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Abstrak 

Pada tahun 1870-an dan 1880-an Lasem pernah Berjaya dalam perdagangan dan pembuatan 
kapal, tetapi seiring dengan merosotnya kemakmuran daerah ini, banyak pemilik dan pengelola 
kapal serta para nelayan beralih menjadi penyelundup candu (opium). Opium gelap mendarat 
dalam jumlah besar di pesisir Jepara, Rembang hingga Lasem. Lasem mendapat julukan 
“corong opium Jawa”, karena banyaknya berdiri kongsi penyelundup opium utama diantara 
Juwana, Rembang dan Lasem. Salah satu buktinya adalah bekas Gudang Candu atau yang 
biasa disebut Rumah Candu oleh masyarakat di Lasem. Rumah Candu berada di Desa Soditan, 
Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Bangunan ini memiliki gaya arsitektur Cina yang 
terdiri dari rumah induk di bagian depan dan rumah tinggal serta gudang di bagian belakang. 
Bangunan-bangunan yang berdiri di atas tanah seluas 5.500 meter persegi ini masih lengkap 
dan belum runtuh. Di dalam bangunan ini terdapat altar atau meja abu dan terdapat sumur 
sedalam 1,5 meter yang menyambung keselokan bawah tanah menuju Sungai Lasem. Sumur 
tersebut berfungsi untuk menyelundupkan candu. Penelitian ini akan mengkaji yang berkenaan 
dengan penilaian signifikansi secara arkeologis, penilaian sigfikansi secara kesejarahan, 
penilaian signifikansi dalam perspektif hukum dan juga tinjauan dari segi pemanfaatan yang 
dapat digali. Sigfikansi legal yang ditinjau dari segi perundang-undangan dan piagam-piagam 
internasional yang berkaitan dengan pelestarian dan pemanfaatan. Di dalam penelitian ini juga 
dilakukan tinjauan dari segi pemanfaatan, sehingga dapat memberikan keuntungan-keuntungan 
dalam berbagai bidang, khususnya masyarakat di Lasem. Rumah candu memiliki nilai 
signifikansi sebagai benda cagar budaya dan layak dilestarikan dan dimanfaatkan serta sudah 
sepatutnya untuk dibuat Peraturan Daerah yang mendukung kekuatan hukum sebagai benda 
cagar budaya. 

Kata kunci: Candu, Cina, Lasem 
 
 
 
 

1.  Pendahuluan 
Opium gelap masuk melalui pantai utara Jawa hingga pedalaman Jawa. Daerah 

seperti Surabaya menjadi pemasok ke daerah Kediri, Madiun dan Surakarta melalui 
rute-rute sungainya. Jumlah terbesar mendarat di pesisir Jepara-Rembang dari Juwana 
hingga Lasem. 

Lasem pernah berjaya dalam perdagangan dan pembuatan kapal, tetapi ketika 
mengalami kemosotan dalam bidang ekonomi pada abad ke-19, banyak pemiliki kapal 
dan nelayan beralih menjadi penyelundup, salah satunya penyelundup opium. Makanya 
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sejak 1870-an dan 1880-an Juwana-Lasem dikenal sebagai “corong opium Jawa”. 
(Rush, 2012: 78) 

Salah satu bukti dari perdagangan candu yang illegal adalah sebuah bangunan 
yang merupakan bekas Gudang Candu atau yang biasa disebut Rumah Candu oleh 
masyarakat di Lasem. Rumah Candu berada di Desa Soditan, Kecamatan Lasem, 
Kabupaten Rembang. Bangunan ini memiliki gaya arsitektur  Cina yang terdiri dari 
rumah induk di bagian depan  dan rumah tinggal serta gudang di bagian belakang. 
Bangunan-bangunan yang berdiri di atas tanah seluas 5.500 meter persegi ini masih 
lengkap dan belum runtuh. Di dalam bangunan ini terdapat altar atau meja abu dan 
terdapat sumur sedalam 1,5 meter yang menyambung ke selokan bawah tanah menuju 
Sungai Lasem. Sumur tersebut berfungsi untuk menyelundupkan candu. 

Rumah Candu ini diperkirakan dibangun pada tahun 1880-an yang merupakan 
milik keluarga Liem King Siok. Bangunan ini hingga kini masih terawat dengan baik, 
hanya bangunan yg diperkirakan sebagai kamar tamu saja yang baik atapnya sudah 
rusak. Oleh karena itu, Rumah Candu perlu memiliki nilai penting beupa makna 
kultural, yaitu nilai estetis, nilai historis, nilai akademis dan nilai sosial-ekonomi. 

Bangunan Rumah Candu ini telah berusia lebih dari 50 tahun, maka bangunan 
ini dan lingkungannya dapat direkomendasikan menjadi Benda Cagar Budaya (BCB). 
Dalam lingkup kepurbakalaan dan arkeologi pengertian situs adalah lokasi yang 
mengandung atau diduga mengandung tinggalan benda budaya dan lingkungannya yang 
diperlukan bagi pengamanan. 

Selain keempat nilai penting di atas sebenarnya situs juga memiliki nilai penting 
dari aspek ekonomi. BCB memiliki pesona dan romantisme yang dapat dikembangkan 
sebagai atraksi wisata budaya atau ilmiah. Karena dapat mengungkap tokoh sejarah atau 
peristiwa sejarah dari tinggalan yang terkait. Kunjungan ke situs terutama di luar 
kawasan perkotaan mengundang tantangan petualangan tersendiri. Jadi untuk 
pemanfaatan suatu situs diperlukan pengelolaan yang terencana, untuk itu perlu 
penelitian pengembangan untuk membuka peluang baru dalam pemanfaatan situs 
sebagai ilmu pengetahuan dan objek wisata potensial. 

Rumah Candu yang letaknya tidak jauh dari jalan raya antara propinsi Jawa 
Tengah dan Jawa Timur berpotensi untuk dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata. 
Oleh karena letaknya yang strategis tersebut, perlu adanya kerjasama antara pemilik 
Rumah Candu dan pemerintah daerah agar dapat dilestarikan dan dimanfaatkan serta 
dapat memberdayakan masyarakat sekitar bangunan terbut. 

Berdasrkan latar belakang masalah, penelitian ini adalah mengkaji nilai 
signifikan situs Rumah Candu, sehingga Dead Monument ini dapat dilestarikan sebagai 
benda cagar budaya. Aspek-aspek yang diteliti adalah yang berkenaan dengan penilaian 
signifikan secara arkeologis, penilaian signifikan secara kesejarahan, penilaian 
signifikan dalam perspektif hokum dan juga penilaian potensi pemanfaatan yang dapat 
digali. 

2.  Signifikansi Arkeologi Rumah Candu 

Rumah Candu berada di desa Soditan, kecamatan Lasem, kabupaten Rembang. 
Kecamatan lasem berada 12 km ke arah timur dari ibukota kabupaten Rembang. Di 
sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan 
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Sluke, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Pancur dan di sebelah barat 
berbatasan dengan kecamatan Rembang. Sebagianwilayah kabupaten Rembang 
(46,39%) berada pada ketinggian 25-100 meter dari permukaan laut dan sebesar 30,42% 
berada pada ketinggian 100-500 meter dan sisanya berada pada ketinggian 0-25 meter 
dan 500-1000 meter. 

Wilayah kabupaten Rembang merupakan datar rendah di bagian utara Pulau 
Jawa, makanya wilayah tersebut memiliki iklim tropis dengan suhu maksimum 33 
derajat Celcius dan suhu rata-rata 23 derajat Celcius. Dengan bulan basah 4 samapi 5 
bulan, sedangkan selebihnya termasuk kategori bulan sedang sampai kering. Terdapat 
hujan selama 1 tahun yang tidak menentu, sehingga implikasinya sering terjadi 
kekeringan di wilayah kabupaten Rembang. 

Kompleks bangunan Rumah Candu dibangun pada tanah seluas 5,500 mater 
persegi yang terdiri dari beberapa bangunan. Secara keseluruhan bangunan ini berada 
tidak jauh dari jalan raya antara Semarang (Jawa Tengah) dan Surabaya (Jawa Timur), 
yang bagian dikelilingi tembok.Rumah Candu menghadap ke barat dandi bagian utara 
Rumah Candu bersebelahan dengan Klenteng Cu An Kiong, yang diperkirakan 
dibangun pada abad ke-16, merupakan klenteng tertua di Lasem. Tepat di depannya 
terdapat sungai Babagan yg bermuara ke Laut Jawa. Pada saat ini situs Rumah Candu 
berada di tengah-tengah pemukiman. Berdasarkan fungsinya, bangunan-bangunan pada 
situs Rumah Candu terdiri atas rumah induk di bagian depan dan rumah tempat tinggal 
serta gudang di bagian belakang. Di rumah induk berubin merah terdapat altar atau meja 
abu dari jati berukiran khas Tiongkok. Di bangunan itu juga terdapat sumur sedalam 
sekitar 1,5 meter yang menyambung ke selokan bawah tanah menuju Sungai Lasem. 

Rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal merupakan rumah bertingkat dua 
berlantai kayu jati. Di depan rumah itu terdapat jangkar baja berukuran sekitar 2 meter 
yang diduga dari salah satu kapal Laksamana Cheng Ho. Di kompleks bangunan itu 
terdapat pula makam keluarga. Makam itu berciri khas siang gong (satu kuburan dua 
liang lahat) dengan hiasan relief, patung anjing langit, dan dua buah tiang berujung 
kuncup teratai. 

Di bagian rumah tempat tinggal terdapat kamar yang saling berhadapan, 
keduanya memiliki jendela yang menggunakan teralis yang terbuat dari kayu. Kamar ini 
memiliki pintu yang terbuat dari kayu jati cukup tebal. Terdapat dua kamar di lantai 
bawah dan dua kamar di lantai atas. 

Di bagian belakang rumah terdapat gudang yang posisinya tidak terpisah dengan 
rumah tinggal. Di sisi kiri terdapat bangunan bekas kamar tempat menginap para tamu 
yang sekarang hanya tersisa berupa dinding bangunan tanpa atap dan di sebelah terdapat 
WC umum yang merupakan bangun baru. Di kompleks bangunan itu terdapat pula 
makam keluarga. Makam itu berciri khas siang gong (satu kuburan dua liang lahat) 
dengan hiasan relief, patung anjing langit, dan dua buah tiang berujung kuncup teratai. 

3.  Signifikansi Sejarah Rumah Candu 

Ketika bangsa Belanda pertama kali mendarat di Jawa pada akhir abad ke-16, 
candu (opium) sudah menjadi komoditas penting dalam perdagangan regional Dalam 
usahanya, para saudagar Belanda bersaing dengan orang-orang Inggris, Denmark dan 
Arab. Pada tahun 1677, VOC membuat perjanjian dengan Raja Amangkurat II yang 
memberika monopoli kepada VOC untuk mengimpor candu. Hal ini merupakan awal 
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dari monopoli candu oleh Belanda di Jawa. Sejak tahun 1619 hingga 1799, VOC secara 
resmi membawa rata-rata 56.000 kilogram opium (candu) mentah ke Jawa setiap tahun. 
(Rush, 2012: 27). 

Statistik-statistik menunjukkan penjualan-penjualan candu resmi dan pemakaian 
candu di wilayah kerajaan mengalami peningkatan di Yogyakarta kurun waktu dari 
tahun 1802 hingga 1814. Selama dekade berikutnya (1814-1824) pajak dari 
perdagangan candu di Yogyakarta menjadi lima kali lipat dan pada tahun 1820 terdapat 
sebanyak 372 tempat-tempat terpisah mendapat izin resmi untuk menjual eceran di 
wilayah-wilayah Sultan, yakni hamper setiap gerbang-gerbang utama (Bandar), sub-
gerbang (rangkah) dan pasar di kesultanan. (Carey, 2008: 73) 

Agak sulit menentukan berapa orang sebagai pamakai candu, menurut seorang 
pejabat Belanda ada sekitar 16% orang-orang di Jawa telah menjadi pemakai candu. 
Ada beberapa orang-orang mengkombinasikan pemakaian candu yang mencampur 
dengan rokok, kopi dan pinang yang dibubuhi candu. 

Pada keresidenan-keresidenan di pinggiran wilayah inti dari Batavia hingga ke 
timur, Pasuruan, Probolinggo, dan Besuki terdapat banyak pengguna candu yang 
menunjang keuntungan pak opium sepanjang abad ke-19. Meskipun konsumsi candu 
per orang lebih sedikit dibandingkan dengan di daerah inti, penggunaan candu masih 
relative tersebar luas (Rush, 2012: 29). 

Di kalangan orang Cina, kebiasaan ini populer. Di kota-kota pesisir dan kota-
kota pedalaman tempat mereka tinggal, para orang Cina kaya menikamti pipa opium di 
rumah mereka dan di klub-klub pribadi, sedangkan orang-orang dari golongan yang 
lebih miskin berbagi tempat mengisap candu di pondok-pondok umum dengan 
penduduk setempat. 

Pondok-pondok candu bertebaran di Jawa meskipun pondok-pondok semacam 
itu hanyalah salah satu dari banyak tempat untuk mengkonsumsi candu. Pondok-pondok 
tersebut biasanya berada di lingkungan kediaman kaum priyayi, dan pondok-pondok itu 
terbuat dari bamboo, beratap rendah dan berlantai tanah. Pemakaian candu biasanya 
dilayani oleh wanita-wanita pelayan. 

Orang-orang Jawa membeli candu dengan penghasilan mereka sebagai kuli 
perkebunan, pedagang kecil serta pekerja rendahan dan dari hasil penjualan hasil lading, 
juga dari uang sewa atas tanah-tanah mereka yang digunakan untuk pertanian. Sebagian 
orang yang memiliki keterampilan khusus atau yang memiliki bakat bisnis atau jabatan 
tinggi menghasilkan lebih banyak uang, tapi sebagian besar rakyat hanya memiliki 
pendapatan yang sangat terbatas. Pada tahun 1885 seorang buruh tidak-terampil di Jawa 
rata-rata menghasilkan 25 sen per hari, dan seorang perajin yang memiliki keterampilan 
bisa menghasilkan 60-200 sen, tergantung pada perekonomian setempat. Tidak 
mengherankan jika pada tahun 1880-an para pemiliki pondok opium di desa melaporkan 
bahwa sangat jarang orang yang memiliki 20 sen sehari menghabiskan uangnya untuk 
dibelikan candu (Rush, 2012: 32). 

Candu juga berfungsi sebagai obat perangsang dan sebagai bagian berharga ilmu 
obat-obatan orang Jawa untuk mengobati berbagai penyakit yang berbeda. Oleh karena 
itu, orang-orang Jawa yang mengisap candu mengatakan bahwa mereka menggunakan 
candu sebagai stimulant (obat untuk mengobati kelelahan). Mereka beranggapan bahwa 
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candu memberi mereka energi dan membantu mereka agar tetap terjaga pada malam 
hari.  

Candu juga memberikan dampak buruk pada masyarakat miskin yang banyak 
menguras simpanannya untuk membeli candu. Akibat-akibat sosial dari kecanduan  
opium serta posisi yang semakin penting yang dimainkan oleh orang-orang Cina 
sebagai pengecer candu. Peran orang-orang Cina yang semakin menonjol sebagai 
orang-orang penyewa tanah di daerah-daerah kerajaan. Hal ini menjadi sasaran 
kebencian rakyat ketika keadaan ekonomi di Jawa Tengah bagian selatan mulai 
menurun tajam akibat musim kemarau dan kegagalan panen pada tahun 1821-1825. 

Monopoli impor opium mentah ke Jawa adalah satu-satunya langkah 
administratif jangka panjang yang diambil oleh Belanda untuk mengontrol jumlah 
opium yang sampai ke tangan penduduk. Secara teori, upaya monopoli terhadap 
pembatasan jumlah opium resmi berarti lebih sedikit opium yang tersdia untuk 
dikonsumsi. Kebijakan monopoli ini menciptakan kondisi yang ideal bagi munculnya 
pasar gelap yang menyerbu Jawa, 60% opium yang dikonsumsi di Jawa adalah opium 
gelap. 

Sumber-sumber dokumenter yang dikumpulkan di Bali, Semarang dan Juwana 
pada awal tahun 1880-an memberikan gambaran yang jelas tentang perdagangan ini. 
Kapal-kapal kecil ini milik orang-orang yang tinggal di Rembang dan Juwana, sebagian 
besar adalah orang Jawa. Sebanyak 31 dari kapal-kapal ini mengangkut penumpang 
Cina dari Juwana, Rembang, Kudus, dan Pati. Secara keseluruhan, kapal-kapal iyu 
mengangkut  total 672,3 pikul (41.548 kg) candu dan opium mentah (Ibid, hlm 75). 

Setiap melewati pesisir, kapal-kapal yang datang dari Bali menunggu 
kedatangan kapal-kapal yang lebih kecil untuk memindahkan opium itu ke darat. 
Muatannya dibongkar dan disembunyikan di pulau kecil di lepas pantai di lepas pantai 
dan selanjutnya dibawa ke darat sedikit demi sedikit untuk akhirnya dikirim ke rumah 
Liem Kok Sing, partner kunci dan manajer pak opium Rembang. Operasi 
penyelundupan seperti ini menggambarkan juga keterlibatan para pejabat dan dunia 
kriminal saling tumpang-tindih. Impor opium melibatkan juga seorang lurah, 
fungsionaris desa dan juga pihak Belanda. Lasem pernah menjadi “corong opium di 
Jawa” karena keterlibatan para pedagang, pembuatan kapal dan nelayan. Opium illegal 
yang masuk dalam jumlah besar mendarat di pesisir Jepara, Rembang dari Juwana 
hingga Lasem. 

Kongsi-kongsi penyelundup opium utama didirikan di Juwana, Rembang, dan 
Lasem. Dari “corong” itu opium gelap mengalir ke selatan melalui Kudus dan Demak 
menuju Semarang yang merupakan markas beberapa kepentingan pak opium terbesar. 
Sebagian besar masuk ke daerah pedalaman mealui jalan raya, jalur kereta api, jalan 
setapak di gunung dan jalan desa menuju pasar kecil di pedalaman Jawa Tengah juga 
Jawa Timur. 

Untuk menangani perdagangan candu secara ilegal pihak Belanda menambah 
jumlah polisi reguler dengan memasukkan beberapa orang mantra polisi baru dan 
pegawai-pegawai yang menjadi bawahan pemerintah pribumi biasa, khususnya di 
tingkat wedana dan asisten wedana. Tugas baru pegawai tersebut adalah bertanggung-
jawab melindungi monopoli opium di dalam kewedanaan mereka (Ibid, hlm 239). 
Tindakan ini membuat bangkrut kongsi-kongsi penyelundup Cina. 
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4.  Signifikansi Rumah Candu Dari Perspektif Hukum 

4.1.  Pengertian Pelestarian dalam Charter Internasional 

Pengertian pelestarian secara resmi mulai digunakan sejak Venice Charter tahun 
1964, yaitu pada pertemuan Internasional Charter for The Convention dan Restoration 
of Monument and Sites. Dalam Venice Charter pengertian pelestarian dinyatakan dalam 
beberapa pasal sebagai berikut: 

Dalam artikel 5 dinyatakan bahwa : 

“The conservation of a monument is always facilitated by making of them for  some 
socially useful purpose. Such use is therefore desirable but it must not change the 
lay-out or decoration of the building. It is within these limit only that modification 
demanded by a change of function should be envisaged dan may be permitted” 

dinyatakan pula dalam artikel 6 bahwa: 

“The conservation of monument implies preserving a setting which is not out of 
scale. Wherever the traditional setting exist, it must be kept. No new construction, 
demolition or modification which would alter be relation of mass and colour must 
be allowed“ 

Pada tahun 1987, diterbitkan charter baru yaitu ICOMOS Charter for the 
Conservation of the Historic Town and Urban Area dan lebih dikenal sebagai 
“Washington Charter”, pengertian pelestariannya adalah: 

“The conservation of historic towns and other historic urban areas should be an 
integrated part of coherent policies of economic and social development and of 
urban and regional planning at every level “  

Berdasarkan The Australia ICOMOS Charter for the Conservation of Places of 
Cultural Significance (The Burra Charter) tahun 1988. definisi pelestarian tercantum 
pada artikel 1, butir 1,4 sebagai berikut : 

“Conservation means all the process of look after a place so as to retain its 
cultural significance. It includes maintenance and may according to circumstance 
include preservation, restoration, reconstruction and adaption and will be 
commonly a combination of more them of these “ (Cleere 1990: 3). 

Sejak diperkenalkannya pengertian pelestarian pada Venice Charter, dari tahun 
ke tahun pengertian mengalami perkembangan dan lingkupnya semakin luas yang 
berhubungan dengan aktivitas hidup dari kebutuhan manusia. Pada awalnya objek 
pelestarian dimulai dari monumen kemudian berkembang sampai pada kawasan dan 
kota bersejarah, serta tempat-tempat yang mempunyai nilai pelestarian. 

Berdasarkan pengertian pelestarian pada beberapa charter yang dikemukakan di 
atas, pada dasarnya secara umum kegiatan tersebut bertujuan untuk melestarikan benda-
benda yang mempunyai nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan 
(Tjandrasasmita 1995: 6). 

4.2.  Pengertian Pelsetarian Dalam Disiplin Arkeologi 

Pada awalnya pelestarian arkeologi difokuskan perhatiannya kepada “artifact- 
oriented” yang bergantung pada benda arkeologi sebagai satu jenis objek yang 
dipelajari. Sejak munculnya pokok persoalan tafonomi di tahun 1979-an dunia arkeologi 
tersentak akan bahayanya penafsiran data tanpa memahami adanya gerakan perpindahan 
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benda sebelum peneliti menemukannya di situs (Mundarjito, 1982). Akibatnya, terjadi 
pergeseran perhatian yang mendasar dari “artifact-oriented“ kepada “site-oriented“. 
Adanya orientasi baru ini menuntut para peneliti untuk mempelajari hubungan antara 
artefak dengan artefak, dan antara artefak dengan lingkungannya dalam suatu situs 
(Willey dan Sablof, 1980). Melalui pendekatan ‘site-oriented’ ini mempengaruhi pula 
strategi pelestarian arkeologi, yang tidak hanya difokuskan pada bangunan tetapi juga 
berikut situs dan lingkungannya. 

Pentingnya pelestarian dalam dunia arkeologi telah banyak dibahas oleh pakar 
arkeologi. Beberapa pakar arkeologi yang  banyak memberikan perhatiannya terhadap 
upaya pelestarian antara lain sebagai berikut. Menurut Soekmono pelestarian dalam 
arkeologi adalah “Usaha menyelamatkan peninggalan purbakala demi kelangsungan 
hidup bangsa pewarisnya”. Upaya teknis pelestarian melalui kegiatan pemugaran, yaitu 
usaha memperbaiki bangunan yang sudah rusak dengan menggunakan dan menempat-
kan kembali bahan-bahan bangunan aslinya sesuai dengan susunan dan tata letaknya 
semula (Soekmono, 1996: 44). 

Pengertian pelestarian menurut Uka Tjandrasasmita, adalah pelestarian yang 
meliputi benda cagar budaya dan benda-benda tinggalan arkeologi. Upaya pelestarian 
dilakukan melalui kegiatan konservasi, restorasi, dan perlindungan hukum. Semua 
upaya tersebut tidak dapat dipisahkan dari disiplin masing-masing, dengan metode-
metodenya yang bersangkut paut (Tjandrasasmita, 1995: 13). 

Menurut Mundarjito “Pelestarian dan penelitian arkeologi pada hakekatnya 
adalah dua hal yang sama dan sukar dipisahkan”  dikarenakan dalam setiap melakukan 
penelitian seorang arkeolog harus senantiasa berupaya mengkonservasi benda dan situs 
yang ditelitinya (Mundarjito, 1996: 124). 

Sedangkan Hari Utoro Dradjat mengemukakan tentang pengertian pelestarian 
sebagai “Upaya mempertahankan keadaan aslinya dengan tidak mengubah yang ada 
dan tetap mempertahankan kelangsungan sesuai dengan adanya” (Dradjat, 1996: 6). 

4.3.  Penilaian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar 
Budaya 

UU BCB yang tercantum dalam lembaran Negara RI tahun 1992 Nomor 27 
tambahan lembaran negara Nomor 3470, yang diundangkan pada tanggal 21 Maret 1992 
merupakan pengganti pangaturan BCB sebagaimana diatur dalam Monumenten 
Ordonnantie Nomor 19 Tahun 1931 (Staatsblad tahun 1931 Nomor 238), sebagaimana 
telah diubah dengan Monumenten Ordonnantie Nomor 21 Tahun 1934 (Staatsblad 
tahun 1934 Nomor 515). Penggantian ini dikarenakan produk hukum lama dirasakan 
tidak sesuai lagi dengan perkembangan pelestarian dewasa ini, selain itu perlunya UU 
buatan bangsa Indonesia untuk mengganti produk hukum buatan kolonial Belanda. UU 
BCB ini juga merupakan realisasi dari pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang 
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Kandungan UU BCB berisi tentang ketentuan perlindungan hukum terhadap 
BCB yang terdiri atas 9 bab dan 32 pasal diantaranya memerlukan PP. Telah diterbitkan 
pula PP Nomor 10 Tahun 1993 tentang pelaksanaan UU BCB, dan PP Nomor 19 Tahun 
1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan BCB di Museum. Selain itu juga telah 
dikeluarkan 4 (empat) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kepmen-
dikbud). Pertama Kepmendikbud Nomor 087/P/1993 tentang Pendaftaran BCB; Kedua 
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Kepmendikbud Nomor 062/U/1995 tentang Pemilikan, Penguasaan, dan Penghapusan 
BCB dan/atau Situs; Ketiga Kepmendikbud Nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan, 
dan Pemeliharaan BCB; Keempat Kepmendikbud Nomor 064 /U/1995 tentang 
Penelitian dan Penetapan BCB dan/atau Situs. 

4.4.  Tidak Mencakup Monumen Hidup  

Dalam disiplin arkeologi dikenal adanya golongan tinggalan arkeologi yang 
terdiri dari “monumen mati” (dead monument) dan “monument hidup” (living 
monument). Pengertian dari monumen mati, adalah semua tinggalan arkeologi yang 
sewaktu ditemukan kembali sudah tidak lagi berfungsi semula. Sementara itu monumen 
hidup adalah semua tinggalan arkeologi yang sewaktu ditemukanmasih berfungsi 
seperti semula (Soekmono, 1996: 44). 

Pembahasan mengenai pelestarian BCB tidak bergerak dalam UU BCB serta PP, 
uraiannya lebih memfokuskan pengelolaan terhadap “monumen mati”. Hal ini terlihat 
dalam uraian beberapa pasal antara lain, pasal 19 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:  

“Benda cagar budaya yang pada saat ditemukan ternyata sudah tidak 
dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu 
pengetahuan , dan kebudayaan” 

Pernyataan ini diperkuat oleh pasal 21 yang berbunyi: 

“Benda cagar budaya yang pada saat ditemukan ternyata sudah tidak 
dimanfaatkan lagi seperti fungsi semula dilarang untuk memanfaatkan kembali” 

Dari uraian tersebut jelas bahwa BCB yang dimaksud di sini adalah BCB 
golongan “monumen mati”. Dari kalimat dapat dimanfaatkan, terkait dengan pengertian 
“monumen mati” itu sendiri. 

Tidak adanya pasal-pasal yang mencantumkan pelestarian terhadap “monumen 
hidup” yang banyak terdapat di perkotaan dan masih berfungsi, baik berfungsi sebagai 
perumahan, perkantoran dan pabrik, menunjukkan bahwa UU BCB tidak 
mengakomodir monumen hidup. Walaupun dalam penjelasan pasal 37 ayat 1 PP Nomor 
10 Tahun 1993 yang berbunyi: 

“terhadap banda cagar budaya yang masih dimanfaatkan untuk kepentingan 
agama, masyarakat dapat tetap melakukan pemanfaatan dan pemeliharaan sesuai 
dengan fungsinya” 

Dalam pernyataan tersebut di atas disebutkan adanya pelestarian terhadap 
monumen hidup, namun hanya ditujukan pelestariannya pada bangunan-bangunan 
peribadatan dengan fungsi keagamaan, fungsi-fungsi lainnya tidak tercantum. 

4.5.  Hak dan Kewajiban Pemilik atau Pengelola Bangunan Cagar Budaya  

Dalam UU BCB terdapat aturan-aturan yang membatasi hak dan kewajiban bagi 
pemilik atau pengelola bangunan cagar budaya dalam pasal 4 ayat 1 tentang Penguasaan 
BCB: 

“Semua benda cagar budaya dikuasai oleh Negara”  

Tentang pelestarian BCB pada pasal 5 ayat 1 sebagai berikut: 

Dalam rangka penguasaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, benda cagar 
budaya yang karena sifat, jumlah, dan jenisnya serta demi kepentingan sejarah, 
ilmu pengetahuan, dan kebudayaan perlu dilestarikan, dinyatakan milik Negara”  
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Tentang pengalihan pemilikan BCB tertentu pada pasal 7 ayat 1 sebagai berikut: 

“Pengalihan pemilikan atas benda cagar budaya tertentu yang dimiliki oleh warga 
negara Indonesia secara turun menurun atau karena pewarisan hanya dapat 
dilakukan kepada Negara 

Tentang kewajiban mendaftar pada pasal 8 ayat 1 sebagai berikut: 

“Setiap pemilikan, pengalihan hak, dan pemindahan tempat benda cagar budaya 
tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 wajib didaftarkan” 

Tentang kepemilikan dan penguasaan BCB pada pasal 13 ayat 1 sebagai berikut: 

”Setiap orang yang memiliki atau menguasai benda cagar budaya wajib 
melindungi dan memeliharanya” 

Tentang perlindungan dan pemeliharaan BCB pada pasal 13  ayat 2 sebagai 
berikut: 

“Perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud 
dalam ayat 1 wajib dilakukan dengan memperhatikan nilai sejarah, dan keaslian 
bentuk serta pengamanannya” 

Dari uraian beberapa pasal tersebut di atas menunjukkan pemerintah secara 
mutlak menguasai, memiliki, dan bertanggung Jawab menyelenggarakan pengaturan 
segala perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian BCB. Apabila dibaca secara 
sepintas beberapa pasal tersebut seolah-olah membatasi hak dan kewajiban pemilik dan 
pengelola BCB. Sejalan dengan berkembangnya proses pendidikan di Indonesia, banyak 
dari masyarakat semakin mengetahui berbagai hak dan kewajibannya serta menyadari 
akan yang dimiliki dan dikuasainya. Walaupun masih ada pengakuan terhadap hak 
untuk menguasai BCB tertentu. Namun bukan berarti bahwa para pemilik BCB dapat 
memberlakukan BCB miliknya sesuka hati, karena dibatasi oleh BCB itu sendiri yang 
mempunyai fungsi sosial demi kepentingan umum (Tjandrasasmita, 1992: 173). 
Sebaliknya pemilik diwajibkan menaati peraturan perundang-undangan berupa 
kewajiban mendaftar, perlindungan, pelaporan, dan kewajiban minta ijin dari 
pemerintah.  

Kompleks Rumah Candu dari segi peraturan dan perundang-undangan termasuk 
dalam kriteria-kriteria yang telah disebutkan di atas.dan harus dilestarikan. Bersadarkan  
UU BCB Nomor 5 Tahun 1992, kompleks Rumah Candu ini memenuhi syarat untuk 
dijadikan Benda Cagar Budaya, karena dianggap mempunyai nilai penting sejarah, ilmu 
pengetahuan dan kebudayaan. 

5.  Signifikansi Kompleks Rumah Candu Sebagai Sumber Daya 
Budaya 

Suatu tinggalan yang mempunyai hubungan relefansi dengan kehidupan di masa 
lalu diupayakan dapat menjadi apa yang kita sebut sebagai Benda Cagar Budaya (BCB). 
Benda cagar budaya sebagai warisan budaya mempunyai nilai penting bagi ilmu 
pengetahuan maupun sejarah kebudayaan bangsa. Warisan budaya serta kesadaran akan 
pemiliknya sangat berguna bagi pemantapan ideologi, yaitu sebagai wahana dalam 
memupuk rasa kebanggaan nasional dan memperkokoh kesadaran jatidiri bangsa sertan 
untuk memperkaya pengetahuan pada umumnya. 
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Definisi formal tentang warisan budaya dapat kita temukan dalam berbagai 
perundang-undangan, regulasi, piagam, dan konvensi yang dirancang sebagai proteksi 
terhadap warisan budaya, seperti : 

1. UNESCO Convention for the Protection of the World Cultural and Natural 
Heritage (1972), secara spesifik menyebutkan bahwa yang termasuk dalam 
klasifikasi warisan dunia adalah monumen-monumen, sekelompok bangunan dan 
lainnya yang memiliki klasifikasi sebagai hasil karya terbaik bernilai universal, baik 
dalam bidang sejarah, seni, maupun ilmu pengetahuan. 

2. Burra Charter, ICOMOS (International Council on Monument and Sites) yang 
mendefinisikan warisan budaya adalah bangunan, situs ataupun suatu tempat yang 
menduduki peranan penting dalam budaya. 

Di Indonesia, penjelasan mengenai pengertian BCB dengan cakupan cukup luas 
terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1992, yaitu: 

 Benda buatan manusia dan alam yang umurnya sekurang-kurangnya 50 tahun, yang 
mewakili masa gaya yang khas dan masa gaya sekurang-kurangnya 50 tahun, serta 
yang bernilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. 

 Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan 
dan kebuadayaan. 

 Situs, yaitu lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya 
termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya. 

Dengan demikian, budaya materi yang merupakan BCB mendapat perlindungan 
secara yuridis untuk dilestarikan dan dimanfaatkan sehingga dapat dijadikan landasan 
kuat bagi upaya memajukan kebudayaan nasional Indonesia dan memperkuat jatidiri 
bangsa. Agar dapat menyandang “predikat” tersebut maka materi budaya tersebut harus 
melalui tahapan proses pengukuhan kebermaknaan (significance). 

Pada tahap awal, dilakukan pendaftaran pengajuan budaya materi sebagai BCB 
yang diiringi dengan analisis tingkat kebermaknaannya. Mengenai hal ini, ada 
kualifikasi yang jelas dalam Guidelines for Completing National Register of Historic 
Places Form, bahwa terdapat empat aspek yang mutlak ada, yaitu benda tersebut harus: 
1. Berasosiasi dengan peristiwa sejarah atau aktivitas sejarah 
2. Berasosiasi dengan orang penting (pelaku sejarah) 
3. Mempunyai keunikan dalam desain atau ciri fisik 
4. Berpotensi untuk membuktikan informasi penting baik tentang prasejarah maupun 

sejarah 

BCB harus memiliki bobot kualitas sejarah, termasuk di dalamnya adalah lokasi, 
desain, setting, material atau bahan baku, teknologi pengerjaan (workmanship), dan 
berasosiasi. Dijelaskan pula bahwa yang termasuk data sejarah di sini adalah berasal 
sekurang-kurangnya lima puluh tahun dari masa kini (Buletin 16 National Register 
1991: 1, UU BCB 1992) 

Dalam kaitannya dengan upaya pelestarian dan pemanfaatan BCB, maka yang 
patut diperhitungkan dalam kriteria seleksi BCB adalah faktor relevansi dan benefit 
yang dapat diperoleh pada masa sekarang. BCB diharapkan dapat bermanfaat baik dari 
segi ideologis, akademis, maupun ekonomis. Dalam upaya pelestarian, yang menjadi 
kendala adalah ketika harus diambil keputusan mengenai BCB manakah yang harus 
diselamatkan lebih dahulu. Atas dasar apa pengambilan keputusan tersebut dibuat. 
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Selain itu, pertanyaan mengenai keterkaitan antara kegiatan peregistrasian dan 
pendokumentasian sebagai penunjang pengambilan keputusan dalam upaya pelestarian 
maupun pemanfaatan BCB. 

5.1.  Pemanfaatan Dan Pengembangan Untuk Pariwisata 

Dalam pemanfaatan sumber daya budaya haruslah berorientasi pada pelestarian. 
Hal ini disebabkan oleh jumlah sumber daya budaya yang terbatas (finite), tak dapat 
diperbaharui (non renewable), tak dapat dipindahkan (non movable), serta mudah rapuh 
rapuh. Oleh karena itu, dalam upaya pemanfaatan terhadap kawasan budaya 
sebagaimana tersebut di atas hendaknya dimanfaatkan dengan hati-hati.  Dalam hal 
pengembangan aset budaya harus pula dilihat nilai dari berbagai kepentingan, sehingga 
berbagai konflik kepentingan yang dapat ditekan sejauh mungkin agar tidak ada upaya 
untuk saling mengalahkan, tetapi saling menguntungkan. 

Kompleks Rumah Candu sebagai salah satu Benda Cagar Budaya merupakan 
sumber daya budaya yang memiliki nilai akademik, ideologik, dan ekonomi. Dalam UU 
RI Nomor  5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya antara alin dinyatakan bahwa 
benda cagar budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, 
pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Dalam hal ini Rumah Candu dapat 
dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian yang berkesinambungan, pendidikan, 
penggalian jati diri bangsa  dan daerah (local genius), serta dapat dimanfaatkan untuk 
kepentingan paariwisata. Pariwisata yang dapat dikembangkan dalam hal ini adalah 
pariwisata budaya (cultural tourism). Bentuk pariwisata ini merupakan kunjungan ke 
kompleks Rumah Candu dan bentang lahan yang ditinggalkan oleh kebudayaan masa 
lalu. Pariwisata budaya merupakan bagian dari ekowisata (ecotourism) yaitu perjalanan 
ke daerah-daerah alamiah yang bertanggungjawab terhadap pelestarian lingkungan dan 
dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat (Baskoro, 2003). 

Dalam kaitannya dengan penyajian objek dan atraksi budaya, pemberdayaan 
masyarakat setempat sangat diharapkan, seperti pembuatan cinderamata, norma-norma 
budaya yang patut dijaga, dan juga pengadaan sarana dan prasarana pariwisata yang 
ramah lingkungan. 

5.2. Intervensi Pihak Pemerintah 

Tanpa aksi bersama dari pihak pemerintah dan masyarakat, maka kegiatan 
pewarisan budaya tidak akan berjalan. Aksi kolektif ini merupakan intervensi pihak 
pemerintah dan ditawarkan pada khalayak umum, yang memiliki inisiatif secara 
sukarela. Organisasi sukarela ini biasanya terdiri atas pihak-pihak yang mempunyai 
ketertarikan historis  dengan warisan budaya tersebut. Pada tataran lokal, nasional, dan 
internasional. Non-Government Organisation (NGO) mempunyai pengaruh penting 
dalam ketentuan tentang warisan budaya dan upaya pengerahan sumber daya budaya 
secara substansial. Ditambahkan pula bahwa sektor kerja sama telah muncul sebagai 
upaya peningkatan kinerja di lapangan, penanganan secara langsung berupa proteksi 
dan konservasi warisan budaya, motivasi kegiatan ini tidak dilandasi oleh pencarian 
keuntungan ataupun kepentingan pribadi. 

Aksi sukarela itu sendiri bergantung pada kebijakan pemerintah yang 
menawarkan pajak insentif, informasi, dukungan infrastruktur dan lain-lain. Pemerintah 
selaku pemegang kunci kebijakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkesinam-
bungan memberi dampaknya terhadap perspektif ekonomi dari warisan budaya. 



 
Prosiding The 5th International Conference on Indonesian Studies: “Ethnicity and Globalization” 

 132 

 
Daftar Pustaka 

Anonim. (1995). Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya. Jakarta: 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 

------------------. International Charter for the Convention and Restoration of Monument 
and Sites, yang dikenal dengan Venice Charter ditetapkan tahun 1964. 

------------------. Convention Concerning the Protection of the World Cultural  and 
Natural Heritage, UNESCO ditetapkan tahun 1972 

------------------. The Burra Charter (The Australia ICOMOS charter for the 
Conservation of places of cultural significance), ditetapkan tahun 1979 dan 
mengalami revisi pada tahun 1981, 1988 dan 1999. 

Baskoro, Tjahjono, D.(2003). Laporan Penelitian Arkeologi (LPA). Yogyakarta: Balai 
Arkeologi Yogyakarta. 

Carey, Peter. (2008). Orang Cina, Bandar tol, Candu dan Perang Jawa. Jakarta: 
Komunitas Bambu. 

Cleere, Henry. (1984). Approaches to the Archaeological Heritage, A Comparative 
Studi of World  Cultural Resource Management Systems. London: Cambridge 
University Press. 

--------- (1989). Archaeological Heritage Management in Modern World. London: 
Unwin Hyman. 

Dradjat, Hari Utoro. (1992). Pelestarian dan Pemanfaatan Situs, makalah pada Diskusi 
Ilmiah Arkeologi VIII, Puslit Arkenas, Jakarta 6-7 Juli 1992. 

---------- (1995). Manajemen Sumber Daya Budaya Mati, makalah dalam Seminar 
Nasional Metodologi Riset Arkeologi, Depok 23-24 Januari 1995 

Lipe,William D. (1984). ”Value and Meaning in Cultural Resources”, dalam 
Approaches to the Archaeological Heritage. London: Cambridge University 
Press.  

Masyhudi. (2003). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian dan Pemanfaaatan  
Sumber Daya Budaya (Studi Kasus di Situs Morangan), Berkala Arkeologi 
Tahun XXIV, Nomor 1/Mei 2004. 

Rush, James R. (2012). Candu Tempo Doeloe, Jakarta: Komunitas Bambu 

Sedyawati, Edy. (2003). “Pariwisata dan Pengembangan Budaya” dalam Pariwisata 
Budaya, Masalah dan Solusinya (ed) Yoeti, Oka A, Jakarta: Pradnya Paramita. 

Sumulyo, Yulianto (1998). Arsitektur Kolonial Belanda di Indonesia, Yogyakarta: 
Gajah Mada University Press. 

Tjandrasasmita, Uka. (1995). Strategi Pelestarian Benda Cagar Budaya Hubungannya 
dengan Arkeologi, makalah dalam Seminar Nasional Metodologi Riset yang 
diselenggarakan oleh Jurusan Arkeologi FSUI, 23-24 Januari 1995. 

 
 




