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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Proyek 

 

1.1.1. Gagasan Awal 

Sebagai salah satu negara yang memiliki sejarah 

peradaban manusia tentunya bumi Indonesia menjadi ladang bagi 

banyak temuan-temuan cagar budaya sepanjang perjalanan 

peradabannya. Seperti halnya kita ketahui Candi Borobudur dan 

Prambanan yang bahkan dinobatkan sebagai salah satu keajaiban 

dunia dan menjadi situs warisan dunia. Sayangnya, pada banyak 

situs-situs di Indonesia terjadi masalah pada pengelolaan 

kawasan serta kegiatan-kegiatan arkeologi hanya disandarkan 

pada fasilitas seadanya seperti bangunan sementara yang kurang 

layak. Hal ini terjadi pula di Liyangan dimana fasilitas yang ada 

masih kurang memadai untuk mengakomodir keperluan-keperluan 

penelitian. Proses pengiriman data dan pengelolaan hasil temuan-

temuan kurang tertangani secara profesional dan terlalu lambat 

untuk ukuran situs yang telah terekam jejak sejarah dan 

penemuan-penemuannya. Perlu diketahui, selama ini sejak 

diketemukan tahun 2008 Situs Liyangan berada dibawah 

pengawasan dan pengelolaan BPCB (Badan Pelestari 

Cagar Budaya) JATENG yang bertempat di Kota Klaten 

sedangkan kegiatan penelitian dan ekskavasi berada dibawah 
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pengawasan Balai Arkeologi Jogjakarta. Dengan dua instansi 

yang terpisah lumayan jauh praktis pengelolaan data-data dan 

barang temuan menjadi kurang efisien, karena tidak bertempat di 

lokasi Situs melainkan harus dikirim ke Jogjakarta. Situs Liyangan 

berpotensi besar sebagai salah satu Pusat Penelitian Khusus 

yang dapat menjadi sarana belajar dan mengenal sejarah 

peradaban manusia Indonesia klasik melalui penemuan-

penemuan yang ada di sini. 

Sebagai informasi, adanya Situs Liyangan berawal dari 

laporan masyarakat setempat yang menemukan batu-batu yang 

diduga merupakan suatu bagian dari bangunan candi, dengan 

demikian peran masyarakat sekitar sangatlah besar terhadap 

perkembangan dan adanya Situs Liyangan sendiri. Projek ini 

dimaksudkan pula sebagai salah satu projek swadaya oleh 

masyarakat. Masyarakat dilibatkan dalam setiap aspek 

pengembangan bangunan dan kawasan Situs Liyangan tersebut. 

Mulai dari Perancangan, Pembangunan, hingga pengelolaan akan 

melibatkan peran masyarakat setempat.   

 

1.1.2. Alasan Dan Motivasi Pemilihan Judul Projek 

Selama proses penelusuran sejarah mengenai peradaban 

yang pernah ada di Liyangan ini, disimpulkan hipotesa bahwa 

Peradaban Situs Liyangan telah ada semenjak abad ke-8 Masehi, 

tepatnya saat kekuasaan dinasti Syailendra yang mahsyur dengan 

mahakarya Candi Borobudur. Apabila benar Situs Liyangan sudah 
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ada sejak abad ke-8 Masehi maka Situs ini sudah bisa dipastikan 

lebih tua dari Candi Borobudur sendiri, maka merupakan 

kewajiban kita untuk turut melestarikan bangunan, kawasan 

maupun benda cagar budaya sebagai harta karun warisan bangsa 

yang penuh makna dan nilai. 

Salah satu kewajiban sebagai seorang arsitek dalam upaya 

turut menjaga dan melestarikan Situs-situs Cagar Budaya adalah 

melalui Konservasi ataupun Perancangan kawasan dan bangunan 

penunjang kegiatan arkeologi guna penyelamatan dan penelitian. 

Projek ini dimaksudkan juga sebagai projek swadaya 

masyarakat dimana desain ataupun perencanaan hanyalah 

sebagai media, namun titik keberhasilan yang ingin dicapai justru 

kepedulian dan perhatian masyarakat akan gotong royong 

membangun negri lewat ranah Cagar Budaya. Membangun 

kesadaran dan kepedulian masyarakat akan Situs-situs bersejarah 

dan bernilai bagi bangsa bukan hanya lewat buku pelajaran 

namun juga keterlibatan langsung pada praktiknya. Terdapat 

pengalaman menarik ketika pencarian salah satu Yoni di areal 

perkebunan warga dan tidak dapat ditemukan, tanpa sengaja 

salah satu warga yang saat itu tengah membawa tembakau hasil 

panen justru mengantarkan ke area dimana terdapat Yoni yang 

dimaksud. Dari cerita pengalaman yang disampaikan, tersirat 
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gambaran bahwa warga sekitar sendiri telah mengetahui nilai 

sejarah dan pentingnya benda-benda cagar budaya ini. 

Perencanaan dan perancangan suatu kawasan Cagar 

Budaya menjadi area yang lebih bernilai dan menarik yang tetap 

berdasarkan asas-asas yang berlaku merupakan kewajiban setiap 

arsitek, bahkan mengembangkan kawasan yang melibatkan 

warga serta merancang secara penuh dan swadaya area 

lingkungan warga juga merupakan kewajiban setiap arsitek, 

sehingga arsitek bukan hanya dianggap sebagai tukang gambar 

dan gombal yang hanya mengerti desain-desain borjuis egois, 

namun juga arsitek sebagai manusia sosial yang memiliki 

keberpihakan terhadap masyarakat dan budaya. 

 

 

1.2 Tujuan Dan Sasaran pembahasan  

1.2.1 Tujuan 

Penyusunan Landasan Teori dan Program  ini bertujuan 

untuk memaparkan latar belakang pemilihan judul Pusat 

Penelitian Arkeologi Situs Liyangan, deskripsi judul, spesifikasi 

dan persyaratan yang berkaitan dengan fasilitas dan kegiatan 

yang berada di Pusat Penelitian Arkeologi Situs Liyangan. 

1.2.2 Sasaran 

Setelah proposal Projek Akhir Arsitektur tersebut disetujui 

maka dapat menempuh tahap penyusunan Landasan Teori dan 
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Program. Perencanaan dan perancangan bangunan dan 

kawasan tersebut dapat berlangsung dengan adanya dukungan 

dari pembimbing dan pihak-pihak terkait lainnya.  

1.3 Lingkup Pembahasan 

 

Perencanaan dan perancangan bangunan dan kawasan 

Balai Penelitian Arkeologi Situs Liyangan menyesuaikan dengan 

kondisi geografis dan sosial masyarakat setempat. Adanya aturan-

aturan dan pertimbangan-pertimbangan tertentu menyangkut 

keberadaan suatu situs arkeologi akan juga menentukan arah dan 

desain yang berlaku nantinya. Teknologi struktur untuk 

menanggapi berbagai tantangan seperti iklim, cuaca dan fakta 

bahwa tanah di situs sendiri masih memiliki kemungkinan temuan 

benda-benda cagar budaya. Kajian arsitektur tentu akan 

mempertimbangkan faktor-faktor tersebut mulai dari adanya peran 

masyarakat, keberadaan situs hingga adaptasi terhadap iklim dan 

cuaca. Balai Penelitian Arkeologi Situs Liyangan akan menjadi 

salah satu tujuan pendidikan yang menyajikan arkeologi bukan 

hanya ilmu eksklusif namun juga inklusif, tidak melulu bersikap 

prifat namun juga bisa disajikan secara kemasyarakatan yang 

terkelola.  
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1.4 Metode Pembahasan 

 

1.4.1 Metode Pengumpulan Data Primer  

a.  Studi Observasi 

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi 

observasi pada beberapa projek sejenis yang sudah ada. Dari 

studi observasi akan didapatkan data berupa foto/rekaman dan 

informasi yang berhubungan dengan tata kawasan, pola zonasi, 

serta fungsi dan cara kerja Pusat Penelitian Arkeologi. 

b. Wawancara  

 

Wawancara yang dilakukan dengan mengadakan tanya 

jawab dengan narasumber yang berada di lokasi 

observasi/survey. Wawancara juga dilakukan terhadap 

beberapa instansi terkait dan warga sekitar situs guna 

mengetahui tanggapan masyarakat mengenai perkembangan 

yang akan dilakukan terhadap situs. 

1.4.2 Metode Pengumpulan Data Sekunder 

 

Data sekunder diperoleh melalui studi literatur dari buku 

dan website beberapa pihak terkait dengan pelestarian cagar 

budaya dan teknologi bangunan yang bisa dijadikan referensi 

guna perencaaan, e-journal, makalah dan berita yang berkaitan 

dengan pengembangan teknologi dan perencanaan kawasan 

berdasarkan swadaya masyarakat, serta peraturan dan 
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kebijakan pemerintah tentang Pusat Penelitian Arkeologi juga 

penataan kawasan sekitar. 

 

1.4.3 Metode Penyusunan Dan Analisa 

 

Metode yang digunakan dalam penyusunan landasan teori 

dan program antara lain: 

a. Metode Induktif 

Adalah metode penyusunan dan analisa melalui 

studi terhadap projek sejenis, yaitu pusat penelitian kopi 

dan kakao. Yang kemudian digunakan sebagai contntoh 

bangunan dan acuan dalam melakukan perencanaan dan 

perancangan. 

b. Metode Deskriptif 

 

Adalah metode penyusunan dan analisa yang di 

deskripsikan kedalam pemrograman dan peraancangan 

melalui hasil observasi dan wawancara. 

 

c. Metode Kualitatif 

 

Adalah metode penyusunan dan analisa dari semua 

data yang di peroleh, penyusunan dan analisa dipilih 

berdasarkan data yang berkaitan serta mengarah padah 

judul projek. 
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Setelah semua terpenuhi, selanjutnya adalah menarik 

kesimpulan dari analisa yang telah di lakukan. 

 

1.4.4 Metode Pemrograman 

 

Metode yang di pakai dalam pemrograman adalah, 

metode penelusuran masalah berdasarkan hasil observasi pada 

projek yang serupa, dan hasil dari wawancara dengan 

narasumber terkait. 

Penyusunan dan analisa data serta informasi, menggunakan lima 

langkah penelusuran masalah, yaitu; 

 

1. Sasaran 

2. Fakta 

3. Konsep program 

4. Kebutuhan 

5. Pernyataan masalah 

 

kemudian mempertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi 

pemrograman dan perencanaan, antara lain; 

a. Fungsi 

b. Bentuk 

c. Ekonomi 

d. Waktu 
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1.4.5. Metode Perancangan Arsitektur 

Metode perancangan desain proyek diawali dengan analisa 

dan survey pada lokasi serta mengadakan pengamatan 

mendalam terhadap kasus-kasus serupa dikarenakan perihal 

cagar budaya adalah perihal yang sedikit sensitif dan 

memerlukan kehati-hatian. Analisa dan studi kasus menjadi 

penting agar dapat mengetahui faktor-faktor ataupun isu yang 

berkembang pada situs-situs arkeologi. Setelah dilakukan 

analisa dan studi kasus dilanjutkan pada penyusunan landasan 

teori dan program sebagai pertanggungjawaban proses. Dalam 

proses perancangan selalu memperhatikan dan melihat kembali 

program yang ada, sehingga desain rancangan dapat sesuai 

dengan program. Alur proses Perancangan Arsitektur akan 

diterangkan pada bagan 1 dibawah ini, 
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Bagan Alur Proses Perencanaan Dan Perancangan  

 

Bagan 1. Alur Proses Perencanaan Dan Perancangan 

 

 

 

Pusat Penelitian Arkeologi Situs 

Liyangan 

Dusun 
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Studi 
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Recording 
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g 

 

 

PENGEMBANGAN 

PERANCANGAN 

Studi 

literatur 
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SKEMATIK  

KONSEP 

PERANCANGAN 

PERANCAN

GAN 

ANALISA 

TAPAK 

PEMROGRA

MAN 

PERENCANA

AN 

ZONING 

IMPLEMENT

ASI  

FUNGSI 

PELETAKA

N 
FUNGSI 

DIMENS
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HASIL 

RANCANGAN 

Analisa Data 

ANALISA 

WAWANCARA 
ANALISA 

IKLIM 
ANALISA 

LITERATUR 
ANALISA 

AKTIFITAS 
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1.5 Sistematika Pembahasan  

1.5.1 BAB I Pendahuluan 

Menjabarkan latar belakang, tujuan serta sasaran 

pembahasan, lingkup pembahasan, metode pembahasan, dan 

sistematika pembahasan. 

1.5.2 BAB II Tinjauan Proyek 

Menguraikan deskripsi mengenai tinjauan umum, tinjauan 

khusus, batasan proyek, serta asumsi dengan pertimbangan dan 

alasan yang kuat 

1.5.3 BAB III Analisa Pendekatan Program Arsitektur 

Menguraikan analisa pendekatan arsitektur, pendekatan 

sistem bangunan dan pendekatan konteks lingkungan. 

1.5.4 BAB IV Program Arsitektur 

Menguraikan Konsep program, tujuan perencanaan, faktor 

penentu, faktor persyaratan perancangan dan program arsitektur. 

1.5.5 BAB V Kajian Teori 

Menguraikan Kajian Teori Tema Desain, interpreasi 

elaborasi, studi preseden, kemungkinan penerapan dan Kajian 

Teori Permasalahan Dominan 

 

 

 

 

 


