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DENYUT KOTADENYUT KOTA

48 JAM

Keasrian Kota Ukir Jepara

A
lkisah, pada saat Raja Brawijaya memerintah Majapahit, ter-
sebutlah seorang seniman lukis masyhur bernama Ki Sungging 
Adi Linuwih. Ketenaran Ki Sungging sampai ke telinga raja, 
yang kemudian memerintahkannya membuat lukisan sang 
Permaisuri. Ki Sungging melaksanakan titah dengan baik. 

Namun, Ki Sungging membuat sebuah kecerobohan kecil. Saat hendak 
menambahkan warna hitam pada bagian rambut lukisan, terpeciklah 
tinta pada pangkal paha sang permaisuri. Noktah itu membuat sang raja 
penasaran, karena pada kenyataannya, memang betul. 

Menengok kota yang tengah berusaha mengembalikan kedigdayaan warisan budayanya. 
Teks dan Foto oleh FIRMAN FIRDAUS

P E R J A L A N A N  U R B A N  T E R B A I K

Ada tahi lalat pada pangkal paha sang per-

maisuri. Raja curiga Ki Sungging per nah 
melihat permaisuri dalam keadaan tanpa 
busana. Beliau lalu memberi “hukuman” 
berupa tantangan: Ki Sungging harus 
mem   buat patung permaisuri di angkasa, 
meng  gunakan layang-layang rak sasa.
   Tantangan ini juga disanggupi Ki Sung-
ging. Namun, angin menghempaskan la-

yang-layang Ki Sungging, dan jatuhlah 
peralatan pahat Ki Sungging di sebuah desa 
yang kini masuk wilayah Desa Mulyoharjo, 
Jepara. Peralatan itu kemudian digunakan 
masyarakat setempat. Dari sinilah konon 
seni ukir Jepara mulai berkembang. 

Mengada-ada? Begitulah legenda. Na-
mun, seni ukir Jepara pada kenya ta an-
nya memang begitu masyhur. Ornamen 
di masjid Mantingan, di Desa Mantingan 
yang berjarak kurang lebih 3 km arah se -
la tan Jepara yang saya kunjungi per ta ma 
kali saat menginjakkan kaki di Kota Je-
para, dapat dikatakan sebagai awal per-
kembangan seni ukir Jepara. Dinding 
mas   jid yang dibangun pada tahun 1559 
Ma sehi ini dihiasi berbagai ornamen 
ukiran ter buat dari batu karang putih.

Motif hiasannya berupa tumbuhan, bu-
nga teratai, dan hewan. Orang mengenal 
ber bagai ornamen itu sebagai “or namen 
Man tingan,” yang banyak di pe ngaruhi 
oleh motif ukiran Tiongkok dan seni ukir 
Islam. Wajar, hiasan ini di buat oleh Patih 
Cie Gwie Gwan yang da tang dari Tiongkok 
atas undangan Sultan Hadiri, penguasa Je-
pa ra saat itu.

FAKTA SINGKAT Jepara merupakan kota 
kecil di Jawa Tengah, yang terkenal dengan 
seni ukir. Para pejalan kerap singgah di si-
ni karena Jepara merupakan salah satu 
ger  bang menuju Taman Nasional Laut 
Karimunjawa. Dengan KMP Muria (waktu 
tempuh 5 - 6 jam) atau Kapal Cepat Kartini 
I (2,5 jam) .   

Denyut Kota

Se buah pantai di Jepara yang  dinamai 
Pantai Kartini merupakan titik tolak ferry 
menuju kepulauan yang na ma nya di angkat 
dari kalimat ‘kremun-kre mun sa king tanah 
Jawi.’ Universitas Dipo ne go ro, Semarang 
mendirikan sebuah labo ratorium wilayah 
pantai ber nama gedung Dr Gatot Rahardjo 
Joenoes di lokasi yang berdekatan. Bukti 
bahwa ke hidupan akademis juga berdenyut 
di kota ke cil ini.  

Sementara masyarakat sekitar me nik-
mati kehidupan pantai dengan te ti rah 
ak hir pekan di Pantai Kartini, sem bari me-
nyantap aneka seafood lokal. Menga gumi 
atau bahkan keheranan dengan sosok 
penyu raksasa yang dibuat dengan detail, 
berposisi mendongak menatap angkasa. 

Dari muka pantai, pengunjung juga 

da  pat berlayar sejenak ke Pulau Panjang 
yang jauhnya sekitar 15 menit berperahu. 
Melakukan pengamatan burung, men cer-
mati aneka vegetasi pulau atau berjalan-
ja lan san tai dan melihat kehidupan 
pen   duduk se hari-hari di pulau bisa dila-
ku  kan di sini. 

MENGENALKAN SENI UKIR Dari Mantingan, 
seni ukir Jepara te rus berkembang dan 
ber evolusi. Raden Ajeng Kartini, pahlawan 
Nasional pejuang eman sipasi perempuan, 
ikut berperan mengembangkan seni ukir 
menjadi sebuah industri yang mampu me-
ningkatkan daya seni dan kesejahteraan 
para pe rajinnya. 

Dengan dukungan ayah dan para sau-
da ranya, Kartini lantas memanggil be be-
rapa perajin seni ukir dari dukuh Be   lakang 
Gunung (Mulyoharjo). Para peng rajin ini 
ditempatkan di belakang ru mah kadipaten 
di mana beliau tinggal.

Awalnya mereka diminta membuat ba-
rang kecil-kecil seperti peti rokok, meja 
kecil, tempat alat jahit. Barang-barang 
bu a tan mereka kemudian dijual ke Batavia 
dan Semarang dengan harga jauh lebih 
ting gi daripada harga jual di Jepara. 

Sebagai perempuan yang terkenal 
de  ngan ide dan pemikiran kritis lagi 
men    dalam, Kartini juga mengirim ba-
rang-barang itu sebagai cenderamata 
ke   pada teman-teman berkebangsaan Be-
lan  da. Baik yang bermukim di Batavia 
mau  pun Semarang. Kartini pula yang 
ke  mudian membuka jalan bagi seni ukir 
Je  para ke pasar internasional dengan me-
nyertakannya dalam pameran Nationale 
Tentoonstelling Vor Vrouwenarbeid (pa-
meran nasional karya wanita) di Den Haag, 
Ne geri Belanda.

Bertandang ke kota kelahiran Kartini 
yang dibuatkan lagu ‘Ibu Kita Kartini,’  sa -
ya bisa merasakan denyut industri me bel 
ukir Jepara saat menyusuri jalan Soe kar-
no-Hatta di Kecamatan Tahunan.

Kawasan yang juga merupakan jalan 
utama Kota Jepara. Di sisi kiri-kanan jalan 
sepanjang sekitar 1 km ini berjejer bengkel 
dan gerai pajang mebel. Meliputi berbagai 
jenis produk dan aneka jenis kayu. Mulai 

Penyu raksasa dari material beton dan semen, 
men jadi penghuni Pantai Kartini (kiri). Pe-
ngun jung mengabadikan lukisan pejuang RA 
Kartini di museum Jepara (atas). Mesin jahit 
kuno yang menjadi salah satu barang koleksi 
di museum Jepara (bawah). 
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perabot rumah tangga hingga macam-
macam kerajinan dan suvenir.

Namun, keadaannya agak berbeda di 
distrik-distrik kerajinan dengan skala yang 
lebih kecil di daerah-daerah “pinggiran”, 
seperti di Desa Senenan yang dikenal akan 
pro duk kursinya. 

Log-log kayu terlihat telantar di depan 
rumah-rumah warga atau di bengkel-beng-
kel rumahan. Bengkel mebel mi lik Ha bib 
Miftahul Ulum, misalnya, se jak dua tahun 
ter akhir terus merosot pen jualannya. 
Ak  tivitas di bengkel ini pun pe lan-pelan 
ber  kurang volumenya karena sepinya pe-
sa nan. “Harganya juga sulit naik, Mas, pa-
dahal harga bahan baku sudah berkali-kali 
naik,” ujarnya.

Hal yang lebih tidak menguntungkan 
dialami Edi Turmanto, 42 tahun, warga 
De sa Sinanggul, Kecamatan Mlonggo, 
yang sempat saya singgahi di sela-sela 
me menuhi undangan peluncuran Asosiasi 
Pe rajin Kecil Jepara (APKJ) di Jepara 
Trade and Tourism Center (JTTC) Juni 
2009. Bisnis mebel yang digelutinya sejak 
1997 kini terpaksa gulung tikar ka rena 
tidak sanggup memenuhi biaya atau gaji 
pengrajin dan biaya operasional, di se-
babkan harga jual yang tidak kunjung ber-
anjak dari label harga semula. 

Menurut penuturan Edi, waktu masa-
masa jaya mebel Jepara, dari setiap tiga 
rumah di desanya, satu rumah adalah 
pengrajin. “Sekarang, hampir setengahnya 
sudah tutup. Yang masih beroperasi pun 
ter paksa menurunkan harga jual agar ba-
rangnya bisa laku,” ujarnya.

Terlepas dari lesunya industri mebel 
Jepara, bisa jadi ini merupakan berkah 
buat para wisatawan dengan budget ter-
ba tas yang ingin memiliki produk mebel 
asli Jepara setengah jadi. Dengan harga 
mi ring, kawasan Senenan dan sekitarnya 
bi sa menjadi lokasi belanja yang menarik.

BUKAN CUMA MEBEL Selain cuci mata me-
lihat begitu detailnya kerajinan ukir Jepara, 
kota ini juga menawarkan beragam pilihan 
untuk berwisata. Berkeliling Kota Jepara 
sendiri sudah begitu menyenangkan. Ber-
sih. Tidak heran jika Jepara menyabet 
peng hargaan Adipura lima kali berturut-
tu rut dalam lima tahun terakhir ini. 
   Sulit menemui sampah di jalan-jalan ko-
ta, mungkin karena tempat sampah amat 
mu dah ditemui di berbagai sudut jalan. 
Se lain itu, dari bincang-bincang dengan 
be  be rapa warga, saya dapatkan informasi 
bah wa petugas kebersihan beroperasi dua 
kali sehari, pagi dan sore. Dan, yang ter-
penting, masyarakatnya sudah mulai ter-
biasa untuk hidup bersih.

Lepas dari peluncuran APKJ, saya ber-
pikir untuk memanfaatkan waktu melihat-
lihat dan mengunjungi situs-situs wisata 
kota Jepara. Seakan membaca pikiran 
sa ya, Karwadi, 24 tahun, seorang teman 
per jalanan yang orang Jepara asli dengan 
sigap menyandang sepeda motornya, “Kita 
jalan-jalan, Mas.”

Saya yang tidak siap dengan bekal men-
tal untuk berwisata di daerah ini awalnya 
me rasa bingung hendak ke mana. “Kita 
ke Museum Kartini dulu saja Mas, ndak 

sah rasanya ke Jepara tanpa melihat Joko 
Tuo,” ajak Karwadi memberi ide. Saya se-
tuju, meski belum paham betul apa yang 
dimaksud dengan Joko Tuo.

Museum Kartini terletak di pusat ko ta 
atau di sebelah utara Alun-alun Kota Je-
pa ra. Saat saya tiba di sana, tidak nampak 
ak tivitas apa-apa. Sepi, layaknya museum 
lain di Tanah Air. Hanya ada dua orang pe-
muda bermain gitar di bagian luar pagar 
mu seum. Rupanya penjaga museum. Se-
akan tahu tujuan saya, dia menyobek 
kar cis. “Rp 1.500, Mas,” katanya dengan 
se nyum tipis. Dia kemudian menemani 
sa ya melihat-lihat isi museum.

Selain seni ukir, sosok Kartini begitu 
is timewa bagi kebanyakan warga Jepara. 
Pah lawan Nasional pejuang emansipasi 
perempuan ini memang lahir dan tumbuh 
di Jepara. Karenanya, untuk menghormati 
jasa perjuangan Kartini sekaligus meng o-
leksi temuan-temuan bersejarah di Jepara, 
pada 30 Maret 1975 dibangunlah Museum 
Kartini. Museum yang dikelola oleh Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 
Jepara ini juga mengumpulkan benda 
wa risan budaya lainnya yang ditemukan 
di wilayah Jepara. Meski sepi, kondisi 
museum cukup ter jaga. Debu hanya ter-
lihat pada tem pat yang ‘sulit di jangkau.’ 

Gedung museum dibangun di atas areal 
se luas 5.210 m2 dengan luas bangunan 
890 m2 dan terdiri dari tiga buah gedung. 

N A R A S U M B E R

Jepara

HAL UMUM
Jepara merupakan bagian Jawa Tengah, 
bisa ditempuh dengan kereta api atau 
pesawat terbang dari Jakarta tujuan 
Semarang, dilanjutkan bus.
Terkenal sebagai tempat kelahiran 
pahlawan Nasional, RA Kartini, penulis 
buku Habis Gelap, Terbitlah Terang.

INFO ONLINE
http://www.gojepara.com/
http://jeparaworld.wordpress.com/

JALAN-JALAN DAN BUDAYA
Pesta Lomban merupakan puncak acara 
dari Pekan Syawalan yang diselenggarakan 
pada 8 syawal atau 1 minggu setelah hari 
Raya Idul Fitri.
Masjid dan Makam Mantingan terletak 
5 km arah selatan dari pusat kota Jepara 
di desa Mantingan kecamatan Tahunan 
Kabupaten Jepara.
Kelenteng Welahan yang diberi nama 
Hian Thian Siang Tee, 24 km arah selatan 
Jepara, menuju Desa Welahan.
Benteng Portugis Desa Banyumanis 
Kecamatan Keling atau 45 km utara  
Jepara, tersedia sarana jalan aspal dan 
transportasi regular.
Perang Obor Obor pada upacara 
tradisional ini adalah gulungan atau 
bendelan 2 (dua) atau 3 (tiga) pelepah 
kelapa yang sudah kering dan bagian 
dalamnya diisi daun pisang kering 
(jawa: klaras ). Obor dinyalakan sebagai 
alat untuk saling menyerang, hingga 
mengakibatkan pijaran–pijaran api.

BELANJA
Sentra Furniture - Mebel
Shima Mebel, Jl Pemuda No 2 Jepara,  
0291-591268
Bumi Hijau, Jl Wahid Hasyim No 4 Jepara, 
0291-593406
Aulia Yasmin, Jl Wahid Hasyim No 34 
Jepara, 0291-593395
Jepara Baru, Jl Wahid Hasyim No 147 
Jepara, 0291-592659
Habitat Collection, Jl Raya Senenan 11A 
Jepara, 0291-3319864
Teratai, Dukuh Krajan RT 01/04 Tahunan 
Jepara, 0291-592297
Istana Perabot, Jl Soekarno Hatta KM 3.5 
Tahunan Jepara, 0291-593710
Wiraswasta Mudah, Jl Soekarno Hatta 
KM 4 Tahunan Jepara, 0291-593958
Bellagio Furnishing, Jl Raya Tahunan 888 
Tahunan Jepara, 0291-597706
Sipra Furnishing, Jl Raya Tahunan KM 5 
Tahunan Jepara, 0291-593320
CV Sui Tin, Jl Raya Ngabul No 5 Tahunan 
Jepara, 0291-596948

CV Bintang Makmur Sejahtera, Jl Raya 
Ngabul Bawu, JEPARA, 0291-593988
CV Majawana Ds Bawu RT 20/04 
Batealit Jepara, 0291-109
CV Dynalyus, Jl Raya Ngabul KM 10 
Jepara, 0291-754309
Sentra Kaligrafi Jati Prestasi, Jl Pemuda 
82 Jepara, 0291-492470
Radiant Suryatama, Jl Wahid Hasyim No 
112 Jepara, 0291-591164
Kerajinan  Relief Mulyo Indah Putra, 
Senenan RT 02/01 Jepara
Ega Jati, Senenan RT 04/02 Jepara
Oval Jati, Senenan RT 01/01 Jepara
DJ. Doyan Jati, Senenan RT 04/02 Jepara
Carving Art, Senenan 01/01 Jepara
Sentra Tenun Troso Gaya Remaja (GR), 
Desa Troso Pecangaan Jepara
CV Bunga Melati, Desa Troso Pecangaan 
Limo Application, Desa Troso RT 03/03 
Pecangaan Jepara
Lestari Indah, Desa Troso RT 02/03 
Pecangaan Jepara
“Gapuro” Tenun Ikat, Desa Troso RT 
01/02 Pecangaan Jepara
Tunas Harapan, Desa Troso Pecangaan 
Sugeng Rattan, Desa Teluk Wetan 
Welahan Jepara
Marto Putro Rattan, Desa Teluk Wetan 
Welahan Jepara
Sentra Monel Seni Sakti,
Krasak Pecangaan
Sentra Patung Mulyoharjo
Agung Abadi, Mulyoharjo RT 01/05 
Nayla Jati Furni Craft, Mulyoharjo RT 
01/05 Jepara
Jaya Abadi, Mulyoharjo RT 01/05 Jepara
UD Sumber Alam, Mulyoharjo RT 01/05 
Karya Manunggal Sejati, Mulyoharjo RT 
01/05 Jepara
Muncul Akar, Mulyoharjo RT 01/05 
Jepara
Unggulo Mulyo, Mulyoharjo RT 01/05 
Jati Subur, Mulyoharjo RT 01/05 Jepara
Golek Santoso, Mulyoharjo RT 01/05 
UD Citra Akar, Mulyoharjo RT 01/05 

PENGINAPAN
Joglo Putu Inten, Jalan Karang Kebagusan 
KM 5 Telukawur, Tegal Sambi Village, 
Jepara. 0291 598756
Hotel Kalingga, Jalan Dr Sutomo No. 16, 
Jepara, 0291 591054, 0291 592046
Hotel Jepara Indah, Jalan Hos 
Cokroaminoto 12 Jepara 59417
Hotel Palm Beach, Jalan Tirta Saudara 
191 - Bandengan, Jepara, 0291 594446, 
598552, 598553, 598554, email: 
info@palmbeachjepara.com; www.
palmbeachjepara.com
Hotel dan Resto Elim, Jalan Dr Soetomo 
No. 13-15 Jepara, 0291 591406

Konon, bila dilihat dari atas, gedung-ge-
dung tersebut membentuk huruf K, T, N, 
yang merupakan singkatan dari Kartini. 
Di ruang pertama disimpan koleksi pe-
ninggalan Kartini, seperti meja kursi tamu 
yang terbuat dari kayu jati asli dengan 
motif ukiran khas Jawa kuno, foto tulisan 
dalam bahasa Belanda yang ditujukan 
kepada sahabatnya di negeri Belanda, dan 
lukisan raksasa wajah beliau pada saat 
melangsungkan pernikahannya dengan 
Bupati Rembang, Raden Mas Adipati 
Djo yodiningrat pada 12 November 1903. 
Di sini juga tersimpan beberapa ha sil ke-
terampilan tangan muridnya. Yang me-
narik perhatian saya adalah mesin jahit 
tua yang menurut penjaga museum masih 
dapat digunakan. 

“Di sini Joko Tuo, Mas!” teriakan Kar-
wadi memecah lamunan. Saya bergegas ke 
ruang terakhir. Joko Tuo adalah se bu  tan 
untuk kerangka ikan raksasa yang pan-
jang nya 16 m dan lebar 2 m dengan berat 
se kitar enam ton. Ikan ini ditemukan pada 
1989 di Pulau Karimunjawa dalam keadaan 
mati. Menurut arkeolog, ikan ini sebangsa 
hiu gajah (Callorhinchus milii), karena pa-
da bagian kepalanya terdapat semacam ga-
ding. Wakil kekayaan laut. Puas mengupas 
seluruh koleksi di Mu seum Kartini, saya ke 
Pantai Kartini yang terkenal akan pa tung 
penyu raksasa. 

Jika Anda be rangkat dari arah Pendopo 
Kabupaten Jepara, lokasi Pantai Kartini 
sekitar 2,5 km ke arah barat. Letaknya 
di Kelurahan Bulu, Kecamatan Jepara. 
Sejak lama, pantai berpanorama indah 
ini menjadi tempat wisata mu rah me-
riah bersama buah hati, juga ro mantis ji-
ka di kunjungi saat senja, kala sang surya 
menyemburatkan sinar keemasannya.

Proses pengukiran di salah satu desa di Jepara 
(ki ri). Suasana Pantai Kartini di akhir pekan 
yang sarat warna-warni perahu (kanan). Uki-
ran masa kini tentang manusia (sebelah). 
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Denyut Kota

perabot rumah tangga hingga macam-
macam kerajinan dan suvenir.

Namun, keadaannya agak berbeda di 
distrik-distrik kerajinan dengan skala yang 
lebih kecil di daerah-daerah “pinggiran”, 
seperti di Desa Senenan yang dikenal akan 
pro duk kursinya. 

Log-log kayu terlihat telantar di depan 
rumah-rumah warga atau di bengkel-beng-
kel rumahan. Bengkel mebel mi lik Ha bib 
Miftahul Ulum, misalnya, se jak dua tahun 
ter akhir terus merosot pen jualannya. 
Ak  tivitas di bengkel ini pun pe lan-pelan 
ber  kurang volumenya karena sepinya pe-
sa nan. “Harganya juga sulit naik, Mas, pa-
dahal harga bahan baku sudah berkali-kali 
naik,” ujarnya.

Hal yang lebih tidak menguntungkan 
dialami Edi Turmanto, 42 tahun, warga 
De sa Sinanggul, Kecamatan Mlonggo, 
yang sempat saya singgahi di sela-sela 
me menuhi undangan peluncuran Asosiasi 
Pe rajin Kecil Jepara (APKJ) di Jepara 
Trade and Tourism Center (JTTC) Juni 
2009. Bisnis mebel yang digelutinya sejak 
1997 kini terpaksa gulung tikar ka rena 
tidak sanggup memenuhi biaya atau gaji 
pengrajin dan biaya operasional, di se-
babkan harga jual yang tidak kunjung ber-
anjak dari label harga semula. 

Menurut penuturan Edi, waktu masa-
masa jaya mebel Jepara, dari setiap tiga 
rumah di desanya, satu rumah adalah 
pengrajin. “Sekarang, hampir setengahnya 
sudah tutup. Yang masih beroperasi pun 
ter paksa menurunkan harga jual agar ba-
rangnya bisa laku,” ujarnya.

Terlepas dari lesunya industri mebel 
Jepara, bisa jadi ini merupakan berkah 
buat para wisatawan dengan budget ter-
ba tas yang ingin memiliki produk mebel 
asli Jepara setengah jadi. Dengan harga 
mi ring, kawasan Senenan dan sekitarnya 
bi sa menjadi lokasi belanja yang menarik.

BUKAN CUMA MEBEL Selain cuci mata me-
lihat begitu detailnya kerajinan ukir Jepara, 
kota ini juga menawarkan beragam pilihan 
untuk berwisata. Berkeliling Kota Jepara 
sendiri sudah begitu menyenangkan. Ber-
sih. Tidak heran jika Jepara menyabet 
peng hargaan Adipura lima kali berturut-
tu rut dalam lima tahun terakhir ini. 
   Sulit menemui sampah di jalan-jalan ko-
ta, mungkin karena tempat sampah amat 
mu dah ditemui di berbagai sudut jalan. 
Se lain itu, dari bincang-bincang dengan 
be  be rapa warga, saya dapatkan informasi 
bah wa petugas kebersihan beroperasi dua 
kali sehari, pagi dan sore. Dan, yang ter-
penting, masyarakatnya sudah mulai ter-
biasa untuk hidup bersih.

Lepas dari peluncuran APKJ, saya ber-
pikir untuk memanfaatkan waktu melihat-
lihat dan mengunjungi situs-situs wisata 
kota Jepara. Seakan membaca pikiran 
sa ya, Karwadi, 24 tahun, seorang teman 
per jalanan yang orang Jepara asli dengan 
sigap menyandang sepeda motornya, “Kita 
jalan-jalan, Mas.”

Saya yang tidak siap dengan bekal men-
tal untuk berwisata di daerah ini awalnya 
me rasa bingung hendak ke mana. “Kita 
ke Museum Kartini dulu saja Mas, ndak 

sah rasanya ke Jepara tanpa melihat Joko 
Tuo,” ajak Karwadi memberi ide. Saya se-
tuju, meski belum paham betul apa yang 
dimaksud dengan Joko Tuo.

Museum Kartini terletak di pusat ko ta 
atau di sebelah utara Alun-alun Kota Je-
pa ra. Saat saya tiba di sana, tidak nampak 
ak tivitas apa-apa. Sepi, layaknya museum 
lain di Tanah Air. Hanya ada dua orang pe-
muda bermain gitar di bagian luar pagar 
mu seum. Rupanya penjaga museum. Se-
akan tahu tujuan saya, dia menyobek 
kar cis. “Rp 1.500, Mas,” katanya dengan 
se nyum tipis. Dia kemudian menemani 
sa ya melihat-lihat isi museum.

Selain seni ukir, sosok Kartini begitu 
is timewa bagi kebanyakan warga Jepara. 
Pah lawan Nasional pejuang emansipasi 
perempuan ini memang lahir dan tumbuh 
di Jepara. Karenanya, untuk menghormati 
jasa perjuangan Kartini sekaligus meng o-
leksi temuan-temuan bersejarah di Jepara, 
pada 30 Maret 1975 dibangunlah Museum 
Kartini. Museum yang dikelola oleh Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 
Jepara ini juga mengumpulkan benda 
wa risan budaya lainnya yang ditemukan 
di wilayah Jepara. Meski sepi, kondisi 
museum cukup ter jaga. Debu hanya ter-
lihat pada tem pat yang ‘sulit di jangkau.’ 

Gedung museum dibangun di atas areal 
se luas 5.210 m2 dengan luas bangunan 
890 m2 dan terdiri dari tiga buah gedung. 

N A R A S U M B E R

Jepara

HAL UMUM
Jepara merupakan bagian Jawa Tengah, 
bisa ditempuh dengan kereta api atau 
pesawat terbang dari Jakarta tujuan 
Semarang, dilanjutkan bus.
Terkenal sebagai tempat kelahiran 
pahlawan Nasional, RA Kartini, penulis 
buku Habis Gelap, Terbitlah Terang.

INFO ONLINE
http://www.gojepara.com/
http://jeparaworld.wordpress.com/

JALAN-JALAN DAN BUDAYA
Pesta Lomban merupakan puncak acara 
dari Pekan Syawalan yang diselenggarakan 
pada 8 syawal atau 1 minggu setelah hari 
Raya Idul Fitri.
Masjid dan Makam Mantingan terletak 
5 km arah selatan dari pusat kota Jepara 
di desa Mantingan kecamatan Tahunan 
Kabupaten Jepara.
Kelenteng Welahan yang diberi nama 
Hian Thian Siang Tee, 24 km arah selatan 
Jepara, menuju Desa Welahan.
Benteng Portugis Desa Banyumanis 
Kecamatan Keling atau 45 km utara  
Jepara, tersedia sarana jalan aspal dan 
transportasi regular.
Perang Obor Obor pada upacara 
tradisional ini adalah gulungan atau 
bendelan 2 (dua) atau 3 (tiga) pelepah 
kelapa yang sudah kering dan bagian 
dalamnya diisi daun pisang kering 
(jawa: klaras ). Obor dinyalakan sebagai 
alat untuk saling menyerang, hingga 
mengakibatkan pijaran–pijaran api.

BELANJA
Sentra Furniture - Mebel
Shima Mebel, Jl Pemuda No 2 Jepara,  
0291-591268
Bumi Hijau, Jl Wahid Hasyim No 4 Jepara, 
0291-593406
Aulia Yasmin, Jl Wahid Hasyim No 34 
Jepara, 0291-593395
Jepara Baru, Jl Wahid Hasyim No 147 
Jepara, 0291-592659
Habitat Collection, Jl Raya Senenan 11A 
Jepara, 0291-3319864
Teratai, Dukuh Krajan RT 01/04 Tahunan 
Jepara, 0291-592297
Istana Perabot, Jl Soekarno Hatta KM 3.5 
Tahunan Jepara, 0291-593710
Wiraswasta Mudah, Jl Soekarno Hatta 
KM 4 Tahunan Jepara, 0291-593958
Bellagio Furnishing, Jl Raya Tahunan 888 
Tahunan Jepara, 0291-597706
Sipra Furnishing, Jl Raya Tahunan KM 5 
Tahunan Jepara, 0291-593320
CV Sui Tin, Jl Raya Ngabul No 5 Tahunan 
Jepara, 0291-596948

CV Bintang Makmur Sejahtera, Jl Raya 
Ngabul Bawu, JEPARA, 0291-593988
CV Majawana Ds Bawu RT 20/04 
Batealit Jepara, 0291-109
CV Dynalyus, Jl Raya Ngabul KM 10 
Jepara, 0291-754309
Sentra Kaligrafi Jati Prestasi, Jl Pemuda 
82 Jepara, 0291-492470
Radiant Suryatama, Jl Wahid Hasyim No 
112 Jepara, 0291-591164
Kerajinan  Relief Mulyo Indah Putra, 
Senenan RT 02/01 Jepara
Ega Jati, Senenan RT 04/02 Jepara
Oval Jati, Senenan RT 01/01 Jepara
DJ. Doyan Jati, Senenan RT 04/02 Jepara
Carving Art, Senenan 01/01 Jepara
Sentra Tenun Troso Gaya Remaja (GR), 
Desa Troso Pecangaan Jepara
CV Bunga Melati, Desa Troso Pecangaan 
Limo Application, Desa Troso RT 03/03 
Pecangaan Jepara
Lestari Indah, Desa Troso RT 02/03 
Pecangaan Jepara
“Gapuro” Tenun Ikat, Desa Troso RT 
01/02 Pecangaan Jepara
Tunas Harapan, Desa Troso Pecangaan 
Sugeng Rattan, Desa Teluk Wetan 
Welahan Jepara
Marto Putro Rattan, Desa Teluk Wetan 
Welahan Jepara
Sentra Monel Seni Sakti,
Krasak Pecangaan
Sentra Patung Mulyoharjo
Agung Abadi, Mulyoharjo RT 01/05 
Nayla Jati Furni Craft, Mulyoharjo RT 
01/05 Jepara
Jaya Abadi, Mulyoharjo RT 01/05 Jepara
UD Sumber Alam, Mulyoharjo RT 01/05 
Karya Manunggal Sejati, Mulyoharjo RT 
01/05 Jepara
Muncul Akar, Mulyoharjo RT 01/05 
Jepara
Unggulo Mulyo, Mulyoharjo RT 01/05 
Jati Subur, Mulyoharjo RT 01/05 Jepara
Golek Santoso, Mulyoharjo RT 01/05 
UD Citra Akar, Mulyoharjo RT 01/05 

PENGINAPAN
Joglo Putu Inten, Jalan Karang Kebagusan 
KM 5 Telukawur, Tegal Sambi Village, 
Jepara. 0291 598756
Hotel Kalingga, Jalan Dr Sutomo No. 16, 
Jepara, 0291 591054, 0291 592046
Hotel Jepara Indah, Jalan Hos 
Cokroaminoto 12 Jepara 59417
Hotel Palm Beach, Jalan Tirta Saudara 
191 - Bandengan, Jepara, 0291 594446, 
598552, 598553, 598554, email: 
info@palmbeachjepara.com; www.
palmbeachjepara.com
Hotel dan Resto Elim, Jalan Dr Soetomo 
No. 13-15 Jepara, 0291 591406

Konon, bila dilihat dari atas, gedung-ge-
dung tersebut membentuk huruf K, T, N, 
yang merupakan singkatan dari Kartini. 
Di ruang pertama disimpan koleksi pe-
ninggalan Kartini, seperti meja kursi tamu 
yang terbuat dari kayu jati asli dengan 
motif ukiran khas Jawa kuno, foto tulisan 
dalam bahasa Belanda yang ditujukan 
kepada sahabatnya di negeri Belanda, dan 
lukisan raksasa wajah beliau pada saat 
melangsungkan pernikahannya dengan 
Bupati Rembang, Raden Mas Adipati 
Djo yodiningrat pada 12 November 1903. 
Di sini juga tersimpan beberapa ha sil ke-
terampilan tangan muridnya. Yang me-
narik perhatian saya adalah mesin jahit 
tua yang menurut penjaga museum masih 
dapat digunakan. 

“Di sini Joko Tuo, Mas!” teriakan Kar-
wadi memecah lamunan. Saya bergegas ke 
ruang terakhir. Joko Tuo adalah se bu  tan 
untuk kerangka ikan raksasa yang pan-
jang nya 16 m dan lebar 2 m dengan berat 
se kitar enam ton. Ikan ini ditemukan pada 
1989 di Pulau Karimunjawa dalam keadaan 
mati. Menurut arkeolog, ikan ini sebangsa 
hiu gajah (Callorhinchus milii), karena pa-
da bagian kepalanya terdapat semacam ga-
ding. Wakil kekayaan laut. Puas mengupas 
seluruh koleksi di Mu seum Kartini, saya ke 
Pantai Kartini yang terkenal akan pa tung 
penyu raksasa. 

Jika Anda be rangkat dari arah Pendopo 
Kabupaten Jepara, lokasi Pantai Kartini 
sekitar 2,5 km ke arah barat. Letaknya 
di Kelurahan Bulu, Kecamatan Jepara. 
Sejak lama, pantai berpanorama indah 
ini menjadi tempat wisata mu rah me-
riah bersama buah hati, juga ro mantis ji-
ka di kunjungi saat senja, kala sang surya 
menyemburatkan sinar keemasannya.

Proses pengukiran di salah satu desa di Jepara 
(ki ri). Suasana Pantai Kartini di akhir pekan 
yang sarat warna-warni perahu (kanan). Uki-
ran masa kini tentang manusia (sebelah). 


