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1. BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Proyek 

1.1.1 Mendesak (Urgency) 

Candi Borobudur memang sudah dikenal oleh kalangan 

masyarakat umum baik oleh masyarakat Indonesia maupun 

masyarakat luar negeri. Hal itu terbukti dengan banyaknya para 

wisatawan yang hanya melihat keindahan dan kemegahan seputar 

bangun Candi Borobudur. 

Namun dibalik keindahan dan kemegahan itu, ternyata 

masih terdapat banyak potensi - potensi yang dimiliki oleh 

penduduk sekitar Candi Borobudur yang dapat dikembangkan, baik 

wisata alamnya maupun produksi - produksi yang dihasilkan oleh 

penduduk sekitar kawasan wisata Borobudur. Salah satu dari 

beberapa Desa yang ada di Kecamatan Borobudur  adalah Desa 

Wisata Wanurejo. Dibutuhkan wadah sebagai prasarana - sarana 

wisata dan tak hanya berwisata tetapi juga dapat sebagai sarana 

penelitian, pengetahuan dan juga wawasan tentang potensi budaya 

yang ada di wilayah ini yang belum terjamah oleh masyarakat luas 

khususnya para wisatawan asing dan dalam negeri.  
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1.1.2 Kebutuhan (Need) 

Melihat perkembangan dibidang pariwisata yang semakin 

banyak diminati masyarakat luas khususnya Kawasan Wisata 

Candi Borobudur, maka perlu dibangun suatu bangunan dimana 

bangunan ini dapat digunakan untuk memperkenalkan potensi - 

potensi yang dimiliki oleh penduduk sekitar kawasan Candi 

Borobudur. Jadi bukan hanya Candi Borobudur saja yang dapat 

dijadikan wisata namun desa - desa yang berada di sekitar Candi 

Borobudur dapat terangkat juga sebagai desa wisata, khususnya 

Desa Wisata Wanurejo. 

1.1.3 Keterkaitan (Relevancy) 

Berkaitan dengan kebutuhan Pariwisata di Provinsi Jawa 

Tengah khususnya pada Kabupaten Magelang, maka perlu 

direncanakan pembangunan ruang seni dan kebudayaan yang 

berbasis masyarakat desa khususnya Desa Wisata Wanurejo.  

Selain untuk keperluan wisata, juga dapat sebagai sarana 

penelitian, pengetahuan dan juga wawasan tentang potensi budaya 

yang ada di wilayah desa ini yang belum diketahui oleh masyarakat 

luas khususnya para wisatawan asing dan dalam negeri.  

1.1.4 Ketertarikan (Interest) 

Di kabupaten Magelang ini terdapat Candi Borobudur yang 

merupakan objek wisata andalan Provinsi Jawa Tengah. Kini Candi 

tersebut mendapat perlindungan dari UNESCO sebagai warisan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Candi_Borobudur
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/UNESCO
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dunia (World Heritage). Selama ini objek wisata andalan pada 

Kabupaten Magelang khususnya, hanya tertuju pada Candi 

Borobudur. Namun disisi lain, masih terdapat banyak potensi - 

potensi yang dimiliki oleh penduduk sekitar Candi Borobudur, baik 

wisata alamnya maupun produksi - produksi yang dihasilkan oleh 

penduduk desa sekitar kawasan wisata Borobudur. 

Sebenarnya potensi - potensi kawasan wisata Candi 

Borobudur telah dieskpose yaitu melalui program wisata desa, 

namun para wisatawan masih kurang mengetahui akan adanya 

potensi wisata desa tersebut. Saat ini program wisata desa sedang 

dicanangkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata 

Indonesia (Kemenpar RI). Kemenpar RI bekerja sama dengan 

berbagai instansi pemerintah dan pemerintah daerah untuk 

mengembangkan program wisata desa. Bahkan Kemepar RI telah 

menetapkan “10 Bali Baru” sebagai destinasi wisata desa, salah 

satunya adalah Borobudur Jawa Tengah. Hal ini yang akan 

mendorong para wisatawan untuk suka berwisata desa, sebagai 

alternatif wisata selain Candi Borobudur. 

Salah satu desa yang bisa dijadikan percontohan wisata 

desa di Borobudur adalah Desa Wanurejo. Desa ini terletak hanya 

± 600 meter sebelah tenggara Candi Borobudur, di antara lereng 

pegunungan Menoreh dan diapit dua buah sungai yaitu Sungai 
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Progo dan Sungai Sileng. Posisi Desa Wanurejo ini sangat strategis 

karena terletak pada jalur wisata Candi Borobudur.  

Oleh karena itu, perlu direncanakan pusat informasi wisata, 

yang dapat berupa informasi wisata seputar seni, budaya, maupun 

kegiatan masyarakat setempat dan  potensi - potensi wisata lain 

untuk menampung berbagai informasi wisata desa yang dimiliki 

penduduk, khususnya Desa Wisata Wanurejo Borobudur. 

1.2 Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

1.2.1 Tujuan 

Tujuan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut : 

 Bagi Kabupaten Magelang dan Jawa Tengah 

 Menciptakan bangunan multi fungsi khususnya fasilitas 

utama sebuah ruang pameran, pusat informasi wisata 

desa, dan edukasi lengkap degan berbagai fasilitas 

penunjangnya, yang bisa menjadi landmark / ikon 

tambahan baru bagi Kabupaten Magelang dan Jawa 

Tengah. 

 Menciptakan lingkungan kompleks baru yang terintegrasi 

dengan baik dari segala aspek budayanya. 

 Menjadikan bangunan / tempat tersebut sebagai area 

pusat kegiatan segala informasi desa wisata setempat. 

Masyarakat yang berkunjung nantinya akan mendapatkan 



  

5 

edukasi tentang kesenian dan budaya yang dimiliki desa 

wisata melalui ajang pameran. 

 Bagi Masyarakat Kabupaten Magelang dan Jawa Tengah 

 Menciptakan bangunan yang bisa menjadi salah satu 

kebanggaan masyarakat Kabupaten Magelang pada 

khususnya dan masyarakat Jawa Tengah pada umumnya. 

 Menciptakan bangunan yang memilki fungsi sebagai pusat 

informasi pariwisata pada desa wisata setempat yang 

menarik, nyaman, lengkap dan aman untuk dikunjungi 

banyak pengunjung.  

 Bagi Peneliti, Pengunjung, dan Pelaku bisnis 

 Menciptakan bangunan yang memilki fasilitas untuk 

menyalurkan kegiatan, bakat dan hobi khususnya 

pelatihan dibidang kesenian maupun kebudayaan yang 

masih berkaitan dengan kepariwisataan. 

 Menciptakan bangunan yang menarik, memadai, nyaman, 

lengkap, dan aman bagi para pengguna dalam melakukan 

setiap kegiatannya. 

 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan 

memasarkan hasil karya masyarakat desa setempat 

(dengan menjual produk desa ke luar daerah). 

1.2.2 Sasaran 

Sasaran dari kegiatan ini adalah sebagai berikut : 
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 Masyarakat Kabupaten Magelang dan Jawa Tengah pada 

khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya, yang 

mencari hiburan baik dibidang wisata maupun edukasi. 

 Memberikan wadah yang mumpuni untuk para peneliti yang 

ingin meneliti dan mengeksplor lebih dalam tentang kesenian 

dan kebudayaan desa sekitar Candi Borobudur. 

 Para pelaku pendidik yang ingin menyalurkan kegiatan, edukasi 

dengan berwisata melalui pengenalan kesenian dan 

kebudayaan yang dimilki desa setempat. 

 Para pelaku bisnis yang ingin meningkatkan pemasaran dan 

berinvestasi di dalamnya. 

1.3 Lingkup Pembahasan 

Lingkup Pembahasan yang akan dibahas dalam proyek ini 

berupa obyek yang perlu diamati secara mendalam mengenai situasi 

sosial masyarakat setempat dan aktivitas para penduduknya yang 

berada di Desa Wanurejo.  

Menurut Spardley situasi sosial terdiri atas 3 elemen yaitu : 

tempat (place), pelaku (actor), dan aktifitas (activity). Namun 

demikian situasi sosial tidak hanya terbatas pada 3 elemen tersebut 

namun dapat berupa peristiwa alam, tumbuh - tumbuhan, binatang, 

dan juga kemungkinan akan rusaknya alam. Situasi sosial dapat 

ditunjukkan melalui gambar berikut : 
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Gambar 1.1 Diagram Situasi sosial 

Sumber : Buku Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D 

1.4 Metode Pembahasan 

1.4.1 Metode Pengumpulan Data  

Ada 2 cara metode pengumpulan data yaitu metode 

pengumpulan data primer dan metode pengumpulan data 

sekunder.  

 Metode Pengumpulan Data Primer 

Metode pengumpulan data primer adalah sumber data 

penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya 

yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau 

kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, 

kejadian atau hasil pengujian (benda). 

 Wawancara 

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

melalui tanya jawab langsung antara pengumpul data 

Tempat / Place 

Situasi / 
Situastion 

Orang / Actor Aktifitas / Activity 
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maupun peneliti terhadap nara sumber atau sumber data. 

Wawancara terbagi atas wawancara terstruktur dan tidak 

terstruktur. Dimana wawancara terstruktur ini, penanya 

sudah menyiapkan beberapa daftar pertanyaan yang ingin 

diajukan oleh responden. Biasanya penanya menggunakan 

beberapa alat pendukung dalam wawancara seperti tape 

recorder, kamera, buku dan pulpen. Sedangkan wawancara 

tidak terstruktur bersifat lebih bebas. Maskudnya, penanya 

tidak membuat daftar pertanyaan atau spontanitas. Atau 

penanya bisa juga hanya menulis poin - poin yang ingin 

ditanyakan.  

Guna pembahasan rencana pembuatan kompleks 

Pusat Seni Dan Kebudayaan Desa Wisata Wanurejo 

Borobudur ini, maka perlu dilakukan wawancara kepada 

pihak - pihak yang terkait, antara lain : 

o Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Magelang 

o Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten 

Magelang 

o Unit Pengelola Desa Wisata Wanurejo 

o Penduduk Desa Wisata Wanurejo 
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 Observasi 

Adalah teknik pengumpulan data dengan mengamati 

langsung berupa survey kondisi lapangan. Dilakukan 

pengamatan di berbagai bangunan yang serupa contohnya, 

Kampung Batik Semarang yang terletak di daerah Bubakan 

Semarang Timur, biasa dikenal oleh masyarakat Kota 

Semarang dengan istilah Sentra Batik Semarangan. 

Kampung Batik ini memilki fungsi yang hampir sama dengan 

Pusat Seni Dan Kebudayaan Desa Wisata Wanurejo 

Borobudur yaitu sebagai tempat untuk memamerkan hasil 

karya produk batik penduduk setempat. Hal yang 

membedakan adalah pada bidang yang dituju. Jika Kampung 

Batik Semarang memamerkan khusus seputar produk batik, 

sedangkan Pusat Seni Dan Kebudayaan Desa Wisata 

Wanurejo Borobudur memamerkan potensi wisata desa dan 

hasil karya wisata yang dimilki penduduk Desa Wanurejo. 

 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu seperti sejarah biografi, peraturan, kebijakan. 

Dokumen dapat berupa tulisan, dokumen contohnya metode 

observasi, gambar, karya monumental dari seseorang. 

Dokumen yang berupa gambar misalnya foto gambar hidup, 

sketsa, dan lain - lain. Dokumen yang berbentuk karya 
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misalnya, karya seni, yang dapat berupa gambar, patung film 

dan lain - lain. 

 Triangulasi / Gabungan 

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan 

sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan dan 

sumber data ynag telah ada. Triangulasi teknik berarti 

menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda - 

beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. 

Peneliti menggunakan observasi, wawancara yang 

mendalam dan dokumentasi untuk sumber data yang sama 

secara serempak. 

 

 

 

Gambar 1.2 Teknik Pengumpulan Data Triangulasi 

Sumber : Buku Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D 

 

 

` 

 

Gambar 1.3 Metode Pengumpulan Data Primer 

Sumber : Buku Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D 

Pengumpulan  

Data 

Metode 

Pengumpulan Data 

Primer 

Observasi 

Wawancara 

Triangulasi / Gabungan 

Observasi 
partisipatif 

Wawancara 
mendalam 

Dokumentasi 

Sumber 
data sama 
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 Metode Pengumpulan Data Sekunder 

Metode pengumpulan sekunder adalah sumber data penelitian 

yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak 

langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau 

arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak 

dipublikasikan secara umum. 

 Studi Literatur 

Pencarian data melalui studi literatur yang berkaitan : 

o Aturan - aturan mengenai peraturan daerah tentang tata 

cara standar bangunan. 

o Peraturan daerah tentang kawasan wisata Candi 

Borobudur. 

o Data statistik kependudukan Kecamatan Borobudur, 

khususnya Desa Wanuejo. 

o Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan bidang 

pariwisata. 

o dan lain sebagainya. 

Studi literatur ini berupa buku, dokumen, artikel yang dapat 

berbentuk hardcopy maupun softcopy. 

 Internet 

Pencarian data - data kekurangan dari literatur dapat dicari 

melalui internet, yaitu dapat berupa website, jurnal, peta, dan 

foto - foto mengenai hal terkait. 
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1.4.2 Metode Penyusunan Dan Analisa 

 Induktif 

Dengan melakukan studi banding dan komparasi dengan 

proyek yang memiliki fungsi sejenis, sehingga dapat diperoleh 

data - data yang akan menunjang didalam proses perencanaan 

dan perancangan proyek. 

 Deduktif 

Dengan mencari standar - standar serta regulasi yang 

berlaku dan menjadikannya sebagai acuan dalam proses 

perencanaan dan perancangan proyek.  

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 1.4 Metode Pengumpulan Data Primer 

Sumber : Analisa Pribadi 

1.4.3 Metode Pemrograman 

Melakukan analisa mengenai hubungan bangunan yang 

akan dibuat dengan kondisi eksisting lingkungan, baik secara fisik 

Metode Deduktif 

Menggunakan data 

sekunder yang berkaitan 

dengan porjek Pusat Seni 

Dan Kebudayaan Desa 

Wisata 

Metode Induktif 

Menggunakan data primer 

yaitu hasil dari observasi 

langsung ke lokasi Desa 

Wisata Wanurejo Borobudur 

KAJIAN 

TEORI 

PERMASALAHAN 

YANG 

DITEMUKAN 

ANALISA DAN 

PEMECAHAN 

MASALAH 
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(struktur) maupun secara sosial dan budaya serta potensi yang 

berkaitan dengan wisata lain yang ada. Selanjutnya diselaraskan 

dengan teori yang sudah ada dan diakui yang didapatkan dari data 

sekunder. Hasil kajian tersebut selanjutnya akan digunakan 

sebagai dasar pemecahan permasalahan proyek. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

1.5.1 BAB I Pendahuluan 

Merupakan uraian yang bersifat mengantar, mendahului, dan 

memperkenalkan seluruh materi dalam Landasan Teori Dan 

Program (LTP). 

1.5.2 BAB II Tinjauan Proyek 

Merupakan uraian tentang deskripsi umum yang berupa 

tinjauan umum, tinjauan khusus, kesimpulan, batasan proyek, serta 

asumsi dengan pertimbangan dan alasan yang kuat tentang proyek 

yang akan dibahas.  

1.5.3 BAB III Analisa Pendekatan Arsitektrur 

Merupakan uraian secara kualitatif dan kuantitatif analisis 

pendekatan arsitektur. Dalam analisa pendekatan selalu harus 

dipertimbangkan arsitektur berkelanjutan dari visi ekonomi. 

1.5.4 BAB IV Program Arsitektrur 

Merupakan uraian sintesis secara kualitatif dan kuantitatif 

yang mendasarkan pada analisis pendekatan pada BAB IV 
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sekaligus merupakan kesimpulan secara menyeluruh dari uraian 

terdahulu.  

1.5.5 BAB V Kajian Teori 

Merupakan pengejawantahan dari subyektifitas perancang 

merupakan faktor subyektif – eksternal), pilihan pribadi perancang 

untuk memberi warna hasil perancangan dengan salah satu aspek 

yang memberi nilai tambah terhadap desain nanti. Tema desain 

dikaitkan dengan masalah bentuk teknologi, lingkungan, budaya / 

perilaku, terkait dengan konsep, bersifat subyektif. 




