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INTISARI


Skripsi ini mengambil judul “ Alih Fungsi Tanah dan Bangunan Stasiun KA Kudus Menjadi Pasar Wergu dan Dampaknya terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Sebagian Penduduk di Kelurahan Wergu Wetan Kabupaten Kudus Tahun 1980-1999”. Stasiun Kereta Api (KA) Kudus merupakan bekas stasiun milik Belanda yang berada di Kelurahan Wergu Wetan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Penelitian dan penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode sejarah yang mencakup empat tahap. Pertama, heuristik yaitu kegiatan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah, baik sumber primer maupun sumber sekunder. Ke dua, kritik ekstern dan intern, yaitu kegiatan untuk menentukan autentisitas dan kredibilitas sumber. Ke tiga, interpretasi yaitu aktivitas menafsirkan makna sumber dan menetapkan hubungan atau sintesis antar sumber, sehingga diperoleh kesatuan kisah yang logis, kronologis, dapat dipercaya dan utuh. Ke empat, historiografi yaitu proses penulisan kembali peristiwa sejarah.
Untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini digunakan pendekatan  sosiologi dan ekonomi. Pendekatan sosiologi digunakan untuk menganalisis konsep-konsep seperti kesejahteraan, pendidikan dan gaya hidup. Pendekatan ekonomi digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan ekonomi yang terkait dengan kegiatan perekonomian dalam peranannya untuk meningkatkan taraf hidup. Pada pendekatan ekonomi ini penulis menggunakan konsep ekonomi rumah tangga.
Stasiun KA Kudus yang dibangun antara tahun 1883-1884 itu dialihfungsikan menjadi Pasar Wergu Kudus sejak tahun 1993. Pengalihfungsian stasiun KA Kudus menjadi Pasar Wergu Kudus ini menimbulkan dampak terhadap kehidupan sosial ekonomi sebagian penduduk sekitar. Skrisi ini akan membahas dua permasalahan yaitu faktor-faktor yang mendasari terjadinya alih fungsi stasiun kereta api Kudus menjadi pasar Wergu dan dampak alih fungsi stasiun KA Kudus terhadap kehidupan sosial ekonomi sebagian penduduk di sekitarnya.
Berhenti beroperasinya Stasiun KA Kudus dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kualitas kereta api yang digunakan oleh PJKA dan permasalahan pemeliharaan aset PJKA. Faktor eksternal meliputi, pembangunan jalan raya dan perkembangan angkutan jalan raya. Alih fungsi Stasiun KA Kudus menjadi Pasar Wergu Kudus ini juga dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi tidak berfungsinya Stasiun KA Kudus dan ijin dari Perumka. Faktor eksternal meliputi, kebijakan Pemda Kudus dan masalah PKL. 
Dengan terjadinya proses alih fungsi itu muncullah dampak di bidang sosial-ekonomi bagi sebagian penduduk Kelurahan Wergu Wetan. Pada bidang ekonomi terjadi peningkatan pendapatan dan terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi sebagian penduduk Kelurahan Wergu Wetan yang memanfaatkan adanya pasar Wergu. Meningkatnya perekonomian sebagian penduduk Kelurahan Wergu Wetan itu berpengaruh pada kehidupan sosial mereka. Hal itu terlihat pada peningkatan kesejahteraan sebagian penduduk sekitar yang memanfaatkan adanya pasar Wergu. Peningkatan kesejahteraan itu terlihat pada meningkatnya taraf pendidikan dan gaya hidup mereka yang tercermin pada peningkatan kualitas/kondisi rumah, kepemilikan kendaraan bermotor dan kepemilikan alat-alat elektronik. Alih fungsi stasiun KA Kudus menjadi pasar telah memberikan dampak sosial-ekonomi yang positif bagi sebagian penduduk Kelurahan Wergu Wetan yang memanfaatkan adanya pasar Wergu.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan
Pembangunan merupakan suatu aktivitas yang rutin dilakukan oleh manusia dari dahulu hingga masa yang akan datang. Pembangunan dilakukan di segala bidang, seperti bidang sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk di dalamnya transportasi. Pembangunan yang dilakukan dari masa ke masa selalu memiliki tujuan tertentu yang merupakan kebijakan pemerintahan pada saat itu. Hal tersebut di kemudian hari besar kemungkinan akan menjadi masalah-masalah yang menarik untuk diteliti. Pada masa kolonial Belanda di Indonesia, program pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda terutama berorientasi pada kepentingan mereka. Sebagai contoh pembangunan dan perbaikan sarana transportasi. Pembangunan pada bidang transportasi itu sangat penting baik bagi kelancaran pengangkutan maupun untuk mobilitas pekerja, pegawai, dan pasukan Belanda. Dengan demikian pembangunan tersebut berorientasi pada kepentingan ekonomi dan kepentingan Belanda yang lain, misalnya sebagai alat kontrol administrasi Belanda di daerah pedalaman. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang paling efektif untuk menjalankan segala kepentingan Pemerintah Kolonial Belanda pada waktu itu adalah pembuatan rel dan stasiun kereta api.
          Jalur transportasi kereta api di Indonesia pertama kali dibangun di Jawa Tengah, tepatnya di Semarang pada tanggal 7 Juni 1864 dan selesai pada tanggal 10 Agustus 1867.          Imam Subarkah, Sekilas 125 Tahun Kereta Api Kita 1867 – 1992, ( Bandung : tanpa penerbit,1992), hlm. 3.
 Jalur ini menghubungkan Semarang dan Juana melalui jalur Pantura Jawa Tengah. Konsesi untuk pemasangan rel kereta api pertama diperoleh Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij (NISM) berdasarkan surat keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda no. 1 tanggal 28 Agustus 1862.  Salah satu pendorong utama bagi pemasangan rel kereta api di Indonesia adalah karena saat itu diperlukan sarana transportasi  untuk pengangkutan hasil bumi di Pulau Jawa yang akan diekspor ke pasar Eropa. Pada masa Tanam Paksa, Van den Bosch menginginkan alat transportasi untuk pengangkutan hasil bumi dalam jumlah besar dengan waktu yang cepat. Dengan melihat kesempatan ini, Insinyur Poolman, Alex Frazer dan E.H. Kol yang merupakan ahli-ahli perkereta apian dari NISM, mengajukan permintaan kepada pemerintah Hindia Belanda agar diijinkan untuk membangun dan mengusahakan jalur kereta api dari Semarang ke Yogyakarta melewati Surakarta.Tim Telaga Bakti Nusantara dan APKA, Sejarah Perkeretaapian Indonesia Jilid I, (Bandung : Angkasa, 1986), hlm. 56.
 Mereka melihat bahwa daerah-daerah itu kaya akan hasil bumi yang membutuhkan sarana pengangkutan ke pelabuhan Semarang untuk diekspor ke Eropa. Pembangunan jalur kereta api tersebut terealisasi pada 10 agustus 1867 yang menghubungkan jalur Semarang-Tanggung.Ibid.
 Selanjutnya jalur-jalur kereta api di Indonesia berkembang terutama di Jawa. Hampir seluruh daerah jajahan Belanda di Jawa dihubungkan dengan jalur kereta api.4 Subarkah, op.cit, hlm. 4.
  
          Keuntungan besar yang diperoleh NISM dari pengoperasian kereta api dan pembangunan stasiun membuat para pengusaha swasta berminat menanamkan modal mereka dalam jasa angkutan kereta api. Salah satu perusahaan kereta api dan trem yang mendapat konsesi untuk memasang jalan rel dan mengeksploitasi kereta api dan trem sebagai alat angkutan di Indonesia saat itu adalah Semarang-Joana Stoomtram Maatschappij (SJS). Konsesi tersebut diperoleh pada tahun 1881 dengan  Gouvernement Besluit tanggal 18 Maret 1881 no.5. SJS membangun stasiun dan jalan rel kereta api Semarang-Lasem (1883-1900), Lasem-Jatirogo (1914-1919), Demak-Blora (1884-1894), Rembang-Cepu (1901-1903), Purwodadi-Gundih (1884), Wirosari-Kradenan (1898), dan Kudus-Pecangakan (1887-1895) yang melalui daerah-daerah penghasil gula, kapuk, kayu jati, tras, dan bahan bangunan lainnya. Tim Telaga Bakti Nusantara, op.cit, hlm. 63.   
Kudus merupakan salah satu kota kecil di pantura Jawa yang ramai dikunjungi oleh para pedagang  dari seluruh Indonesia dan merupakan salah satu kota penghasil gula di Jawa Tengah. Stasiun kereta api di Kudus dibangun bersamaan dengan pembangunan jalur rel kereta api dari Semarang ke Lasem yaitu tahun 1884 dan mulai diresmikan tahun 1914. Stasiun KA Kudus dibangun di kelurahan Wergu di sisi jalan raya. Pemilihan lokasi stasiun KA Kudus di Kelurahan Wergu Wetan karena daerah tersebut terletak di tengah kota dan memiliki topografi yang datar. Stasiun kereta api Kudus merupakan kebanggaan warga Kudus karena menghubungkan kota Kudus dengan kota-kota di sekitarnya seperti Semarang, Demak, Pati, dan Lasem. Tanah untuk bangunan stasiun kereta api tersebut merupakan tanah hak eigendom dan hak opstal atas nama SJS.Subarkah, Loc.cit. hlm. 15. 
 Namun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah no. 8 tahun 1953 mengenai nasionalisasi di bidang pertanahan di Indonesia, tanah dan pengelola stasiun KA Kudus kemudian diserahkan kepada Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI) yang pada tanggal 15 September 1971 berubah menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA).Humas PT KAI,“Sejarah Kereta Api Indonesia”, Http://ptkeretaapipersero. co. id, (online), diunduh pada tanggal 17 Juni 2009.
          Sejak dioperasikannya stasiun KA Kudus hingga akhir tahun 70-an penduduk Kelurahan Wergu Wetan dan kota Kudus umumnya sangat membutuhkan dan  bergantung pada keberadaan stasiun serta transportasi kereta api di Kabupaten Kudus. Transportasi dengan menggunakan kereta api pun menjadi pilihan utama bagi masyarakat Kabupaten Kudus jika akan bepergian ke kota-kota lain. Hal tersebut berdampak pada meningkatnya aktivitas di stasiun KA Kudus. Stasiun KA Kudus pada saat itu selalu dipadati oleh calon penumpang kereta api.Wawancara dengan Sawiji (karyawan DAOP IV Semarang Bagian Perawatan Aset). Kudus, 5 Januari 2009.  Keberadaan stasiun KA Kudus dan aktivitasnya secara tidak langsung telah membuka kesempatan kerja bagi penduduk sekitarnya. Sebagian dari mereka mencari nafkah sebagai penjual barang-barang kelontong, membuka warung makan, pedagang asongan, kuli panggul, tukang becak, dan tukang parkir. Wawancara dengan bapak Kasmudi (penduduk desa Wergu Wetan). Kudus,  10 September 2009.    
          Seiring dengan perkembangan sarana transportasi atau angkutan jalan raya, keberadaan kereta api antar kota yang menghubungkan kota Semarang dengan Juana mulai mengalami kerugian terus-menerus. Hal itu terjadi pada awal tahun 1980-an. Kebijakan pemerintah yang lebih mengutamakan pembangunan jalur jalan raya memberi kesempatan kepada perusahaan otobus untuk berlomba-lomba melayani trayek-trayek yang ada dengan armada bus mereka. Semakin lama jumlah armada bus mereka semakin meningkat dan mampu menarik hati masyarakat karena sarana transportasi baru tersebut dianggap lebih cepat dan praktis. Hal itu berakibat pada menurunnya jumlah penumpang kereta api dan sepinya stasiun kereta api Kudus. Akhirnya pada pertengahan tahun 1980-an stasiun kereta api Kudus benar-benar telah berhenti beroperasi. Pada tahun 1993, negara melalui PJKA yang memiliki kuasa atas hak milik sah tanah dan bangunan stasiun kereta api Kudus menyewakan  tanah dan bangunan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus. Hal itu dilakukan karena selain stasiun KA Kudus sudah tidak digunakan lagi, Pemkab Kudus juga membutuhkan tanah dan bangunan tersebut untuk dijadikan pasar guna menampung Pedagang Kaki Lima (PKL) yang saat itu mulai merajalela di Kudus. Tanah dan bangunan bekas stasiun kereta api Kudus dianggap strategis dan layak dialihfungsikan sebagai pasar karena terletak di pusat kota dan di pinggir jalan besar yang menghubungkan Kudus dengan kota-kota di sekitarnya.
          Dengan dibangunnya pasar di bekas stasiun KA Kudus, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Kudus dan meningkatkan penghasilan serta kesejahteraan sebagian penduduk di Kelurahan Wergu Wetan yang sebelumnya mengantungkan hidup di stasiun KA Kudus. Akhirnya, dengan status sewa yang disahkan dengan surat perjanjian sewa-menyewa nomor D.1/UM/02769/D.21/93 antara PJKA dan Bupati Kudus pada tahun 1993, secara resmi stasiun kereta api Kudus berubah fungsi menjadi pasar yang diberi nama Pasar Wergu Kudus. Lokasi dan bangunan stasiun KA Kudus tersebut pada tahun 1996 disewa oleh Pemkab Kudus seharga Rp 13.200.000,- selama 2 tahun dan dapat diperpanjang setiap 2 tahun.Nilai kontrak sewa menyewa antara Pemkab Kudus dengan PJKA dapat dilihat pada surat perjanjian sewa-menyewa kedua nomor D.1/UM/02769/D.21/96. Hal itu dikarenakan surat perjanjian sewa menyewa yang pertama tidak penulis dapatkan.  
Alih fungsi tanah dan bangunan stasiun KA Kudus akan berdampak pada kehidupan sosial ekonomi sebagian penduduk di Kelurahan Wergu Wetan yang menggantungkan kehidupannya pada keberadaan stasiun KA Kudus. Berkembangnya pasar Wergu juga akan berpengaruh pada perkembangan Kabupaten Kudus. Oleh karena itu, penulis akan mengupas lebih mendalam peristiwa tersebut. Apalagi sepengetahuan penulis, masalah peralihan tanah dan bangunan bekas stasiun kereta api Kudus belum pernah ditulis sebelumnya.
Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi yang berjudul ” Alih Fungsi Tanah dan Bangunan Stasiun Kereta Api Kudus Menjadi Pasar Wergu dan Dampaknya terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Sebagian Penduduk di Kelurahan Wergu Wetan Kabupaten Kudus Tahun 1980-1999” ini adalah: 
	Faktor-faktor apa saja yang mendasari terjadinya alih fungsi stasiun kereta api Kudus menjadi pasar Wergu?

Bagaimana dampak alih fungsi stasiun KA Kudus terhadap kehidupan sosial ekonomi sebagian penduduk di Kelurahan Wergu Wetan?

Ruang Lingkup
Setiap penulisan sejarah dituntut untuk menentukan batasan-batasan agar diperoleh kejelasan pemahaman. Batasan-batasan yang dimaksud adalah ruang lingkup spasial, ruang lingkup temporal, dan ruang lingkup keilmuan. Menurut Taufik Abdullah, penentuan ruang lingkup yang terbatas dalam suatu studi sejarah bukan saja lebih praktis dan mempunyai kemungkinan dikaji secara empiris, namun juga dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.111Taufik Abdullah, Sejarah Lokal di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990), hlm. 10.
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	Ruang Lingkup Spasial

Batasan wilayah (lingkup spasial) dalam skripsi ini adalah Kelurahan Wergu Wetan. Penulis mengambil batasan wilayah tersebut karena letak stasiun KA Kudus dan pasar Wergu berada di Kelurahan Wergu Wetan. Kecuali itu penduduk yang akan  mendapat dampak dari alih fungsi stasiun KA Kudus menjadi pasar Wergu adalah juga sebagian penduduk di Kelurahan Wergu Wetan. 
	Ruang Lingkup Temporal

Ruang lingkup temporal adalah batasan waktu yang dipilih dalam penelitian. Batasan waktu sangat tergantung pada sifat peristiwa atau fenomena yang diteliti. Peristiwa yang berlangsung singkat dan segera mengendap menjadi peristiwa masa lampau dapat dijadikan lingkup waktu.Tim Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UNDIP, Pedoman Penulisan Skripsi (Semarang: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UNDIP, 2006), hlm. 10. 
 Skripsi ini mengambil periode antara tahun 1980-1999. Alasan pemilihan tahun 1980 sebagai awal periode adalah karena pada tahun 1980 stasiun Kereta Api Wergu Kudus mulai sepi dari penumpang sehubungan dengan berkurangnya minat penumpang menggunakan kereta api sebagai sarana transportasi. Hal itu berpengaruh pada penurunan pendapatan dan kesejahteraan sebagian penduduk Kelurahan Wergu Wetan yang sebagian besar menggantungkan hidup pada aktivitas stasiun kereta api Kudus. Pemilihan tahun 1999 sebagai akhir pembahasan diambil dengan alasan pada tahun itu pasar Wergu Kudus mulai berkembang dan diperluas  karena permintaan pedagang dan pembeli.Wawancara dengan Bambang (Kepala Pasar Wergu) Kudus, tanggal 10 Oktober 2009. Dengan semakin berkembangnya Pasar Wergu maka jumlah pedagang dan orang-orang yang bekerja di sana tentu akan bertambah banyak dan tidak hanya berasal dari Kelurahan Wergu Wetan saja. Oleh karena itu keadaan tersebut penulis anggap sudah tidak relevan lagi dengan permasalahan skripsi ini.
	Ruang Lingkup keilmuan

Ruang lingkup yang terakhir ialah ruang lingkup keilmuan. Penulis mengangkat tema ini karena sesuai dengan bidang keilmuan yaitu ilmu sejarah, dengan konsentrasi pada sejarah sosial-ekonomi yang besifat lokal. Ilmu-ilmu sosial lain juga akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu Sosiologi dan Ilmu Ekonomi. Sosiologi digunakan untuk membantu meneliti kondisi sosial masyarakat di sekitar stasiun KA Kudus sebelum dan setelah terjadi alih fungsi, sedangkan Ilmu Ekonomi digunakan untuk membantu meneliti kondisi ekonomi sebagian penduduk sekitar stasiun sebelum dan setelah terjadi alih fungsi. 
              
Tinjauan Pustaka
Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai permasalahan di atas, penulis menggunakan beberapa literatur pendukung. Bahan pustaka pertama yang penulis gunakan ialah skripsi yang berjudul “Peralihan Penggunaan Tanah dan Bangunan PJKA Jurnatan dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Kota Semarang Tahun 1974-1985”.Rahmi Satyawati, “Peralihan Penggunaan Tanah dan Bangunan PJKA Jurnatan dan Dampaknya terhadap Perkembangan Kota Semarang Tahun 1974-1985”. Skripsi pada Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Diponegoro, 1998. 
 Skripsi ini berisi tentang sejarah perkeretaapian Indonesia secara umum dan bagaimana keadaan perkeretaapian dalam kota di Semarang khususnya serta bagaimana proses alih fungsi stasiun Jurnatan dan dampaknya terhadap perkembangan kota Semarang. Skripsi ini penulis jadikan tinjauan pustaka karena isi yang terkandung di dalamnya membantu penulis untuk memahami latar belakang historis dibangunnya stasiun-stasiun kereta api di Indonesia, termasuk di kota Kudus. 
Skripsi ini hampir serupa dengan penelitian yang penulis lakukan. Akan tetapi, penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan dibandingkan dengan skripsi Rahmi Satyawati ini. Perbedaan tersebut yaitu pertama, penulis meneliti kondisi sosial ekonomi sebagian penduduk sekitar yang terkena dampak alih fungsi stasiun baik setelah maupun sebelum alihfungsi, sedangkan skripsi ini hanya membahas dampak alih fungsi stasiun Jurnatan terhadap perkembangan Kota Semarang. Kedua, penelitian yang penulis lakukan lebih menekankan pada proses alih fungsi, faktor-faktor pendorong dan dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi sebagian penduduk sekitar dari pada membahas sejarah perkeretaapian seperti pada skripsi ini. Penelitian yang penulis lakukan merupakan alih fungsi suatu objek dari bidang transportasi ke bidang perdagangan sehingga dampaknya akan lebih luas, sedangkan alih fungsi yang dibahas oleh Rahmi Satyawati merupakan alih fungsi dari suatu objek di bidang yang sama yaitu bidang transportasi.    
Buku kedua yang penulis gunakan adalah Memori Serah Terima Jabatan Bupati Kudus Masa Bakti 1993-1998. Soedarsono, Memori Serah Terima Jabatan Bupati Kudus Masa Bakti 1993 – 1998 ( Kudus : Pemkab Kudus, 1998). Buku ini berisi pertanggungjawaban Soedarsono sebagai Bupati Kudus pada periode kepemimpinannya yang kedua. Buku ini merupakan kelengkapan dokumen serah terima jabatan yang dibuat pada masa jabatan Soedarsono. Masalah-masalah mengenai penyelenggraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyrakatan dimuat dalam buku ini.
Buku ini memberikan gambaran secara kualitatif dan kuantitatif mengenai hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai, baik menyangkut kebijakan umum pemerintahan maupun pelaksanaan program-program pembangunan yang ditempuh selama masa bakti 1993-1998. Penyelenggaraan pemerintahan selama periode tahun 1993-1998 diuraikan secara lengkap dalam buku ini.
Pemerintahan Kabupaten Kudus pada periode ini secara garis besar mengarahkan pelaksanaan pembangunan daerah pada empat sasaran yaitu pembangunan desa, pembangunan kota, pembangunan daerah bawahan dan pembangunan agraria. Buku ini penulis anggap relevan untuk penulisan skripsi  karena buku ini mengungkapkan kebijakan yang dilakukan oleh Soedarsono mengenai pembangunan kota Kudus, sehingga penulis dapat mengetahui kebijakan- kebijakan yang dikeluarkan oleh Soedarsono yang berkaitan dengan pembangunan Pasar Wergu Kudus. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain meliputi kebijakan tentang PKL, kebijakan pembangunan infrastruktur kota, pembuatan jalan lingkar, dan pembangunan ruang terbuka hijau di kota Kudus. 
Buku ini sangat penting bagi penulis, hal ini karena alih fungsi stasiun KA Kudus menjadi pasar Wergu merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Soedarsono dimuat dalam buku ini.  
Pustaka ketiga yang penulis gunakan adalah skripsi berjudul “Perkembangan Kecamatan Kota Kudus di Kabupaten Kudus Tahun 1970-1990” yang ditulis oleh Imza Suciani.Imza Suciani, “Perkembangan Kecamatan Kota Kudus di Kabupaten Kudus Tahun 1970-1990”. Skripsi pada Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Diponegoro, 2000.  Skripsi ini berisi tentang perkembangan Kecamatan Kota di Kabupaten Kudus dalam bidang sosial, ekonomi, budaya dan politik. Perkembangan Kecamatan Kota di Kabupaten Kudus mencakup perekonomian, mobilitas penduduk Kecamatan Kota, konsep perencanaan Kota Kudus, perkembangan fisik dan tata kota serta dampak perkembangan Kecamatan Kota bagi masyarakat Kudus dalam bidang sosial, ekonomi dan budaya.
Penulis sangat membutuhkan bahan pustaka ini karena skripsi penulis membahas mengenai salah satu permasalahan yang ada di Kecamatan Kota Kudus yaitu di Kelurahan Wergu Wetan. Skripsi Imza Suciani ini membantu penulis dalam mengungkapkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Kota Kudus dan rencana-rencana serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Kota Kudus. Pembahasan mengenai Perencanaan dan Tata Ruang Kota yang ada pada bahan pustaka ini sangat membantu penulis dalam menyusun skripsi karena alih fungsi stasiun KA Kudus menjadi pasar merupakan suatu rencana yang telah disusun oleh Pemda Kabupaten Kudus dalam mengatasi permasalahan yang ada di kota Kudus. Pembahasan mengenai perkembangan Kecamatan Kota serta dampaknya bagi masyarakat juga sangat dibutuhkan oleh penulis untuk mengetahui seberapa besar pengaruh alih fungsi stasiun terhadap kehidupan sosial ekonomi sebagian penduduk Kecamatan Kota Kudus.

Pendekatan 
Dalam penelitian sejarah diperlukan peralatan berupa pendekatan yang relevan untuk membantu mempermudah usaha dalam mendekati realitas masa lampau. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan multidimensional.            Sartono Kartodirdjo, Pemikiran dan Perkembangan Historigrafi: suatu alternatif (Jakarta: gramedia, 1982), hlm. 40. Untuk itu penulis meminjam konsep-konsep dari disiplin ilmu sosial lain yaitu Sosiologi dan Ekonomi untuk  mempertajam analisis.
Dalam upaya mengarahkan skripsi ini agar tidak menyimpang dari sasaran sehingga memudahkan pemahaman maka perlu dijelaskan tentang pendekatan yang digunakan. Suatu pendekatan menuntut pemakaian konsep atau teori dari disiplin ilmu tertentu.Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 230.
  Sosiologi dan Ekonomi memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat. Hal itu dapat dilihat dari dua definisi berikut. Menurut Pitirim A. Sorikin, Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial (misalnya gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral).Roni Ramdhan, “Sosiologi Masyarakat Jawa”, (online), http://id.wikipedia.org/wiki/Sosiologi. diunduh pada tanggal 18 Februari 2010. Sementara itu menurut T. Gilarso, Ilmu Ekonomi ialah ilmu yang secara sistematis mempelajari gejala-gejala yang timbul dari usaha-usaha manusia dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan sumber-sumber yang terbatas.T. Gilarso, Ekonomi Indonesia Suatu Pengantar (Yogyakarta: Kanisius, 1986), hlm. 37.
 
Ilmu Ekonomi digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan ekonomi yang terkait dengan kegiatan perekonomian dalam peranannya untuk meningkatkan taraf hidup. Pendekatan ekonomi, khususnya konsep ekonomi rumah tangga, digunakan untuk membandingkan kondisi perekonomian sebagian penduduk sekitar yang memanfaatkan adanya stasiun KA Kudus baik sebelum maupun sesudah terjadinya alih fungsi. Apakah pekerjaan dan penghasilan mereka berubah dan apakah mereka mampu hidup layak? Kebanyakan orang untuk pertama kali berhadapan dengan persoalan ekonomi dalam lingkup keluarga di rumah. Konsep ekonomi rumah tangga menjelaskan bagaimana orang secara bijaksana mengatur rumah tangganya sedemikan rupa sehingga dari penghasilan tertentu dan terbatas semua kebutuhan hidup rumah tangga dapat tercukupi. Indikasinya ialah dapat makan setiap hari, dapat berpakaian pantas, punya rumah yang layak, mendapat pendidikan secukupnya, dan bila ada anggota keluarga yang sakit dapat memperoleh pengobatan.Ibid. 
 Tingkat penghasilan atau pendapatan keluarga menurut T. Gilarso adalah segala bentuk balas-karya yang diperoleh sebagai imbalan atau balas-jasa atas sumbangan seseorang terhadap proses produksi. Konkretnya penghasilan keluarga dapat bersumber pada usaha sendiri (wiraswasta) seperti berdagang, bekerja pada orang lain seperti bekerja di kantor atau perusahaan swasta maupun pemerintah, dan hasil dari milik seperti mempunyai tanah untuk lahan parkir.Ibid, hlm. 63. 
  
Konsep ini penulis gunakan untuk mengungkapkan bagaimana kondisi perekonomian sebagian penduduk di sekitar stasiun KA Kudus sebelum dan sesudah dialihfungsikan menjadi pasar Wergu. Apakah penduduk sekitar yang kehilangan mata pencaharian karena tidak berfungsinya stasiun KA Kudus mampu mendapatkan mata pencaharian lain dan dapat membiayai kebutuhan rumah tangga setelah stasiun KA Kudus beralih fungsi menjadi pasar? 
Pada pendekatan Sosiologi penulis meminjam konsep kesejahteraan. Kesejahteraan merupakan konsep yang digunakan untuk menyatakan kualitas hidup suatu masyarakat atau individu di suatu wilayah pada satu kurun waktu tertentu.Meita Nur Ramadyanti, “Keterkaitan antara Program Reforma Agraria Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Kasus: Desa Pamagersari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat)”, (online), http://kolokiumkpmipb.wordpress.com, (diunduh pada tanggal 15 Februari 2010).

 Konsep kesejahteraan ini digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan sebagian penduduk sekitar bekas stasiun KA Kudus sebelum dan sesudah dialihfungsikan. Apakah terjadi perubahan tingkat kesejahteraan mereka atau tidak. Konsep kesejahteraan atau rasa sejahtera yang dimiliki bersifat relatif, tergantung bagaimana penilaian masing-masing individu terhadap kesejahteraan itu sendiri. Tingkat kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengonsumsi pendapatan yang diterima, namun tingkatan kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengonsumsi pendapatan tersebut.Ibid.
 
Tingkat kesejahteraan berhubungan langsung dengan tingkat pendidikan dan perubahan gaya hidup. Apabila dalam keluarga telah menuju titik sejahtera, dengan sendirinya mereka akan memperbaiki tingkat pendidikan dan gaya hidupnya.Ibid.
 Definisi tingkat pendidikan menurut Nyoman Sri Subawa adalah suatu proses pengembangan kemampuan atau pendidikan ke arah yang diinginkan. Oleh karena itu tinggi atau rendahnya tingkat pendidikan akan menentukan daya saing seseorang dalam dunia kerja.Ida Bagus Adi Budiarta dan Nyoman Sri Subawa,  “Analisis Perbedaan Prestasi Kerja Terhadap Tingkat Pendidikan Dan Masa Kerja Di The Losari Hotel Dan Rama Garden Hotel Kuta Badung”, (online), http://www.undiknas.ac.id/wp-content/uploads/jurnal/analisis-perbedaan-prestasi-kerja-nym.srisubawa-iba.budiarta.pdf, (diunduh pada tanggal 15 Februari 2010).
 Adapun pengertian gaya hidup adalah perilaku seseorang yang ditunjukkan dalam aktivitas, minat dan opini, khususnya yang berkaitan dengan citra diri untuk merefleksikan status sosialnya. Gaya hidup merupakan frame of reference yang dipakai seseorang dalam bertingkah laku dan konsekuensinya akan membentuk pola perilaku tertentu.http://lifestyle-awan.blogspot.com/2009/03/pengertian-gaya-hidup.html, (diunduh pada tanggal 15 Februari 2010).

E.Metode Penelitian dan Penggunaan Sumber
Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode sejarah. Metode sejarah terdiri dari empat tahap yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah, di Indonesiakan oleh Nugroho Notosusanto (Jakarta : UI Press, 1985 ), hlm.15.  

	Heuriristik

Heuristik adalah tahap pengumpulan data berupa sumber-sumber tertulis dan lisan dari peristiwa masa lampau baik berupa sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber primer adalah kesaksian dari seorang saksi  dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan panca indera yang lain atau dengan alat mekanisme yaitu orang  yang hadir pada peristiwa yang diceritakannya. Sumber sekunder merupakan kesaksian dari siapa pun yang bukan merupakan saksi primer yaitu seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan.Ibid., hlm. 63. 
Sumber primer yang digunakan dalam skripsi meliputi sumber tertulis, sumber tidak tertulis, dan sumber visual berupa foto-foto. Sumber tertulis diperoleh melalui penelusuran terhadap dokumen yang berisi data dan informasi tentang alih fungsi tanah dan bangunan stasiun kereta api Kudus. Sumber-sumber tertulis ini didapatkan dari beberapa instansi yaitu Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) melalui Badan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kudus, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Pusat Statistik (BPS), dan PJKA DAOP IV Semarang maupun Pusat.
Kajian ini tidak hanya menggunakan sumber tertulis, tetapi juga menggunakan sejarah lisan. Sejarah lisan berfungsi melengkapi sumber tertulis yang kurang lengkap. Sejarah lisan digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang alih fungsi tanah dan bangunan stasiun kereta api Kudus dan dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi penduduk sekitar melalui wawancara. Wawancara tersebut dilakukan dengan pihak–pihak yang dianggap mengetahui dan menguasai hal–hal yang berkaitan dengan peristiwa yang penulis angkat antara lain penduduk desa Wergu Wetan (saksi hidup) yang dahulu bekerja di stasiun KA Kudus sebagai pedagang, kuli panggul dan tukang parkir, Kepala Pasar Wergu Kudus, pedagang pasar Wergu, dan Bupati Kudus Soedarsono. Skripsi ini juga menggunakan sumber visual, yaitu foto-foto yang berkaitan dengan stasiun KA Kudus dan Pasar Wergu. Foto-foto tersebut merupakan koleksi pribadi penulis, koleksi Arsip Daerah Jawa Tengah (ARDA),  Daerah Operasi IV (DAOP IV) Semarang, dan  hasil akses dari internet.
Sumber sekunder merupakan sumber tambahan untuk melengkapi data yang didapat dari sumber primer. Selain itu juga digunakan berbagai literatur yang merupakan buku atau hasil penelitian dari para penulis sebelumnya. Sumber berupa literatur diperoleh dari Perpustakaan Jurusan Sejarah, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya, Perpustakaan UNDIP, Perpustakaan Wilayah (Perwil) Jawa Tengah, dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kudus. Penelusuran sumber sekunder melalui internet juga penulis gunakan untuk melengkapi data.


	Kritik 

Kritik merupakan tahapan kedua setelah sumber-sumber yang diinginkan sebagai bahan penulisan telah ditemukan. Kritik terdiri dari kritik ekstern dan intern. Kririk ekstern dilakukan dengan mengadakan penelitian fisik yang bisa dilihat dari bahan sumber, tulisan, dan bahasa yang sesuai dengan zaman pembuatannya. Kritik ini bertujuan untuk menguji keaslian, keutuhan, dan kebenaran sumber atau biasa disebut dengan pembuktian otentisitas sumber.G.J.Renier, Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah terjemahan Muin Umar (Jogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 115. 
 
Kritik intern bertujuan membuktikan bahwa informasi dan kesaksian yang diberikan oleh sebuah sumber merupakan informasi yang memang dapat dipercaya kebenarannya. Kritik intern dilakukan terhadap hasil wawancara dan data tertulis. Kritik terhadap hasil wawancara dilakukan dengan cara mencocokkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para informan dengan data lain, baik yang berbentuk tulisan maupun lisan. Sementara itu kritik intern terhadap data tertulis dilakukan dengan cara koroborasi (membanding-bandingkan) dengan sumber-sumber lain yang lebih independen dan membuat pertanyaan kritis seperti apakah pembuat sumber sejarah adalah orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu dan apakah ia layak membuat sumber tersebut. Dengan cara demikian kesalahan informasi dalam sebuah sumber sejarah dapat diketahui. Gottschalk, op. cit., hlm. 95.
  
	Interpretasi

Interpretasi yaitu penafsiran atas data yang diteliti. Pada tahap ini imajinasi sangat diperlukan untuk menafsirkan makna dari fakta dalam bentuk kata-kata atau kalimat agar mudah untuk dipahami. Selanjutnya fakta-fakta tersebut disintesis atau dicari kesalinghubungannya, sehingga diperoleh kesatuan kisah yang logis, kronologis, dapat dipercaya, dan utuh. Fakta-fakta sejarah yang relevan dengan peristiwa alih fungsi stasiun KA Kudus menjadi pasar Wergu disintesiskan melalui imajinasi, interpretasi dan teorisasi. Dengan demikian peristiwa alih fungsi ini dapat dieksplanasikan dan selanjutnya dapat dipahami secara menyeluruh.Tim Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Diponegoro, op.cit., hlm. 17.
	Historiografi

Historiografi merupakan langkah terakhir dalam metode penulisan sejarah. Historiografi bertujuan untuk memaparkan fakta dalam bentuk tulisan yang sudah disintesiskan dan dianalisis dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Tahap ini juga dapat dikatakan sebagai penyajian fakta secara utuh. Oleh karena itu diperlukan suatu kemahiran tertentu, sehingga dapat tersusun suatu bentuk karya sejarah.




Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan pemahaman terhadap isi skripsi ini secara menyeluruh, penulis membagi penulisan ini ke dalam lima bab. Bab I merupakan Pendahuluan yang meliputi latar belakang dan permasalahan, ruang lingkup, tinjauan pustaka, pendekatan, metode penelitian dan penggunaan sumber, dan sistematika penulisan.
Bab II menguraikan gambaran umum daerah penelitian yaitu Kelurahan Wergu Wetan yang meliputi kondisi geografis, kondisi demografis, mata pencaharian penduduk serta kondisi sosial, ekonomi  dan budaya .
Bab III menjelaskan alih fungsi penggunaan tanah dan bangunan Stasiun KA Kudus menjadi pasar Wergu. Pembahasan dalam bab ini meliputi, latar belakang historis penguasaan stasiun kereta api dan perkembangannya dari jaman Belanda sampai terbentuknya PJKA,  asal-usul status hak atas tanah-tanah PJKA dari jaman Belanda sampai munculnya UUPA, dasar-dasar hukum penggunaan tanah dan bangunan-bangunan PJKA, kondisi stasiun KA Kudus saat masih aktif, faktor-faktor penyebab alih fungsi, dan jalannya peristiwa alih fungsi.
Bab IV membahas mengenai dampak alih fungsi bekas stasiun kereta api Kudus terhadap kehidupan sosial ekonomi sebagian penduduk di sekitar bekas stasiun KA Kudus tahun 1993-1999. Di dalam bab ini juga diuraikan mengenai keadaan sosial ekonomi penduduk Kelurahan Wergu Wetan sebelum terjadi alih fungsi. 
Bab V adalah kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diangkat

	   




















BAB V
KESIMPULAN

Stasiun Kereta Api (KA) Kudus adalah salah satu stasiun peninggalan pemerintah Belanda yang didirikan pada tahun 1883-1884. Stasiun KA Kudus dahulu berada dalam kekuasaan Semarang Joana Stoomtram Maatschappij (SJS), salah satu perusahaan kereta api swasta Belanda yang memiliki rute/jalur Semarang-Demak-Kudus-Jepara-Pati-Juana. Pada tahun 1980-an perkeretaapian di Indonesia mengalami kelesuan, karena kalah bersaing dengan moda angkutan jalan raya yang mulai berkembang pesat. Hal itu membuat jalur Semarang-Juana mengalami kerugian sehingga sejak tahun 1986 jalur tersebut ditutup. Dengan ditutupnya jalur Semarang-Juana maka stasiun-stasiun di sepanjang jalur itu kemudian dinonaktifkan. Salah satu dari stasiun-stasiun tersebut adalah stasiun KA Kudus.
Faktor penyebab dinonaktifkannya stasiun KA Kudus meliputi faktor intern dan ekstern. Faktor intern terdiri dari dua hal, menyangkut kualitas kereta api yang digunakan oleh PJKA dan pemeliharaan aset PJKA. Kereta api bekas milik SJS merupakan kereta api peninggalan Belanda yang telah cukup tua, sehingga kecepatannya kalah jauh jika dibandingkan dengan moda angkutan jalan raya seperti mobil, bus dan truk. Berkaitan dengan faktor intern yang kedua, menurut Humas DAOP IV PJKA, tanggung jawab pemeliharaan aset PJKA dibebankan kepada PJKA meskipun prasarana kereta api seperti rel, perlintasan, dan stasiun merupakan milik pemerintah. Hal itu memberatkan pihak PJKA mengingat jalur Semarang-Juana sudah tidak menghasilkan uang lagi. Adapun faktor ekstern yang menyebabkan dinonaktifkannya stasiun KA Kudus ialah pembangunan jalan raya dan perkembangan angkutan jalan raya. Pada awal tahun 80-an pemerintah melakukan pembangunan jalan besar-besaran dan bersamaan dengan itu berkembang pula angkutan jalan raya. Hal itulah yang menyebabkan jalur Semarang-Juana semakin terpuruk.
Setelah kurang lebih enam tahun stasiun KA Kudus dinonaktifkan, pada tahun 1993 bekas stasiun KA Kudus dialihfungsikan menjadi pasar. Faktor penyebab dialihfungsikannya bekas stasiun KA Kudus menjadi pasar Wergu juga terdiri dari dua faktor yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern penyebab dialihfungsikannya stasiun KA Kudus adalah sudah tidak berfungsinya bekas Stasiun KA Kudus  dan adanya ijin dari PT. KAI untuk memanfaatkan bekas bangunan stasiun KA Kudus. Sejak berhenti beroperasi pada tahun 1986 tanah dan bangunan stasiun KA Kudus tidak digunakan lagi. Kondisi tanah dan bangunan tersebut menjadi tidak terawat dan kumuh. Oleh karena itu pada tahun 1993 Pemda Kudus meminta ijin kepada PJKA untuk menyewa dan mengalihfungsikan bekas stasiun KA Kudus menjadi pasar. 
Adapun faktor ekstern yang menyebabkan dialihfungsikannya bekas stasiun KA Kudus adalah kebijakan Pemda Kudus tentang pembangunan kota dan masalah PKL. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus tentang pembangunan kota dilaksanakan melalui program sektoral yang disesuaikan dan dipadukan melalui penyusunan rencana tata ruang yang menyeluruh. Pelaksanaan pembangunan kota dipusatkan pada kegiatan memelihara dan melestarikan nilai budaya kota dalam rangka mempertahankan indentitas kota, sehingga kegiatan pembangunan yang bersifat pengaturan kawasan akan lebih ditingkatkan. Selain itu juga diutamakan pada kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kebersihan dan pertamanan serta penentuan lokasi khusus untuk pedagang kaki lima. 
Alih fungsi stasiun KA Kudus menjadi pasar Wergu berdampak pada kehidupan sosial ekonomi sebagian penduduk di sekitar bekas stasiun tersebut. Selain membuka lapangan pekerjaan baru, alih fungsi stasiun KA Kudus juga berdampak pada meningkatnya pendapatan sebagian penduduk sekitar. Dengan dibukanya pasar Wergu, penduduk sekitar yang semula kehilangan pekerjaan sebagai akibat berhenti beroperasinya stasiun KA Kudus kemudian mendapatkan pekerjaan baru, seperti berdagang, penjual jasa, penyedia tempat parkir, dan lain-lain. Dengan mata pencaharian baru tersebut sebagian penduduk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, bahkan tidak sedikit yang dapat hidup berkecukupan. 
Dampak dalam bidang sosial dapat dilihat dari meningkatnya kesejahteraan sebagian penduduk di sekitar bekas stasiun KA Kudus. Hal itu dikarenakan mereka telah dapat meningkatkan perekonomian rumah tangga mereka. Meningkatnya kesejahteraan tersebut pada gilirannya berpengaruh pada meningkatnya taraf pendidikan dan perubahan gaya hidup mereka yang terlihat dari peningkatan kualitas/kondisi rumah, kepemilikan kendaraan bermotor dan kepemilikan alat-alat elektronik. 
Keberadaan stasiun KA Kudus dan pasar Wergu telah memberikan dampak sosial-ekonomi yang positif bagi sebagian penduduk di sekitarnya, walaupun keduanya berada pada masa yang berbeda.




