan ukuran panjang 

10,5 m, lebar 9 m, dan tinggi 10 m, bahannya terdiri dari batu bata, kayu jati dan 

genteng dari tanah liat. Bangunan ini mengalami revitalisasi dilakukan oleh BP3 pada 

tahun 2010, dalam proses ini bagian bangunan yang direnovasi antara lain pergantian 

atap dan lantai bangunan. Revitalisasi pada Rumah Adat Kudus membuat Museum 

Kretek manjadi ramai dikunjungi oleh masyarakat, tidak hanya wisatawan domestik 

yang berwisata tetapi wisatawan dari mancanegara juga tertarik dalam melihat 

bangunan Rumah Adat Kudus, selain dimanfaatkan untuk foto preweeding banyak 

juga yang tertarik untuk melakukan penelitian pada Rumah Adat Kudus.  

4. Masa Kolonial 

Kawedanan Cendono terletak di Desa Bae, Kecamatan Bae. Bangunan ini 

didirikan pada masa kolonial Belanda pada waktu Bupati Pertama tahun 1820 (abad 

19), karena umur bangunan yang cukup lama bangunan ini mengalami kerusakan 

yang cukup parah. Dalam upaya pelestarian BCB pihak Disbudpar Kabupaten Kudus 

melakukan revitalisasi pada tahun 2007. 

 
Gambar 4.8 Kawedanan Cendono 

(Sumber: Kawedanan Cendono, 29 Oktober 2012) 
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Bagian bangunan yang mengalami perbaikan antara lain pergantian pada 

lantai, sebagian kayu yang sudah lapuk, serta atap bangunan yang berupa genting. 

Setelah proses revitalisasi selesai, bangunan ini dialihfungsikan menjadi taman 

budaya dan banyak dikunjungi dalam rangka pertunjukkan seni budaya maupun 

sebagai tempat untuk latihan rutin yang digunakan oleh sanggar budaya di Kudus. 

 

Gambar 4.9 Omah Mode 

 (Sumber: Omah Mode, 29 Oktober 2012) 

 

 

Omah Mode terletak di Jalan Ahmad Yani No. 38, selatan alun-alun Simpang 

Tujuh. Bangunan  ini sebelumnya merupakan rumah pemerahan susu sapi segar milik 

keluarga besar Ong Eng Bouw yang dibangun pada tahun 1836 kini beralih-fungsi 

menjadi outlet dan telah mengalami revitalisasi oleh ahli waris Ibu Lisya Santoso, SH 

pada tahun 2007 atas ijin Disbudpar. Bangunan ini mengalami revitalisasi pada 

bagian lantai, pengecatan kayu, dinding dan adanya penambahan bangunan baru yang 

arsitekturnya seperti bangunan lama, bangunan itu antara lain café dan kolam renang 

(Kompas, Minggu 11 Januari 2009). Upaya revitalisasi pada Rumah Mode 

nampaknya sudah berhasil, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya para pengunjung 
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yang datang untuk mengisi acara liburan, dan tiap tahun semakin ramai dikunjungi 

khususnya pada saat liburan sekolah.  

 
Gambar 4.10 Pendopo Kabupaten Kota 

(Sumber: Pendopo Kabupaten Kota, 29 Oktober 2012) 

 

Bangunan ini terletak di Jalan Simpang Tujuh, Desa Demaan, Kecamatan 

Kota. Bahannya terdiri dari tembok kuno dan kayu jati ukir, dibangun pada masa 

kependudukan Belanda tahun 1819. status kepemilikan oleh pemerintah. Mengalami 

revitalisasi pada tahun 2008 dengan mengganti  lantai, atap bangunan yang berupa 

kayu yang sudah lapuk, penggantian genteng, dan dinding bangunan oleh Disbudpar 

dengan perolehan dana dari Pemda (wawancara dengan Supani, 8 Januari 2013). 

Banyaknya pengunjung yang berdatangan pada saat ada acara maupun lomba di 

Kabupaten Kudus tidak sebanyak pengunjung pada saat bangunan dalam kondisi 

sebelu direvitalisasi walaupun acaranya bagus dan menarik. Hal ini menunjukkan 

keberhasilan pada revitalisasi yang tidak hanya pemugaran bangunan akan tetapi 

bangunan itu menjadi hidup dalam arti banyaknya masyarakat yang memanfaatkan 

bangunan tersebut. 
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Kawedanan tenggeles terletak di Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo. Bahan 

bangunan terdiri dari tembok dan kayu jati kuno. Didirikan pada masa pemerintahan 

Belanda. Status kepemilikan oleh pemerintah. Bangunan ini mengalami revitalisasi 

pada tahun 2008 oleh Disbudpar di bawah pengawasan BP3. Bagian bangunan yang 

mengalami revitalisasi antara lain dinding bangunan yang rusak, sebagian kayu yang 

sudah lapuk, atap bangunan, dan lantai bangunan. 

 
Gambar 4.11 Kawedanan Tenggeles 

(Sumber: Kawedanan Tenggeles, 29 Oktober 2012) 

 

Rencananya setelah direvitalisasi bangunan ini akan dijadikan museum daerah 

yang didalamnya memamerkan peninggalan yang ada di Patiayam. Hal ini 

dimaksudkan agar bangunan lebih bermanfaat dan ada aktifitas pada bangunan itu 

sehingga lebih terawat dan saat menjadi museum diharapkan agar masyarakat dapat 

mengunjunginya dengan tujuan pariwisata maupun penelitian. 

PG. Rendeng terletak di Desa Rendeng Kecamatan Kota, berdiri pada tahun 

1840 pada masa kolonial Belanda. Bangunan ini direvitalisasi pada tahun 2009 oleh 

pemerintah dan dibiayai oleh pihak pabrik sendiri. 
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Gambar 4.12 PG. Rendeng 

(Sumber: PG. Rendeng, 29 Oktober 2012) 

 

Bagian bangunan yang mengalami perbaikan antara lain dinding, atap 

bangunan, serta pengecatan kembali pada bangunan. Pada bagian arsitektur memang 

sengaja tidak dirubah sama sekali karena dapat menghilangkan unsur sejarah pada 

bangunan, pengecatan pada bangunanpun tidak sembarangan, jadi walaupun sudah 

mengalami perbaikan, bangunan itu masih tampak seperti bangunan lama. Kondisi 

bangunan PG. Rendeng sesudah direvitalisasi membuat banyaknya orang yang 

menjadi tertarik untuk meneliti keunikan bangunan bersejarah itu. 

 

C. Kondisi BCB yang Belum Direvitalisasi 

Masih ada beberapa BCB yang belum direvitalisasi dan dalam kondisi yang 

memprihatinkan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, hal itu 

disebabkan oleh beberapa factor. Pertama, tidak adanya biaya perawatan dari pemilik 

bangunan atau tidak ada alokasi dana dari Pemda Kudus dalam upaya pelestarian 

BCB. Kedua, tidak diperhatikan oleh pemilik bangunan, dan ketiga adalah tidak tahu 

tentang gaya arsitekturnya karena sudah hancur dulu sebelum direvitalisasi. 
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Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah agaknya harus lebih bekerja 

keras dalam mengatasi kondisi BCB yang belum direvitalisasi sebelum tejadi 

kerusakan yang lebih parah lagi. Dalam hal ini, peran serta masyarakat juga 

dibutuhkan dengan menanamkan pengertian supaya tumbuh kesadaran untuk menjaga 

dan merawat BCB yang ada di Kudus.  Untuk lebih jelasnya tampak pada Tabel 4. 2 : 

Tabel 4. 2 Bangunan cagar budaya Kabupaten Kudus yang belum direvitalisasi tahun 

2005-2010 antara lain : 

No Nama 

Bangunan 

Lokasi Periode 

1 Masjid Bubar Jl. Sunan 

Kudus, 

Tepasan, 

Demangan, 

Kudus  

Masa 

Islam 

2 Gapura Masjid 

Wali Jati 

Desa Jati 

Wetan, 

Kecamatan 

Jati 

Masa 

Islam 

3 Omah Kapal Desa 

Demangan, 

Kecamatan 

Kota 

Masa 

Kolonial 

4 Omah Kembar Kudus 

Kulon, 

Kecamatan 

Kota 

Masa 

Kolonial 

Sumber: wawancara dengan Supani (23 Oktober 2012). 
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D. Bangunan Cagar Budaya yang belum Direvitalisasi 

1. Masa Islam 

 
Gambar 4.13 Masjid Bubar 

(Sumber: Masjid Bubar, 29 Oktober 2012) 

 

Masjid Bubar terletak di Jalan Sunan Kudus, Tepasan, Demangan, Kudus. 

Masjid ini berukuran panjang 6,30 m, lebar 6 , tinggi 2,75 m, luas bangunan 37,80 

m², dengan bahan batu bata merah. Menurut sejarah, pada abad 15 M, sebelum 

Menara Kudus berdiri para wali telah membuat masjid ini namun karena diketahui 

orang (kemenungsan) akhirnya bubar. Sehingga gaya arsitektur bangunan menjadi 

tidak jelas dan membuat proses revitalisasi menjadi sulit karena arsitektur bangunan 

perlu diteliti dahulu. Dalam kondisi yang rusak seperti ini, banyak masyarakat yang 

merasa kecewa, karena banyaknya sesaji yang ada di sekitar Masjid Bubar yang 

membuat bangunan terkesan wingit dan angker, sehingga jarang ada orang yang 

mengunjunginya.  

Selain Masjid Bubar, terdapat gapura Masjid Wali Jati terletak di Desa Jati, 

Kecamatan Jati, didirikan pada masa Islam, yang kondisinya juga tidak berbeda 

dengan bangunan di atas. Kondisi bangunan Gapura Masjid Wali Jati sekarang ini, 

membuat banyak masyarakat yang menyayangkan kerusakan pada bangunan, 
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walaupun keadaan bangunan aslinya belum selesai paling tidak perawatan bangunan 

harus ditingkatkan guna menghindari kerusakan-kerusakan yang lebih parah. 

 
Gambar 4.14 Gapura Masjid Wali Jati 

(Sumber: Gapura Masjid Wali Jati, 29 Oktober 2012) 

 

Ukuran gapura ini panjangnya 6 m, lebar 4 m, tinggi 1,5 m, tebal bata 5 cm, 

panjang bata 15 cm, dengan luas bangunan 36 m² dan luas tanah 24 m². bahan 

bangunan dari batu bata merah tanpa perekat. Gapura ini hampir sama dengan masjid 

bubar, karena pada saat membangun pada malam hari diketahui oleh manusia 

(kamanungsan) yaitu pada waktu para wali membuatnya terdengar suara ayam 

berkokok dan wanita bangun tidur memasak di dapur, akhirnya bangunan itu tidak 

terselesaikan. Hal ini menjadikan proses revitalisasi menjadi sulit karena kondisi 

bangunan yang memang belum sempurna bentuknya.  

2. Masa Kolonial 

Omah kapal terletak di Desa Damaran, Kudus Kulon, dibangun pada tahun 

1927 pada masa kolonial. Bangunan ini milik Nitisemito yang merupakan pemilik 

pabrik rokok pertama, salah satu produknya yaitu bermerk Bal Tiga yang sangat kaya 
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pada zaman itu. Bangunan ini sekarang tidak terawat karena tidak diperhatikan dan 

tidak adanya dana untuk biaya perawatan oleh ahli warisnya dari Pemda sendiri tidak 

adanya alokasi dana untuk membantu biaya perawatan bangunan. 

 
Gambar 4.15 Omah Kapal 

(http//h4.1611wok.Sisa bangunan omah kapal yang kini hampir runtuh karena tidak 

terawat.2.jpg, diunduh pada 11 Desember 2012) 

 

Gambar di atas memperlihatkan kerusakan bangunan yang cukup parah,  

membuat masyarakat enggan untuk mengunjunginya, padahal sewaktu bangunan 

Omah Kapal dalam kondisi yang baik, banyak sebagian dari masyarakat yang 

berkunjung untuk mengisi waktu liburan dan melihat keunikan bentuk arsitektur 

bangunan. Padahal jika bangunan ini lebih dirawat dan dijadikan tempat rekreasi 

tentunya pasti banyak  masyarakat yang tertarik mengunjunginya. 
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Gambar 4.16 Omah Kembar 

(Sumber: Omah Kembar, 29 Oktober 2012) 

 

Omah Kembar terletak di Kudus Kulon, Kecamatan Kota, bangunan ini 

merupakan tempat tinggal Nitisemito yang didirikan pada saat zaman Belanda. 

Keadaan bangunan memprihatinkan, karena sampai saat ini belum direvitalisasi. 

Menurut Supani, ahli waris pernah mengeluhkan tentang biaya perawatan bangunan 

yang cukup besar sehingga pemilik tidak mampu dalam merawatnya, selain itu 

pemerintah cukup sulit berkoordinasi mengenai perawatan bangunan sehingga 

revitalisasi bangunan nampaknya cukup sulit untuk dilakukan. Keterbengkalaian 

Omah Kembar membuat banyak masyarakat yang kecewa, hal ini ditunjukkan 

dengan banyaknya karya tulis dan artikel yang memuat berita negatif terhadap 

bangunan, inilah suatu cara yang dilakukan masyarakat karena akibat dari 

kekecewaan terhadap BCB yang dibiarkan terbengkalai. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka maka sebagai kesimpulan 

penelitian adalah: 

1. Masyarakat Kudus sadar akan pentingnya pelestarian bangunan cagar budaya. 

Semua itu dimulai dari perawatan bangunan cagar budaya milik pribadi, dan 

kebanyakan dari bangunan cagar budaya itu dimanfaatkan untuk sarana/tempat 

rekreasi karena keunikan bangunan, sehingga lebih menguntungkan dan 

menambah penghasilan mereka yang secara tidak langsung menambah 

pendapatan Pemda Kudus. Bentuk perhatian dan parisipasi pada masyarakat yang 

tinggal di sekitar BCB yang berupa tempat peribadatan biasanya ditunjukan 

dengan keikutsertaan dalam meramaikan tradisi/ritual yang ada, melakukan 

sembahyang bersama-sama di tempat ibadah tersebut (dalam keyakinan yang 

sama), melakukan kerja bhakti setiap bulan tertentu. Pada masyarakat sekitar 

tempat pariwisata umumnya bermata pencaharian sebagai pedagang, bentuk 

perhatianya biasanya mereka membersihkan sampah yang berasal dari 

dagangannya, dan bagi pedagang yang tidak melakukannya biasanya membayar 

pajak untuk biaya kebersihan, dan pada masyarakat yang bermukim di sekitar 

BCB milik swasta maupun perseorangan bentuk perhatianya biasanya 
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ditunjukkan dengan peneguran pada orang jail yang sering mencoret-coret 

dinding bahkan merusak bangunan tersebut.    

2. Pada tahun 2005-2010 upaya pelestarian BCB sebagian besar BCB sudah 

mengalami revitalisasi dan dalam kondisi baik, walaupun masih ada beberapa 

yang belum mengalami revitalisasi, dan pada BCB yang belum direvitalisasi 

nampaknya sebagian besar mengalami kesulitan dalam faktor biaya pada 

perawatan BCB. 

 

B. Saran 

Dari kesimpulan penelitian di atas, penulis dapat mengajukan saran: 

1. Dengan kesadaran masyarakat mengenai cagar budaya hendaknya masyarakat 

harus tetap mendukung dengan adanya suatu kegiatan-kegiatan yang 

berhubungan dengan kemajuan BCB dan masyarakat lebih memperhatikan 

perawatan BCB supaya tetap lestari dan dapat dinikmati oleh anak cucu mereka 

khususnya masyarakat Kabupaten Kudus 

2.  Pada BCB yang belum direvitalisasi nampaknya sebagian besar mengalami 

kesulitan dalam faktor biaya pada perawatan BCB, sehingga pengurangan pajak 

pada BCB hendaknya harus segera direalisasikan dengan tujuan BCB yang 

dimiliki secara pribadi diharapkan dapat dikonsentrasikan pada perawatan BCB, 

adanya bantuan kucuran dana dari Pemerintah dalam revitalisasi BCB dapat 

meringankan beban yang ditanggung dalam merenovasi bangunan. 
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Lampiran 1 

 

 



60 

 

Lampiran2 
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Lampiran 3 
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Lampiran 4 

 



63 

 

 

 

Peta BCB  

Kabupaten Kudus 

 

Keterangan: 
Peninggalan Pra Sejarah  BCB yang belum direvitalisasi : Peninggalan Islam 
Peninggalan Hindu-Budha        Peninggalan Kolonial 
Peninggalan Islam 
Peninggalan Kolonial 

 
1. Museum Patiayam    8. Kawedanan Cendono  15. Omah Kapal  

2. Klenteng Hok Hien Bio    9. Omah Mode  16. Omah Kembar 
3. Gapura Padureksan Masjid Loram   10. Pendopo Kabupaten Kota  
4. Gapura Menara Kudus    11. Kawedanan Tenggeles 
5. Masjid Baitul Aziz    12. PG. Rendeng 
6. Gapura Padureksan Masjid Wali Jepang (Al-Makmur)  13. Masjid Bubar 
7. Rumah Adat Kudus yang ada di Kompleks Museum Kretek 14. Gapura Masjid Wali Jati 

Lampiran 5 
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Lampiran 6 

Instrumen Wawancara 

 

A. Judul Skripsi 

REVITALISASI BANGUNAN CAGAR BUDAYA KABUPATEN KUDUS 

TAHUN 2005-2010 

B. Permasalahan 

1. Bagaimana perhatian dan partisipasi masyarakat terhadap bangunan cagar 

budaya di Kudus ? 

2. Bagaimana Kondisi bangunan cagar budaya yang sudah dan yang belum 

direvitalisasi ? 

C. Instrumen Penelitian 

1. Identitas Responder: 

1) Nama; Hadi Sucipto 

Alamat: Keramat, Kec. Kota, Kudus 

Umur: 37 th 

Pendidikan Terakhir: S3 

Pekerjaan/ jabatan: Kepala Disbudpar Kab. Kudus 

2) Nama; Sutiyono 

Alamat: Wedari Jaksa, Pati 

Umur: 35 th 

Pendidikan Terakhir: S2 

Pekerjaan/ jabatan: Kabid Purbakala Disbudpar 

3) Nama; Dwi Supani 

Alamat: Tumpang Krasak, Kec. Jati, Kudus 

Umur: 40 th 
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Pendidikan Terakhir: S2 

Pekerjaan/ jabatan: Kabid Pariwisata Disbudpar 

4) Nama; Ngasirun 

Alamat: Wergu Wetan, Kec. Kota, Kudus 

Umur: 42 th 

Pendidikan Terakhir: S1 

Pekerjaan/ jabatan: Pembantu Umum Lapangan Bid. Purbakala 

5) Nama; Pandu 

Alamat: Rendeng, Kec. Kota, Kudus 

Umur: 35 th 

Pendidikan Terakhir: S1 

Pekerjaan/ jabatan: Sie. Perlengkapan Bid. Purbakala 

6) Nama; Deni 

Alamat: Kudus Kulon, Kec. Kota, Kudus 

Umur: 31 th 

Pendidikan Terakhir: S1 

Pekerjaan/ jabatan: Juru Kunci Menara Kudus 

7) Nama; Arief Mustaqim 

Alamat: Desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus  

Umur: 28 th 

Pendidikan Terakhir: SMA 

Pekerjaan/ jabatan: Jupel MuseumMini Patiayam 

8) Nama; Ninik  

Alamat: Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus  

Umur: 29 th 

Pendidikan Terakhir: SMP 

Pekerjaan/ jabatan: Pedagang/wiraswasta 
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3. Obyek Penelitian: 

1) Nama obyek penelitian: Museum Mini Patiayam 

Alamat: Gunung Slumprit dan Gunung Nangka Desa Terban, 

Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus 

Pemilik: Pemda 

Penguunaan sebelum/sekarang: Tempat tinggal warga dipindah ke 

Balai Desa Terban 

Kondisi: Terawat 

2) Nama obyek penelitian: Klenteng Hok Hien Bio 

Alamat: Jl. Ahmad Yani, No. 10, Desa Getas Pejaten Kudus 

Pemilik: Yayasan 

Penguunaan sebelum/sekarang: Tempat Sembahyang 

Kondisi: Terawat 

3) Nama obyek penelitian: Gapura Padureksan Masjid Loram 

Alamat: Desa Loram, Kecamatan Jati 

Pemilik: Yayasan 

Penguunaan sebelum/sekarang: Tempat Sembahyang 

Kondisi: Terawat 

4) Nama obyek penelitian: Gapura Menara Kudus  

Alamat: Desa Kauman, Kecamatan Kota 

Pemilik: Yayasan 

Penguunaan sebelum/sekarang: Tempat Sembahyang 

Kondisi: Terawat 

5) Nama obyek penelitian: Masjid Baitul Aziz  

Alamat Desa Hadiwarno, Kecamatan Mejobo 

Pemilik: Yayasan 

Penguunaan sebelum/sekarang: Tempat Sembahyang 

Kondisi: Terawat 
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6) Nama obyek penelitian: Gapura Padureksan Masjid Wali Jepang (Al-

Makmur) 

Alamat: Desa Jepang, Kecamatan Mejobo  

Pemilik: Yayasan 

Penguunaan sebelum/sekarang: Tempat Sembahyang 

Kondisi: Terawat 

7) Nama obyek penelitian: Rumah Adat Kudus yang ada di Kompleks 

Museum Kretek 

Alamat: Desa Getas Pejaten,Kecamatan Jati 

Pemilik: Pemda 

Penguunaan sebelum/sekarang: Tempat Pariwisata 

Kondisi: Terawat 

8) Nama obyek penelitian: Kawedanan Cendono  

Alamat: Desa Bae,Kecamatan Bae  

Pemilik: Pemda 

Penguunaan sebelum/sekarang: Tempat Pariwisata 

Kondisi: Terawat 

9) Nama obyek penelitian: Omah Mode  

Alamat: Jl. Ahmad Yani selatan alun-alun simapang tujuh Kudus.  

Pemilik: Pribadi 

Penguunaan sebelum/sekarang: Tempat Pariwisata 

Kondisi: Terawat 

10) Nama obyek penelitian: Pendopo Kabupaten Kota 

Alamat: Jl. Simpang TujuhDesa Demaan,Kecamatan Kota  

Pemilik: Pemda 

Penguunaan sebelum/sekarang: Rumah Dinas Wakil Bupati 

Kondisi: Terawat 

11) Nama obyek penelitian: Kawedanan Tenggeles 

Alamat: Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo  
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Pemilik: Pemda 

Penguunaan sebelum/sekarang: Museum Daerah 

Kondisi: Terawat 

12) Nama obyek penelitian: PG. Rendeng 

Alamat: Desa Rendeng, Kecamatan Kota  

Pemilik: Swasta 

Penguunaan sebelum/sekarang: Tempat Produksi Gula 

Kondisi: Terawat 

13) Nama obyek penelitian: Masjid Bubar 

Alamat: Jl. Sunan Kudus, Tepasan, Demangan, Kudus 

Pemilik: Yayasan 

Penguunaan sebelum/sekarang: Tempat Sembahyang 

Kondisi: Tidak Terawat 

14) Nama obyek penelitian: Gapura Masjid Wali Jati  

Alamat: Jati Desa Jati Wetan,Kecamatan Jati  

Pemilik: Yayasan 

Penguunaan sebelum/sekarang: Tempat Sembahyang 

Kondisi: Tidak Terawat 

15) Nama obyek penelitian: Omah Kapal 

Alamat: Desa Demangan,Kecamatan Kota  

Pemilik: Pribadi 

Penguunaan sebelum/sekarang: Tempat tinggal 

Kondisi: Tidak Terawat/Terbengkalai 

16) Nama obyek penelitian: Omah Kembar  

Alamat: Kudus Kulon, Kecamatan Kota  

Pemilik: Pribadi 

Penguunaan sebelum/sekarang: Tempat tinggal  

Kondisi: Tidak Terawat/Terbengkalai 
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DAFTAR PERTANYAAN 

1. Pemerintah  

1. Apa pengertian dari BCB? 

Jawab:  

Susunan binaan yang tebuat dari benda alam dan benda buatan 

manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding/tidak 

berdinding, dan beratap. 

2. Apa yang melatar belakangi penentuan bangunan bersejarah oleh 

pemerintah? 

Jawab:  

Bangunan yang berumur lebih dari 50 tahun, tetapi tidak semua 

bangunan yang berumur 50 tahun bisa dikatakan sebagai bangunan 

cagar budaya karena bangunan tersebut harus mengandung unsur 

sejarah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan memiliki nilai budaya. 

3. Siapa yang bertanggung jawab terhadap pelestarian bangunan 

bersejarah di kota Kudus? 

Jawab:  

Semua masyarakat Kudus 

4. Bagaimana penggolongan BCB?, Apa saja BCB itu? 

Jawab:  

BCB tidak bergerak dan bergerak 

a. BCB tidak bergerak yaitu BCB yang berua bangunan dan tidak bisa 

dipindahkan. 

Misal: Klenteng Hok Hien Bio, Klenteng Hok Ling Bio, Klenteng 

Hok Tik Bio,  Menara Kudus, Masjid Al Aqsa, Masjid Langgar 

Dalem, Gapura Padureksan Loram Kulon, Gapura Masjid Jepang, 

Masjid Bubar, Masjid Baitul Azis Hadiwarno, Masjid Nganguk 

Wali, Bangunan Pendopo dan Rumah Dinas Bupati Kudus, Stasiun 
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Kudus, PG Rendeng, Gereja Yohanes Evaelista, Gereja Kristen 

Jawa, Markas Gerilya, Rumah Kapal, Omah Mode, Monumen Tugu 

Juang ’45, Monumen Jendral Ahmad Yani, dan Monumen Juang 

b. BCB yang bergerak yaitu BCB yang dapat dipindahkan 

Misal: berupa benda atau fosil 

5. Berapa BCB yang dimiliki oleh kota Kudus? 

Jawab:  

Jumlahnya 78 unit bangunan kuno yang tergolong dalam kategori 

bangunan cagar budaya BCB tidak bergerak. 

6. Apakah tujuan dari revitalisasi terhadap BCB? 

Jawab:  

Agar BCB tetap lestari dan dapat dijadikan bukti sejarah khususnya 

masyarakat Kudus 

7. Bagaimana keadaan bangunan cagar budaya sebelum dan setelah 

direvitalisasi saat ini?  

Jawab: 

Pada umumnya keadaan bangunan sebelum direvitalisasi BCB dalam 

keadaan yang buruk, hal itu disebabkan oleh tidak adanya perhatian 

dari pemilik yang menjadikan BCB menjadi rusak, sedangkan setelah 

direvitalisasi rata-rata dalam keadaan baik, karena sudah mengalami 

pemugaran sedemikian rupa. 

8. Apa saja kendala dan masalah yang dihadapi Dinas Pariwisata 

Kabupaten Kudus pada saat revitalisasi?  

Jawab:  

Kesulitan yang biasanya banyak dijumpai adalah kelangkaan pada 

material bangunan, karena material bangunan, bentuk, maupun 

ukuranya harus sama dengan bahan bangunan yang akan direvitalisasi 
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9. Apa saja BCB yang direvitalisasi pada tahun 2005-2010 

Jawab:  

Museum Mini Patiayam, Klenteng Hok Hien Bio, Gapura Padureksan 

Masjid Loram, Gapura Menara Kudus, Masjid Baitul Aziz, Gapura 

Padureksan Masjid Wali Jepang (Al-Makmur), Rumah Adat Kudus 

yang ada di Kompleks Museum Kretek, Kawedanan Cendono, Omah 

Mode, Pendopo Kabupaten Kota, Kawedanan Tenggeles, PG. 

Rendeng 

10. Apa saja BCB yang belum direvitalisasi pada tahun 2005-2010 

Jawab:  

Omah kapal, Omah Kembar, Masjid Bubar, Masjid Wali Jati 

11. Apa penyebab BCB tidak direvitalisasi? 

Jawab: 

Kesulitan dalam renovasi karena BCB sudah hancur, kesulitan dalam 

faktor biaya dan lain sebagainya 

12. Hal apa yang menentukan alokasi waktu untuk perawatan/pemugaran 

BCB di kudus?  

Jawab:  

Pada perawatan bangunan dilakukan secara rutin, sedangkan 

pemugaran dilakukan jika bangunan terdapat kerusakan. 

13. Upaya-upaya pelestarian apa saja yang telah dilakukan terhadap BCB 

pada tahun 2005-2010? 

Jawab:  

Dengan cara mensosialisasikan pentingnya pelestarian bangunan cagar 

budaya oleh masyarakat, pemberian gaji pada jupel agar lebih giat 

dalam melakukan perawatan. 
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14. Apakah perlu ketrampilan dan pengetahuan khusus dalam perawatan 

BCB? 

Jawab: 

Perlu sekali, karena dalam perawatan bangunan tidak bisa 

sembarangan, karena dapat merusak bangunan cagar budaya. 

15. Dalam bentuk apa saja pelestarian BCB dilakukan?  

Jawab:  

Perawatan rutin, pembersihan pada bangunan, pengecatan kembali, 

dan sebagainya. 

 

2. Kepemilikan (Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta, dan 

Perorangan) 

1. Apakah BCB pernah mengalami revitalisasi? 

Jawab: ya/tidak 

2. Tahun berapa BCB  direvitalisasi? 

Jawab: 2005-2010 

3. Hambatan/kendala apa yang sering dialami dalam revitalisasi BCB? 

Jawab:  

Masalah biaya dan kesulitan dalam perolehan bahan baku bangunan 

4. Bagaimana penanggulangan untuk menangani berbagai kendala yang 

muncul dalam BCB? 

Jawab:  

Berharap agar proses revitalisasi mendapatkan bantuan langsung dari 

pemerintah pusat. 

5. Saran apa menurut anda untuk pemerintah kedepan dalam upaya 

pelestarian BCB di Kota Kudus? 

Jawab: 

Pengurangan pajak pada BCB hendaknya harus segera direalisasikan 

dengan tujuan BCB yang dimiliki secara pribadi diharapkan dapat 
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dikonsentrasikan pada perawatan BCB, adanya bantuan kucuran dana 

dari Pemerintah dalam revitalisasi BCB dapat meringankan beban 

yang ditanggung dalam merenovasi bangunan. 

 

3. Masyarakat 

1. Apa yang anda tau tentang BCB? 

Jawab: 

Peninggalan sejarah masa lalu. 

2. Bagaimana perhatian dan patisipasi anda terhadap BCB disekitar 

anda? 

Jawab:  

a. Masyarakat sekitar BCB yang berupa tempat peribadatan 

biasanya ditunjukan dengan keikutsertaan dalam meramaikan 

tradisi/ritual yang ada, melakukan sembahyang bersama-sama 

di tempat ibadah tersebut (dalam keyakinan yang sama), 

melakukan kerja bhakti setiap bulan tertentu.  

b. Pada masyarakat sekitar tempat pariwisata umumnya bermata 

pencaharian sebagai pedagang, bentuk perhatianya biasanya 

mereka membersihkan sampah yang berasal dari dagangannya, 

dan bagi pedagang yang tidak melakukannya biasanya 

membayar pajak untuk biaya kebersihan, dan  

c. Pada masyarakat yang bermukim di sekitar BCB milik swasta 

maupun perseorangan bentuk perhatianya biasanya 

ditunjukkan dengan peneguran pada orang jail yang sering 

mencoret-coret dinding bahkan merusak bangunan tersebut.  
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3. Apa yang membuat anda peduli terhadap BCB? 

Jawab: 

Karena BCB merupakan peniggalan sejarah yang harus 

dilestarikan dan agar kita dapat membuktikan pada anak cucu kita 

peninggalan sejarah yang ada. 
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Lampiran 7 

 
Wawancara dengan Sutiyono 

(dokumentasi pribadi, 4 Oktober 2012) 

 

 
Wawancara dengan Supani 

(dokumentasi pribadi, 23 Oktober 2012) 



76 

 

Lampiran 8  

Wawancara dengan Pandu 

(dokumentasi pribadi, 17 Oktober 2012) 
 

 
Wawancara dengan Ngasirun 

(dokumentasi pribadi, 17 Oktober 2013) 
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Wawancara dengan Denny Nur Hakim 

(dokumentasi pribadi, 17 Oktober 2013) 
 

 
Wawancara dengan Ninik 

(dokumentasi pribadi, 9 Februari 2013) 

 


