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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA 

 

 

1.1 Perlindungan Hukum terhadap Bangunan Bersejarah di Kota 

Salatiga  

Mengacu pada kajian akademis dari penyusunan Peraturan 

Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan 

Pelestarian Cagar Budaya Daerah, berikut sejumlah data bangunan 

bersejarah yang diduga sebagai cagar budaya maupun yang telah 

ditetapkan sebagai cagar budaya yang ada di Kota Salatiga: 

 

Tabel 3.1. Bangunan Bersejarah di Kota Salatiga 

Cagar Budaya Kawasan Sukowati dan sekitar Lapangan Pancasila 

Sejak jaman pemerintahan Gemeente Salatiga tahun 1917, jalan 

Letjen Sukowati ini disebut Regent laan, karena di sekitar alun-alun 

Pancasila sekarang menjadi pusat pemerintahan wilayah Salatiga. Lebih-

lebih setelah gedung milik van Heekeren dipergunakan sebagai kantor 

pemerintah. Sekitar Regent laan ini jaman dulu ditempati atau diatur oleh 

pemerintah Belanda sebagai tempat tinggal orang-orang Cina. 

Kewarganegaraan orang Cina termasuk warga negara Eropa/ Timur Asing. 

Oleh karena itu bentuk fisik bangunan di sekitar jalan tersebut memiliki 

ciri-ciri campuran antara arsitektur Eropa dan Cina. Kondisi fisik bangunan 

sebagian masih terawat dengan baik, tetapi sebagian besar telah berubah 

menjadi pertokoan. 

Nama Cagar Budaya Deskripsi 
3.2. Gedung CHTH 
(Chung Hwa Tsung Hwee) 
 

 

 

 

Gedung bertingkat dengan lantai atas 
dari kayu jati ini dibangun oleh Laskar 
Kasunanan Surakarta pada tahun 1890 
dengan teknik arsitektur campuran antara 
Cina dan Eropa dan menggunakan atap 
pelana. Bentuk-bentuk relief interior sangat 
menarik. Semula gedung ini dipergunakan 
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untuk tempat tinggal seorang bangsawan 
keraton keturunan Cina yang tertarik 
bertempat tinggal di Salatiga karena  sejuk, 
indah serta nyaman. 

Sesudah tahun 1950, gedung ini beralih 
kepemilikan ke tangan organisasi orang-
orang Cina yang ternama CHTH (Chung 
Hwa Tsung Hwee). Organisasi sosial 
budaya dengan berbagai kegiatan. Tahun 
1966 gedung ini merupakan salah satu 
gedung yang dikuasai oleh pemerintah 
daerah karena disinyalir ada indikasi 
keterlibatan pengurus Baperki dalam 
gerakan G 30 S/ PKI. Gedung bekas CHTH 
ini kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah 
untuk kantor IDAKEB (Inspeksi Daerah 
Kebudayaan) yang dipimpin oleh 
Sudomosekti, BA dan diteruskan oleh Ki 
Adi Samidi sebelum pindah ke Kantor 
Depdikbud di Jl. Diponegoro no. 3.  

Gedung CHTH ini sekaligus 
dimanfaatkan pula untuk tempat siaran 
Radio Amatir YDA 7 C2, Kantor Koperasi, 
Kantor Perpustakaan Daerah dan terakhir 
dijadikan Pusat Promosi Dekranasda Kota 
Salatiga. Keunikan dan keindahan bangunan 
serta, interior gedung sebagian besar dapat 
dilihat pada foto-foto di bawah ini. 

 

 

 

 

 

- Lantai marmer beraneka motif 
bagaikan permadani 

- Pintu dalam bergaya Eropa  berbentuk 
½ lingkaran dilapisi marmer dengan 
tiyang pintu batu dibalut kayu jati yang 
artistik.  
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3.3. Klentheng 

Amurwabhumi 

 

 

 

 

 

Bangunan kuno Klentheng Amurwa-
bhumi ini sampai saat ini masih 
dimanfaatkan sebagai tempat ibadah bagi 
orang-orang Tionghoa/ Cina yang masih 
patuh pada tradisi leluhur dan tidak 
memeluk agama lain.  

Bangunan Klenteng Amurwabhumi ini 
menurut catatan dibangun tahun 1872 
secara gotong royong masyarakat Cina. Hal 
ini dapat dibaca pada prasasti berbahasa 
Mandarin. Di sini terdapat nama-nama 
dermawan. Bentuk Arsitektur Bangunan 
Klenteng Amurwabhumi sama dengan 
bentuk bangunan klenteng-klenteng lain 
yang ada di beberapa daerah dengan atap 
berbentuk perahu/ bahtera. Filsafat perahu/ 
bahtera adalah gambaran kehidupan 
manusia harus berani menghadapi 
gelombang laut yang selalu tidak ada 
kepastian.  

Pada awal pembangunan Klenteng 
Amurwabhumi ini menggunakan bahan 
beton dan kayu jati. Namun sejak tahun 
1989 mulai diperbaiki karena kayu-kayu jati 
yang telah kropos/ rusak.  
Bangunan Klenteng Amurwabhumi ini 
terdiri dari : 
a. Bangunan induk untuk pemujaan Dewa 

Amurwabhumi  
Di dalam bangunan induk ini terdapat 4 
(empat) altar yang dilengkapi dengan 
patung dewa-dewi.  
Di depan bangunan induk terdapat 2 
(dua) tempat abu yang disebut Hio Lo.  
Ornament dalam bangunan induk 
Klenteng Amurwabhumi sangat 
beragam dan masing-masing memiliki 
makna filosofi kehidupan manusia, 
seperti : 
1) Simbol Ying-Yang, yang 

melukiskan bahwa kehidupan 
manusia selalu ada pertentangan 
antara baik dan jahat.  

2) Simbol genta/ lonceng yang 
melukiskan bahwa dalam 
kehidupan manusia selalu 
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menghadapi kesulitan.  
b. Bangunan tambahan di lokasi Klenteng 

Amurwabhumi antara lain perpustakaan 
dan ruang pertemuan.  
NB. Bentuk arca-arca/ patung dewa-
dewi dalam klenteng hampir semuanya 
diletakkan di atas altar setinggi 107 cm, 
sehingga dalam pelaksanaan ritual 
pemujaan orang/ umat harus berdiri.  
Bagi masyarakat Cina/ Tionghoa pada 
umumnya, ternyata fungsi Klenteng 
dimanfaatkan sebagai tempat 
pemeliharaan/ pelestarian budaya 
leluhur. Kursus bahasa Mandarin, 
pertunjukan Wayang Potehi, permainan 
Liong dan Barongsai. Kebudayaan Cina 
pernah dilarang di Indonesia sejak 
terjadinya peristiwa G 30S/ PKI. 
Namun sejak Gus Dur menjadi 
Presiden RI yang ke 4, direhabilitir 
bahkan Khong Hu Chu disahkan 
sebagai salah satu agama resmi 
Indonesia.  

3.4. Gedung Pemerintah 
Kota Salatiga  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rumah tinggal van Heekeren (seorang 
pengusaha) ini menempati areal + 5.000 m2, 
dengan bangunan pokok + 600 m2 dibangun 
pada pertengahan abad ke 19. Bangunan 
yang mirip benteng ini memiliki arsitektur 
bergaya Renaisance yang berkembang di 
Eropa pada abad 13 sampai dengan 16. 
Salah satu ciri bangunan yang 
menggunakan arsitektur Renaisance ialah 
adanya bentuk bangunan dengan garis-garis 
horizontal dengan pintu-pintu dan jendela 
besar. Bangunan inti terdiri dari bangunan 
induk yang dilengkapi dengan ruang tamu 
yang khas Eropa.  

Bagian atas gedung berbentuk selasar 
rata dengan dibatasi oleh pagar besi. 
Tempat ini sering digunakan untuk santai/ 
istirahat sambil melihat pemandangan Rawa 
Pening.  

Pada waktu pertempuran Ambarawa 
melawan pasukan Belanda yang dibantu 
oleh tawanan perang Jepang, gedung ini 
dipergunakan sebagai basis pertahanan 



66 
 

pasukan yang dipimpin oleh Divisi RM. 
Jatikusumo dari Solo. Setelah dibeli oleh 
pemerintah dengan harga Rp.300.000,00 
(waktu itu) lalu dipergunakan sebagai pusat 
pemerintahan Salatiga, sedangkan kantor 
lama di Jl. Diponegoro 1 dipergunakan 
untuk Rumah Dinas Walikota sampai 
sekarang. Kondisi phisik bangunan masih 
bagus, terawat dengan baik. Halaman yang 
luas di depan kantor sering dimanfaatkan 
untuk berbagai kegiatan. Dan ketika gedung 
DPRD Salatiga belum dibangun, di 
belakang gedung induk dibangun untuk 
ruang sidang DPR dan rapat-rapat penting. 
Bangunan baru kurang mendukung gedung 
induk.  

3.5. Hotel Slamet 
 

 

 

 

 

 

Pembangunan Hotel Slamet ini 
dibangun pada tahun 1918. Bangunan induk 
masih asli berarsitektur campuran antara 
bangunan Cina dan Belanda. Bagian depan 
menjorok ke depan. Hotel ini kurang 
terawat, dan kumuh karena ditinggalkan 
pemiliknya. Ruang-ruang hotel tambahan 
masih dimanfaatkan oleh pedagang-
pedagang keliling dengan biaya yang 
murah, karena letaknya yang berdekatan 
dengan pasar. 

3.6. Gedung GKJTU 
(Gereja Kristen Jawa 
Tengah Utara) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gereja Kristen Jawa Tengah Utara ini 
dibangun pada tahun 1918. Waktu yang tak 
lama setelah Salatiga ditetapkan sebagai 
Gemeente pada 1 Juli 1917. Bangunan ini 
memiliki struktur Eropa pada abad 
pertengahan, dengan bangunan menjulang 
tinggi, ramping dengan jendela-jendela  
yang dekoratif bergaya Eropa. Bangunan ini 
letaknya sangat strategis karena dekat 
dengan alun-alun dan Kantor  Dinas 
Walikota Salatiga. Bangunan ini menempati 
areal seluas 2.750m2. Sedangkan luas 
bangunan gereja seluas 205 m2. Kondisi 
fisik bangunan masih utuh, terawat dan 
sudah beberapa kali mengalami perbaikan 
ringan. Interior jendela bergaya gotik. 
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3.7. Gedung Pakuwon 
 
 
 
 
 

Masyarakat Salatiga menyebut gedung 
Pakuwon, karena tanah tersebut merupakan 
bekas rumah Akuwu Kalicacing. Pada 17 
Maret 1957, di rumah akuwu Kalicacing  ini 
dilangsungkan penandatanganan perjanjian 
antara Sunan Pakubuwono III dengan 
Raden Mas Said yang disaksikan oleh Patih 
Suryanegara (selaku Wakil Sultan 
Hamengkubuwono I) dan wakil dari VOC 
Nicholas Harting (GUBERNUR Hindia 
Belanda wilayah timur).  Perlu untuk 
diketahui secara logis/ nalar bahwa sampai 
dengan abad ke 18 bangunan-bangunan 
rumah di Salatiga masih menggunakan 
rumah Joglo dengan atap daun rumbia dan 
damen. Jadi bangunan gedung seperti yang 
masih berdiri kokoh di tempat tersebut baru 
dimulai pada pertengahan abad ke 19. 
Orang-orang Belanda yang kaya baru 
berbondong-bondong untuk bertempat 
tinggal di Salatiga, setelah Salatiga 
ditempati oleh pasukan Artileri Gunung II 
(A II Bg) tahun 1808. Sebagian besar 
mereka bertempat tinggal di Tangsi/ 
kampement A II Bg, karena merasa lebih 
aman. 

Dalam perjanjian Salatiga tidak ada 
keputusan yang membagi Kasunanan 
Surakarta menjadi 2 (dua) kerajaan. Yang 
terjadi adalah Raden Mas Said/ Pangeran 
Sambernyawa menghentikan perlawanan-
nya terhadap Sunan Pakubuwono III. Oleh 
karena itu Sunan Pakubuwono III, berkenan 
mengangkat : 
a) Raden Mas Said sebagai Pangeran Miji/ 

Merdika dengan gelar KGPAA 
(Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya) 
Mangkunegoro I.  

b) Sebagai Pangeran Merdika maka 
diperkenankan mendirikan pura (bukan 
kerajaan) di wilayah Ibu Kota Kerajaan 
Surakarta.  

c) KGPAA Mangkunegoro I diwajibkan 
menghadap Sunan setiap hari Senin, 
Kamis dan Sabtu. 

d) Kepada KGPAA Mangkunegoro I 
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diberikan tanah seluas 4.000 cacah, 
yang meliputi tanah Keduwang, Laroh, 
Matesih dan sebagian wilayah Gunung 
Kidul.  

e) KGPAA  Mangkunegoro tidak 
diperkenankan : 
- Membuat Sitihinggil/Balewitana 
- Membuat Alun-alun dan menanam 

Waringin Kurung 
- Membuat Benteng 
- Menjatuhkan hukuman mati. 
Pemilihan tempat perjanjian di Salatiga 

dengan mempertimbangkan bahwa : 
Salatiga merupakan daerah kekuasaan VOC 
(lihat Perjanjian Ponorogo 17 Nopember 
1743), sehingga keamanan masing-masing 
peserta akan terjamin bila perjanjian gagal. 
Tempat perjanjian (Rumah akuwu 
Kalicacing) terbuka, sehingga masing-
masing pengikut/ pasukan secara langsung 
dapat mengikuti jalannya rapat.  
Sedangkan gedung yang disebut gedung 
Pakuwon sekarang ini dibangun sesudah 
pembangunan rumah Baron van Heekeren 
oleh seorang pegawai perkebunan pada 
pertengahan abad ke 19. Pada jaman 
penjajahan Jepang gedung dipergunakan 
markas pasukan Jepang dan sesudah 
proklamasi dipergunakan markas Divisi IV 
pimpinan Pangeran Jatikusumo sebelum 
terjun dalam pertempuran Ambarawa.  

Sebelum Jepang menguasai Salatiga, 
gedung Pakuwon ini pernah ditempati oleh 
Bupati Grobogan yang bernama Raden Mas 
Sunarto. Keadaan phisik bangunan gedung 
Pakuwon memiliki ciri khas bangunan 
Belanda, yaitu dengan bentuk fondasi batu 
kali, pilar-pilar tembok gaya arsitektur 
jaman Renaisance, lantai ubin, atap sudah 
dari genting. Saat ini kondisi gedung tidak 
terawat.  

3.8. Komplek POLRES 
0932 Salatiga  
 
 
 

Komplek Polres 0932 yang terletak di 
sebelah utara Alun-Alun Pancasila dibangun 
tahun 1810 pada masa Pemerintahan Bupati 
R. Tumenggung Prawirokusumo (kelak 
terkenal degnan sebutan Bupati Seda Amuk 
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kondisi sekarang 

(meninggal dunia pada waktu terjadi 
kemelut)). Sejak tahun 1917, ketika Salatiga 
dipimpin oleh seorang Assisten Residen 
berkebangsaan Belanda, maka kedudukan 
bupati diturunkan status wilayah hanya 
sebagai Regentschap, sehingga hanya 
dipimpin oleh seorang Patih.  
Catatan : Assisten Residen tidak mau 
memiliki kedudukan sejajar dengan pejabat 
pribumi. Oleh karena itu masyarakat lebih 
mengenal sebagai komplek Kepatihan/ 
tempat tinggal seorang patih.  

Komplek Polres 0932 Salatiga terdiri 
dari 2 (dua) bangunan pokok, yaitu pendapa 
Joglo dan tempat tinggal. Sesuai dengan tata 
kota, maka tempat tinggal seorang pejabat 
kerajaan tentu di depan tempat tinggal pasti 
terdapat Alun-Alun dan ditanami pohon 
beringin.  
NB. Alun-alun Pancasila waktu dulu terbagi 
menjadi 4 (empat petak) dengan 4 buah 
pohon beringin.  
Bentuk bangunan Polres 0932 Salatiga 
memiliki ciri bangunan tradisi Jawa (rumah 
Joglo) dan gaya arsitektur Eropa yang sudah 
menggunakan tembok bata dan rumah 
tinggal yang beratapkan perisai serta 
memiliki doorloop.  

Kondisi fisik bangunan komplek ini 
telah mengalami renovasi dengan 
penambahan beberapa bangunan di sekitar 
bangunan pokok, karena menyesuaikan 
dengan fungsi sebagai Kantor Polisi Sektor 
0932 Kota Salatiga. Perubahan yang 
kelihatan adalah pendopo sudah ditutup 
dengan dinding.  
Bangunan Joglo di depan kantor Polres 
0932 Salatiga ini merupakan jenis arsitektur 
Jawa yang saat ini telah mengalami 
beberapa kali renovasi fisik yang 
disesuaikan dengan kebutuhan. Ruangan 
rumah yang berukuran panjang 24 m, lebar 
24 m dan memiliki ketinggian 12 m ini telah 
tidak dalam keadaan terbuka lagi. Sampai 
dengan tahun 1968, jalan masuk ke pendopo 
ini melalui perempatan alun-alun Pancasila 
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yang rindang dengan tumbuhnya 4 (empat) 
pohon beringin sebagai lambang kekuasaan. 
Dalam catatan sejarah terbentuknya pondok 
perawatan Salib Putih, alun-alun ini 
dimanfaatkan untuk pendirian barak-barak 
pengungsi akibat meletusnya gunung Kelud 
1901. Perubahan bentuk pendopo Polres 
hanya pada penambahan dinding. Bangunan 
asli masih utuh. 

Pendopo Polres 0932 ini memiliki 
catatan sejarah yaitu diawalinya program 
pembangunan infra struktur bagi 
kepentingan pribumi di Salatiga. Pada tahun 
1919, isteri Gubernur Jenderal Limburg 
Stirum yang berkunjung ke Salatiga untuk 
menikmati kesejukan dan keindahan kota 
Salatiga dimanfaatkan oleh Burgermister 
untuk upacara peletakan batu pertama 
pembangunan infrastruktur di Salatiga, 
seperti : tempat-tempat pendidikan bagi 
pribumi, rumak sakit, penataan jalan-jalan, 
irigasi, penyediaan air minum dari mata air 
Senjoyo tahun 1921, penerangan jalan dan 
perumahan, tempat pemakaman, 
pemotongan hewan, dsb. Pembangunan 
infrastruktur di atas merupakan antisipasi 
pelaksanaan pembangunan hasil keputusan 
Dewan Daerah tahun 1907. Sedangkan 
realisasi pembangunan akan dilaksanakan 
pada tahun-tahun berikutnya.  

Cagar Budaya Kawasan Jalan Diponegoro 
Pada jaman pemerintahan Hindia Belanda, kota Salatiga merupakan 

salah satu kota pilihan untuk tinggal atau beristirahat bagi orang-orang 
Eropa atau Timur Asing. “de Schoonste Stad van Midden Java”, merupakan 
daya tarik bagi orang-orang kaya untuk datang dan menikmati keindahan, 
kesejukan Salatiga. Kawasan Jl. Diponegoro yang masih bernama 
Tuntangse weg merupakan kawasan perumahan kaum elite. Kawasan 
sepanjang Jl. Diponegoro hanya boleh ditempati/ dibangun orang-orang 
Eropa, Timur Asing dan orang-orang pribumi yang memiliki penghasilan 
minimal setara dengan penghasilan pegawai orang Eropa kategori golongan 
gaji A (gaji tertinggi). Tidak mengherankan apabila sampai saat ini masih 
kita temukan berbagai bentuk bangunan yang memiliki nilai arsitektur 
tinggi dan unik. Kawasan Jl. Diponegoro masih kita dapati berbagai jenis 
bangunan dengan bentuk-bentuk arsitektur Eropa, Timur Asing, Indo-Eropa 
maupun tradisi.  
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Nama Cagar Budaya Deskripsi 
3.9. Rumah Dinas 
Walikota Salatiga 
 
 
 

Rumah Dinas Walikota Salatiga ini 
semula adalah tempat tinggal Majelis 
Gereja GPIB. Bangunan dengan arsitektur 
Indo-Eropa, karena sudah berdinding 
tembok, pintu dan jendela tinggi, alas 
marmer dan atap berbentuk perisai. 
Sedangkan arsitektur pribumi nampak 
dengan adanya pendopo/ ruangan luas serta 
memiliki kuncung yang ditopang dengan 
tiang-tiang besi yang tinggi.  

Kondisi fisik bangunan masih terawat 
dengan baik dan hanya terdapat tambahan 
jendela pada dinding sebelah timur, supaya 
cahaya matahari menerangi pendopo. Sejak 
tahun 1903, gedung tersebut ditempati 
assisten Residen, yang setingkat dengan 
jabatan Bupati (lihat Pokok-Pokok 
Pemerintahan) yang disebut BB 
(Binnenlansch Bestuuur) Pangreh Praja 
bahwa jabatan Assisten Residen Belanda 
setara dengan jabatan Bupati pribumi.  

Pada tahun 1903 lahirlah Undang-
Undang Desentralisasi pemerintahan 
sebagai tambahan pada RR (regering 
reglement) tahun 1854. Dampak dari adanya 
Undang-Undang Desentralisasi di atas, 
maka lahirlah pemerintahan Gemeente 
tahun 1905 bagi Gemeente Batavia, Mr. 
Cornelis dan Gemeente Buitenzorg. Tanggal 
1 Juli 1917, Salatiga ditetapkan sebagai 
Gemeente, karena telah memenuhi salah 
satu syarat yaitu jumlah warganegara Eropa 
sudah lebih 10% dari jumlah penduduk. 
Penetapan status Gemeente Salatiga di atas 
diikuti kota Madiun, Bogor serta Manado.  

Setelah Salatiga berstatus Gemeente, 
maka dibentuklah Dewan-Dewan Daerah 
dengan komposisi 20 orang pribumi, 3 
orang Timur Asing dan 25 orang Belanda. 
Untuk memenuhi kebutuhan sarana 
prasarana perkantoran, maka di sekitar 
lokasi tempat tinggal asisten Resident 
dibangun gedung-gedung perkantoran 
pemerintahan. Dan disamping itu mulailah 
rencana pembangunan infrastruktur lainnya 
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di beberapa lokasi strategis. 
Kondisi fisik bangunan masih kokoh, 

asli belum banyak mengalami perubahan. 
Bangunan baru/ perkantoran sudah 
menggunakan gaya arsitektur Indo-Eropah. 
Hal ini terlihat dari bentuk atap dan 
berteras. Tiang-tiang penyangga teras 
terbuat dari tiang batu, seperti bangunan 
jaman Renaisance. Bangunan berbentuk 
huruf U, karena menyesuaikan dengan luas 
tanah. Sampai dengan tahun 1985 di 
belakang gedung induk masih terdapat 
lapangan tenis. Tanah tersebut kemudian 
dibeli oleh Bank BHS dan sampai hari ini 
dimiliki oleh Hotel Wahid.  

3.10. Rumah Tinggal di Jl. 
Diponegoro no. 5 Salatiga 
 

Rumah tinggal peninggalan jaman 
Hindia Belanda/ masa  berstatus Gemeente 
ini sejak awal kemerdekaan ditempati oleh 
keluarga besar seorang guru  SMA bernama 
Pasaribu sampai hari ini. Rumah kuno 
berbentuk huruf L (L shape) beratap sirap 
(genteng dari kayu) masih dalam keadaan  
rusak terutama pada bagian atap. Bentuk 
depan menggunakan kolom-kolom batu 
yang diperindah dengan  ukir-ukiran. 
Bentuk jendela simetris dan besar 
menunjukkan bangunan berarsitektur 
Hindia-Belanda yang disesuaikan keadaan 
alam tropis.  

Bentuk ruangan yang lebih dari 3m, 
menunjukkan salah satu ciri tempat tinggal 
bukan orang Jawa. Rumah ini akan 
direnovasi oleh BPCB Jawa Tengah dengan 
biaya negara namun hingga kini belum 
terlaksana, karena pemilik bangunan tidak 
bisa dihubungi. 

3.11. Rumah Dinas 
Komandan Korem 073 
Makutarama Jl. 
Diponegoro 97 Salatiga 
 

Dari data peta Salatiga tahun 1940 
menunjukkan bahwa gedung megah yang 
dipergunakan sebagai Rumah Dinas 
Komandan Korem 073 Makutarama saat ini 
bukan merupakan gedung/ bangunan 
pemerintah. Gedung ini merupakan milik 
seorang exportir hasil-hasil perkebunan 
suku Cina, sehingga tidak mengherankan 
bahwa gedung tempat tinggal dibangun 
bertingkat 2 (dua). Bahkan dibagian bawah 
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gedung terdapat 2 (dua) ruangan berukuran 
cukup luas. Kemungkinan besar ruangan 
tersebut merupakan ruangan rahasia/ untuk 
keperluan khusus. 

Bangunan bertingkat 2 (dua) dengan 
fondasi batu pecah beratap perisai, ukuran 
jendela besar dan dinding atas yang 
dekoratif menunjukkan bahwa bangunan ini 
dirancang secara matang dengan gaya 
arsitektur art-deco dikombinasikan dengan 
gaya seni Barok. Kondisi fisik bangunan 
masih asli dan terawat dengan baik. 
Bangunan kanopi di depan gedung yang 
luas, menunjukkan bahwa pemilik waktu itu 
sudah memiliki kendaraan roda 4 (empat)/ 
mobil. Keberadaan kolam dengan patung-
patung singa menunjukkan gaya Doric/ 
meniru jaman kekaisaran Eropa. Patung-
patung singa tersebut menurut penuturan 
beberapa orang-orang tua (usia lanjut 85 
tahun) sudah tidak asli, karena patung asli 
terbuat dari perunggu.  

Gedung memiliki sejarah penting karena 
ketika Presiden Soeharto (Presiden RI ke 
dua) menjabat Komandan Resimen di 
Salatiga menempati gedung tersebut dan 
lahirlah putra pertama beliau Sigit Suharto. 
Tahun 1965 ketika terjadi makar G 30 S/ 
PKI di Salatiga, gedung tersebut sudah 
diawasi oleh beberapa militer/ simpatisan 
gerakan untuk menculik Danrem 073 Kol. 
Sukardi.  

3.12. Kantor Denhubrem 
IV (Detasemen 
Perhubungan) Korem 073 
Makutarama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gedung Kubah Kembar yang saat ini 
dimanfaatkan oleh Detasemen Perhubungan 
Korem 073 Makutarama yang terletak tepat 
di depan Rumah Dinas Komandan Korem 
073 semula adalah milik seorang kepala 
perkebunan kopi yang berada di sekitar 
Salatiga.  

Gedung dengan kubah kembar bergaya 
Barrock dan modern mengapit suatu teras 
serambi berpagar membuat pemiliknya 
dapat menikmati keindahan alam sekitar 
dengan leluasa. Genting kubah terbuat dari 
sirap seng bukan kayu. Pintu-pintu gedung 
Kubah Kembar ini bila dilihat dari jalan 
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Dok gbr. Lulut 

besar bentuknya seperti kastil-kastil 
bangunan Eropa.  

Suasana politik yang makin memanas 
tahun 1938, pemilik gedung ini 
meninggalkan Indonesia dan untuk 
menjaganya gedung ini diserahkan kepada 
tuan Bar yang waktu itu menjadi Kepala 
Sekolah Guru (Normal Kweekschool) yang 
berada di Jl. Kartini Salatiga.Tahun 1988, 
salah satu keluarga pemilik gedung yang 
bernama Eddy van der Wall pernah datang 
ke  Salatiga untuk melihat-lihat bekas 
rumah milik orang tuanya. 

Ketika Jepang masuk di Salatiga, maka 
tuan Bar termasuksalah satu orang Belanda 
yang diinternir di rumah tuan Djoen Eng 
(Asrama Roncali). Sedangkan keluarganya 
pindah ke Kendal. Sejak itu gedung kosong 
dan baru tahun 1946 pada bulan Juni 1946 
pernah mengalami perbaikan karena banyak 
yang bocor, terutama pada dak kedua 
kubah. Setelah kemerdekaan gedung Kubah 
Kembar ini dianggap sebagai barang 
rampasan perang dan sampai saat ini 
dimanfaatkan oleh Detasemen Perhubungan 
Korem 073 Makutoromo. Kondisi fisik 
bangunan masih baik dan kokoh, namun 
kurang terawat. Ada beberapa bagian lantai 
atas yang terbuat dari kayu perlu diganti 
yang baru. Antara gedung Kubah Kembar 
dengan Rumah Dinas Komandan Korem 
terdapat jalan tembus. Diperkirakan jalan 
tembus ini merupakan lorong rahasia yang 
dipergunakan antara pemilik Kubah Kembar 
dengan pemilik rumah Danrem 073 yang 
berprofesi sebagai eksportir hasil-hasil 
perkebunan waktu itu. Menurut penuturan 
Eddy van der Wall bahwa salah satu putra 
tuan Bar menjadi Pendeta di Rotterdam 
Belanda. 

 
 

3.13. Rumah Retreat 
Roncalli/ Khalwat Roncalli 
 
 

Komplek asrama Roncalli yang terletak 
di ujung barat Salatiga, tepatnya 
bersebelahan dengan SMP Pangudi Luhur 
sekarang/ Jl. Diponegoro 90, dahulu 
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merupakan istana seorang pedagang 
Tionghoa yang bernama Kwa Djoen Eng. 
Masyarakat sekitar wilayah tersebut 
menyebut Tjoeneng. Istana tuan Djoeng Eng 
ini meliputi tanah seluas 12 ha. Lama 
pembangunan waktu itu hampir 4 tahun dan 
menghasilkan biaya hampir 3 juta gulden. 

Komplek istana ini terdiri dari bangunan 
induk, kebun tanaman hias, kolam, kebun 
binatang mini, lapangan tenis. Bangunan 
induk gedung dilengkapi dengan 5 (lima) 
buah kubah. Kubah induk ditengah 
bernuansa kubah-kubah Eropa, sedangkan 4 
(empat kubah disamping bangunan induk 
bernuansa bangunan pagoda/ gaya Asia. 
Menurut catatan atau sumber lisan, bahwa 
kubah-kubah di atas merupakan gambaran 
bahwa tuan Kwa Djoen Eng mempunyai 4 
(empat) orang putra. Dinding-dinding 
bangunan dilapisi marmer dengan lantai 
yang berwarna-warni dan diselingi dengan 
beberapa lukisan kaca/ art Deco. Pada tahun 
1877 tuan Djoen Eng mendirikan NV. Kwik 
Hoo Tong Handal Maatschappij di 
Semarang, yang bergerak di bidang eksport-
import. Dan berhasil membentuk beberapa 
cabang di Eropa dan Asia. Tahun 1931 
terjadi krisis dunia, sehingga bulan April 
1940 dibeli oleh konggregasi FIC 
(organisasi bruder-bruder gereja Katholik). 
Ketika Jepang menguasai Hindia Belanda 
sejak 8 Maret 42 istana ini dipergunakan 
untuk menampung interniran orang-orang 
Belanda yang tidak sempat mengungsi. 
Pada bulan Mei 1949, barulah bruder-bruder 
dari konggregasi FIC mulai menempati 
istana tuang Djoen Eng ini.  

Setelah bruder-bruder menempati tanah 
ini, kemudian membangun Sekolah Pangudi 
Luhur di sebelah timur sebagai realisasi dari 
tujuan konggregasi dalam menyebarkan 
misi melalui pendidikan. Kondisi fisik 
bangunan mengalami perubahan-perubahan 
antara lain : 

Pintu gerbang yang asli (menghadap ke 
Toentang weg/ atau Jl. Diponegoro sekarang 
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ditutup dan dipindahkan ke tempat 
sekarang, karena sering terjadi kecelakaan. 
Terakhir kali seorang pendeta meninggal 
dunia di depan pintu gerbang, karena 
kecelakaan lalu lintas.  

Bentuk-bentuk kubah jumlahnya 5 
(lima) buah dihilangkan, sehingga tinggal 
bangunan induk yang bercorak khas Eropa. 
Dan saat ini kawasan asrama Roncali 
dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas 
suster-suster dan asrama calon pastur dari 
keluarga Betlehem. 

3.14. Kantor SATLANTAS 
POLRES Salatiga Jl. 
Diponegoro 82 Salatiga 
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Perang Diponegoro yang berlangsung 5 
tahun ternyata tidak saja melelahkan kedua 
belah pihak yang bersengketa, namun 
menghabiskan beaya yang sangat besar. 
Pembangunan sistem benteng stelsel untuk 
mengurangi wilayah kekuasaan Pangeran 
Diponegoro disekitar pegunungan Menoreh 
saja menurut catatan ada 171 buah benteng. 
Oleh karena itu Gubernur Jendral van den 
Bosch mulai menjual tanah-tanah kepada 
pengusaha-pengusaha sukses di Belanda. 
Dan mereka mulai mengusahakan 
perkebunan-perkebunan di sekitar Salatiga. 
Salah satu pemilik perkebunan kaya mulai 
membangun rumah tempat tinggal di 
Tuntangse weg/ Jl. Diponegoro yang saat 
ini dimanfaatkan untuk Kantor Satlantas 
Polres Salatiga. Mr. Hock (seorang arsitek 
Belanda) ditugasi pemilik untuk 
membangun gedung tempat tinggal di atas 
tanah seluas 20.000m2, dengan 
mempertimbangkan 3 (tiga) faktor yang 
tidak boleh ditinggalkan, yaitu keamanan, 
kenyamanan serta keindahan sekaligus 
pamer kekayaan seseorang.  

Akhirnya Mr. Hock membangun dengan 
gaya bangunan Romantisme. Hal ini 
nampak pada bentuk bangunan yang kokoh 
seperti benteng pertahanan. Dan perlu 
diingat bahwa kawasan Jl. Diponegoro/ 
Tuntangse weg hanya untuk tempat tinggal. 
Dekorasi gedung menggunakan konstruksi 
lengkung. Kondisi fisik bangunan saat ini 
sebagian masih utuh dan dimanfaatkan 
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untuk pengurusan SIM. Atap bangunan 
berbentuk perisai dengan plafon kayu jati. 
Keindahan dari luar agak terganggu, karena 
ada penambahan tempat parkir dan gedung 
yang justru mengganggu pemandangan. 

3.15. Markas Korem 073 
Makutoromo Jl. 
Diponegoro no. 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gedung Korem 073 Makutoromo ini 
semula adalah sekolah HIS (Hollands 
Inlandsche School) yang dibangun 1907. 
Sekolah ini hanya diperuntukkan kaum 
pribumi dengan masa pendidikan selama 7 
tahun dan masih menggunakan bahasa 
pengantar Bahasa Belanda. Sekolah HIS 
waktu itu hanya dapat dinikmati anak-anak 
pribumi yang mampu atau anak-anak 
pejabat/ kaum bangsawan.  

Pendidikan HIS ini sebenarnya dibuka 
oleh pemerintah Hindia Belanda guna 
mencukupi pegawai-pegawai rendahan di 
perusahaan-perusahaan/ onderneming 
maupun pegawai pangreh praja.  Pendidikan 
waktu itu merupakan langkah orang-orang 
pribumi untuk menaikkan status priyayi 
meskipun bukan keturunan bangsawan/ 
kalangan keraton. Hampir semua anak-anak 
orang mampu maupun anak-anak Indo 
Eropa bersekolah di sini. Kepala Sekolah 
terakhir yang sempat pamitan kepada anak-
anak HIS tahun 1940 tentang kemungkinan 
akan diinternir Jepang adalah tuan de Vries. 
Kondisi fisik bangunan terawat dengan 
baik. Perubahan hanya pada facade/ bagian 
depan. Serambi ruangan dengan tiang besi 
masih asli.  

3.16. Tugu batas antara 
Semarang – Salatiga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pada jaman VOC berkuasa atas wilayah 
pantai utara Pulau Jawa (berdasarkan 
perjanjian Penerangan 17 Nopember 1743), 
jembatan Tuntang belum dibangun. 
Perjalanan pejabat-pejabat VOC yang akan 
ke Mataram harus melalui Ambarawa – 
Banyubiru bila akan beristirahat di Salatiga. 
Tugu batas perjalanan 30 pal tersebut 
ternyata berada di sebelah utara Sekolah 
MAN Negeri Salatiga. Kondisi fisik tugu 
masih utuh dan terawat, karena pemilik 
tanah mengetahui bahwa tugu tersebut 
penting bagi Salatiga (Jl. Kauman Salatiga). 
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Cagar Budaya Kawasan Jl. Pemotongan – Jl. Kartini -  Jl. Adi Sucipto 
Jaman pemerintahan Hindia Belanda dahulu, Jl. Kartini disebut 

Noormaalschool weg, karena di sekitar jalan tersebut terdapat beberapa 
sekolah-sekolah untuk orang pribumi. Pendirian sekolah-sekolah di atas 
dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pegawai golongan rendah 
disamping sebagai tindak lanjut politik etis/ balas budi pemerintah kepada 
kaum pribumi/ bumiputera.  

Sebelum pembentukan dewan-dewan daerah tahun 1907 dan Salatiga 
belum berstatus Gemeente, pendidikan di Salatiga masih diperuntukkan 
orang-orang Eropa dan baru setingkat Sekolah Dasar (sekarang), seperti 
keberadaan ELS (Eropeech Lager School), HIS (Hollandse Inlander 
School) pemerintah dan PHIS (Partikelir Hollands Inlander School) 
maupun Holland Chinese School di Margosari. Orang-orang Eropa maupun 
pribumi yang akan meneruskan pendidikan yang lebih tinggi harus pindah 
ke kota besar seperti ke Semarang, Solo maupun Jakarta.  

Sejak Salatiga berubah status menjadi Gemeente yang dipimpin oleh 
seorang Burgermister (Walikota), maka di kawasan Jl. Kartini direncanakan 
untuk pendirian sekolah-sekolah umum untuk pribumi, seperti HIS, MULO 
dan HIK (Hollands Inlandesche Kweekschool).  

Kedatangan isteri Gubernur Jendral Limburg Stirum di Salatiga 
tahun 1919 dimanfaatkan untuk peresmian peletakan batu pertama sekolah-
sekolah yang direncanakan di kawasan Jl. Kartini di atas. Peresmian 
peletakan batu pertama dilakukan di pendapa kepatihan (sekarang Kantor 
Polres), sedangkan pembangunan gedung-gedung sekolah baru mulai 
dilaksanakan pada tahun 1929. 

Nama Cagar Budaya Deskripsi 
3.17. SMP Negeri 1 Awal pendirian SMP Negeri I ini 

bernama MULO (Meer Uitgebreid Lager 
Onderwijs) dengan bahasa pengantar 
campuran Belanda dan Melayu.  Sekolah ini 
menempati areal seluas 9.128m2 yang 
diperuntukkan ruangan TU, Kepala 
Sekolah/ Direktur, Ruang belajar, aula 
olahraga, WC/ Km, tempat sepeda, rumah 
penjaga serta lapangan terbuka di tengah-
tengah bangunan maupun di luar. Bangunan 
gedung sampai saat ini masih utuh dan 
kokoh dan hanya ada penggantian genting 
karena bocor. Fondasi gedung yang terdiri 
dari batu kali dibuat tinggi, sehingga anak-
anak yang sedang belajar tidak terganggu 
oleh ramainya lalu lintas maupun sekolah-
sekolah di sekitarnya. Di samping ruang-
ruang kelas kontemporer, ada 2 (dua) ruang 
kelas besar berundak. Ruangan ini biasa 
dipergunakan untuk ruang praktik mata 
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pelajaran IPA juga untuk ruang latihan 
musik.  

Keunikan lain gedung SMP Negeri I 
ialah adanya menara yang terletak di atas 
ruang TU (Tata Usaha) untuk menempatkan 
lonceng sekolah. Di samping keunikan-
keunikan di atas, SMP Negeri I (MULO) 
yang mulai dioperasikan tahun 1931 ini 
memiliki aula untuk olahraga gimnastik, 
lengkap dengan tali ayunan serta matras 
maupun tiang-tiang untuk memperkuat otot. 
Ruangan ini dilengkapi dengan ruang ganti 
pakaian anak. Bagian atas ruang gimnastik 
dilengkapi dengan kaca, sehingga ruangan 
menjadi terang. 

Sesuai dengan perkembangan sekolah 
SMP Negeri I telah menambah beberapa 
ruangan untuk perpustakaan, ruang 
laboratorium, keterampilan dan ruang 
belajar dengan memanfaatkan sisa tanah 
dari bangunan induk. Dampak dari 
pembangunan ini maka rumah penjaga yang 
terletak di sebelah barat laut bangunan 
induk telah dirobohkan. Pada jaman Jepang 
menguasai Hindia Belanda, SMP Negeri I 
(MULO) diganti namanya dengan nama 
CHU GAKKO. 

3.18. SMP Negeri 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rencana awal pendirian sekolah ini akan 
diperuntukkan Governement Meisijs 
Kweekschool (Sekolah Guru Putri) untuk 
mempersiapkan mengajar di daerah-daerah. 
Sejak peletakan batu pertama, sekolah ini 
sudah menerima murid. Dan untuk 
sementara meminjam gedung SMK Kristen 
Jl. Tentara Pelajar yang dahulu masih 
bernama Princenlaan. 

Bangunan induk sekolah ini tidak 
menggunakan batu kali sebagai fondasi 
bangunan. Bangunan induk hanya terdiri 
dari ruang kelas, TU, Direktur, asrama dan 
ruang praktik menggambar/ menulis dan 
kerajinan yang terletak di luar gedung induk 
serta ditambah rumah direktur serta aula 
olahraga. Semuanya masih utuh.  

Sekolah ini mulai digunakan baru pada 
tahun 1933 dan namanya diganti dengan 
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Kweekschool voor Inlander 
Onderwijzeressen (Pendidikan Guru untuk 
kaum pribumi). Pada jaman penjajahan 
Jepang dijadikan asrama bagi calon pasukan 
Peta yang bernama Seinendojo, sedangkan 
tempat latihan yang hanya 2 (dua) minggu 
dipusatkan di asrama Batalyon 411/ Kostrad 
sekarang.  

3.19. SMA Negeri 3 Awal mula gedung SMA Negeri 3 ini 
dibangun diperuntukkan Indische 
Kweekschool (HIK). Hasil pendidikan HIK 
ini dipersiapkan sebagai guru/ tenaga 
pendidikan Sekolah Rendah/ SR di daerah-
daerah. Oleh karena itu dibangunlah HIK 
dengan kewajiban para murid/ siswa masuk 
asrama. Lahan yang cukup luas untuk dapat 
dimanfaatkan sebagai asrama siswa pa/pi, 
rumah-rumah Kepala Sekolah maupun guru, 
lapangan olahraga, aula kesenian dll. 
Direktur terakhir HIK (Hollands Indische 
Kweekschool) ialah tuan van der Bar yang 
bertempat tinggal di gedung Kubah Kembar 
(Denhubrem IV) Makutarama. 

Ketika memasuki masa  kemerdekaan 
bangunan SMA 3 ini dimanfaatkan untuk 
tempat pendidikan SGB (Sekolah Guru B) 
yang dipimpin oleh Bapak Amrih (alm). 
Lama pendidikan 4 tahun, berikatan dinas 
dan para siswa di asrama. Lulusan SGB ini 
ditempatkan diberbagai daerah sebagai guru 
Sekolah Rakyat/ SR. Awal tahun 1952, 
sebagian bangunan di komplek ini dipinjam 
oleh Yayasan Kristen untuk ruang proses 
belajar mengajar bagi murid-murid SMA 
Kristen Salatiga. Sekolah tingkat SLTA ini 
merupakan rintisan di Salatiga karena 
pemerintah belum mendirikan SMA Negeri. 
SMA Kristen ini pindah ke lokasi di Jl. 
Sukowati setelah mendapat ijin menempati 
lahan kosong dipimpin oleh alm. SMA 
Pasaribu dkk. 

Komplek bangunan SMA Negeri 3 
berubah fungsinya lagi setelah Sekolah 
Guru B (SGB) dibubarkan dan 
dipergunakan untuk pendidikan SGTK 
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(Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak), 
dibawah pimpinan ibu Kaskoyo. Terakhir 
berganti lagi menjadi tempat pendidikan 
SPG (Sekolah Pendidikan Guru) Negeri 
dipimpin oleh Drs. Maryono. Pada masa 
pelaksanaan pemerintahan otonomi daerah, 
1994/ 1995, maka asset-aset Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di 
Salatiga harus diserahkan kepada 
Pemerintah Kota Salatiga. Berhubung 
sekolah-sekolah Pendidikan Guru dihapus, 
maka komplek di kawasan Jl. Kartini 
berubah fungsi sebagai tempat SMA Negeri 
3 dibawah pimpinan Bapak Sumardi Hardo, 
Dipl. Ing (mantan Ketua DPRD Salatiga). 
Kondisi bangunan-bangunan eks sekolah 
HIK ini sebagian besar masih masih asli dan 
terawat, terutama gedung-gedung/ rumah 
guru yang bercirikan bangunan Eropa.  

Bangunan sekolah lain yang ada di kawasan Normaalschool ialah SD (HIS) 
Jeglong dan SD VI. Kedua sekolah tersebut 
merupakan tempat praktik mengajar bagi 
siswa-siswa Normaal Kweekschool dan 

Kweekschool voor 
Inlanders Meijses 
Onderwij.  
 

Gbr. 3.20. 
 
 
3.21. Rumah Tinggal 
Keluarga Bapak Broto alm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rumah tinggal yang terletak di sudut 
jalan antara Jl Moh Yamin dan Jl Kartini ini 
sekarang ditempati oleh salah satu putra Bp. 
Broto alm, yaitu dr. Gigi Ceplis S. 
Supriyati. Kondisi fisik bangunan asli dan 
terawat dengan baik. Ciri khas bangunan 
Eropa masih nampak jelas antara lain 
menggunakan atap berperisai tersusun. 

3.22. Wisma Tamu UKSW 
 

Gedung ini sebelum dimiliki oleh 
Yayasan Satya Wacana merupakan tempat 
tinggal RM. Tjondro alm. lokasi yang 
strategis di Jl. Adisucipto ini sekarang 
dimanfaatkan untuk Wisma Tamu. Sesuai 
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dengan fungsi gedung maka renovasi 
dilakukan sesuai dengan fungsi menginap 
beristirahat tamu-tamu dari luar kota. 
Kondisi gedung bangunan Wisma Tamu ini 
telah mengalami perubahan bentuk. 
Terutama ada tambahan facade dengan atap 
perisai dan terbuka. Ruangan ini dapat 
dimanfaatkan untuk kendaraan tamu dengan 
pilar beton yang kokoh. 

Cagar Budaya Kawasan Jl. Moh Yamin 

Pada jaman penjajahan Belanda di Salatiga jalan Moh. Yamin masih 
disebut jalan Juliana-laan dan kemudian hari terkenal dengan nama Jl. 
Kantor Pos. Seperti kita ketahui bersama bahwa pembangunan Kantor-
Kantor Pos di wilayah Hindia Belanda dimulai pada tahun 1862. Pendirian 
kantor-kantor pos sebagai wahana pengiriman berita berbentuk tulisan 
diadakan oleh Pemerintah Hindia Belanda setelah komunikasi melalui 
Telegraf dan Telepon lebih dulu dibangun tahun 1857. Sebutan Jl. Moh 
Yamin untuk penggantian nama Jl. Kantor Pos merupakan penghargaan dan 
penghormatan kepada alm Mr. Moh Yamin setelah ditetapkan oleh 
pemerintah RI sebagai Pahlawan Nasional. Jl. Moh Yamin diawali dari 
pertigaan BRI sampai Jl. Kartini. 

Nama Cagar Budaya Deskripsi 
3.23. Kantor Pos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bangunan gedung Kantor Pos Salatiga 
memiliki menara segi empat pada sudut 
bangunan sebelah kanan. Beratapkan perisai 
tanpa plafon, sehingga ruangan dalam 
nampak longgar. Bagian depan dibangun 
teras sepanjang halaman depan dan kiri 
gedung, sehingga komposisi bangunan 
nampak simetris. Lokasi bangunan telegraf 
dan telepon serta Kantor Pos terletak tepat 
di belakang bangunan BRI Salatiga. 
Ruangan dalam terasa sejuk, karena 
ventilasi udara dapat melalui jendela-
jendela yang mengelilinginya.  

Kondisi bangunan masih utuh dan sering 
terjadi perubahan ruangan karena 
disesuaikan dengan kebutuhan dan 
kelancaran teknis.  Kantor Pos Salatiga pada 
awal  kemerdekaan  sudah dipimpin oleh 
pribumi dan masih dirangkap dengan 
Kantor telegraf dan telepon. 

 
3.24. Rumah Tinggal 
Dokter Hasmo Sugiarto 

Bangunan rumah tinggal bergaya Indo-
Eropa yang mulai dikembangkan di Hindia 
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Belanda pada awal abad ke 20 ini masih 
kokoh dan asli. Belum ada perubahan 
desain maupun renovasi bentuk. Rumah 
sudah menggunakan fondasi batu kali yang 
tinggi untuk menghindari resapan air supaya 
tidak merusak  tembok tanpa lapisan semen. 
Rumah tinggal beratapkan perisai ganda 
tiga dengan pendopo berbentuk gazebo pada 
sudut bangunan dan dilengkapi jendela-
jendela persegi panjang membuat bangunan 
nampak anggun. Di sebelah kiri bangunan 
terdapat ruang-ruang keluarga menunjukkan 
bahwa rumah ini memiliki penghuni yang  
banyak. Luas bangunan dan pekarangan 
sampai Jl. Margosari mulai ditempati oleh 
keluarga dr. Hasmo Sugiarto sejak tahun 
1950. Tahun 2005 salah satu ahli waris 
pemilik rumah dari Belanda terheran-heran 
melihat bangunan masih utuh. Kandang 
anjing pun masih ada. Dr. Hasmo Sugiarto 
memiliki seorang istri yang berprofesi 
sebagai bidan dan memiliki 7 orang anak.  

 3.25. Asrama Suster 
Fransiscan 
 

Pendirian  asrama Suster Fransiscan di 
Jl. Moh Yamin ini diawali setelah umat 
Katholik berhasil mendirikan gereja di Jl. 
Diponegoro tahun 1904. Ordo Fransiscanes 
mempunyai misi pengembangan Injil/ 
Firman Tuhan melalui jalur pendidikan. 
Tidak mengherankan bahwa suster-suster 
ordo Fransiskanes di Salatiga berhasil 
mendirikan sekolah-sekolah Katholik di 
Salatiga, seperti SD Marsudirini 77 dan 78; 
SMP Stella Matutina. Bahkan berhasil 
mendirikan sekolah calon suster di Jl. 
Diponegoro. Sekarang dimiliki oleh 
Yayasan Sultan Fatah.  

Bangunan asrama susteran menunjukkan 
bangunan khas Eropa dengan menggunakan 
atap pelana serta bangunan menara di sudut 
kanan asrama. Kondisi terawat meskipun 
pernah diadakan renovasi kecil disana-sini 
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karena dimakan waktu. Suster-suster 
Fransiskan akhirnya memanfaatkan lahan 
untuk pendirian Sekolah Dasar (SD) pada 
areal yang bersebelahan dengan Chinese 
School. Pembangunan SD Marsudirini 78 
ini karena banyak murid-murid yang tidak 
tertampung lagi di SD Marsudirini 77 dan 
memenuhi permintaan orang tua/ 
masyarakat perkotaan.  

Cagar Budaya Penerangan di Salatiga 
3.26. PLTA (Pembangkit 

Listrik Tenaga Air) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keberadaan perkebunan-perkebunan di 
sekitar Salatiga milik orang-orang Eropa, 
maka sejak 8 Juni 1909 dibangunlah PLTA 
di desa Jelok Salatiga dengan 
memanfaatkan sumber air Rawa Pening. 
PLTA ini dikerjakan oleh arsitek Belanda 
yang bernama W. Lemei dan arsitek Austria 
yang bernama Brune Nobile de Vistarini. 
Arsitek W. Lemei meninggal ketika 
diinternir Jepang di Ambarawa pada bulan 
Mei 1945.  

Tahun 1935 PLTA Jelok diambil alih/ 
dikuasai oleh ANIEM (NV. Algemeene 
Nederlandsch–Indische Electriciteits – 
Maatschappij) dan mulailah dibangun gardu 
induk di Jl. Bringin (Bringin weg) tepatnya 
di desa Domas sekarang. Untuk mensuplai 
kebutuhan listrik bagi orang-orang Eropa 
dan kebutuhan militer Belanda, masih 
dilakukan dengan tiang-tiang listrik. 

 
Sejak 28 September 1938, perusahaan 

ANIEM diambil alih oleh NV. NIEM 
(Nederlandsch-Indische Escompo 
Maatschappij) yang bekerjasama dengan 
perusahaan Jerman yang bernama AEG 
(Allgemeine Elektricitats Gesellschaft) yang 
dipimpin oleh van HR du Mosch. Dan sejak 
itu di kota Salatiga dibangunlah gardu-
gardu listrik. 

 
 

Cagar Budaya sekitar Tugu Tamansari 
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Sampai pertengahan abad ke 19, suasana sekitar Tugu Tamansari 
masih merupakan tanah lapang yang luas sering disebut dengan istilah alun-
alun. Jalan-jalan masih berupa tanah biasa 
belum beraspal. Pemandangan indah tidak 
hanya melihat keindahan gunung Merbabu, 
namun di sekitar Tugu terdapat beberapa 
bangunan seperti Gereja GPIB, Hotel Berg en 
Dal, Hotel Kalitaman, Tamansari. Tepat di 
depan jalan menuju gereja terdapat rumah 
Jemaat gereja GPIB yang kelak ditempati oleh Asisten Residen Belanda. 
Pada jaman penjajahan Hindia Belanda areal sekitar Tamansari dijadikan 
pusat rekreasi bagi orang-orang Eropa yang bertempat tinggal di Salatiga. 
Tidak mengherankan apabila di sekitar areal tersebut berdiri beraneka 
ragam fasilitas khusus bagi kehidupan  orang-orang Eropa.  

Nama Cagar Budaya Deskripsi 
3.27. Gereja GPIB (Gereja 
Protestan Indonesia Barat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gereja tertua di Salatiga ini dibangun 
pada tahun 1823 untuk tempat ibadah 
keluarga besar Batalyon A II Bg yang 
bermarkas di Jl. Ahmad Yani sekarang. 
Bangunan berarsitektur Gotik dengan 
hiasan-hiasan molding pada sudut-sudut 
bangunan dan jendela-jendela bersudut 
runcing (ujung anak panah). Menara kecil 
beratapkan seng tebal terdapat lonceng 
buatan tahun 1828 masih terawat dan 
berfungsi sebagai tempat ibadah jemaat 
GPIB. Bangunan gereja dengan fondasi batu 
kali belah dan dinding bata tanpa lapisan 
semen ini dahulu terletak ditengah tanah 
lapang yang luas. Jalan Jendral Sudirman/ 
Solose weg belum beraspal dan di sebelah 
selatan gereja masih berupa tanah 
gundukan, Hotel Berg en Dal belum 
dibangun, gereja telah beberapa kali 
mengalami renovasi kecil. 

Tahun 1867 mengalami perbaikan pada 
genting sirap seng diganti dengan sirap kayu 
ulin. Perbaikan dilakukan oleh seorang 
opzigter militer dari zenie pasukan A II Bg 
yang bernama Remko Philippus Hendrikus 
Weiffenbach. Tanggal 15 Mei 1972 
memasuki pensiun dan menetap di Salatiga. 
Remko meninggal pada tanggal 7 Mei 1989 
dan dimakamkan di makam yang terletak di 
Kp. Baru sekarang. Makam Kerkhof belum 
dibangun. 
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Renovasi kecil lainnya ialah 
penggantian kusen pintu gerbang/ pintu 
masuk gereja yang terbuat dari kayu jati 
tebal dan menggunakan arsitektur gaya 
Romantisme (berbentuk garis lengkung). 
Karena sudah rusak dimakan usia dan 
rayap, kemudian diganti bahan semen 
dengan tidak mengubah bentuk semula.  

Gereja GPIB ini nampak indah dan 
mengagumkan, karena bentuk jendela-
jendela bergaya arsitektur Gotik (bagian 
atas merupakan pertemuan ujung anak 
panah dengan hiasan bunga cengkih). 
Sedangkan pada sudut-sudut dinding 
berpola hiasan molding. Keadaan fisik 
bangunan, utamanya bagian dalam gereja 
GPIB masih utuh dan terawat dengan baik. 
Interior jendela-jendela kaca dengan 
arsitektur Gotik disamping bermotipkan 
bunga cengkih sekaligus dihiasi dengan 
lukisan-lukisan yang bertemakan ayat-ayat 
Kitab Suci Perjanjian Baru.  

Mimbar kotbah masih asli terbuat dari 
kayu jati dan atap ruangan berbentuk 
setengah lingkaran dari kayu jati masih 
utuh, sedangkan balkon untuk paduan suara 
masih terawat dengan baik dan masih 
difungsikan. Tahun 2000, pihak Majelis 
Gereja Salatiga mengadakan/ membangun 
gedung baru serba guna dengan 
memanfaatkan sisa tanah yang berada tepat 
di belakang gedung BNI (Bank Nasional 
Indonesia) 1946. Bentuk dan interior pintu 
serta jendela di desain mirip dengan 
bangunan gereja lama. Setelah selesai 
perang kemerdekaan, lahan/ areal 
Tamansari ditata ulang oleh Pemerintah 
dengan membangun Kebun Binatang Mini 
dan Taman Lalu Lintas. Keindahan dan 
kenyamanan areal Tamansari hilang karena 
arus laju pembangunan kota yang kurang 
terencana secara matang. Eksotisme 
bangunan Gereja GPIB sudah tidak nampak 
dari luar karena tertutup dengan Gedung 
Ramayana, Gedung BNI 46 serta halte 
Angkota. 
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3.28. Hotel Kalitaman/ 
Bank Jateng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel Kalitaman yang berada tepat di 
kawasan Tamansari sekarang ini didirikan 
oleh seorang pemilik kebun kopi terkenal 
yang bernama Mr. Pierre de la Brethoniere 
Hamar (berkewarganegaraan Perancis). 
Pendirian hotel mewah ini semula 
direncanakan untuk penginapan putra Raja 
William II yang akan mengunjungi Salatiga 
yang bernama Prince Henry William 
Frederick. Hotel yang menghabiskan dana 
hampir 100.000 gulden dapat diselesaikan 
tahun 1837 akan diberi nama Prince Hotel.   

Namun kedatangannya di Salatiga batal, 
sehingga diberi nama  Hotel Kalitaman. 
Hotel dengan arsitektur Eropa dan atap tiga 
berbentuk perisai ini dilengkapi dengan 
rumah tinggal bagi pengurus yang letaknya 
di sebelah kanan hotel. Panorama keindahan 
gunung Merbabu sulit dicari bandingannya 
dapat dinikmati dari serambi hotel. Pada 
tahun 1900 mengalami perubahan bentuk 
depan dan penambahan kamar-kamar di 
sebelah timur hotel dan namanya menjadi 
Grand Hotel Kalitaman. Perubahan 
bangunan hotel hanya terjadi pada 
penambahan jendela bagian depan / facade 
dan ditambah porch agar kendaraan-
kendaran tamu dapat berhenti tepat di depan 
hotel. Pada paska kemerdekaan RI hotel 
berganti nama menjadi Hotel Kaloka. 
Setelah tidak berfungsi sebagai hotel, 
gedung/ bangunan ini difungsikan sebagai 
tempat pendidikan dan latihan pejabat-
pejabat propinsi Jawa Tengah dan dinamai 
Gedung Sasana Widya Praja. Terakhir/ 
sampai saat ini dimanfaatkan kembali untuk 
kegiatan Kantor Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Tengah.  

3.29. Gedung Sosietet 
Harmoni 
 
 
 
 
 
 

Gedung ini merupakan bangunan 
infrastruktur khusus untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat Eropa akan hiburan.  
Kebiasaan orang-orang Eropa berdansa dan 
musik, maka setiap malam Minggu, gedung 
Sosietet-Harmoni ini selalu ramai. Pada 
jaman revolusi gedung mengalami 
kerusakan. Tahun 1950 diperbaiki dan 
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dinamakan Gedung Nasional. Ketika 
peristiwa G30S, gedung tersebut 
dimanfaatkan sebagai tempat penampungan 
tahanan yang terlibat pada gerakan makar 
tersebut. Tahun 1967 terbakar dan baru 
tahun 1970 dibangun kembali dan dinamai 
GPD (Gedung Pemerintah Daerah). Kondisi 
asli gedung sudah berubah 100%.  

Cagar Budaya Kawasan Pecinan 
Berita pembunuhan orang-orang Cina yang dikirim VOC ke 

perkebunan-perkebunan di luar pulau Jawa akhirnya menyulut 
pemberontakan di Batavia. Pemberontakan orang-orang Cina ini sering 
disebut “Geger Pecinan” Ribuan orang-orang Cina yang mati dalam 
pemberontakan di Batavia ini. Mereka banyak yang menyingkir ke 
Mataram dan bergabung dengan pasukan Mas Garendi ketika ingin 
menjatuhkan Sunan Pakubuwono II. Tahun 1740 pasukan VOC pimpinan 
Kapiten Tack ditugasi untuk memadamkan pemberontakan tersebut. Dalam 
perjalanan menuju Mataram ia harus melalui Ungaran, Bawen, Banyubiru, 
Banyuputih Salatiga untuk beristirahat. Setelah hura-hara di Mataram dapat 
dipadamkan banyak orang-orang Cina yang melarikan diri ke berbagai 
daerah, antara lain ke Salatiga. Jumlah orang-orang Cina di Salatiga makin 
banyak terjadi ketika Salatiga menjadi pusat pertahanan VOC dengan 
keberadaan Batalyon A II Bg. Kehadiran orang-orang Cina di Salatiga 
mendapat hak-hak istimewa dari Pemerintah Hindia Belanda. Orang-orang 
Cina dimasukkan dalam kategori orang Timur Asing dengan memiliki hak 
sebagai warga negara Eropa. Dalam penataan tempat tinggal pun mereka 
ditempatkan terpisah dengan orang-orang pribumi, yaitu di sepanjang Jl. 
Jendral Sudirman/ Solose weg. Mereka membangun tempat tinggal 
sekaligus sebagai tempat mencari nafkah di sekitar jalan ramai tersebut.  
Gbr.3.30. 
 

 

                                                                    

 

                                                                                       Bioskop Rex (Reksa) 

Cagar Budaya Kawasan Jl. Hasanudin 
Kawasan salib putih yang terletak di lereng kaki gn. Merbabu 

dengan ketinggian + 700m awal mula ditempati oleh rombongan pengungsi 
dari sekitar gunung Kelud Jawa Timur yang meletus tahun 1901. Dampak 
letusan gunung tidak hanya kesengsaraan sosial ekonomi saja,  bahkan 
epidemi penyakit colera yang sangat dahsyat menimpa penduduk. Melihat 
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keadaan yang sangat menyedihkan di atas, maka datanglah sebuah komite 
sosial yang dipimpin oleh seorang penginjil dari Gereja Bala Keselamatan 
(Leger des Heils) yang bernama Tuan Abraham Theodorus J. van 
Emmerick (Belanda) beserta isterinya Alice Ceverly (Inggris). Komite sosial 
ini mengajak penduduk yang sedang mengalami musibah untuk pindah ke 
Semarang (pusat Yayasan Sosial Bala Keselamatan). Pada tanggal 14 Mei 
1902, rombongan yang berjumlah + 200 orang sampailah di Salatiga dan 
untuk sementara waktu ditampung di alun-alun Salatiga dalam barak-barak 
darurat sebelum meneruskan ke Semarang. Dan kebetulah mendapat 
bantuan dari tenaga-tenaga medis dari Militair Hospital (DKT) yang ada di 
Salatiga. Atas dasar pertimbangan kemanusiaan dan jarak serta fasilitas di 
Semarang yang tidak memungkinkan menampung, maka mereka 
disarankan untuk menempati kawasan Salib Putih sekarang. Dan mulailah 
komite sosial ini mendirikan barak-barak untuk bertempat tinggal dan 
perawatan. Orang-orang rawatan ini disamping mendapat bantuan dari 
yayasan juga dilatih untuk menggarap kawasan yang memiliki luas kurang 
lebih 40 ha. Mereka dilatih dengan berbagai ketrampilan bertani, beternak 
dan membuka areal perkebunan kopi, vanili, karet, klengkeng serta rumput 
gajah. Bagi orang rawatan yang telah sembuh diberi kesempatan untuk 
bertransmigrasi ke Sumatra maupun Sulawesi. Sedangkan bagi tidak 
bersedia dan mampu berdiri sendiri diberi tanah garapan maupun tempat 
tinggal hampir seluas 12 ha di wilayah tersebut.  

Nama Cagar Budaya Deskripsi 
3.31. Rumah tinggal Tuan 
Emmerick  
 
 
 
 
 
 
 
 

Gedung bercorak rumah Jawa dengan 

tembok yang   masih kokoh, atap rusak dan 

kosong/ tidak dipakai. Tempat tinggal 

keluarga tuan Abraham Theodirus J. van 

Emmerick.  

3.32. Klinik Rawatan 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klinik rawatan untuk laki-laki, 
perempuan serta anak-anak telah 
dipisahkan. Klinik rawatan ini dilengkapi 
dengan kamar mayat, rumah petugas dan 
kantor.  

3.33. Kantor Yayasan 
 
 

Kantor berbentuk Joglo ini merupakan 
ucapan syukur seorang lurah yang 
disembuhkan di klinik Salib Putih. 
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3.34. Gereja Salib Putih  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berhubung sebagian besar orang 
rawatan bersedia memeluk agama Kristen, 
maka pada tahun 1922 – 1924 dibangunlah 
sebuah gereja. Bangunan gereja ini 
diarsiteki oleh seorang Cina. Terbuat dari 
kayu jati dengan menara di puncak tempat 
lonceng gereja untuk memanggil jemaat 
untuk beribadah. Lonceng merupakan 
hadiah dari  Ratu Belanda Bertarich 1682. 
Keunikan gereja ini antara lain : 
a. Pintu Gerbang tertulis Injil Markus 

dengan huruf Jawa “Padalemaningsun 
sinebuta dalem pamujan”; 

b. Mimbar Khotbah : Mimbar kotbah 
yang terbuat dari kayu jati masih dalam 
kondisi bagus dan dimanfaatkan 
sampai sekarang. Keunikan bahwa 
dibawah mimbar masih terdapat kolam 
pembaptisan jaman dahulu. Sekarang 
tidak dimanfaatkan dan ditutup dengan 
kayu. Di belakang mimbar tertulis 
sesanti dengan hurup dan bahasa Jawa 
sebagai berikut: “Aku ora pedhot-
pedhot anganthi marang kowe kongsi 
tumeka wekasaning jaman”. 

Ketika ulang tahun ke 50 Kawasan Salib 
Putih, pengurus membuat tugu peringatan 
yang didirikan di depan gereja. Tugu 
berbentuk tiang batu dengan bola yang 
dilengkapi dengan Salib berwarna putih. 
Pada halaman tugu tertulis Injil Joch 3:16 
dalam bahasa Jawa huruf Latin sebagai 
berikut : “Awit dene Allah anggone ngasihi 
marang jagad iku kongsi masrahake kang 
Putra ontang-anting supaya saben uwong 
kang ngugemi, aja kongsi nemu kasusahan, 
nanging nduwenana urip langgeng.” 
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3.35. Makam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nn. Louis Cleverly (kiri), 
Ny. Alice Cleverly (tengah) 
Tuan ATJ. van Emmerick 
(kanan) 
 
 
 
 
 
 
 

Bagian timur laut kawasan Salib Putih 
terdapat makam umum, utamanya bagi 
penduduk setempat. Saat ini justru menjadi 
pilihan umat kristiani untuk dapat 
dimakamkan disini. Awal mula keberadaan 
makam Salib Putih ini diawali kematian 
seorang rawatan yang bernama Pak Pada.  

Sekitar tahun 1990 jenasah Tuan ATJ. 
van Emmerick, Nyonya Alice Cleverly dan 
Nona Louis Cleverly yang semula 
dimakamkan di Kerkhof Butuh Salatiga 
harus dikosongkan untuk dipergunakan 
Sekolah Dasar, maka jenasah ketiga tokoh 
pendiri dan pengelola Kawasan Salib Putih 
dipindahkan ke makam Salib Putih.  
Tuan ATJ. van Emmerick meninggal pada 9 
Juli 1924 karena sakit sedangkan  Ny. 
Emmerick dan adiknya Louis Cleverly 
meninggal dalam interniran Jepang. 

Pada tanggal 16 Januari 1952 
Pengelolaan Kawasan Salib Putih 
diserahkan kepada Sinode GKJ (Gereja 
Kristen Jawa) pimpinan DS. B. 
Probowinoto. Penyerahan Kawasan Salib 
Putih ini disebabkan putra tuan Emmerick 
yaitu Adolf Santosa van Emmerick pindah 
ke Tasmania Australia.  

Cagar Budaya Kawasan Jl. Yos Sudarso – Jl. Raden Patah – Jl. 
Pattimura 

Berdasarkan peta Salatiga tahun 1940, jalan Yos Sudarso masih 

disebut Prince Hendrik straat. Penggantian nama jalan tersebut merupakan 

penghormatan dan penghargaan pemerintah terhadap Komodor Yos 

Sudarso yang gugur pada pertempuran merebut Irian Barat di Laut Aru 

pada tahun 1962. Sedangkan Jl. Pattimura masih bernama Beringin weg dan 

Jl. Raden Patah belum diberi nama. 

Nama Cagar Budaya Deskripsi 
3.36. Kantor Perhutani Jl. 
Yos Sudarso No. 9 
 

Pada waktu Salatiga mulai memiliki 
status sebagai Gemeente yang dipimpin oleh 
seorang Burgermeester tahun 1917, di 
lokasi ini dibangunlah Kantor Planologi. 
Pembangunan gedung ini sebagai realisasi 
munculnya perubahan RR (Regering 
Reglement) pada tahun 1907. Dampak dari 
isi perubahan RR di atas kemudian 
ditindaklanjuti dengan pembentukan 
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Dewan-Dewan Daerah di beberapa 
pemerintahan daerah yang berstatus 
Gemeente.  
Gedung Planologi Lama 

Kantor Planologi yang berada di Jl. Yos 
Sudarso inilah yang membuat master-plan 
untuk tata kota Gemeente Salatiga akhirnya 
diresmikan oleh isteri Gubernur Jendral 
Limburg Stirum pada tahun 1919 dengan 
mengambil tempat di Pendopo Kepolisian. 

 Bangunan yang menggunakan atap 
pelana dengan pintu di tengah berbentuk 
gable dan jendela-jendela persegi panjang 
di kiri dan kanan facade menjadikan gedung 
planologi ini nampak kokok dan nyaman 
sebagai tempat kerja ahli-ahli perencanaan. 
Di samping pendirian kantor Planologi di 
atas, Pemerintah Gemeente Salatiga 
sekaligus membangun Rumah Dinas Kepala 
Kantor Planologi yang tidak jauh dari lokasi 
kantor.  
Rumah dinas Kantor Planologi 

Bentuk bangunan rumah dinas kantor 

Planologi berbeda dengan bentuk kantor 

Planologi. Bentuk atap masih sama yaitu 

bentuk pelana kuda, tetapi bentuk arsitektur 

facade/ kuncungan justru sama dengan 

bentuk-bentuk bangunan pada Rumah Sakit 

Bersalin DKT. 

Bentuk arsitektur facade Rumah Dinas 

Kantor Planologi lebih sedikit mengalami 

modifikasi bila dibandingkan dengan bentuk 

facade Rumah Sakit Bersalin, Facade rumah 

dinas Planologi nampak lebih artistik bila 

dibandingkan dengan facade rumah 

bersalin, yaitu dengan penambahan hiasan 

di atas facade. Kondisi bangunan-bangunan 

kantor maupun rumah dinas kantor 

Planologi telah mengalami perubahan, 

sehingga mengurangi nilai arsitektur lama. 

3.37. Panti Asuhan Woro 
Wiloso Jl. Yos Sudarso No. 
6 

Panti Asuhan ini dibangun tahun 1949 
merupakan bagian dari Panti Asuhan Woro 
Wiloso yang berada di Jl. Diponegoro. Panti 
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 Asuhan yang berada di Jl. Yos Sudarso ini 
khusus diperuntukkan anak-anak terlantar 
yang disebabkan oleh peperangan melawan 
penjajah Belanda. Oleh pemerintah RI 
diberi kesempatan untuk merawat bapak-
bapak/ orang-orang terlantar, ibu-ibu 
maupun anak-anak. Tempat panti 
asuhanpun dipisah-pisahkan dan wajib 
menampung orang-orang terlantar dari 
Karesidenan Semarang. Orang tua dan anak 
laki-laki ditempatkan di Jl. Taman 
Pahlawan. Ibu-ibu di Jl. Diponegoro dan 
anak-anak perempuan di Jl. Yos Sudarso 
nomor 6.  

Bangunan Panti Asuhan masih terawatt 
dengan baik, kokoh, beratapkan perisai 
dengan tambahan facade berlucant 
lingkaran. Daun pintu masuk berbentuk 
kupu-kupu terbang. Bagian depan nampak 
sangat simetris karena daun pintu diapit 
jendela persegi panjang. Keadaan interior 
dalam ruangan masih asli. Daun pintu dan 
jendela dengan ukuran + 2,75 m dan 2m 
menggunakan seni Deco membuat 
pemandangan menarik dan indah. Gedung 
induk peninggalan pegawai perkebunan ini 
saat ini dimanfaatkan sebagai kantor panti, 
sedangkan anak-anak ditempatkan/ 
dibuatkan tempat/ asrama khusus. 

3.38. Rumah/ Wisma 
Kasih Jl. Raden Patah no. 
6 Salatiga 
 

Rumah/ Wisma Kasih ini merupakan 
bagian dari komplek gedung Sinode jl. dr. 
Sumardi. Jaman Belanda komplek ini masih 
bernama de Witte yang berarti putih. Sejak 
tahun 1950 an, rumah ini ditempati oleh 
Pendeta Basuki Probowinoto. Dan 
kebetulan sejak tahun 1952, beliau diserahi 
untuk melanjutkan pengelolaan kawasan 
Salib Putih karena akan ditinggalkan 
pengurus lama ke Tasmania Australia. 
Seperti kita ketahui bersama bahwa Bapak 
B. Probowinoto selain sebagai pimpinan 
Persekutuan Gereja Kristen Jawa, ternyata 
beliau adalah tokoh nasional. Hal ini dapat 
dirunut pada catatan autobiografi beliau 
bahwa : 
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a. Tahun 1945 – 1950 menjabat sebagai 
Anggota KNIP (Komite Nasional 
Indonesia Pusat) mewakili dari tokoh 
Parkindo (Partai Kristen Indonesia). 

b. Tahun 1950 – 1956, menjadi anggota 
DPRS (Dewan Perwakilan Rakyat 
Sementara) Provinsi Jawa Tengah.  

c. Tahun 1951 – 1954, menjabat sebagai 
Ketua DPRDS (Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Sementara) Kota 
Salatiga. 

d. Tahun 1959 – 1968, menjadi anggota 
MPRS (Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Sementara) Republik Indonesia. 
  
Bangunan rumah ini sudah mengalami 

pemugaran pada bagian depan dengan 

penambahan facade dan interior depan. 

Bangunan beratap pelana ini bagian dalam 

masih nampak interior bangunan Eropa. Hal 

ini nampak pada bentuk pintu masuk 

ruangan terbuat dari tiang batu melengkung/ 

bukan dari kayu. Dinding belum 

menggunakan lapisan semen tetapi masih 

menggunakan bahan campuran antara 

serbuk bata merah dengan kapur. Rumah 

kuno ini sekarang dipergunakan untuk 

tamu-tamu yang akan menginap di Salatiga.  

3.39. Rumah Panti Asuhan 
Jl. R. Patah no. 10 Salatiga 

Panti Asuhan Bhakti Luhur ini 

menempati bekas rumah Notaris El. Matu. 

Letaknya tepat di sudut pertigaan antara 

jalan  Raden Patah dengan Jl. Yos Sudarso. 

Rumah Panti Asuhan Bhakti Luhur ini 

merawat anak-anak cacat fisik dan mental. 

Kondisi fisik bangunan terawat dengan baik 

dan masih utuh. Ciri-ciri bangunan bergaya 

Eropa masih nampak dengan jelas. Atas 

rumah berbentuk perisai ganda dengan 

bentuk jendela panjang. Panti Asuhan 

Bhakti Luhur ini sekarang masih dikelola 

oleh suster-suster dari ordo Fransiskanes. 
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3.40. Situs Plumpungan 

Plumpungan/ Plompongan adalah nama sebuah desa di Kelurahan 

Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga. Di desa Plumpungan 

inilah diketemukan sebuah prasasti batu bertuliskan hurup Jawa Kuno dan 

berbahasa Jawa Kuno pula. Lokasi letak prasasti dari Kota Salatiga arah 

utara menuju kota Bringin dengan jarak + 3 km. Prasasti Plumpungan/ 

Plompongan tidak hanya sekedar batu tua tetapi memiliki makna luar biasa 

bagi perjalanan sejarah di pulau Jawa, khususnya kota Salatiga.  

 

 

 

Transkrip dan Terjemahan Prasasti Plumpungan 
Untuk mengetahui dan memahami isi yang terkandung pada prasasti 

Plumpungan/ Plompongan kita harus memperhatikan transkrip serta 
terjemahan tulisan yang dipergunakan dalam pembuatan prasasti, seperti di 
bawah ini.  
Transkrip Prasasti Plumpungan  
1.  //Srir = astu swasti prajjãbyah šakakãlãtita 672/4/31/--(- -) 
2. maddhyãham //O// 
3. //dharmmãrtham ksetradãnam yad = udayajananam yo dadãtišabhaktya 
4. hampragramam trigrãmyãmahitam = anumatam siddhadewyãš catasyãh 
5. košãmrãgrãwalekhãksara widhiwidhitam prãnta simãwidhãnam 
6. tasyaitad = bhãnunãmmo bhuwi bhawatu yašo jiwitam caiwa nityam 
7. ....... 

 
 
 
 
 
 

 
Terjemahan Prasasti Plumpungan 

Rentetan kalimat-kalimat di atas bila kita transliterasi ke dalam bahasa 
Indonesia adalah sebagai berikut : 

1. Semoga bahagia (šrir = astu)! Selamatlah rakyat sekalian (swasti 
prajabhyah)! Tahun Šaka telah berjalan 672/4/31/ pada hari Jumat 
(Sukrawara) 

2. tengah hari //O// 
3. Dari beliau, demi agama (dharmmãrtham) untuk kebaktian kepada 

Yang Mahatinggi (Iša), telah menganugerahkan sebidang tanah/ 
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taman (ksetradãnam), agar memberikan kebahagiaan kepada 
mereka (udaya jananam), 

4. yaitu desa Hampra (hampragramam) yang terletak (hitam) wilayah 
Trigrãmyãma (Trigrãmyãmahitam) dengan persetujuan (anumatam) 
dari Siddhadewi (Sang Dewi yang Sempurna/ Mendiang) berupa 
daerah bebas pajak/ perdikan (prãntasimãwidhãnam), dan 

5. ditetapkan dengan tulisan aksara/ prasasti (lekhãksarawidhtam) 
yang ditulis menggunakan ujung mempelam (košãmrãgra),  

6. dari beliau yang bernama Bhãnu (Bhãnunãmno), (dan mereka) 
dengan bangunan suci/ candi (yašo) ini, selalu (nityam) 
menemukan hidup abadi (jiwitam) 

1. (antara gambar I dan II) : rsi... (resi) 
2. (antara gambar II dan III) : prã... (pranayama) 
3. (antara gambar III dan IV) : tidak terbaca 
4. (antara gambar IV dan V) : ji... (jiwanmukta) 
5. (samping kanan gambar V) : ka... (kaya-samskara) 

 
Makna Isi Prasasti Plumpungan/ Plompongan  

Tim Hari Jadi Salatiga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota 
Salatiga tahun 1994/ 1995  menjadikan prasasti Plumpungan/ Plompongan 
sebagai salah satu bahan penelitian. Pemilihan prasasti Plumpungan/ 
Plompongan sebagai dasar penelitian hari jadi, karena lebih sesuai dengan 
Instruksi Gubernur KDH Tk I Jawa Tengah melalui Surat No. 033.3/ 
20122, tertanggal 6 Agustus 1987.  
Hasil penelitian Tim Hari Jadi Salatiga antara lain : 
1. Bahwa daerah Hampragrammam trigramya yang terletak di sebelah 

timur gr. UMM (Ungaran-Merbabu-Merapi) dinyatakan sebagai daerah 
perdikan/ otonomi yang dibebaskan dari segala kewajiban yang harus 
dipenuhi kepada pusat kerajaan Mataram Hindu yang berpusat di 
wilayah delta s. Progo dan s. Elo. Kerajaan Mataram Hindu waktu itu 
dipimpin oleh Rakai Sanjaya.  

2. Bahwa perdikan Hampragrammam trigramya memiliki arti yang sama 
dengan kata trighostya, trisabha dan tri çala (sala – tri – Salatiga)>  

3. Peresmian Perdikan daerah Hampragrammam trigramya menggunakan 
sistem penanggalan Tahun Caka, yaitu : 672/4/31, pada hari 
Sukrawara, madyaham.  
Sistem penanggalan Tahun Çaka seyampang dengan sistem 
penanggalan Tahun Masehi (tahun solar), sehingga dapat disesuaikan 
dengan penanggalan Masehi, menjadi : Hari Jumat, pk. 12.00, tanggal 
24 Juli, Tahun 750 Masehi.  
Kesepakatan tim penelitian Hari Jadi Salatiga di atas merupakan cikal 
bakal wilayah Salatiga.  

4. Bahwa sesanti awal peresmian perdikan yang berbunyi : Srir astu 
swasti prajjabyah merupakan misi dan visi perdikan, yaitu untuk 
mewujudkan masyarakat bahagia dan sejahtera.  

 

7 
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Benda-Benda Cagar Budaya Kuno Yang diketemukan di daerah 

Hampragrammam trigramya, antara lain : 

                                                                                                                         

3.41. Lingga/Yoni : Benda Lingga-Yoni merupakan 

tempat-tempat pemujaan terhadap Dewa Çiwa. Di 

samping itu memiliki makna kesuburan.  

 

 

3.42. Patung Ganeça : berbentuk manusia berkepala 

gajah merupakan lambang sumber pengetahuan. 

Ganeça merupakan lambang kemenangan terhadap 

ke angkaramurkaan. Ganeçalah yang berhasil 

mengalahkan raksasa yang saktimandraguna. Ia 

hanya dapat dikalahkan oleh manusia separo 

binatang dan pada waktu peralihan antara siang dan malam. Patung Ganeca 

ini masih dititipkan di Museum Ranggawarsita Semarang.  Prasasti 

Plumpungan merupakan Benda Cagar Budaya Nasional yang dilindungi 

negara, karena sudah tercatat pada Monumen Ordonantie No 238/1993. 

3.43. Bangunan Cungkup dan Larangan 
Prasasti Plumpungan/ Plompongan telah menjadi salah satu Warisan 
Budaya Nasional dan menjadi sumber Hari Jadi Salatiga (24 Juli 750) 

sehingga 
keamanan dan 
perawatan prasasti 
harus mendapat 
perhatian dari 
berbagai pihak 
supaya dapat 

dimanfaatkan 
dalam pengembangan pengetahuan. Oleh karena itu dibangunlah bangunan 
cungkup berbentuk joglo dilengkapi dengan pemberitahuan dan larangan 
perusakan yang tercantum dalam Monumenten Ordonantie No. 238/ 1933. 
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3.44. Lokasi Prasasti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.45. Benteng De Hersteller 
Komplek Batalyon 411/ Kostrad menempati wilayah yang cukup luas  

dan strategis di kota Salatiga, dengan dibatasi oleh Jl. Ahmad Yani/ 
Kampement weg di bagian utara, di bagian selatan-barat dibatasi oleh Jl. 
Veteran/ Veepassar dan Cavaleri weg. Sedagkan sebelah timur dibatasi oleh 
Jl. Jendral Sudirman/ Soloweg serta perkampungan Mrican. Daerah ini 
merupakan wilayah tertinggi di Salatiga dengan panorama yang indah 
untuk menikmati Rawa Pening, gn. Gajah Mungkur maupun Telomoyo 
serta gn. Merbabu. Dalam perjalanan sejarah kemiliteran, wilayah ini untuk 
pertama kalinya merupakan daerah yang harus dilalui oleh pejabat sipil 
maupun militer VOC yang mengadakan inspeksi ke wilayah Mataram, 
seperti Kapten Tak yang bertugas untuk memadamkan pemberontakan Cina 
di Mataram Kartosuro tahun 1740.  Pemilihan tempat pendirian benteng di 
Ngebul/Bolt Salatiga disamping lokasinya strategis karena sejak tanggal 11 
Nopemper 1743 Salatiga Termasuk wilayah yang diserahkan Pakubuwono 
II kepada VOC. Sebagai imbal jasa, berhasil mengalahkan pemberontakan 
yang akan merebut kekuasaannya di Mataram. Benteng De Hersteller 
didirikan 1746 atas prakarsa Gubernur Jendral van Imhoff, agar petugas/ 
militer VOC dapat beristirahat dan mengganti kuda dalam perjalanan 
Semarang (pusat VOC) – Mataram pp.  
Kebutuhan tempat istirahat di Salatiga dengan pertimbangan : 

a. Suasana nyaman, aman dan sejuk serta banyak air.  
b. Kemampuan kuda sebagai alat transportasi yang masih sulit 

diperkirakan hanya mampu menempuh jarak + 30 pal, sehingga 
perlu ada pergantian.  



99 
 

Karena sering terjadi 
gempa bumi di wilayah ini, 
maka tahun 1772 pernah 
diperbaiki bahkan di-
lengkapi dengan 2 (dua) 
buah kanon, namun tahun 
1847 benteng De Hersteller 
runtuh. Tahun 1828, Kyai 
Mojo pernah diundang 
Jendral de Kock ke benteng 
De Hersteller untuk membicarakan cita-cita Pangeran Diponegoro yang 
sulit ditaklukkan. Dan Kyai Mojo sendiri sebelum dibuang ke Manado 
harus singgah dahulu di benteng ini. Kondisi fisik bangunan benteng De 
Hersteller sendiri sudah hilang/ roboh dan diperkirakan lokasi pendirian di 
sebelah barat Kantor Zeni Bangunan IV/3 Diponegoro. Menurut penuturan 
dari beberapa sumber mengatakan bahwa di sebelah barat wilayah tersebut 
dipergunakan untuk melepas kuda-kuda yang kepayahan setelah menempuh 
perjalanan baik dari Semarang maupun dari Mataram. Istal kuda-kuda ini 
persis terletak di sebelah kanan Benteng De Hersteller. 
3.46. Gedung Manece  

Gedung kokoh dengan gaya 
arsitektur jaman renaesance berada di 
tengah kawasan tangsi militer/ 
kampement A II Bg. Gedung ini 
bernama Manece (ibr) yang 
mengandung makna inilah laki-laki 
sejati. Gedung ini merupakan tempat 
latihan serdadu-serdadu A II Bg naik 
kuda/ mengendalikan kuda.  Latihan 
menunggang kuda diwajibkan kepada seluruh anggota pasukan A II Bg di 
Salatiga. Jenis kudapun dipilih dari kualitas Sandel-Wood. Pemilihan jenis 
kuda-kuda ini dengan mempertimbangkan tugas berat mengangkut 
perlengkapan perang pasukan A II Bg. Di hari-hari tertentu di lokasi tangsi/ 
kampement selalu diadakan lomba “pacuan kuda” secara terbuka. Wilayah 
tersebut disebut masyarakat umum dengan istilah Ngebul, karena sulit 
mengucapkan kata Bolt.  
3.47. Sekolah Chung Hwa Tsung Hwee Jl. Ahmad Yani 16 

Gedung ini dibangun oleh masyarakat China Salatiga dibangun tepat 
di depan asrama Batalyon A II Bg (Pasukan Artileri Gunung) dengan 
pertimbangan keamanan dan kemudahan orang-orang Cina/ Timur Asing 
setelah kota ini berstatus Gemeente. Bahasa pengantar sekolah ini 
menggunakan bahasa Mandarin/ Kwuok I. Setelah Indonesia Merdeka, 
gedung dikelola oleh organisasi kemasyarakatan Tionghoa yang disebut 
CHTH (Chung Hwa Tsung Hwee). Bentuk bangunan sekolah memiliki ciri 
arsitektur Eropa, yaitu ruangan tinggi, jendela tinggi dengan teras-teras 
disangga dengan tiang besi. Sedangkan atap menggunakan atap pelana. 
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Sebagai tempat pendidikan, maka di halaman depan gedung terdapat 
lapangan luas untuk kegiatan olahraga dll.  

Tahun 1966 sesudah peristiwa G30S, senasib dengan bangunan-
bangunan yang dimiliki CHTH dikuasai oleh pemerintah Salatiga. 
Berhubung pembangunan gedung SMA Negeri belum selesai, untuk 
sementara dimanfaatkan untuk proses belajar-mengajar murid SMA Negeri. 
Setelah gedung SMA Negeri di Kemiri 
selesai dibangun, maka dipinjamkan 
kepada SMEA Negeri yang dipimpin 
oleh Bapak Sri Sadono (alm). Demikian 
selanjutnya gedung dimanfaatkan oleh 
SMEA/ SMK PGRI setelah gedung 
SMEA Negeri selesai dibangun di 
Kembangarum Dukuh. Kondisi gedung 
masih terawat dengan baik dan 
dimanfaatkan untuk Kantor Kebakaran 
Kota Salatiga dan Kantor DPU, sehingga 
harus ada penambahan bangunan-bangunan baru yang disesuaikan 
kebutuhan kantor/ instansi. 
3.48. Militair Hospital/ DKT (Detasemen Kesehatan Tentara) 

Hospitaal Militair ini tidak hanya dipergunakan oleh anggota 
pasukan A II Bg, namun dapat dimanfaatkan oleh warga negara Eropa yang 
lain. Rumah sakit ini dilengkapi segala fasilitas, seperti : kamar 

pemeriksaan, laboratorium, 
kamar operasi, kamar 
rontsen, zaal/ ruang 
perawatan, ruang foto dan 
lain-lain. Ketika Jepang 
mulai menguasai Hindia 
Belanda (termasuk 
Salatiga) maka seluruh 

pegawai rumah sakit yang berkewarganegaraan Eropa diinternir di Benteng 
Willem I Ambarawa, Banyubiru maupun di komplek istana Tuan Djoen 
Eng (Gedung Roncalli). Waktu itu yang menjabat sebagai Direktur Rumah 
Sakit adalah dr. Kapten van Slee. Kondisi bangunan Militair Hospitaal 
telah mengalami beberapa kali renovasi. Saat ini dalam kendali operasional 
Kodam VII Diponegoro dengan nama DKT (Detasemen Kesehatan 
Tentara). Dalam perkembangannya DKT mengalami kemajuan pesat ketika 
ditangani oleh dokter Letkol Asmir. Dan berkat jasa-jasa beliau, rumah 
sakit DKT diganti dengan nama Rumah Sakit dr. Asmir.  
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BAPPEDA Kota Salatiga bekerja sama dengan Balai 

Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah telah melakukan 

kajian dan identifikasi bangunan bersejarah yang ada di Kota 

Salatiga. Hasil daripada kajian dan identifikasi tersebut telah 

didokumentasikan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti 

dengan salah seorang staff BPCB Jawa Tengah, disampaikan bahwa 

kegiatan tersebut dilaksanakan atas permintaan BAPPEDA Kota 

Salatiga.1 

Gambar 3.49. 
(Penampakan Buku Hasil Kajian 
dan Identifikasi Bangunan 
Bersejarah Kota Salatiga Tahun 
2009) 

 

 

 

 

Adapun yang menjadi ruang lingkup kegiatan tersebut adalah 

(a) kajian bangunan bersejarah di Kota Salatiga; (b) identifikasi 

bangunan bersejarah di Kota Salatiga; (c) klasifikasi atau kategorisasi 

bangunan bersejarah di Kota Salatiga; (d) penyusunan rekomendasi 

pelestarian bangunan bersejarah di Kota Salatiga.  

Salatiga sebagai kota yang pernah menjadi sentra 

peristirahatan sejak jaman Pemerintah Belanda, tentu memiliki peran 

yang tidak kecil dalam proses berdirinya Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, dan sudah barang tentu memiliki berbagai peninggalan 

bersejarah atau benda cagar budaya, baik yang bergerak maupun 

yang tidak bergerak. Keberadaan benda peninggalan bersejarah atau 

benda cagar budaya tersebut pun menjadi aset milik Pemerintah 

                                                           
1
 Merujuk pada hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan staff BPCB Jawa Tengah 

(Mas Bagus) pada 10 November 2015 bertempat di Kantor BPCB Jawa Tengah, Prambanan. 
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Daerah. Namun kenyataan yang terjadi, jumlah bangunan bersejarah 

yang beralih fungsi semakin hari semakin bertambah.  

Menurut penelitian yang dilakukan BAPPEDA Kota Salatiga 

dan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah pada tahun 

2009 tersebut, persoalan mendasar yang menyebabkan terjadinya alih 

fungsi bangunan bersejarah di Kota Salatiga adalah :2 

1. Masih kurangnya kesadaran akan arti penting keberadaan 

bangunan bersejarah di Kota Salatiga, baik di kalangan 

masyarakat umum, swasta, maupun aparatur pemerintah. 

Pembangunan yang berorientasi pada kepentingan ekonomi 

dan investasi tidak diimbangi dengan upaya menjaga 

kelestarian dan keberadaan bangunan bersejarah; 

2. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang pelestarian 

bangunan bersejarah di Kota Salatiga, termasuk di 

dalamnya mengenai kriteria bangunan bersejarah yang 

harus dilindungi maupun yang mengatur tentang tanggung 

jawab bersama antara Pemerintah Daerah maupun publik 

dalam melestarikan keberadaan bangunan bersejarah. 

 

Berdasarkan sumber kajian yang sama, dijelaskan bahwa 

menurut hasil pendataan BAPPEDA Kota Salatiga dan Universitas 

Kristen Satya Wacana (UKSW) pada tahun 1999 terdapat 192 

bangunan bersejarah dan laporan inventarisasi BCB tak bergerak 

Kota Salatiga oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) 

Jawa Tengah pada tahun 2006 telah menjaring data sebanyak 80 BCB 

tak bergerak, namun data tersebut tidak dilengkapi dengan kriteria 

                                                           
2
 Lihat Buku Hasil Kajian dan Identifikasi Bangunan Bersejarah Kota Salatiga Tahun 2009 

kerjasama antara BAPPEDA Kota Salatiga dan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala 
Jawa Tengah. 
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atau kategorisasi bangunan bersejarah yang dapat dijadikan acuan 

dalam menentukan status bangunan bersejarah tersebut. 

Di samping itu seiring perjalanan waktu, tentunya sangat 

mungkin terjadi perubahan jumlah bangunan bersejarah di Kota 

Salatiga yang disebabkan karena berbagai hal baik faktor kondisi 

bangunan tersebut maupun faktor eksternal yang erat kaitannya 

dengan aktivitas pembangunan daerah dan perubahan penggunaan 

lahan di Kota Salatiga. Terlebih lagi dengan ditetapkannya Salatiga 

sebagai salah satu Kota Pusaka3 tentu membawa konsekuensi yang 

tidak ringan, dikarenakan akan ada perhatian lebih terhadap 

keberadaan bangunan bersejarah di Kota Salatiga.  

Bertolak dari pandangan tersebut, oleh karenanya Pemerintah 

Kota Salatiga dalam hal ini melalui BAPPEDA Kota Salatiga 

memandang perlu untuk melaksanakan kajian dan identifikasi 

bangunan bersejarah untuk dinyatakan sebagai benda cagar budaya 

yang berada di Kota Salatiga, yaitu dengan melibatkan BP3 Jawa 

Tengah yang dalam hal ini merupakan institusi Pemerintah Pusat 

yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan kajian 

terhadap keberadaan, pelestarian, dan perlindungan bangunan 

bersejarah maupun benda purbakala. Kerjasama tersebut 

direalisasikan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara BAPPEDA 

Kota Salatiga Nomor 050/958/2009 dengan BP3 Jawa Tengah Nomor 

1585a/101.SP/BP3/P-XI/2009 tanggal 9 November 2009 tentang 

Kajian dan Identifikasi Bangunan Bersejarah di Kota Salatiga Tahun 

2009.  

 

                                                           
3
 Penetapan Kota Salatiga sebagai salah satu Kota Pusaka merupakan tindak lanjut dari 

Konferensi Kota Pusaka Se-Dunia (World Heritage City Conference) di Surakarta pada 
Oktober 2008. 
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Skema 3.50. 
Gambaran Proses Kegiatan Kajian dan Identifikasi  
Bangunan Bersejarah di Kota Salatiga Tahun 2009  

 

Namun demikian, terkait dengan hasil dari kajian dan 

identifikasi yang telah dilakukan tersebut belum ada penetapan 

hukum oleh Pemerintah Daerah Kota Salatiga terkait dengan hasil 

kajian tersebut. Menurut pandangan peneliti, hasil dari kajian dan 

identifikasi tersebut seharusnya direspon dengan dikeluarkannya 

produk hukum terkait status dan keberadaan bangunan bersejarah di 

Kota Salatiga. Terlebih lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah 

Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan 

Pelestarian Cagar Budaya Daerah dimana jika peneliti 

memperhatikan uraian hasil observasi tim penyusun naskah akademis 

yang mendasari pembentukan PERDA tersebut dalam BAB V 

tentang Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi 

Muatan Raperda turut mempertimbangkan hasil dari pada kegiatan 

kajian dan identifikasi yang dilakukan oleh BAPPEDA Kota Salatiga 

dan BPCB Jawa Tengah, seharusnya Pemerintah Daerah Kota 

Salatiga bersamaan dengan dikeluarkannya produk hukum berupa 

PERDA Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2015 tersebut juga 

Pemerintah Kota Salatiga 

melalui BAPPEDA Kota 

Salatiga 

Balai Pelestarian 

Peninggalan Purbakala 

(BP3) Jawa Tengah 

Perjanjian Kerjasama 

Nomor 050/958/2009 

Perjanjian Kerjasama Nomor 

1585a/101.SP/BP3/P-XI/2009 

Kajian dan Identifikasi Bangunan Bersejarah Kota Salatiga 

Tahun 2009. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, tercatat 

ada 144 obyek bangunan bersejarah. 
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mengeluarkan produk hukum seperti misalnya Peraturan Walikota 

yang memberikan kejelasan terhadap status bangunan-bangunan 

bersejarah yang ada di Kota Salatiga atau dengan Surat Keputusan 

(SK) yang menyatakan bahwa bangunan-bangunan tersebut 

merupakan bangunan bersejarah yang termasuk dalam cagar budaya 

yang keberadaannya harus dilindungi dan dilestarikan. Namun 

kenyataannya, sampai dengan penelitian ini selesai dilakukan, secara 

tertulis belum ada produk hukum yang dibuat untuk menunjang 

PERDA Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2015. Oleh karena itu 

memang secara praktek pelaksanaan perlindungan terhadap cagar 

budaya yang ada di Kota Salatiga masih sangat kurang.  

 Jika diperhatikan, pada tahun 1999 dari data inventarisasi 

yang dilakukan oleh BAPPEDA Kota Salatiga terdapat 192 bangunan 

bersejarah, sementara pada tahun 2009 berdasarkan inventarisasi dan 

kajian yang dilakukan oleh BAPPEDA Kota Salatiga dan BPCB 

Jawa Tengah, tercatat ada 144 obyek bangunan bersejarah di Kota 

Salatiga. Sehingga angka tersebut jelas menunjukkan adanya 

pengurangan jumlah bangunan bersejarah di Kota Salatiga. Adapun 

yang menjadi penyebab berkurangnya jumlah tersebut adalah4 karena 

faktor kerusakan bangunan, kepentingan ekonomi, kepentingan 

pembangunan, dan lain-lain. Namun demikian, jumlah data tersebut 

baru sebatas yang sudah dilaksanakan oleh BAPPEDA Kota Salatiga, 

Dishubkombudpar, dan BP3 Jawa Tengah, belum termasuk 

inventarisasi atau kajian yang dilakukan oleh lembaga atau pihak 

lain. Sehingga sangat dimungkinkan adanya temuan-temuan baru di 

waktu sekarang dan akan datang yang berpotensi untuk ditetapkan 

                                                           
4
 Sumber: Kajian Akademis Perda Kota Salatiga tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar 

Budaya Daerah. 
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sebagai cagar budaya. Berkurangnya jumlah temuan tersebut yaitu 

dari angka 192 menjadi 144 obyek saja tentu menimbulkan 

pertanyaan dan keprihatinan oleh karena secara jumlah, telah terjadi 

pengurangan temuan jumlah bangunan bersejarah yang cukup 

signifikan. Jika memperhatikan faktor-faktor penyebab berkurangnya 

jumlah tersebut, yaitu faktor kerusakan bangunan, kepentingan 

ekonomi, kepentingan pembangunan, dan faktor lainnya dapat 

dikatakan bahwa upaya pemeliharaan eksistensi bangunan-bangunan 

bersejarah ini masih sangat minim untuk dilakukan. Fakta yang 

demikian dapat menjadi salah satu tolok ukur yang digunakan untuk 

melihat bagaimana praktek perlindungan cagar budaya yang berjalan 

hingga saat ini, yang nyata-nyata masih sangat lemah.    

 Kajian dan identifikasi bangunan bersejarah yang sudah 

dilakukan BAPPEDA bersama dengan BPCB Jawa Tengah 

seharusnya dapat menjadi ‘pintu gerbang’ yang membuka akses pada 

pendataan, pendaftaran dan penetapan bangunan bersejarah sebagai 

cagar budaya yang dapat ditetapkan melalui Peraturan Walikota, 

mengingat Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2015 

Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah sudah 

ada, sehingga menjadi penting untuk kemudian diturunkan ke dalam 

Peraturan Walikota yang harapannya dapat memberikan kejelasan 

status terhadap bangunan-bangunan bersejarah yang diidentifikasi 

sebagai bangunan cagar budaya.  

 Berdasarkan wawancara5 yang peneliti lakukan di SKPD 

terkait yang ada di Kota Salatiga, upaya yang dilakukan untuk 

perlindungan terhadap bangunan-bangunan bersejarah yang ada di 

                                                           
5
 Wawancara dilakukan dengan Kasi Kebudayaan Dishubkombudpar (Ibu Lilla) pada tanggal 

23 September 2015 bertempat di Kantor Dishubkombudpar 
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Kota Salatiga adalah dengan melakukan sosialisasi yaitu dengan 

mengundang pemilik atau pengelola bangunan yang ada. Namun 

kendala yang muncul adalah faktor ketidakhadiran pemilik atau 

pengelola yang tidak berdomisili di Salatiga, sehingga hal tersebut 

menjadi kesulitan yang dihadapi dalam proses komunikasi yang 

selama ini dilakukan.  

 Dalam kesempatan yang sama, peneliti juga mempertanyakan 

tindak lanjut SKPD terkait terhadap dikeluarkannya Peraturan Daerah 

Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2015, namun ternyata pada 

kesempatan itu pihaknya mengaku belum mengetahui bahwa Perda 

tersebut sudah dikeluarkan.6 Hal ini dapat menjadi catatan bagi 

seluruh SKPD terkait yang ada di Kota Salatiga di dalam proses 

koordinasi dan pengkomunikasian produk-produk hukum yang baru 

dikeluarkan, mengingat sebagai negara hukum, kekuasaan 

pemerintah dalam negara itu tidak dipusatkan dalam satu tangan, 

tetapi harus diberi kepada lembaga-lembaga kenegaraan di mana 

yang satu melakukan pengawasan terhadap yang lain sehingga 

tercipta suatu keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga yang 

ada. Oleh karena pada saat itu SKPD terkait belum mengetahui 

dikeluarkannya Perda tersebut, maka pada saat itu peneliti belum bisa 

mendapatkan hasil wawancara secara mendalam terkait tindak lanjut 

dari dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 

2015 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah.  

 Namun demikian menurut Kasi Kebudayaan 

Dishubkombudpar Kota Salatiga, pihaknya menyampaikan bahwa 

                                                           
6
 Pada kesempatan wawancara tersebut peneliti sudah mendapatkan informasi terkait 

Perda Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar 
Budaya Daerah yang tertuang dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2015 
dari Biro Hukum Setda Kota Salatiga. 
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acuan yang selama ini digunakan untuk upaya-upaya dalam rangka 

perlindungan dan pelestarian cagar budaya adalah berupa Surat 

Pemberitahuan Nomor 430/941/2010 yang dikeluarkan oleh 

Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Salatiga yang ditujukan kepada 

pemilik/pengelola/pihak yang menguasai Benda Cagar Budaya Kota 

Salatiga. Dikeluarkannya surat tersebut selain atas dasar UU Nomor 5 

Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya juga atas dasar kajian dan 

inventarisasi Bangunan Bersejarah Kota Salatiga yang dilakukan oleh 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Balai 

Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Provinsi Jawa Tengah. Hal 

tersebut menurut peneliti hanya bersifat pemberitahuan yang itu pun 

belum bisa memberikan kejelasan akan status bangunan-bangunan 

bersejarah yang ada di Kota Salatiga yang keberadaannya belum 

ditetapkan sebagai cagar budaya, oleh karena sejumlah bangunan 

bersejarah yang ada di Kota Salatiga belum ditetapkan sebagai cagar 

budaya yang ditegaskan dalam bentuk pemberian SK atau produk 

hukum yang dapat menjelaskan akan status bangunan-bangunan 

tersebut.  

 Dishubkombudpar Kota Salatiga sebagai SKPD terkait yang 

diberikan wewenang dan tanggung jawab dalam menangani urusan di 

bidang kebudayaan, secara khusus dalam mengurusi eksistensi cagar 

budaya yang sungguh-sungguh SKPD ini diharapkan mampu 

menjalankan fungsinya secara maksimal, mengingat kondisi 

bangunan bersejarah yang ada di Kota Salatiga yang demikian, 

sehingga diharapkan tidak akan terjadi lagi persoalan-persoalan yang 

berakibat pada hilangnya status bangunan-bangunan bersejarah dari 

cagar budaya. Untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, 

peneliti berpandangan bahwa penting bagi SKPD terkait untuk benar-
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benar mampu memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung 

jawabnya. Akan menjadi lebih baik lagi jika SDM yang ada memang 

memiliki kompetensi dan kredibilitas sesuai bidangnya.  

 Kajian dan identifikasi yang dilakukan BAPPEDA dengan 

melibatkan BP3 Jawa Tengah7 pada tahun 2009 tersebut masih dalam 

lingkup kajian dan identifikasi bangunan bersejarah, 

pengklasifikasian atau pengkategorian, serta penyusunan 

rekomendasi pelestarian bangunan bersejarah yang ada di Kota 

Salatiga. Oleh karena itu, walaupun saat ini Peraturan Daerah Kota 

Salatiga Nomor 2 Tahun 2015 sudah ditetapkan, namun jika belum 

ada Peraturan Walikota yang diturunkan tentu hal tersebut pun belum 

cukup untuk mengcover pelaksanaan praktek perlindungan hukum 

terhadap cagar budaya di Kota Salatiga.  

 Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum 

sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan UUD 1945 yang 

dipertegas dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah 

negara hukum, berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) sehingga tindak 

pemerintahan harus didasarkan atas dasar peraturan perundang-

undangan (asas legalitas). UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar 

Budaya menjadi payung hukum untuk perlindungan terhadap cagar 

budaya, demikian juga produk hukum daerah yaitu Peraturan Daerah 

Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan 

Pelestarian Cagar Budaya Daerah yang sudah ada.  

 Menurut peneliti, dengan adanya Peraturan Daerah Kota 

Salatiga Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian 

Cagar Budaya Daerah seharusnya kemudian diturunkan ke dalam 

                                                           
7
 BP3 Jawa Tengah sekarang ini disebut sebagai Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa 

Tengah. 



110 
 

bentuk Peraturan Walikota yang di dalamnya mengatur hal-hal yang 

sifatnya lebih praktis terhadap pelaksanaan perlindungan cagar 

budaya di Kota Salatiga. Seperti yang disampaikan Kasi Kebudayaan 

Dishubkombudpar yang peneliti temui, beliau menceritakan bahwa 

pernah ada pihak pemilik bangunan bersejarah yang ingin 

mengajukan dispensasi pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, 

namun pihaknya belum bisa memberikan solusi yang memadai oleh 

karena di dalam membuat keputusan atau kebijakan tertentu, tentu 

harus ada dasar hukumnya, mengingat status bangunan bersejarah itu 

pun baru diidentifikasi sebagai bangunan cagar budaya dan belum 

ditetapkan sebagai cagar budaya. Meski demikian jika mengacu pada 

UU Nomor 11 Tahun 2010, pasal 31 ayat 5 mengatur bahwa selama 

proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil 

penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan 

sebagai cagar budaya. 

 Adanya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2015 

Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah 

semestinya kini dapat menjadi dasar di dalam upaya-upaya 

pelestarian dan perlindungan cagar budaya di Kota Salatiga, termasuk 

di dalam hal pemberian insentif dan disinsentif seperti dalam Pasal 50 

yang demikian: pemberian insentif dapat berupa (a) pemberian 

kompensasi, keringanan pajak, imbalan, dan urun saham; (b) 

pembangunan serta pengadaan infrastruktur; (c) kemudahan prosedur 

perizinan; dan/atau (d) pemberian penghargaan. Sementara disinsentif 

dapat berupa (a) pengenaan pajak tinggi yang disesuaikan dengan 

besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang 

ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; (b) pembatasan penyediaan 

sarana dan prasarana dalam suatu kawasan; (c) kewajiban 
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pengembang untuk menanggung biaya dampak pembangunan; 

dan/atau (d) pengenaan denda pada pemanfaatan ruang yang tidak 

sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. 

 Menurut UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, 

insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk 

lain yang bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar 

Budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Sementara yang 

dimaksudkan dengan kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/ 

atau bukan uang dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Menjadi 

poin yang patut dicermati juga bahwa dalam Perda tersebut, 

terkhusus di Pasal 50 yang mengatur tentang insentif dan disinsentif 

dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, kriteria, 

persyaratan, dan tata cara pemberian insentif dan pengenaan 

disinsentif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.8 

 Sebagai upaya perlindungan hukum, dimana perlindungan 

hukum menurut peneliti merupakan suatu bentuk pengakuan hak 

asasi manusia yang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, 

dimana hak dan kewajiban individu harus terpenuhi secara adil untuk 

menciptakan rasa aman, sejahtera, dan bahagia baik lahir maupun 

batin, sehingga upaya-upaya yang dilakukan pemerintah yang dalam 

hal ini memiliki wewenang untuk mengatur dan melindungi 

eksistensi cagar budaya juga harus memperhatikan aspek 

kesejahteraan masyarakat. Di samping itu mengacu pada prinsip 

perlindungan hukum yang berdasarkan atas prinsip negara hukum 

                                                           
8
 Berdasarkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Salatiga Bagian 

Hukum Setda Kota Salatiga yang beralamat 
http://jdih.salatigakota.go.id/Perwali.php?a=&k=&j=perwali&t=2011&h=1& dan diunduh pada 
tanggal 9 November 2015, pukul 10.34 WIB, belum ada Peraturan Walikota yang mengatur 
tentang cagar budaya. 
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Pancasila, hubungan fungsional antara kekuasaan-kekuasaan negara 

harus terjalin secara proporsional, penyelesaian sengketa dilakukan 

dengan mengutamakan musyawarah, serta turut memperhatikan 

keseimbangan antara hak dan kewajiban.  

 Pada Bab II telah dijelaskan bahwa perlindungan hukum 

menurut Philipus M. Hadjon terdapat dua jenis yaitu perlindungan 

hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. 

Oleh karena itu dengan adanya produk-produk hukum, baik itu UU 

Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan produk hukum 

daerah berupa Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2015 

Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah, maka 

dengan adanya peraturan-peraturan tersebut dimaksudkan dapat 

mencegah pelanggaran serta dapat memberikan batasan-batasan atau 

rambu-rambu dalam tindakan pelestarian dan perlindungan hukum 

terhadap cagar budaya (perlindungan hukum secara preventif), 

sementara itu jika terjadi pelanggaran atau sengketa, pemberian 

sanksi-sanksi (denda, penjara, atau hukuman lainnya) ataupun dengan 

menempuh upaya penyelesaian sengketa secara damai atau 

musyawarah, hal tersebut menjadi suatu bentuk perlindungan hukum 

secara represif terhadap cagar budaya yang ada di Kota Salatiga.  

 Mengerucut pada praktek perlindungan hukum terhadap cagar 

budaya yang ada di Kota Salatiga, yaitu dengan melihat pada kondisi 

di lapangan dan pola-pola pengaturan yang ada, dapat dikatakan 

bahwa perlindungan hukum terhadap cagar budaya masih sangat 

lemah dan sangat diperlukan dukungan dan keterlibatan aktif dari 

segenap unsur stakeholder untuk bersama-sama menjaga dan 

melindungi eksistensi bangunan-bangunan bersejarah yang ada di 

Kota Salatiga. 



113 
 

 

1.2 Model Perlindungan Hukum terhadap Cagar Budaya di Kota 

Salatiga 

Menurut UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, 

Cagar Budaya merupakan warisan budaya yang bersifat kebendaan 

berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur 

Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di 

darat dan / atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena 

memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, 

agama, dan/ atau kebudayaan melalui proses penetapan.  

Penetapan dipahami sebagai pemberian status Cagar Budaya 

terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang 

geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/ kota 

berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya. Sementara itu, 

benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar 

Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya 

apabila memenuhi kriteria berikut ini: 

a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; 

b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima 

puluh) tahun; 

c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, 

pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan; dan 

d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian 

bangsa.  

 

Konsep warisan budaya sangat erat kaitannya dengan konsep 

identitas, yaitu hubungan antara orang-orang yang hidup di masa kini 

dan orang-orang, kelompok, ide-ide, benda atau materi, praktek atau 
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tindakan, serta peristiwa atau tempat dari masa lalu. Artinya bahwa 

selain sebagai bukti terdapatnya hubungan atau link antara masa lalu 

dan masa kini, heritage atau warisan (budaya) juga berfungsi sebagai 

alat untuk menciptakan identitas sejarah kelompok dari semua afiliasi 

dalam lingkup waktu dan ruang sejarah manusia. 

Terkait dengan keberadaan dan kondisi bangunan bersejarah 

yang ada di Kota Salatiga dan dengan memperhatikan kajian serta 

identifikasi yang telah dilakukan BAPPEDA Kota Salatiga yang 

melibatkan BPCB Jawa Tengah, maka seharusnya tindakan 

perlindungan yang kemudian harus segera dilakukan oleh Pemerintah 

Kota Salatiga yaitu dengan melakukan pendaftaran (Register 

Nasional Cagar Budaya) untuk kemudian dilakukan penetapan. Hasil 

kajian dan identifikasi yang dilakukan oleh BAPPEDA Kota Salatiga 

bersama BPCB Jawa Tengah tahun 2009 dapat dikategorikan sebagai 

upaya pencarian benda, bangunan, struktur, dan/ atau lokasi yang 

diduga sebagai cagar budaya, yaitu sejumlah 144 obyek bangunan 

bersejarah. Mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar 

Budaya, berikut adalah langkah-langkah yang seharusnya dilakukan 

Pemerintah Daerah Kota Salatiga terkait bangunan bersejarah yang 

ada di Kota Salatiga yang diduga sebagai cagar budaya: 

Tabel 3.51. 
Tahapan Proses Registrasi Nasional Cagar Budaya 

 
Registrasi Nasional Cagar Budaya 

Tahapan Uraian Penjelasan 

Pencarian 

Mengacu pada hasil kajian dan identifikasi 
bangunan bersejarah di Kota Salatiga tahun 
2009 kerjasama BAPPEDA Kota Salatiga 
dengan BPCB Jawa Tengah, yang menghasilkan 
144 obyek bangunan bersejarah yang diduga 
sebagai cagar budaya. 

Pendaftaran  Pemerintah Kota Salatiga dapat bekerja sama 
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dengan setiap orang dalam melakukan 
pendaftaran.  

 Setiap orang yang memiliki dan/ atau 
menguasai cagar budaya dihimbau untuk 
mendaftarkannya kepada Pemerintah Kota 
tanpa dipungut biaya. 

 Setiap orang dihimbau untuk berpartisipasi 
dalam melakukan pendaftaran terhadap cagar 
budaya, meskipun tidak memiliki atau 
menguasainya. 

 Pemerintah Kota melakukan pendaftaran cagar 
budaya yang dikuasai oleh Negara atau yang 
tidak diketahui pemiliknya sesuai dengan 
tingkat kewenangannya. 

 Jika setiap orang yang memiliki dan/ atau 
menguasai bangunan bersejarah yang diduga 
sebagai cagar budaya tidak mendaftarkannya, 
maka pemerintah dapat mengambil alih 
pendaftaran tersebut. 

 Hasil pendaftaran cagar budaya harus 
dilengkapi dengan deskripsi dan 
dokumentasinya. 

 Pemerintah dapat memfasilitasi pembentukan 
sistem dan jejaring pendaftaran cagar budaya 
baik secara digital dan/ atau non-digital. 

Pengkajian 

 Hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli 
Cagar Budaya (TACB) untuk dikaji 
kelayakannya sebagai cagar budaya atau 
bukan cagar budaya. 
 Pengkajian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap 
benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan 
ruang geografis yang diusulkan untuk 
ditetapkan sebagai cagar budaya.  
 Dalam melakukan pengkajian, Tim Ahli Cagar 

Budaya dapat dibantu oleh unit pelaksana 
teknis atau SKPD yang bertanggungjawab di 
bidang cagar budaya. 
 Selama proses pengkajian, benda, bangunan, 

struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang 
didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan 
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sebagai cagar budaya. 

Penetapan 

 Walikota mengeluarkan penetapan status cagar 
budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah 
rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar 
Budaya yang menyatakan benda, bangunan, 
struktur, lokasi, dan/ atau satuan ruang 
geografis yang didaftarkan layak sebagai cagar 
budaya. 
 Setelah tercatat dalam Register Nasional Cagar 

Budaya, pemilik cagar budaya berhak 
memperoleh jaminan hukum berupa: 

- Surat keterangan status Cagar Budaya; 
dan 

- Surat keterangan kepemilikan 
berdasarkan bukti yang sah.  

  Penemu benda, bangunan, dan/ atau struktur 
yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar 
Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/ atau 
Struktur Cagar Budaya berhak mendapatkan 
kompensasi. 
 Pemerintah Kota harus menyampaikan hasil 

penetapan tersebut kepada Pemerintah 
Provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada 
Pemerintah Pusat. 

Pencatatan 

 Sistem pencatatan penetapan cagar budaya ke 
dalam Register Nasional Cagar Budaya 
dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Namun 
demikian, Pemerintah Kota juga harus aktif 
dalam mencatat dan menyebarluaskan 
informasi tentang cagar budaya dengan tetap 
memperhatikan keamanan dan kerahasiaan 
data yang dianggap perlu sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Pemeringkatan 

 Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan 
Pemerintah Kota dapat melakukan 
pemeringkatan cagar budaya berdasarkan 
kepentingannya menjadi peringkat nasional, 
peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/ 
kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar 
Budaya. 
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Sementara, jika memperhatikan Peraturan Daerah Kota 

Salatiga Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian 

Cagar Budaya Daerah, pada Bab V tentang Pengelolaan Register 

Nasional Cagar Budaya di Daerah, mencakup beberapa tahap yaitu: 

 

Skema 3.52. Pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya 

di Daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENDAFTARAN 
-Meliputi: pemilikan, penguasaan, pengalihan hak, dan pemindahan 
tempat.  
-Pemerintah Daerah melaksanakan pendaftaran benda, bangunan/ 
struktur cagar budaya yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau 
yang tidak diketahui pemiliknya sesuai dengan tingkat 
kewenangannya. 
-Pendaftaran dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya. 
-Pelayanan pendaftaran tanpa dipungut biaya. 
 PENGKAJIAN 
-Hasil pendaftaran diserahkan pada Tim Ahli Cagar Budaya Daerah 
untuk dikaji kelayakannya sebagai cagar budaya atau bukan cagar 
budaya. 
 

PENETAPAN 
-Tim Ahli Cagar Budaya Daerah memberikan rekomendasi bahwa 
benda, bangunan, struktur, lokasi yang didaftarkan layak sebagai 
Cagar Budaya Daerah, maka Walikota menetapkan status Cagar 
Budaya Daerah paling lama 30 hari setelah diterimanya 
rekomendasi yang dimaksud. 
-Pemerintah Daerah menyampaikan hasil penetapan kepada 
Pemerintah Provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah. 
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Kekhasan bangunan bersejarah yang ada di Kota Salatiga 

yang memperlihatkan gaya atau ciri arsitektur kolonial tentu menjadi 

bukti sejarah yang sangat berharga dan dapat menjadi warisan budaya 

bangsa yang sudah seharusnya dilindungi dan dilestarikan 

keberadaannya. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan 

dengan salah seorang staff BPCB Jawa Tengah,9 pihaknya 

                                                           
9
 Wawancara dilakukan dengan salah seorang staff BPCB Jawa Tengah (Mas Harun) yang 

peneliti temui di kantornya pada tanggal 10 November 2015. 

PENCATATAN 
-Benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang 
telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Daerah harus dicatat dalam 
Register Nasional Cagar Budaya.  
-Setelah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya, setiap 
orang atau badan yang memiliki atau menguasai Cagar Budaya 
Daerah berhak memperoleh jaminan hukum berupa:* 
a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan 
b. surat keterangan Kepemilikan berdasarkan bukti yang sah. 
*) yang diterbitkan oleh Walikota 
-Pemerintah Daerah memberikan tanda pada benda, bangunan, 
struktur, situs, atau kawasan yang telah ditetapkan sebagai Cagar 
Budaya Daerah. 

PEMERINGKATAN 
-Syarat Cagar Budaya Peringkat Daerah: 
a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam 
wilayah daerah; 
b. mewakili masa gaya yang khas; 
c. tingkat keterancamannya tinggi; 
d. jenisnya sedikit; dan/ atau 
e. jumlahnya terbatas 
-Pemeringkatan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Walikota 
setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya 
Daerah. 
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menyampaikan bahwa jika Kota Salatiga sudah memiliki Peraturan 

Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan 

Pelestarian Cagar Budaya Daerah, akan menjadi lebih baik lagi jika 

Perda tersebut diturunkan ke dalam Peraturan Walikota, yang di 

dalamnya juga mencakup kekhususan atau karakteristik Kota 

Salatiga, salah satunya adalah ciri khas bangunan kolonial yang ada 

di Kota Salatiga.  

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar 

Budaya, yang dimaksudkan dengan perlindungan adalah upaya 

mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau 

kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, 

pemeliharaan, dan pemugaran. (a) penyelamatan adalah upaya 

menghindarkan dan/ atau menanggulangi Cagar Budaya dari 

kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan; (b) pengamanan adalah 

upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/ atau 

gangguan; (c) zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan situs 

Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan; 

(d) pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi 

fisik Cagar Budaya tetap lestari; (e) pemugaran adalah upaya 

pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar 

Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan 

keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk 

memperpanjang usianya. 

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak 

Kasi Kebudayaan Dishubkombudpar Kota Salatiga, pihaknya secara 

singkat menceritakan tentang adanya permohonan dari pemilik 

bangunan bersejarah yang meminta supaya bangunannya dihapus dari 

daftar cagar budaya Kota Salatiga. Namun proses tersebut tentu tidak 
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bisa dilakukan dengan proses yang sedemikian singkat, karena 

menurut salah seorang staff BPCB Jawa Tengah yang peneliti 

temui,10 pihaknya juga menyampaikan bahwa proses penghapusan 

sebagaimana sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2010, yang 

dimaksudkan dengan penghapusan adalah apabila cagar budaya 

tersebut sudah tercatat dalam Register Cagar Budaya Nasional, 

dimana itu hanya dapat dihapus dengan Keputusan Menteri atas 

rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya di tingkat pemerintah.  

Memperhatikan UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar 

Budaya, penghapusan cagar budaya dari Register Nasional Cagar 

Budaya dilakukan apabila cagar budaya: (a) musnah; (b) hilang dan 

dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan; (c) mengalami 

perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau (d) 

di kemudian hari diketahui statusnya bukan cagar budaya. Selain itu, 

penghapusan cagar budaya juga dilakukan dengan tidak 

menghilangkan data dalam Register Nasional Cagar Budaya dan 

dokumen yang menyertainya.  

Bangunan bersejarah yang ada di Kota Salatiga yang diduga 

sebagai cagar budaya perlu mendapatkan kejelasan status sebagai 

cagar budaya atau bukan cagar budaya. Artinya bahwa jika bangunan 

bersejarah itu merupakan cagar budaya, maka harus segera ditetapkan 

dan diberikan jaminan hukum berupa Surat Keterangan Status Cagar 

Budaya dan Surat Keterangan Kepemilikan berdasarkan bukti yang 

sah. Jika bukan merupakan cagar budaya, tentu tidak perlu ada 

penetapan sebagai cagar budaya. 

                                                           
10

 Wawancara dilakukan dengan salah seorang staff BPCB Jawa Tengah (Mas Bagus Ujianto) 
yang peneliti temui di kantornya pada tanggal 10 November 2015. 
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 Upaya-upaya  perlindungan terhadap bangunan bersejarah 

yang ada di Kota Salatiga yang dilakukan oleh SKPD terkait selama 

ini seperti misalnya dengan melakukan sosialisasi. Hal tersebut 

senada dengan yang disampaikan Wahyu Kristanto, salah seorang 

staff BPCB Jawa Tengah yang peneliti temui, pihaknya juga 

menyampaikan bahwa upaya yang dilakukan seperti sosialisasi dan 

juga pameran. Hanya saja untuk kegiatan sosialisasi, kendalanya 

adalah ketidakhadiran pemilik bangunan atau hanya dengan 

menunjuk perwakilan yang terkadang pesan dan informasi yang 

hendak disampaikan tidak bisa tersampaikan secara utuh. Bahkan 

pihaknya juga menyampaikan bahwa upaya perlindungan dan 

pelestarian bangunan bersejarah di Kota Salatiga jika diperhatikan 

sungguh-sungguh, justru dapat menjadi aset yang berharga salah 

satunya di sektor pariwisata. Dicontohkan dengan penggunaan 

bangunan bersejarah sebagai resto atau tempat makan yang kemudian 

memberikan suasana yang berbeda, unik, dan memiliki daya tarik 

tersendiri karena kekhasan bangunan bersejarah itu tetap terjaga 

dengan baik.  

Berdasarkan wawancara singkat yang peneliti lakukan dengan 

salah seorang pemilik resto yang ada di Salatiga, pihaknya mengaku 

hanya menyewa bangunan tersebut untuk usaha resto. Pihaknya 

menyampaikan bahwa pernah mendapatkan surat pemberitahuan dari 

Pemerintah Kota Salatiga yang menyatakan bahwa bangunan tersebut 

merupakan bangunan bersejarah, sehingga tidak boleh diubah dan 

bahkan tidak boleh dirobohkan.11 

                                                           
11

 Wawancara singkat dengan Ibu Ana pemilik Resto Abby’s House di Jalan Diponegoro 
Salatiga. 
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Hal lain terkait dengan kesadaran para pemilik maupun 

pengelola bangunan bersejarah yang ada di Kota Salatiga, salah 

satunya disampaikan oleh Bagus Ujianto, salah seorang staff BPCB 

Jawa Tengah, pihaknya menceritakan bagaimana komunikasi yang 

terjalin antara pelaku usaha (pemilik) dengan pihak BPCB, salah 

satunya di Salatiga yaitu pada saat ada seseorang yang membeli 

bangunan Kafe Merah Putih yang ada di Jalan Diponegoro, pihaknya 

datang ke kantor BPCB Jawa Tengah dan menyampaikan maksudnya 

untuk menjadikan bangunan tersebut sebagai resto/ kafe, hal tersebut 

disambut pihak BPCB Jawa Tengah dengan melakukan kunjungan ke 

lokasi tersebut dan memberikan konsultasi terkait kondisi bangunan 

bersejarah tersebut, yang tujuannya dapat menjembatani berbagai 

kepentingan yang ada. Artinya, pemilik bangunan tersebut tetap dapat 

memanfaatkan bangunan tersebut untuk membuat resto/ kafe dengan 

memperhatikan nilai-nilai penting dari bangunan bersejarah yang 

diduga sebagai cagar budaya tersebut.  

Peneliti melihat bahwa kesadaran pemilik atau pengelola 

bangunan bersejarah untuk melakukan konsultasi dengan BPCB Jawa 

Tengah tersebut menjadi upaya yang sangat baik dan harapannya 

dapat diikuti oleh pemilik atau pengelola bangunan bersejarah yang 

diduga sebagai cagar budaya yang lainnya.  

Persoalan lain yang sempat ramai diperbincangkan 

masyarakat Kota Salatiga adalah terkait pembangunan eks Kantor 

Kodim yang akan dijadikan Mall atau pusat perbelanjaan yang 

kemudian menuai protes oleh karena status bangunan bersejarah 

tersebut diduga sebagai cagar budaya. Saat peneliti melakukan 

observasi ke lokasi tersebut, sempat petugas penjaga di situ melarang 

untuk mengambil gambar, namun setelah melakukan perbincangan 
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dan peneliti menjelaskan maksud penelitian ini, akhirnya peneliti 

diperbolehkan untuk mengambil gambar.  

      

     Gambar 3.53. 

Foto bangunan eks Kodim yang 
kondisinya sudah rusak parah. 
Foto diambil pada tanggal 3 
Agustus 2015. 

 

Sehubungan dengan persoalan tersebut, berdasarkan informasi 

yang peneliti peroleh dari pihak BPCB Jawa Tengah, pihaknya sudah 

melihat ke lapangan kondisi bangunan tersebut dan bisa dikatakan 

kondisinya sudah rusak parah. Akhirnya upaya yang ditempuh untuk 

perlindungan bangunan bersejarah tersebut nantinya adalah upaya 

rekonstruksi bangunan utama, dimana pengawasan upaya 

rekonstruksi bangunan utama tersebut akan diawasi langsung oleh 

BPCB Jawa Tengah.  

BPCB sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan di bidang konservasi dan pelestarian yang 

bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan, 

mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan 

pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya di wilayah 

kerjanya, dalam hal ini wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah. 12 

BPCB Jawa Tengah pada 17 Juni 2015 telah memberikan 

kompensasi bagi pelestari cagar budaya yang diwujudkan dalam 

bentuk dana. Bangunan bersejarah yang diikutsertakan dalam 

nominasi penghargaan tersebut adalah yang bukan merupakan 

                                                           
12

 Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2015 
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Balai Pelestarian Cagar Budaya. 
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bangunan milik atau dikelola oleh pemerintah atau militer. Kelima 

penerima kompensasi tersebut adalah GPIB Salatiga (diserahkan 

kepada Pnt. Marthinus Mijan Rukait, Ketua IV Pelaksana Harian 

Majelis GPIB Jemaat Taman Sari Salatiga); Bangunan Rumah 

Tinggal Jalan Diponegoro No.21/23 Salatiga (diserahkan kepada Dr 

Hendriani selaku pemilik/pengelola bangunan); Bangunan Rumah 

Tinggal Jalan Moh Yamin No.4 Salatiga (diserahkan kepada Sri 

Kadarinah selaku pemilik/pengelola bangunan); Susteran OSF St. 

Fransiskus Xaverius Jalan Diponegoro 51-53 (diserahkan kepada 

Suster Kepala Sr Maria Gratia Surtinan); serta Bangunan Rumah 

Tinggal Jalan Semeru No.20 (diserahkan kepada Heriyanto selaku 

pemilik/pengelola bangunan). Kompensasi tersebut merupakan yang 

kedua kalinya diberikan kepada warga Kota Salatiga setelah 

sebelumnya diberikan kepada Muhadi, warga Gendongan RT.02 

RW.02 Kecandran, Kecamatan Sidomukti, Salatiga yang telah 

menemukan Arca Siwa jenis Nandiswara. 

Berikut adalah foto-foto bangunan bersejarah yang sampai 

saat ini terjaga dengan baik dan pemilik/ pengelola bangunan tersebut 

telah mendapatkan penghargaan dari BPCB Jawa Tengah atas upaya 

pelestarian yang telah dilakukan. (Gambar 3.54.) 
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                  GPIB Taman Sari Salatiga                                 Rumah Tinggal Jl Diponegoro 21/23               
                       Dok. repository.uksw.edu                                                   Dok. Lulut 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

                 

        Bangunan Rumah Tinggal Jl Moh Yamin No. 4 
                               Dok. Lulut 

 
 

     Rumah Tinggal Jl Semeru 20 
                    Dok. Lulut 

 
 
 
 
                           Susteran OSF St. Fransiskus Xaverius 

        Jalan Diponegoro 51-53 
                  Dok. Lulut 

 

Berdasarkan kajian dan identifikasi bangunan bersejarah yang 

ada di Kota Salatiga pada tahun 2009 yang dilakukan oleh 

BAPPEDA Kota Salatiga dengan melibatkan BPCB Jawa Tengah, 

berikut adalah rekapitulasi hasil pembobotan yang disajikan dalam 

bentuk tabel yang menghasilkan prioritas dan bentuk konservasi yang 

dinilai dalam bentuk angka (range) 0-12, sehingga peringkat tertinggi 

(I) adalah 12-9 dan peringkat selanjutnya adalah nilai yang berada di 
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bawahnya. Dalam kajian tersebut, jumlah angka dan peringkat dapat 

dijadikan salah satu dasar penentuan derajat kepentingan konservasi 

terhadap obyek dalam lingkup Kota Salatiga, namun demikian 

penggunaannya perlu disepakati oleh pihak-pihak yang memiliki 

kepentingan. Berikut salah satu kesepakatan yang menyangkut 

penentuan range angka dan peringkat yang kaitannya dengan tingkat 

kepentingan tersebut: 

Tabel 3.55. 
Penentuan Range Angka, Peringkat, dan Tindakan Penanganan 

 

Range Angka Peringkat Tindakan Penanganan 
12 – 9 I Konservasi mutlak 

8 – 5 II Konservasi terbatas 

4 – 0 III Tidak terikat konservasi 

 
Bangunan dengan prioritas konservasi mutlak adalah 

bangunan yang keberadaan fisiknya tidak dapat diganggu gugat yang 

penjabarannya diutamakan pada: (a) bentuk, bahan, lokasi, dan 

teknologi; (b) bangunan-bangunan baru di sekitarnya menyesuaikan 

ketinggian, jarak, dan arsitektur bangunan cagar budaya. Sementara 

bangunan dengan bentuk konservasi terbatas adalah bangunan yang 

dalam pelaksanaan konservasi terdapat kemungkinan perubahan fisik 

meskipun relatif sedikit yang penjabarannya diutamakan pada: (a) 

kemungkinan ada perubahan fisik pada elemen-elemennya tetapi 

tidak menghilangkan karakter bangunannya; (b) bangunan-bangunan 

baru di sekitarnya menyesuaikan ketinggian, jarak, dan arsitektur 

bangunan cagar budaya. Berdasarkan nilai yang ada tersebut, 

bangunan yang bobotnya tinggi (ranking I) diusulkan untuk 

mendapatkan prioritas penanganan seperti perbaikan kerusakan dan 
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penataan lingkungannya, dengan catatan tetap memperhatikan 

rencana pembangunan daerah dan tata ruang kota. 

 Kajian dan identifikasi tersebut merupakan program 

BAPPEDA Kota Salatiga Tahun 2009 dalam rangka menjaga agar 

bangunan bersejarah di Kota Salatiga dapat diidentifikasi dan dapat 

diklasifikasi berdasarkan bobot nilai pentingnya. Program yang 

melibatkan BPCB Jawa Tengah tersebut telah dilaksanakan BPCB  

dengan memperoleh hasil 144 obyek bangunan bersejarah yang 

dipandang memiliki nilai penting bagi sejarah Kota Salatiga.   

Berikut adalah rekomendasi dari program yang telah berjalan 

tersebut: 

1. Pada prioritas penanganan bangunan yang memiliki 

nilai penting lebih tinggi (ranking I), meskipun pada 

bangunan ranking II tidak menutup kemungkinan untuk 

segera ditindaklanjuti apabila bangunan tersebut 

mengalami kerusakan; 

2. Tindakan pelestarian yang dilakukan harus mengikuti 

peraturan perundangan yang berlaku dan harus 

mengikuti prosedur perijinan; 

3. Jika bangunan sudah diidentifikasi sebagai BCB, maka 

pemilik bangunan wajib untuk mendaftarkan; 

4. Dalam upaya perlindungan terhadap legalitas formal 

BCB tersebut maka perlu segera diperdakan;13 

5. Setiap tindakan yang akan mengakibatkan perubahan 

terhadap bangunan-bangunan yang sudah teridentifikasi 

                                                           
13

 Pada poin keempat, yaitu terkait Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Cagar Budaya 
sudah terealisasi di tahun 2015.  
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sebagai BCB, diharapkan berkoordinasi dengan instant 

terkait.  

 

Program kajian dan identifikasi yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Salatiga dalam hal ini melalui BAPPEDA dan 

dengan melibatkan BPCB Jawa Tengah tersebut dapat dikategorikan 

sebagai upaya pelestarian dan perlindungan terhadap kekayaan 

budaya bangsa, oleh karena melalui program tersebut telah 

ditemukan 144 obyek bangunan bersejarah yang memiliki nilai 

penting untuk memperkaya kehidupan bangsa, terkhusus di Kota 

Salatiga.14 

Paradigma pelestarian dan pengelolaan cagar budaya telah 

berubah menyesuaikan perkembangan, tuntutan, serta kebutuhan. Hal 

ini tentunya dapat memberikan ruang untuk peningkatan peran serta 

masyarakat dan tidak saja berorientasi pada kepentingan akademis 

maupun ilmu pengetahuan melainkan juga untuk kesejahteraan 

masyarakat. Masyarakat dapat berperan serta secara aktif di dalam 

upaya-upaya pelestarian dan perlindungan terhadap eksistensi 

bangunan-bangunan bersejarah. 

Berikut adalah pemetaan ruang lingkup peranan dari 

masyarakat dalam kaitannya dengan eksistensi cagar budaya yang 

dapat peneliti temukan berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2010 

Tentang Cagar Budaya. 

 

 

 

                                                           
14

 Penjelasan lebih lanjut pada table rekapitulasi yang terlampir dalam penelitian ini. 
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Peran  Ruang Lingkup Peranan 

Masyarakat Kepemilikan dan Penguasaan 
Penemuan dan Pencarian 
Register (pendaftaran)  
Perlindungan 
Penyelamatan 
Pemeliharaan 
Pengamanan 
Pengembangan 
Pendanaan 
Penelitian 
Pengawasan 
Pelestarian 
Pemanfaatan 

 
              Tabel 3.56. Pemetaan Ruang Lingkup Peranan Masyarakat 

 

Pengelolaan dan pelestarian cagar budaya berdasarkan 

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2015 Tentang 

Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah salah satunya 

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemilik 

akan pentingnya pelestarian, perlindungan, dan pemeliharaan cagar 

budaya. Sehingga perlu adanya public space atau ruang publik yang 

dapat menampung berbagai kepentingan stakeholder terkait dengan 

keberadaan bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Kota 

Salatiga.  

Di era globalisasi dan kemajuan teknologi yang demikian 

dapat menjadi potensi yang baik di dalam upaya penciptaan forum 

diskusi terkait dengan kondisi bangunan-bangunan bersejarah yang 

ada di Kota Salatiga. Secara nyata contoh yang peneliti amati adalah 

adanya grup atau kelompok di jejaring dunia maya (misalnya 

facebook) yang menggagas tentang cagar budaya yang ada di Kota 

Salatiga dengan didukung aksi-aksi di dunia nyata. Forum-forum 



130 
 

diskusi yang terbuka demikian yang menurut peneliti dapat menjadi 

wadah dan jejaring yang jika dikelola dengan baik akan dapat 

memberikan kontribusi bagi bangunan-bangunan bersejarah yang ada 

di Kota Salatiga. Selain itu jika keberadaan komunitas-komunitas dan 

juga NGO yang memiliki kepedulian untuk melestarikan dan 

melindungi cagar budaya saling memberikan kontribusi melalui 

sistem dan program yang terpusat (tanpa ditunggangi kepentingan 

politis), optimis tindakan itu akan turut menggugah kesadaran 

masyarakat luas untuk turut peduli dan menjaga eksistensi bangunan 

bersejarah yang ada di Kota Salatiga. 

Selain dari sisi peran masyarakat, lingkup peran yang dapat 

melibatkan pemerintah, baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah dalam kaitannya dengan keberadaan dan keberlanjutan 

eksistensi cagar budaya, berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2010 

Tentang Cagar Budaya yang dapat peneliti petakan sebagai berikut: 

 

             Tabel 3.57. 
       Ruang Lingkup Peranan Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

 

Peran Ruang Lingkup Peranan 

Pemerintah; 

Pemerintah Daerah 

Kepemilikan dan Penguasaan 
Penemuan dan Pencarian 
Register (pendaftaran)  
Penetapan 
Pencatatan Data Cagar Budaya 
Penyebarluasan Informasi 
Pengawasan 
Pembinaan 
Pemeringkatan Cagar Budaya 
Penghapusan Cagar Budaya  
Pelestarian 
Perlindungan 
Penyelamatan 
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Berdasarkan faktor-faktor penegakan hukum sebagaimana 

mengacu pada pendapat Soerjono Soekanto, antara lain: (a) faktor 

hukumnya sendiri; (b) faktor penegak hukum; (c) faktor sarana atau 

fasilitas; (d) faktor masyarakat; (e) faktor kebudayaan, maka pada 

penelitian ini didapati temuan demikian: 

a. Faktor hukumnya sendiri 

UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan 

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2015 

Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah 

sebagai payung hukum di dalam upaya perlindungan hukum 

terhadap eksistensi bangunan bersejarah yang ada di Kota 

Salatiga. Belum adanya Peraturan Walikota menjadi kendala 

di dalam praktek pelaksanaan Peraturan Daerah yang 

ditetapkan pada tahun 2015 tersebut, oleh karena hal-hal 

secara teknis untuk kemudian akan diatur di dalam Peraturan 

Walikota. 

 

b. Faktor penegak hukum  

Yang dimaksudkan penegak hukum di sini, dibatasi 

pada kalangan yang secara langsung berkecimpung di dalam 

Pemeliharaan 
Pengamanan 
Pemugaran 
Pengembangan 
Penelitian 
Pemanfaatan 
Promosi 
Penyidikan 
Pendanaan 
Pengawasan 
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bidang penegakan hukum. Penegak hukum merupakan 

golongan panutan dalam masyarakat yang dalam hal ini 

adalah mereka yang mempunyai kemampuan-kemampuan 

tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. 

Di dalam UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar 

Budaya secara jelas sudah mengatur siapa-siapa saja yang 

memiliki wewenang di bidang cagar budaya, demikian juga 

dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2015 

Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah 

pun telah diatur pihak-pihak yang diberikan wewenang dalam 

upaya pelestarian cagar budaya baik di aras pusat hingga aras 

daerah.  

Meski demikian, terkait pencarian data di lapangan 

dalam penelitian ini, peneliti lebih banyak melihat pada peran 

serta BPCB Jawa Tengah dan Dishubkombudpar yang dalam 

hal ini adalah Seksi Kebudayaan yang secara langsung 

bersinggungan dengan obyek penelitian ini.   

 

c.  Faktor sarana dan fasilitas 

Sarana atau fasilitas dalam hal ini mencakup tenaga 

manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang 

baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan 

lain-lain. Temuan peneliti di lapangan yang menjadi kendala 

dari aspek sarana dan fasilitas ini nampak pada saat peneliti 

melakukan wawancara dengan pihak Kasi Kebudayaan 

Dishubkombudpar Kota Salatiga, disampaikan bahwa 

pihaknya terkendala dengan kurangnya personil atau SDM di 

satuan kerjanya. Sementara itu dari sisi pemilik atau 
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pengelola bangunan bersejarah yang ada di Kota Salatiga, 

yang menjadi kendala adalah terkait biaya yang cukup tinggi 

untuk melakukan perbaikan atau perawatan terhadap 

bangunan bersejarah yang ada, termasuk beban pajak 

bangunan yang dinilai masih tinggi. 

 

d. Faktor masyarakat  

Dasar pemikirannya adalah jika masyarakat sudah 

mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga 

akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya 

hukum untuk melindungi, memenuhi, dan mengembangkan 

kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. 

Kaitannya dengan penelitian ini, temuan yang diperoleh 

peneliti dari pengamatan yang dilakukan, salah satunya adalah 

melalui jaringan sosial media yang ada, forum diskusi baik di 

media sosial terwadahi dengan adanya grup-grup yang 

concern atau peduli dengan eksistensi cagar budaya di Kota 

Salatiga, misalnya melalui grup di facebook. Hal lain yang 

dilakukan adalah dengan melakukan pertemuan-pertemuan 

secara langsung (tatap muka), forum diskusi, dan aksi-aksi 

nyata lainnya, salah satunya misalnya dengan aksi unjuk rasa 

“YES BCB, NO MALL” yang dilakukan masyarakat terkait 

pendirian Mall di lahan eks kantor Kodim Salatiga yang 

merupakan salah satu bangunan bersejarah yang ada di Kota 

Salatiga. Tentunya tindakan-tindakan nyata yang mewujud 

sebagai bentuk partisipasi masyarakat tersebut dapat 

memberikan dampak bagi perlindungan terhadap bangunan 

bersejarah di Kota Salatiga. 
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e. Faktor kebudayaan 

Dalam upaya perlindungan hukum terhadap bangunan 

bersejarah yang merupakan warisan budaya bangsa, tujuan 

yang ingin dicapai sebagaimana yang telah dipaparkan di bab 

sebelumnya adalah agar terwujudnya keserasian antara nilai 

kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruan atau 

inovatisme. Nilai kelanggengan jelas menjadi keutamaan 

dalam perlindungan terhadap keberadaan bangunan bersejarah 

yang ada di Kota Salatiga, oleh karena mengingat prinsip 

keadilan antar generasi, yang secara umum berpandangan 

bahwa generasi mendatang memiliki hak yang sama dengan 

generasi saat ini dalam menikmati, menjaga, dan melestarikan 

bangunan bersejarah yang menjadi warisan budaya bangsa. 

Dengan demikian kelanggengan, kelestarian, keamanan, dan 

keberlanjutan eksistensi bangunan bersejarah sangat penting 

untuk diperhatikan sekalipun di sisi lain terdapat program 

pembangunan di sektor lain yang juga menuntut adanya nilai 

kebaruan atau inovatisme di dalam prakteknya. Dengan kata 

lain, antara nilai kelanggengan dan nilai kebaruan, dalam 

kaitannya dengan perlindungan terhadap bangunan bersejarah 

yang ada di Kota Salatiga, keduanya harus dapat terwujud 

secara seimbang dan serasi. 

Di sisi lain, berpijak pada pandangan Lawrence 

Friedman tentang sistem hukum yang terdiri atas struktur 

hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), 

dan kultur hukum (legal culture), terkait dengan penelitian 

ini, struktur hukum tersebut nampak pada kelembagaan yang 

diberikan wewenang dalam upaya perlindungan hukum 
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terhadap cagar budaya, yaitu pada wewenang dan tanggung 

jawab lembaga-lembaga sebagaimana diatur di UU Nomor 11 

Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan pada Peraturan 

Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2015 Tentang 

Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah. 

Sementara itu substansi hukumnya adalah UU Nomor 11 

Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan Peraturan Daerah 

Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan 

Pelestarian Cagar Budaya Daerah, serta peraturan lain yang 

terkait, yang oleh peneliti kemudian mengusulkan adanya 

Peraturan Walikota turunan dari Perda tersebut. Komponen 

terakhir yaitu kultur hukum, kaitannya dengan nilai yang 

ingin diwujudkan, sebagaimana dijelaskan di bagian 

sebelumnya, nilai yang ingin diwujudkan dalam upaya 

perlindungan terhadap cagar budaya di Kota Salatiga adalah 

keserasian antara nilai kelanggengan/ konservatisme dan nilai 

kebaruan/ inovatisme.   

Jika memperhatikan faktor-faktor penegakan hukum 

yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan pandangan 

Lawrence Friedman tentang sistem hukum, secara umum 

komponen-komponen keduanya saling berkaitan, terkhusus di 

dalam penelitian ini. Sehingga, kedua pandangan tersebut 

diharapkan dapat menjadi pijakan bagi peneliti untuk 

menemukan model perlindungan hukum yang sesuai untuk 

diaplikasikan atau diterapkan bagi perlindungan hukum 

terhadap cagar budaya di Kota Salatiga. 
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 Berdasarkan data di lapangan yang diperoleh melalui 

observasi dan wawancara, diperoleh pemetaan yang demikian: 

(skema 3.58.) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obyek: 
Bangunan Bersejarah di 
Kota Salatiga  

Pemilik/ 
Pengelola 

-melakukan konsultasi dengan pihak 
BPCB Jawa Tengah (atau dengan SKPD 
terkait) terkait bangunan yang dimiliki 
tersebut yang diduga sebagai cagar 
budaya/ yang sudah ditetapkan. 
 
-menghadiri sosialisasi/ program yang 
diselenggarakan SKPD terkait. 
 
-memiliki kesadaran yang tinggi untuk 
menjaga dan melestarikan aset bangunan 
bersejarah yang dimiliki. 

Masyarakat 

-mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 
2010 Tentang Cagar Budaya, lingkup 
peranannya antara lain: Kepemilikan dan 
Penguasaan; Penemuan dan Pencarian; 
Register (pendaftaran) ; Perlindungan; 
Penyelamatan; Pemeliharaan; 
Pengamanan; Pengembangan; Pendanaan; 
Penelitian; Pengawasan; Pelestarian; 
Pemanfaatan. 
 
-perwujudan partisipasi masyarakat 
melalui grup-grup atau forum diskusi/ 
jejaring sosial. 
 
-keberadaan NGO (non governmental 
organization) yang merupakan value 
based organization. 
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Pemerintah 
______ 

 
-Pemda 
(SKPD 
terkait) 
-BPCB Jawa 
Tengah 

-mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang 
Cagar Budaya, lingkup peranannya antara lain: 
Kepemilikan dan Penguasaan; Penemuan dan 
Pencarian; Register (pendaftaran) ; Penetapan; 
Pencatatan Data Cagar Budaya; Penyebarluasan 
Informasi; Pengawasan; Pembinaan; Pemeringkatan 
Cagar Budaya; Penghapusan Cagar Budaya; 
Pelestarian; Perlindungan; Penyelamatan; 
Pemeliharaan; Pengamanan; Pemugaran; 
Pengembangan; Penelitian; Pemanfaatan; Promosi; 
Penyidikan; Pendanaan; Pengawasan. 
 
-program kajian dan identifikasi bangunan bersejarah 
di Kota Salatiga yang dilakukan oleh BAPPEDA 
Kota Salatiga dengan melibatkan BPCB Jawa 
Tengah, hingga menghasilkan temuan 144 obyek 
bangunan bersejarah yang memiliki nilai penting bagi 
sejarah Kota Salatiga. 
 
-produk hukum berupa Peraturan Daerah Kota 
Salatiga Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan 
dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah. (usulan 
peneliti agar segera ada Peraturan Walikota yang 
diturunkan dari Perda tersebut) 
 
-kegiatan-kegiatan sosialisasi, pameran, dan 
keterbukaan untuk menerima konsultasi dari 
stakeholder yang lain. (usulan peneliti jika sudah ada 
penetapan cagar budaya, menjadi baik jika Salatiga 
memiliki gallery atau mini museum khusus yang 
menyimpan koleksi seluruh temuan, baik 
dokumentasi maupun naskah publikasi terkini terkait 
keberadaan cagar budaya di Salatiga). 
 
-contoh kasus eks kodim: upaya yang ditempuh 
adalah penyelesaian secara damai/ kompromistis, 
yaitu dengan jalan rekonstruksi bangunan utama yang 
sudah hancur yang pengawasannya langsung 
dilakukan oleh BPCB Jawa Tengah. 
 
-pemberian penghargaan bagi pelestari cagar budaya. 

 

Praktek Perlindungan terhadap Bangunan Bersejarah di Kota Salatiga 
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Berdasarkan pemetaan di atas, berikut adalah model perlindungan hukum yang dapat peneliti usulkan 

bagi perlindungan hukum terhadap bangunan bersejarah yang akan ditetapkan sebagai cagar budaya di Kota 

Salatiga. (skema 3.59) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAGAR BUDAYA 

PERLINDUNGAN 

HUKUM Strategi 

perlindungan 

(melibatkan 

stakeholder) 

Pemilik 

Pemerintah 

Masyarakat 

- Perlu dibuat aturan hukum (UU, 

Perda)  usulan peneliti agar 

segera dibuat Peraturan Walikota. 

- Menugaskan aparat/ kelembagaan 

yang diberikan wewenang dalam 

pelestarian cagar budaya. 

- Penetapan terhadap bangunan 

bersejarah sebagai Cagar Budaya 

daerah Kota Salatiga. (diwujudkan 

dalam SK yang diterbitkan oleh 

Walikota) 

Goals (tujuan) : 
-aman 
-lestari 
-berkelanjutan 

Keadilan Antargenerasi / intergenerational justice. 

[konsep pemikiran yang berpandangan bahwa 

generasi mendatang juga memiliki hak yang sama 

dengan generasi saat ini untuk dapat menikmati 

dan melestarikan warisan budaya yang ada saat ini. 

Sehingga harapannya, generasi mendatang dapat 

mengetahui warisan budaya yang ada tidak hanya 

dari teks atau cerita saja, tetapi dapat menyaksikan 

secara langsung. 




