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Makna :
1. Simbol ornamen yang terletak di atas tulisan Kudus didesain berdasarkan
bentuk menara Kudus, sayap kupu-kupu dan daun tembakau:
a. bentuk menara sebagai ikon pariwisata kota Kudus.
b. daun tembakau yang dibentuk menjadi sayap kupu-kupu, melambangkan
Kudus sebagai kota kretek dengan mayoritas usaha industri rokok berskala
nasional.
c. pemilihan bentuk kupu-kupu didasarkan atas loso metamorfosis
kupu-kupu yaitu seekor ulat harus menjadi kepompong terlebih dahulu
sebelum menjadi kupu-kupu. Proses perubahan dalam metamorfosis
kupu-kupu ini mewakili harapan kota Kudus agar selalu berkembang
menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kupu-kupu juga melambangkan
keindahan, elok rupawan, menarik dan memukau banyak mata. Oleh
karenanya, sayap kupu-kupu melambangkan Kudus sebagai kota dengan
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banyak obyek wisata alam dan budaya yang memukau. Goresan di dalam
sayap kupu-kupu merupakan simbol guratan batik, mewakili batik Kudus
sebagai budaya warisan leluhur.

2. Kalimat “The Taste of Java” diambil dari Bahasa Inggris, karena pariwisata dan
beberapa industri di Kudus telah go internasional (seperti Jenang, Rokok,
Kertas, Elektronik, bahkan Pendidikan memiliki kategori pendidikan
berstandar internasional). The Taste berarti rasa, selera, cita rasa, perasaan.
The Taste of Java berarti Kudus sebagai bagian dari wilayah Jawa yang sangat
kental nuansa Jawanya (religi dan budaya).
3. Warna
a. hitam memberikan kesan elegan, melambangkan keanggunan (elegance),
kemakmuran (wealth) dan kecanggihan (sopiscated), juga merupakan
warna yang independen.
b. orange melambangkan semangat warga Kudus yang energik dalam
membangun daerahnya agar terus maju dan berkembang.
c. biru tua melambangkan sikap keramahan masyarakat Kudus dan suasana
spiritual yang ada di kota Kudus, sesuai dengan julukannya kota Wali dan
kota Santri.
d. biru mengambil warna dari langit. Melambangkan keadilan dan kreativitas
warga kota Kudus.
e. hijau melambangkan kesuburan, kesegaran, kedamaian. Melambangkan
lingkungan kota Kudus yang subur dan damai.
f. hijau muda mengambil warna dari daun muda. Bermakna mendorong
untuk tetap tumbuh, hidup dan berkembang dengan semangat dan energi
yang tetap segar.
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