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ABSTRACT Kudus kulon is an area in Kudus, which often called as an Old 
Town. Kudus Kulon is the embrio of Kudus. It is located on the west side of 
Kaligelis River, which separated Kudus as two districts, Kudus Kulon and Kudus 
Wetan. In Kudus Kulon there is a unique traditional settlement, which it houses 
are inside the massive high-wall called kilungan and only can be found in Kudus 
Kulon. The objective of this study is to investigate the concept and the 
arrangement of the buildings inside the kilungan.  

The term kilungan for Kudus people is a common term to mention a physical 
massive high-wall, which rounded the houses and other buildings inside the wall 
especially in Kudus Kulon area. This wall performs as fence or part of the 
buildings, in other word kilungan can be separated or united with the buildings 
inside. The findings of this study is physical form of building arrangement inside 
the kilungan still preserve three things, i.e. kilungan itself, center/ orientation, and 
the existence of the gate. Kilungan is a secure symbol for the people until in the 
present day, that is why they still preserve the existence of this massive high-
wall. The concept of kilungan in Kudus Kulon are safety symbol, social status as 
merchant, there is gender space concept in kilungan and pintu butulan as a 
solution of social interrelation. 
Keywords : Kudus Kulon, kilungan, house inside kilungan 

A. LATAR BELAKANG 

Perkembangan Kudus menjadi daerah setingkat kabupaten diikuti dengan 
perkembangan sosial ekonomi yang pesat karena meningkatnya hasil 
pertanian terutama beras dan gula. Perubahan perekonomian Kota Kudus 
memberikan perubahan di lingkungan permukiman tradisional Kudus. Pada 
akhir abad 19 sampai awal abad 20 saat maraknya industri rokok di Kudus 
Kulon banyak dibangun rumah dan tempat usaha yang dikelilingi dengan 
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pagar tinggi (Wastuwidyawan, 1996). Pagar tinggi yang mengelilingi rumah-
rumah dan bangunan lain  di kota lama Kudus tersebut mempunyai 
ketinggian antara 3-4 meter dan mendominasi daerah kota lama Kudus.  

 
Pagar  tinggi yang mengelilingi permukiman di Kudus Kulon yang berasal dari 
tembok masif terkenal dengan sebutan kilungan. Dalam satu lingkungan 
pagar tinggi atau kilungan terdapat tidak hanya satu rumah saja tetapi terdiri 
dari rumah-rumah dan bangunan lain.  Rumah-rumah yang ada dalam satu 
lingkungan pagar tinggi biasanya masih terikat oleh satu kekerabatan, begitu 
pula dengan rumah-rumah  yang ada di sekitarnya. 
 
Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan di atas, dirumuskan  
masalah penelitian sebagai berikut : seperti apakah konsepsi dan susunan 
bangunan pada rumah di dalam kilungan di  kota lama Kudus?  

 
Ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan pada lokasi penelitian di 
Kota Kudus. Beberapa penelitian  tersebut dilakukan oleh Salam (1977), 
Sahid (1980), Romli (1981), Castles (1982), Darban (1984), Syafwandi 
(1985), Putra (1986), Ismudiyanto dan Atmadi (1987), Riana (1988), Azzah 
(1988), Wardani (1991), Adiati (1993), Wikantari (1994), Sardjono (1996), 
Mu’tasim dan Mulkhan (1998), Hanusz (2000), Triyanto (2001). Beberapa 
penelitian yang dilakukan di Kudus terdapat pustaka yang mendukung pada 
penelitian yang akan dilakukan tetapi belum ada penelitian yang 
memfokuskan pada susunan bangunan yang terdapat dalam rumah di dalam 
kilungan di kota lama Kudus/Kudus Kulon beserta konsepsi yang 
melatarbelakangi. Penelitian yang akan dilakukan ini mempunyai lokus yang 
sama dengan penelitian yang telah lalu yaitu pada Kudus Kulon. Dapat 
dikatakan penelitian ini merupakan lanjutan dari sebagian hasil penelitian 
yang telah dilakukan oleh Wikantari (1994), Sardjono (1996) dan Triyanto 
(2001). 

 

B. METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif naturalistik dengan studi kasus  
rumah di dalam kilungan yang ada di Kudus Kulon atau di Kota Lama Kudus. 
Penelitian naturalistik tidak dituntun oleh teori tertentu tetapi 
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mengabstraksikan realitas ke dalam konstruksi konseptual (Muhadjir, 1996). 
Penelitian naturalistik menggunakan peneliti sebagai alat utama penelitian. 
Susunan bangunan pada rumah di dalam kilungan dapat diobservasi secara 
langsung dan wawancara. Untuk mengungkap makna yang dipahami oleh 
masyarakat Kudus Kulon perlu dilakukan wawancara.  
 
Wilayah yang akan diteliti terletak di kota lama Kudus yang meliputi tujuh 
desa yaitu Kauman, Kerjasan, Langgardalem, Demangan, Janggalan, 
Damaran dan Kajeksan. Kota lama Kudus terletak di Kecamatan Kota 
Kabupaten Kudus Propinsi Jawa Tengah. Batasan wilayah penelitian 
mengacu pada batasan pusat kota lama Kudus menurut penelitian Wikantari 
dan Narumi (1999).  Di kota lama Kudus inilah terdapat permukiman yang 
banyak terdiri dari bangunan dan rumah yang berada dalam satu lingkungan 
pagar tinggi (kilungan ).  

 
Materi Penelitian adalah rumah di dalam kilungan yang ada di kota lama 
Kudus. Unit analisis dalam penelitian ini adalah susunan bangunan yang ada 
di dalam kilungan. Dalam masyarakat Kudus khususnya Kudus Kulon, yang 
disebut dengan kilungan adalah sesuatu yang membatasi area milik 
seseorang (rumah atau bangunan) dengan area jalan atau area milik orang 
lain yang berupa tembok atau bahan lain yang mempunyai  ketinggian 3-4 m. 
Kilungan ini bisa berfungsi sebagai pagar namun juga bisa berfungsi sebagai 
bagian dari bangunan. Pagar tinggi yang berupa tembok masif atau bagian 
dari bangunan inilah yang dinamakan dengan istilah kilungan. Pemilihan 
kasus permukiman berpagar tinggi yang akan diteliti ditentukan di lapangan.  
 
Lingkup kajian pada rumah di dalam kilungan meliputi kajian fisik (berupa 
susunan bangunan di dalam kilungan) dan juga sosial, ekonomi dan budaya 
yang berkaitan dengan fokus yang akan diteliti. Kajian sosial-ekonomi-budaya 
diperlukan untuk memberi makna pada fenomena fisik yang ditemui di 
lapangan. 
 
Dari penelitian di lapangan diperoleh 14 kasus rumah di dalam kilungan. 
Selain itu juga diberi batasan pada rumah-rumah yang telah dihuni oleh 
keturunan lebih dari dua generasi. Pembatasan ini diharapkan akan 
mempermudah mendapatkan data di lapangan. 
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Gambar 1: Sebaran Kasus Penelitian 
(Sumber : Hasil Rekaman, 2003) 

 
Alat utama yang digunakan dalam penelitian adalah manusia/ peneliti sendiri, 
dengan pertimbangan bahwa manusia memiliki kepekaan untuk menangkap 
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nilai emik dan memiliki kepekaan untuk bereaksi secara cepat. Pada saat 
melakukan penelitian di lapangan, manusia sebagai peneliti dapat 
menangkap nilai yang ada di masyarakat dan memiliki kepekaan dalam 
melihat dan menjumpai fenomena yang ada di lapangan sehingga dapat 
langsung memberikan reaksi secara cepat. Dalam melakukan penelitian 
tentang rumah di dalam kilungan di kota lama Kudus peneliti menggunakan 
kamera, buku catatan, tape recorder, peta, alat gambar dan alat ukur. 

 
Penelitian ini menggunakan metode naturalistik, sehingga desain penelitian 
tidak dapat ditentukan pada awal penelitian. Desain penelitian dalam 
penelitian naturalistik ditentukan di lapangan. Penelitian diawali dengan 
survei awal ke lapangan. Dari survei awal tersebut ditemukan sesuatu yang 
dapat mengarahkan pada observasi berikutnya. Survei awal tersebut dapat 
dilakukan beberapa kali untuk dapat lebih melekatkan antara peneliti dengan 
objek yang akan diteliti. Dalam survei awal dapat mulai diamati beberapa hal 
antara lain persebaran rumah dan bangunan yang berpagar tinggi dalam kota 
lama Kudus. Selain itu juga dapat mulai dilakukan wawancara dengan 
beberapa orang yang mengetahui sejarah Kota Kudus ataupun mengetahui  
permukiman yang ada di dalamnya. 

 
Setelah melakukan survei awal, kemudian dilakukan kegiatan inti penelitian 
yang meliputi dua hal yaitu survei fisik-nonfisik dan wawancara. Kegiatan inti 
penelitian diawali dengan penentuan kasus pertama, yaitu rumah-rumah atau 
bangunan yang ada di dalam kilungan. Pemilihan kasus 1 didasarkan pada 
kemungkinan kekayaan tema yang dimilikinya. Akan tetapi tidak menutup 
kemungkinan pemilihan kasus pertama didasarkan pada kemudahan dan 
kelancaran informasi yang akan didapatkan. Setelah ditentukan kasus yang 
dipilih baru kemudian dilihat susunan bangunan yang ada di dalamnya untuk 
kemudian digali dan diungkapkan bentukan fisik tersebut beserta konsepsi 
yang melatarbelakanginya.  
 
Setelah didapatkan  tema yang ditemukan pada kasus berulang beberapa 
kali maka penelitian dihentikan dan dilakukan kategorisasi dan dialog 
temuan-temuan di lapangan. Dari dialog antar tema ditemukan ada beberapa 
hal yang merupakan keterkaitan. Langkah terakhir yang dilakukan adalah 
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mengabstraksikan temuan yang ada secara induktif menjadi teorisasi yang 
sifatnya lokal dan hanya berlaku di Kudus Kulon. 
 

C. TEMUAN DAN PEMBAHASAN    

1. Tema Temuan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, didapatkan 
beberapa tema-tema temuan, yaitu : 

a. Bentuk Kilungan, yaitu gambaran mengenai tembok kilungan yang 
mengelilingi bangunan-bangunan yang ada di dalamnya. Di dalam 
bentuk kilungan ini tersimpan beberapa informasi seperti ketinggian 
kilungan, alasan dan keberadaannya.  

 

 

 

 
 

Kilungan sebagian K4 Kilungan seluruhnya 

Gambar 2: Bentuk Kilungan 

(Sumber : Hasil Rekaman, 2003) 

Tembok kilungan ini mempunyai ketinggian yang berkisar mulai dari 
3,5 m sampai 5 m. Alasan kilungan yang dikemukakan oleh 
penghuni dan pemilik rumah tersebut bermacam-macam, tetapi 
yang disebutkan oleh semua kasus adalah karena alasan 
keamanan. Keberadaan kilungan, maksudnya adalah adanya 
tembok yang menutupi rumah dan bangunan yang ada di dalamnya. 
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Bentuk kilungan ada dua macam yaitu pertama tembok masif semua 
dan kedua tembok masif sebagian. 

b. Bentuk bangunan Utama. Bentuk bangunan utama yaitu 
bentuk/gaya yang dipakai pada rumah tinggal yang meliputi 3 hal. 
Pertama rumah tinggal yang masih berbentuk tradisional 
Kudus/rumah Kudus, kedua rumah tinggal yang asalnya berbentuk 
rumah Kudus kemudian fasadnya diubah tetapi pola rumahnya tidak 
berubah dan ketiga adalah rumah tinggal yang berbentuk 
gedong/eropa. 

c. Fungsi Bangunan di dalam Kilungan.  Ada dua fungsi bangunan di 
dalam kilungan yaitu (a) rumah tinggal; dan (b) rumah tinggal dan 
tempat usaha. Bangunan untuk usaha  biasanya berbentuk 
bangunan sisir atau gudang. Tahun adanya rumah-rumah di dalam 
kilungan ini berkisar mulai tahun 1800 sampai tahun 1930.  

d. Arah hadap bangunan utama yaitu arah hadap rumah yang berada 
di dalam kilungan. Arah hadap dapat digolongkan menjadi dua yaitu 
berdasarkan arah mata angin dan berdasarkan pada objek. 
Berdasarkan arah mata angin, arah hadap bangunan utama ada tiga 
yaitu hadap kidul, kulon dan wetan. Berdasarkan objek, arah hadap 
bangunan utama ada dua yaitu hadap ratan dan hadap latar.  

e. Orientasi bangunan di dalam kilungan. Orientasi ini terbagi menjadi 
dua yaitu arah latar ngarep/halaman depan dan arah latar ngarep 
dan latar mburi. Ruang terbuka yang dimaksud adalah halaman 
yang dijadikan sebagai arah menghadap bangunan-bangunan di 
dalam kilungan dan juga digunakan sebagai tempat apabila ada 
acara di dalam kilungan. Pelaksanaan kegiatan ritual ini dilakukan 
pada ruang tamu/jogosatru dan latar.  

f. Letak pintu masuk terhadap bangunan utama di dalam kilungan ada 
3 yaitu dari arah samping, arah depan dan  arah belakang. Letak 
rumah di dalam kilungan terhadap jalan juga merupakan hal yang 
sangat mempengaruhi perletakan pintu masuk ke dalam kilungan. 
Letak rumah di dalam kilungan terhadap jalan juga bermacam-
macam ada ditepi jalan besar, di tepi jalan kecil dan di tepi gang. 
Gang yang dimaksud adalah jalan kecil yang mempunyai lebar 1 – 
1,5 m. 
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g. Kepemilikan, yaitu hubungan pemilik awal dengan orang yang 
menghuni pada saat ini. Dari tema ini ditemukan dua hal yaitu (a) 
rumah yang dari awal sampai sekarang dihuni oleh orang yang 
masih mempunyai jalur keturunan; (b) rumah yang aslinya milik 
orang lain kemudian dibeli dan diturunkan kepada keturunannya.  

h. Hubungan dengan tetangga. Rumah-rumah yang berada dalam 
kilungan mempunyai hubungan yang erat dengan tetangga, ada 
yang masih terkait saudara namun ada juga yang tidak ada 
hubungan saudara. Pintu penghubung rumah di dalam kilungan 
dengan rumah tetangga merupakan salah satu simbol hubungan 
ketetanggaan yang baik.  

 

2. Analisis Hubungan Antar Tema 

a. Kilungan Pada Rumah Tradisional Kudus 

Maksud kilungan pada rumah tradisional Kudus adalah kasus kilungan 
yang di dalamnya terdapat rumah berbentuk rumah tradisional Kudus. 
Rumah tradisional Kudus yang terdapat di dalam kilungan tidak selalu 
mempunyai bentuk yang persis sama tetapi ada beberapa hal yang 
sama. Misalnya tidak semua rumah mempunyai dua pawon pada sisi 
jogosatru, kadangkala hanya terdapat satu pawon pada  rumah di 
dalam kilungan dan itupun tidak selalu berada pada arah yang sama.  

Arah hadap bangunan utama yang berbentuk rumah tradisional Kudus 
kebanyakan menghadap selatan/ kidul. Alasan yang dikemukakan 
adalah untuk menghindari sengatan sinar matahari. Alasan lain adalah 
karena kegiatan ritual seperti pernikahan dan sungkeman banyak 
dilakukan di dekat gedongan dan menghadap ke selatan.   

b. Kilungan Pada Rumah Kudus Yang Berubah Facade-nya 

Rumah di dalam kilungan pada bagian ini adalah rumah di dalam 
kilungan yang di dalamnya terdapat bangunan utama aslinya rumah 
tradisional Kudus namun sekarang ini facade-nya sudah diubah. 
Perubahan hanya terjadi pada facade namun pola rumah dan tembok 
di bagian dalam masih dipergunakan. Penambahan bagian dalam 
rumah tidak merubah pola.  
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Bentuk rumah kudus yang sudah diubah facade-nya berkaitan dengan 
arah hadap bangunan, orientasi bangunan dan jalan masuk ke dalam 
kilungan. Karena pola rumah tidak berubah maka arah hadap dan 
orientasi juga tidak berubah. Sedangkan jalan masuk ke dalam 
kilungan sedapat mungkin dipertahankan pada arah samping.  

Rumah di dalam kilungan yang telah diubah facade-nya tetap 
mempertahankan arah hadap bangunan ke selatan karena pola rumah 
Kudus masih dipakai. Hal ini akan  berbeda apabila rumah Kudus 
tersebut dirobohkan dan kemudian dibuat bangunan yang  baru, maka 
kebanyakan arah hadap bangunan utamanya akan beralih 
menghadap ke jalan.  

Orientasi bangunan-bangunan termasuk rumah tinggal yang ada 
dalam kilungan adalah ke latar. Hal ini berkaitan dengan arah 
menghadap bangunan-bangunan yang terdapat di dalam kilungan.  

c. Kilungan Pada Rumah Gedong/ Eropa 

Rumah di dalam kilungan yang berbentuk rumah gedong/eropa 
tersebut dibangun dan ditempati mulai sekitar tahun 1900. Rumah 
jenis ini timbul ketika perekonomian di Kudus berkembang dan maju, 
sehingga para pengusaha menginginkan bentuk bangunan yang 
sedang digemari pada masa tersebut. Kebanyakan orang yang 
memiliki rumah jenis ini dahulu adalah orang yang sangat sukses 
karena perdagangan tembakau dan rokok pada awal tahun 1900-an.  

Bentuk rumah eropa sudah tidak lagi menggunakan arah hadap ke 
selatan tetapi lebih mengutamakan arah hadap ke jalan. Rumah 
gedong lebih mudah perawatannya dibandingkan rumah tradisional 
Kudus sehingga bagi mereka tidak masalah menghadapkan 
bangunannya kemana saja. Arah hadap yang mereka pilih adalah 
arah jalan tetapi masih dipertahankan adanya latar di depan rumah 
dan latar yang berfungsi sebagai orientasi bangunan. 

Rumah di dalam kilungan yang berbentuk Eropa/gedong 
mengutamakan rumahnya menghadap ke jalan. Walaupun arah hadap 
bangunan utama memakai acuan  jalan tetapi ternyata masih 
memandang perlu adanya latar di depan rumah.  
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3. Tipologi 

a. Tata Fungsi 

Tabel 1. Tipe-tipe Berdasarkan Tata Fungsi 

Kategori Tipe 1 Tipe 2 

Fungsi rumah di 
dalam kilungan 

sekarang ini 

Fungsi rumah di dalam 
kilungan sebagai rumah 

tinggal dan tempat usaha 

Fungsi rumah di dalam 
kilungan sebagai rumah 

tinggal 

Kasus 
K5, K7, K8, K9, 

K10, K11, K12, K13 
K1, K2, K3, K4, K5, K14 

(Sumber : Analisis, 2003) 

b. Orientasi 

Tabel 2. Tipe-tipe Berdasarkan Orientasi 
 

Kategori  Tipe 1 Tipe 2 

Orientasi 
bangunan di 
dalam 
kilungan 
 

Orientasi terpusat pada latar 
ngarep 

Orientasi terpisah pada latar ngarep 
dan latar mburi 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kasus 
K1, K2, K3, K7, K8, K9, 

K11, K12, K13, K14 
K4, K5, K6, K10 

(Sumber : Analisis, 2003) 

 
 

Rumah tinggal  

Rumah tinggal  dan 
bangunan usaha  

Bangunan lain   Kamar mandi 
dan sumur  

Pintu  
masuk  

Latar mburi 

Latar ngarep 

Rumah tinggal  

Bangunan usaha  

Bangunan 
lain  

Latar ngarep 
Pintu  masuk  
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c. Letak Bangunan Utama di Dalam Kilungan 

Tabel 3. Tipe-tipe Berdasarkan Letak Bangunan Utama di dalam Kilungan 

Kategori  Tipe 1 Tipe 2 
Letak 
bangunan 
utama di 
dalam 
kilungan 

Di ujung utara Di tengah lahan kilungan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kasus 
K1, K2, K3, K7, K8, K9, 

K11, K12, K13, K14 
K4, K5, K6, K10 

(Sumber : Analisis, 2003) 

d. Letak Pintu Masuk 

Tabel 4 Tipe-tipe Berdasarkan Letak Pintu Masuk terhadap Bangunan Utama 

Letak pintu masuk terhadap bangunan utama di dalam kilungan 

Tipe 1 Tipe 2 Tipe 3 

Di samping Di depan Di belakang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

K1, K2, K3, K4, K10,  
K11, K12, K13, K14 

K5, K6, K9 K7, K8 

Latar  

Latar  

Latar  

U 

S 

tengah 

Bangunan 
utama 

Bangunan 
utama 

Bangunan 
utama 

samping 

depan 

belakang 

(Sumber : Analisis, 2003) 
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e. Susunan Bangunan di Dalam Kilungan 

Tabel 5 Tipe-tipe Berdasarkan  Susunan Bangunan di dalam Kilungan 

 

Susunan bangunan di dalam kilungan 

Tipe 1 Tipe 2 Tipe 3 

 

 

 

 

 

  

K1, K2, K3, K7, K8, K9, 
K11, K12, K13, K14 

K4, K10, K5, K6 

 (Sumber : Analisis, 2003) 
 
 

4. Teorisasi 

a. Proses Terbentuknya Rumah di Dalam Kilungan 

Permukiman asli masyarakat Kudus kulon berupa permukiman deret 
yang terdiri dari beberapa rumah dan bangunan penunjang yang ada 
didepannya. Beberapa rumah tersebut disatukan dan berpusat pada 
latar serta diberi pembatas pagar tanaman. Seiring dengan 
perkembangan perekonomian di Kudus Kulon, mulai dibangunlah 
rumah-rumah yang dikelilingi dengan tembok masif yang tinggi. 
Tembok masif ini bisa merupakan pagar atau bagian dari bangunan 
dan disebut dengan istilah kilungan.  

Pada saat membangun rumah tunggal di dalam kilungan, konsep 
adanya pusat dalam permukiman kembali diterapkan. Penerapan 
konsep tersebut adalah dengan tetap dipertahankannya latar yang 
merupakan orientasi bangunan di dalam kilungan.  Perkembangan 

Bangunan 
utama 

Bangunan 
utama 

 

Latar 

Latar 

Kamar 
Mandi dan 
sumur 
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yang kemudian terjadi dengan semakin berkembangnya 
perekonomian, bangunan yang ada di dalam kilungan menjadi 
bertambah. Ternyata latar sebagai perwujudan pusat masih 
dipertahankan. Di dalam benak masyarakat Kudus kulon, latar adalah 
elemen yang merupakan perwujudan dari ‘pusat’ atau orientasi 
permukimannya.  

Penunjukan arah yang dianut orang-orang yang menghuni rumah di 
dalam kilungan merupakan perwujudan dari pusat  bangunan di dalam 
kilungan yang telah melekat. Mereka terbiasa menunjukkan arah 
depan adalah arah latar dan belakang adalah semakin menjauhi latar.  

Latar ngarep mempunyai fungsi yang lebih penting daripada latar 
mburi. Hal ini berkaitan dengan fungsi utama yang terdapat di dalam 
kilungan yaitu sebagai rumah tinggal. Bagian yang paling sering 
digunakan untuk tempat kegiatan adalah latar ngarep dengan prioritas 
pada bagian latar yang berada paling dekat dengan rumah. 
Berdasarkan beberapa hal tersebut dapat disimpulkan bahwa bagian 
dari latar yang paling penting adalah yang terdekat dengan rumah 
tinggal. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan di latar seperti 
kegiatan kultural, sosial kemasyarakatan dan perekonomian.  

Kegiatan kultural dapat dilihat pada pelaksanaan ritual kehidupan 
manusia yaitu acara kelahiran, khitanan, pernikahan dan kematian. 
Pada waktu kegiatan dilakukan, yang diperbolehkan untuk memasuki 
ruang jogosatru adalah pihak keluarga dan tetangga dekat. Untuk 
tamu dari saudara jauh atau tetangga akan berada di latar dengan 
prioritas keluarga akan berada paling dekat dengan rumah tinggal dan 
semakin jauh dari rumah maka hubungan antara tamu dengan pemilik 
rumah semakin jauh atau hubungan biasa. Beberapa hal tersebut 
menegaskan bahwa perletakan kegiatan di latar ngarep akan 
mengikuti lokasi kegiatan inti. Seperti kegiatan kultural akan berada 
dekat dengan rumah karena ada sebagian kegiatan yang dilakukan di 
dalam rumah. Dalam hal ini terlihat adanya hirarki fungsi bangunan di 
dalam kilungan. Latar ngarep merupakan perwujudan pusat dan pusat 
pada latar tidak berada tepat di tengah melainkan agak condong 
mendekati rumah tinggal. Semakin dekat latar dari rumah maka latar 
tersebut menjadi bagian yang lebih penting. 
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Kegiatan yang paling sering dilakukan di latar ngarep dan di dalam 
rumah tinggal adalah kegiatan kultural dan kegiatan sosial 
kemasyarakatan. Kegiatan kultural meliputi kegiatan daur hidup 
manusia mulai lahir sampai setelah mati. Pernikahan adalah kegiatan 
yang selalu dilakukan di dalam rumah dan di latar serta melibatkan 
banyak pihak. Prosesi pernikahan dimulai dengan acara akad nikah 
yang biasanya hanya dihadiri oleh laki-laki. Pada saat akad nikah, 
pengantin, wali, saksi serta saudara dekat ada di dalam ruang 
jogosatru. Para undangan yang tidak mendapat tempat di jogosatru 
dapat duduk di latar, tetapi saat pembacaan akad nikah diusahakan 
sebisa mungkin para undangan dapat melihat pasangan pengantin. 
Saat itu semua yang ada di jogosatru duduk lesehan dan para 
undangan yang ada di latar duduk di kursi. Acara selanjutnya adalah 
sungkeman yang dilakukan pengantin kepada orang-orang tua.  

Acara sungkeman dilakukan pada ruang gedongan yang 
dilatarbelakangi ukiran pada gedongan. Pada masa sekarang ini acara 
sungkeman tidak selalu diadakan di gedongan tetapi kadang dilakukan 
juga di jogosatru dengan tetap membelakangi gedongan. Acara 
resepsi pernikahan dilakukan setelah akad nikah selesai dan dihadiri 
oleh tamu wanita. Susunan tamu wanita pada saat resepsi juga seperti 
pada saat akad nikah. Pengantin disandingkan di depan pintu yang 
menghubungkan antara jogosatru dan gedongan. 

Kegiatan lain yang dapat diamati adalah pada saat kematian. Jenazah 
akan disemayamkan di ruang jogosatru pada sisi paling barat. Hal ini 
akan memudahkan orang yang melayat untuk ikut mensholati jenazah. 
Keluarga dekat akan berada di dekat jenazah yaitu di ruang jogosatru 
dan para tamu yang melayat berada di pawon atau latar ngarep. Pada 
saat tersebut, para tetangga akan membantu orang yang sedang 
ditimpa musibah dengan memasakkan atau memberi hidangan 
kepada tamu yang hadir melayat. Jenazah kadang juga disholatkan di 
masjid terdekat sebelum dibawa ke pemakaman. 

 

 



Rumah Di Dalam Kilungan Di Kota Lama Kudus (Anisa) 

 

                                                                                                                                                           43 

copyright 

b. Sistem Nilai Yang Mendasari Konsep Rumah di Dalam Kilungan 

  1). Rasa Aman 

Rumah di dalam kilungan terbentuk karena faktor ekonomi yang 
menjadikan terbentuknya masyarakat yang individual dan menjaga 
keamanan serta privasinya. Dengan semakin berkembangnya 
perekonomian maka dibutuhkan suatu elemen yang dapat menjaga 
harta dan barang dagangan yang dimilikinya. Kilungan merupakan 
simbol  rasa aman. Pada akhirnya kilungan hanya merupakan simbol 
karena banyak kegiatan di dalam kilungan yang telah berubah.  

2). Pragmatisme dan Simbol Status 

Pada masyarakat Kudus Kulon tidak dikenal adanya kelompok 
bangsawan ataupun strata sosial yang lain. Rumah-rumah yang ada 
di Kudus kulon termasuk juga rumah di dalam kilungan merupakan 
perwujudan dari kesuksesan di bidang perekonomian. Pada 
masyarakat Kudus Kulon gelar yang menonjol di kalangan 
masyarakat adalah gelar haji dan pedagang. Kilungan merupakan 
perwujudan dari keekslusifan suatu golongan yaitu golongan 
pengusaha. 

3). Elemen Dasar dan Orientasi Massa Bangunan 

Dalam  satu kilungan minimal terdapat beberapa elemen yaitu rumah 
tinggal, bangunan sisir, kamar mandi dan sumur, latar, bangunan lain 
yang difungsikan sebagai tempat tinggal serta pintu yang dijadikan 
tempat keluar masuk. Kilungan,   orientasi dan pintu masuk 
merupakan tiga elemen yang dipertahankan oleh rumah di dalam 
kilungan di Kudus Kulon. Kilungan merupakan simbol rasa aman. 
Orientasi adalah hal yang dibutuhkan oleh orang Kudus Kulon dalam 
membuat rumah dan permukimannya serta diwujudkan dalam bentuk 
latar. Pintu masuk rumah di dalam kilungan merupakan elemen yang 
sangat penting.  

4). Tembok Masif dan Solusi Hubungan Sosial 

Adanya kilungan yang mengelilingi rumah tidak menjadikan 
hubungan dengan tetangga terganggu. Ada beberapa kegiatan 
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komunal yang menyatukan mereka bersama dan juga ditunjang oleh 
adanya pintu penghubung. Pintu penghubung merupakan elemen 
yang tidak selalu ada di rumah di dalam kilungan. Pintu tersebut juga 
tidak menunjukkan hubungan saudara dengan tetangga. Selain itu 
pintu penghubung merupakan salah satu simbol hubungan baik dari 
rumah di dalam kilungan dengan tetangganya.  

5). Pemisahan dan Hubungan Antar Ruang 

Rumah dalam konsep masyarakat Kudus adalah tempat yang bersih 
dan semua bagian boleh dipergunakan untuk beribadah. Perletakan 
kamar mandi dan sumur dipisahkan dari rumah pada rumah Kudus 
karena mereka menganggap rumah adalah sesuatu yang bersih dan 
di dalam semua ruang boleh digunakan untuk sholat. Kerena itulah 
tidak ada musholla dalam rumah Kudus. Kamar mandi dan sumur 
diletakkan di bagian depan supaya sebelum orang masuk di dalam 
rumah dapat menyucikan diri dahulu.  

Rumah Kudus memiliki pembagian ruang antara laki-laki dan 
perempuan. Salah satunya tercermin pada perletakan kamar mandi 
dan sumur yang selalu mengikuti pawon. Hal ini berhubungan 
dengan pembagian daerah wanita dan laki-laki dalam rumah Kudus.   

D. KESIMPULAN      

Istilah kilungan merupakan istilah yang umum digunakan oleh masyarakat 
Kudus Kulon untuk menyebutkan bentukan fisik berupa tembok masif tinggi 
yang mengelilingi rumah tinggal dan bangunan lain yang ada di dalamnya. 
Istilah kilungan ini hanya berlaku pada bangunan yang ada di Kudus Kulon. 
Tembok tersebut bisa merupakan pagar yang mengelilingi rumah atau bisa 
juga berupa bagian dari rumah.   

Susunan bangunan yang ada di dalam kilungan sangat khas karena 
bangunan-bangunan dalam kilungan tersebut mempunyai orientasi ke latar. 
Aslinya di dalam kilungan terdapat bangunan rumah tinggal, kamar mandi 
dan sumur, dan bangunan untuk usaha. Pada awal berdirinya rumah-rumah 
kilungan yang ada di Kudus Kulon ini ada dua fungsi yang terdapat di 
dalamnya yaitu fungsi sebagai rumah tinggal dan fungsi usaha. Sekarang ini 
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bentukan fisik di dalam kilungan masih sama tetapi kebanyakan fungsi yang 
terdapat di dalamnya sudah berubah.  

Dalam bentukan fisik susunan bangunan dalam kilungan, ada tiga hal yang 
masih dipertahankan oleh masyarakat Kudus Kulon yaitu kilungan, pusat/ 
orientasi  dan adanya pintu. Kilungan adalah simbol rasa aman yang masih 
dirasakan oleh penghuni rumah sampai sekarang ini. Penghuni menganggap 
bahwa kilungan adalah hal yang penting dalam membangun rumah sehingga 
konsep tersebut akan dibawa kemanapun orang tersebut berada.  

Masyarakat Kudus Kulon yang ada sekarang ini sudah mengalami pengaruh 
dari luar sehingga berpengaruh pada pergeseran pemaknaan bentukan fisik 
yang ada di dalam tempat tinggalnya. Pada awalnya masyarakat Kudus 
Kulon adalah suatu masyarakat yang khas, dimana mereka menjaga 
kekhasan tersebut. Mereka lebih dikenal dengan sebutan jigang, yaitu dalam 
kehidupannya sangat terkait dengan ajaran agama dan perdagangan. Untuk 
menjaga keekslusifan ini mereka mengabut perkawinan endogami.  

Pada akhirnya faktor ekonomi-lah yang ternyata paling berpengaruh pada 
bentukan fisik kilungan dan rumah tinggalnya disamping faktor lain seperti 
nilai-nilai sosial budaya dan termasuk didalamnya nilai agama. Seperti yang 
telah dijabarkan sebelumnya bahwa hal yang pertama kali melatarbelakangi 
adanya kilungan adalah karena fungsi yang terdapat di dalamnya dan bentuk 
rumahnya. Secara umum dapat dikatakan orang-orang yang mempunyai 
bentuk rumah di dalam kilungan dahulu adalah orang yang sukses di bidang 
perekonomian. Namun di samping itu, kilungan tersebut juga semakin 
memperkuat makna ketertutupan bagi orang Kudus. sifat asli orang Kudus 
Kulon adalah tertutup dan hal itu diwujudkan oleh bentukan fisik rumahnya. 
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