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Pengantar Redaksi

Puji Syukur kita haturkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karunia dan berkatnya 
sehingga apa yang kita rencanakan dan lakukan dapat terlaksana dengan baik. Terutama dalam rangka 
penerbitan jurnal tahunan ini dapat dilakukan  sesuai dengan rencana yang ada. Jurnal ini diterbitkan 
sebagai salah satu implementasi dari program internalisasi cagar budaya bangsa. Terima kasih kepada 
tim redaksi yang telah dapat meluangkan waktu untuk memberikan kontribusi terhadap penerbitan ini. 
Kepada para penulis yang telah menjadi kontributor kami juga tidak lupa memberikan penghargaan dan 
apresiasi yang tinggi.

Penerbitan ini semoga dapat menjadi sumbang saran di dalam khasanah kepustakaan khususnya 
dalam kajian pelestarian cagar budaya. Walaupun berbagai  kontribusi penulisan tersebut masih sangat 
terbatas dan belum maksimal. Oleh karena itu, berbagai saran dan kritik kami perlukan untuk perbaikan 
bagi penerbitan di masa yang akan datang.  Semoga Tuhan selalu memberikan perlindungan setiap usaha 
dan upaya kita di dalam upaya internalisasi dan sosialisasi upaya-upaya pelestarian dan potensi cagar 
budaya bangsa.   
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Catatan Redaksi:  

Meneguhkan Peran Mengelola Peradaban 

Partisipasi adalah aktivitas berperan serta secara aktif di dalam suatu proses kegiatan. Masyarakat 
ataupun partisipan yang ikut serta dapat dipandang sebagai subjek dan potensi kegiatan di dalam 
pengelolaan. Di dalam Undang-undang RI No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya partisipasi merupakan 
salah satu asas dalam pelestarian. Partisipasi dapat dipandang sebagai suatu bentuk aktivitas untuk 
meneguhkan peran yang telah dilakukan oleh masyarakat khususnya dalam upaya pelestarian cagar 
budaya. Proses itu dapat dikonfigurasikan dalam mengelola hasil karya peradaban bangsa khususnya yang 
berwujud yaitu benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya. 

Fenomena alam yang terjadi khususnya gempa bumi yang melanda Daerah Istimewa Yogyakarta 
berdampak terhadap eksistensi cagar budaya. Sebagai contoh untuk permasalahan ini adalah yang terjadi 
di kawasan cagar budaya njeron benteng. Di kawasan itu banyak potensi dalem-dalem keraton yang 
terdampak gempa bumi. Upaya tanggap darurat sampai dengan pemulihan (recovery) yang telah dilakukan 
tidak jarang mengundang partisipasi kelompok masyarakat atau komunitas untuk berperan serta secara 
aktif dalam pengendalian dampak yang terjadi itu. Pada akhirnya peran serta itu dapat meneguhkan upaya 
pelestarian cagar budaya yang pada prinsipnya mengandung aspek pelindungan, pengembangan, dan 
pemanfaatan. 

Mengelola peradaban yang ada pada prinsipnya mempunyai dimensi yang sangat luas, bahkan 
dalam aspek cagar budaya pun juga sangat kompleks. Kompleksitas itu menjadikan cagar budaya harus 
didekati secara komprehensif, baik di dalam penanganan pengelolaan dan pelestarian. Bahkan juga 
dalam hal yang lebih spesifik yaitu secara manajerial di dalam tata kelola organisasi, kajian dan penelitian, 
pemeliharaan, pemanfaatan situs, dan manajemen koleksi museum. Apa pun wujud kompleksitas dimensi 
pengelolaan karya-karya peradaban harus dilakukan dengan integritas, komitmen, konsisten, partisipatif, 
dan berkelanjutan. Dapatkah kita mewujudkannya dalam ranah konkrit? Semoga.
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Peran Komunitas dalam Pengelolaan
Risiko Bencana bagi Dalem-dalem di Yogyakarta

Oleh :  

Sektiadi, M.Hum. *

Abstract

Dalem, a noble’s residence compound, has many 
significances to be preserved but prone to some 
hazards i.e. earthquake, fire and storm. Beside that, a 
dalem has potentials to cop with the disaster with its 
unique communities in and around the complex. This 
paper suggests some arguments why the communities 
are important and how the communities could play 
role in disaster risk management especially in dalems 
in Yogyakarta as a bottom-up program. 

Keywords: nobel’s residence,Yogyakarta, disaster risk 
management, community

1.  Pendahuluan

Pentingnya pengelolaan risiko bencana belum 
mendapat banyak perhatian di Indonesia, terutama 
berkait dengan warisan budaya, meskipun disadari 
bahwa negeri ini berada pada posisi yang rawan 
terhadap bencana, terutama bencana akibat aktivitas 
vulkanik dan tektonik. Bagi kalangan arkeologi, hal 
demikian sebenarnya tidak asing lagi karena semua 
candi ditemukan dalam keadaan runtuh, tidak utuh, 
dan bahkan tertimbun cukup dalam di bawah tanah 
bekas lahar. 

Akan tetapi tentu pemerintah dan lembaga 
terkait tidak benar-benar mengabaikan kemungkinan 
terjadinya bencana atas warisan budaya. Sejak sekitar 
sepuluh tahun yang lalu telah dilakukan berbagai  
pelatihan dan bengkel kerja (workshop) berkaitan 

dengan kebencanaan. Akan tetapi, hingga sekarang 
sulit ditemukan dokumen yang dapat digunakan 
sebagai pegangan atau diadopsi untuk melandasi dan 
merencanakan kegiatan mitigasi bencana pada suatu 
situs arkeologi. Kegiatan (pelatihan dan bengkel kerja) 
yang dilakukan pun kebanyakan terfokus kepada 
pengelolaan risiko bencana pada cagar budaya 
berupa candi atau situs lain yang telah mendapat 
status cagar budaya yang memang menjadi tanggung 
jawab secara langsung oleh pemerintah (pusat).  

Oleh karena itu, tulisan ini hendak membahas 
sistem pengelolaan risiko bencana pada warisan 
budaya yang masih bersifat hidup (living monument) 
dan peran pemerintah belum besar dalam 
menangani persoalan-persoalan yang muncul dalam 
pengelolaan peninggalan tersebut. Pertanyaan yang 
dibahas adalah bagaimana peran yang dapat diambil 
oleh komunitas dalam pengelolaan risiko bencana 
pada dalem-dalem di Yogyakarta.

Fokus masalah ini diambil untuk mengembangkan 
teknik dan sistem mitigasi bencana pada kawasan 
dengan sistem  budaya yang khas sehingga 
dapat mengembangkan pengetahuan dan sistem 
pengelolaan risiko bencana pada warisan budaya. 
Secara ringkas dapat dinyatakan bahwa dalem atau 
rumah bangsawan sebagian besar masih dihuni tidak 
saja oleh keluarga inti, melainkan batih (extended 
family) dan bahkan juga para abdi, mantan abdi, atau 
keturunan mereka dalam satu kawasan selingkup 
(kompleks). Mereka ini selain rentan terhadap 
bencana, juga berpotensi dalam melakukan mitigasi 
terhadap bencana.
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2. Kondisi Fisik dan Pengelolaan Dalem di  
Yogyakarta

Pada mulanya, dalem merupakan tempat tinggal 
kerabat sultan atau pejabat kerajaan. Oleh karena 
itu,  dalem-dalem ini tersebar di seputar Keraton 
Yogyakarta. Sultan sendiri menempati kompleks 
keraton yang serupa dengan dalem dalam skala besar 
(Santoso 2000). Jumlah tidak lagi tersisa banyak 
jika dibanding dengan kemungkinan keberadaan 
tempat tinggal bangsawan ini di masa lalu, meskipun 
menurut hitungan Ikaputra (1995) saat ini masih 
terdapat sekitar 70 buah dalem. Jika melihat terdapat 
banyak toponim di seputar kota yang menggunakan 
nama orang atau pejabat kraton di masa lalu, 
kemungkinan sebanyak itu pula jumlah dalem yang 
pernah dibangun di kota ini. Hal itu dikarenakan 
kemungkinan pada toponim tersebut dahulu tinggal 
seorang pejabat atau kerabat kraton yang mestinya 
membangun dalem.

Dalem-dalem yang sekarang masih ada di kota 
Yogyakarta umumnya dibangun pada abad ke-19. 
Sebagian dalem berada di dalam lingkungan tembok 
benteng keraton Yogyakarta, yaitu berjumlah empat 
belas dalem (Sektiadi 2008: 66), sementara sebagian 
lain berada di luar benteng dengan kecenderungan 
berada di sebelah timur, barat, dan selatan. Sedikit 
ditemukan sisa dalem yang berada di sebelah utara 
benteng meskipun terdapat berbagai toponim yang 
menunjukkan keberadaan pejabat atau kerabat 
kraton di sisi utara kota. 

Dalem biasanya merupakan satu kompleks 
atau selingkung. Dalam kompleks tersebut terdapat 
bangunan utama di tengah agak ke belakang berupa 
bangunan tertutup yang disebut ’dalem’ atau ’dalem 
ageng’, sementara terpisah di depannya terdapat 
bangunan terbuka yang disebut pendapa. Sering 
didapati emper atau teras menempel di depan dalem 
yang disebut pringgitan karena sering digunakan 
untuk memainkan ringgit atau wayang (kulit). 
Terpisah di sisi kiri dan kanan dalem ageng terdapat 

bangunan memanjang yang disebut gandhok, sering 
juga terdapat di sisi belakang. Sementara itu, di 
belakang dalem dibuat menempel satu bangunan 
terbuka yang disebut cekokan atau gadri. Di luar 
bangunan-bangunan utama tersebut biasanya masih 
tersisa lahan yang digunakan oleh para abdi untuk 
tinggal. Mereka ini disebut sebagai orang ngindhung 
atau magersari. Mereka tinggal beserta anak istrinya, 
dan bahkan hingga beberapa keturunan ke bawah 
masih mendiami kompleks dalem meskipun sudah 
tidak memiliki ikatan dengan pemilik.

Dalem dibangun dengan kayu tetapi umumnya 
menggunakan dinding bata atau tembok karena 
sudah dibangun pada masa kolonial. Konstruksi 
bangunan dalem, terutama yang menggunakan kayu, 
cukup khas karena biasanya hanya dibuat untuk 
bangunan-bangunan bangsawan. Demikian juga 
bentuk atap, yang umumnya berupa limas atau joglo, 
menggunakan tipe yang jarang atau tidak digunakan 
oleh masyarakat kebanyakan. Hal ini berkait juga 
dengan ukuran bangunan yang cukup besar sesuai 
dengan kedudukan kaum bangsawan di dalam 
masyarakat.

Dalem tidak hanya sekumpulan bangunan. 
Di dalamnya terdapat berbagai benda kemindah 
(movable, portable) yang boleh jadi merupakan 
pusaka keluarga, dokumen seperti foto, dan 
sebagainya. Selain itu, sebagai living monument 
juga memiliki aspek intangible yang mewarnai 
perilaku keseharian dari para penghuninya juga para 
pendukungnya secara luas.

Sebagai hasil budaya yang penting, dalem 
memiliki berbagai nilai yang patut diperhitungkan 
dalam upaya pelestariannya. Dalem memiliki nilai 
sosial berkait dengan dengan kedudukan bangsawan 
dalam masyarakat, dengan juga memperhitungkan 
bahwa setidaknya dahulu kompleks dalem dihuni 
bersama antara bangsawan dan abdi yang memiliki 
hubungan spesifik yang hingga sekarang sebagian 
masih bertahan sebagai pengindung dan magersari 
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di tepi-tepi kompleks (Sektiadi 2008: 68). Di masa 
sekarang, sebagian dalem masih menjadi simbol bagi 
kekerabatan, dengan adanya nama-nama bangsawan 
sebagai nama dalem yang biasanya diikuti dengan 
adanya trah atau kekerabatan ala Jawa. Dalem juga 
berperan dalam kegiatan sosial dengan mewadahi 
lembaga sosial seperti sekolah untuk melakukan 
kegiatan.

Dalam hal nilai ekonomi, jika dikelola dengan 
baik maka dalem dapat mendatangkan keuntungan 
ekonomi bagi pemilik dan penduduk baik yang tinggal 
di kompleks dalem maupun di sekitarnya. Beberapa 
dalem dikembangkan menjadi sarana akomodasi bagi 
wisatawan yang dapat mendukung kelangsungan 
hidup dari dalem.

Nilai sejarah adalah berkait dengan peristiwa 
tertentu di masa lalu seperti misalnya Dalem 
Pakuningratan yang menjadi tempat lahir Sultan 
Hamengkubuwono IX yang kemudian juga menjadi 
wakil presiden RI dan berperan dalam masa awal 
kemerdekaan RI. 

Nilai seni berkait dengan keindahan arsitektur 
bangunan dan kompleks secara keseluruhan. 
Keindahan yang khas kelihatannya menjadi ‘hak’ dari 
para bangsawan yang diperkenankan membangun 
rumah dengan megah dan menggunakan beragam 
ornamentasi meskipun tidak seraya hiasan di keraton. 
Arsitektur dalem dibuat berbeda dari bangunan-
bangunan masyarakat biasa di sekitarnya. Selain 
lebih besar dan raya, beberapa teknik konstruksi yang 
digunakan pun hanya lazim bagi kalangan bangsawan. 
Dalam kaitan dengan keruangan, Ikaputra (1995: 
46) menyatakan bahwa dalem menyediakan ruang 
terbuka dan mengakomodasi kehidupan masyarakat. 
Ruang ini menjadi oase tersendiri bagi warga yang 
tinggal pada perkampungan yang padat di sekitar 
dalem. Mereka menggunakan area publik dan semi-
publik di dalem (halaman,  pendapa) untuk berbagai 
keperluan mulai dari bermain layang-layang hingga 
mengadakan peringatan Tujuh Belas Agustus.

Nilai religi berkaitan dengan kepercayaan 
masyarakat akan hal-hal supranatural atau kosmos. 
Dalem dan bangunan Jawa lainnya, memiliki bagian 
yang disebut pasren yang merupakan tempat tinggal 
(tidur) Dewi Sri. Di luar itu, terdapat kepercayaan akan 
kekuatan supranatural yang melingkupi dalem yang 
pada waktu-waktu tertentu sering diadakan sesaji 
bagi pemilik atau kerabat yang mempercayainya.

Meskipun terlihat penting bagi budaya Jawa 
dan rona Kota Yogyakarta secara khusus, tidak 
semua dalem telah didaftar sebagai cagar budaya 
sebagaimana telah disinggung di bagian pendahuluan. 
Oleh karena itu, peran masyarakat atau komunitas 
akan sangat penting dalam pelestarian dalem-dalem 
yang ada di kota ini.

Jika pada masa lalu dalem digunakan sebagai 
rumah tinggal kerabat dan pejabat keraton, maka 
pada masa kini sebagian telah bergeser. Sebagian 
memang masih menjadi milik keraton dan dihuni 
kerabat sultan. Akan tetapi, beberapa dalem yang 
lain telah menjadi milik pribadi baik mereka yang 
keturunan bangsawan maupun yang sama sekali 
bukan kerabat keraton. Beberapa menjadi milik 
komunal atau keluarga besar keturunan kerabat 
tertentu, sementara sebagian lagi menjadi milik 
pemerintah (Sektiadi 2008: 66-67). Oleh karena itu, 
terdapat berbagai pihak pengelola dalem sesuai 
dengan kepemilikannya. 

Sebagaimana umumnya warisan budaya, 
pengelolaan dalem biasanya melibatkan berbagai 
pemangku yang biasanya dibagi atas tiga pihak: 
pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Dari sisi 
masyarakat, dalem sebagai living monument memiliki 
‘sub-pemangku’ yang cukup unik. Dalam kategori 
masyarakat ini selain pemilik dalem juga terdapat 
pengindung sebagaimana telah disebut di atas. 
Sementara itu, beberapa dalem disewakan, umumnya 
sebagian dari kompleks, baik untuk keperluan sosial 
maupun komersial (Sektiadi 2008:68). Oleh karena 
itu, mereka para penyewa ini, juga ikut menjadi 



6

Jurnal Widya Prabha 2013

pengelola yang bertanggung jawab atas keberadaan 
dalem-dalem tersebut. Sementara itu, beberapa 
dalem menjadi simbol bagi suatu kekerabatan yang 
disebut trah yang anggotanya adalah keturunan dari 
tokoh tertentu di masa lalu. Mereka dapat berjumlah 
hingga ratusan bahkan ribuan dan tinggal tersebar 
di berbagai tempat. Meskipun tidak terlalu ketat, 
mereka dalam batas tertentu mengikatkan diri pada 
dalem, misalnya ketika melaksanakan pertemuan 
trah. Dengan alasan ini, maka mereka juga menjadi 
pemangku dalem yang akan merasa kehilangan jika 
dalem rusak atau hancur.

3. Beberapa Konsep dalam Pengelolaan Risiko 
Bencana pada Warisan Budaya 

a.  Bencana terhadap warisan budaya

Sering bencana tidak dapat dihindari tetapi 
risiko dari bencana dapat dikelola agar dampak 
yang ditimbulkan tidak begitu besar. Dalam 
pengelolaan risiko bencana dibedakan antara 
bahaya, kerentanan, serta bencana itu sendiri.

Menurut UNISDR, bencana (atau disaster) 
didefinisikan sebagai (Unesco 2010:8):

“a serious disruption of the functioning of a 
community or a society causing widespread 
human, material, economic or environmental 
losses which exceeds the ability of the affected 
community or society to cope using its own 
resources”

“sebuah gangguan serius atas fungsi komunitas 
atau masyarakat yang menyebabkan 
kehilangan manusia, materi, ekonomi, atau 
lingkungan dengan melebihi kemampuan dari 
komunitas atau masyarakat yang terkena 
untuk dapat mengatasi menggunakan sumber 
daya mereka sendiri”

Mengikuti definisi tersebut, Unesco 
memberikan penjelasan bahwa bencana tidak 
hanya berdampak kepada manusia dan miliknya 

(property) tetapi juga pada nilai warisan (heritage 
value) dan, jika relevan, juga kepada ekosistem.

Secara sederhana bencana dapat dijabarkan 
sebagai hasil dari pertemuan antara bahaya 
(hazard) dan kerentanan (vulnerability). Dalam 
kasus warisan budaya, bahaya adalah satu 
fenomena yang merupakan faktor luar yang 
memiliki potensi untuk menyebabkan kerusakan 
pada warisan budaya, sementara kerentanan 
adalah faktor internal yaitu kemudahan satu 
warisan budaya terpengaruh atau terpapar kepada 
bahaya. Faktor internal ini dapat diakibatkan 
dari lokasi atau karakteristik khusus dari warisan 
budaya.

Bahaya dapat tidak datang sendirian kepada 
warisan budaya. Kadang terdapat bencana 
ikutan seperti kebakaran yang datang setelah 
gempa bumi atau angin ribut. Oleh karena itu, 
pengelolaan risiko bencana disiapkan untuk 
menghadapi bahaya ganda dan tidak selalu 
memperhitungkan bahaya tunggal.

b.  Siklus Pengelolalan Risiko Bencana

Dalam mengelola risiko bencana dikenalkan 
sistem siklus  yang menyatakan bahwa tindakan 
dilakukan pada tiga tahap, yaitu  sebelum bencana, 
saat bencana, dan setelah bencana (Unesco 

Gambar 1. Siklus Pengelolaan Risiko Bencana.
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2010: 13).  Tahap sebelum bencana merupakan 
merupakan tahap persiapan (preparedness), 
saat bencana merupakan upaya tanggap darurat 
(respons), serta pascabencana berupa upaya 
pemulihan (recovery). Ketiganya merupakan 
kesatuan dan selalu berulang-ulang (siklus). 

Kegiatan persiapan dilakukan sebelum 
bencana meliputi antara lain assesmen risiko, 
pencegahan dan upaya mitigasi untuk bahaya 
tertentu dengan cara perawatan dan pemantauan, 
serta merumuskan dan menerapkan berbagai 
kebijakan dan program pengelolaan bencana. 
Upaya tanggap yang dilakukan sebelum bencana 
terjadi meliputi pembentukan tim tanggap 
darurat, prosedur-prosedur dan rencana evakuasi, 
sistem peringatan dini, serta pelatihan dan 
penyiapan ruang simpan sementara. Dalam situasi 
bencana, berbagai prosedur tanggap darurat 
untuk menyelamatkan orang dan warisan budaya 
harus dikembangkan dan dicoba sebelumnya. 
Kegiatan setelah bencana meliputi penilaian atas 
kerusakan, penanganan atas bagian-bagian yang 
rusak dengan berbagai tindakan seperti perbaikan, 
restorasi, dan retrofiting, dan pemulihan atau 
rehabilitasi (Unesco 2010: 13-14).

4.  Pengelolaan Risiko Bencana pada Dalem 

a.  Beberapa Bahaya yang Mengancam

Berdasarkan sejarah bencana yang ada 
di  Kota Yogyakarta, terdapat berbagai bahaya 
yang mengancam keberadaan dan integritas 
dalem. Di antara bahaya-bahaya tersebut yang 
diperkirakan sangat mengancam adalah gempa 
bumi, kebakaran, serta angin ribut.

Dari catatan dan bukti arkeologis yang ada 
terlihat bahwa gempa bumi merupakan bahaya 
yang sering menimpa Kota Yogyakarta sehingga 
mengakibatkan kerusakan pada berbagai 
bangunan. Terakhir, gempa bumi 2006 menimpa  
Yogyakarta dan merusak sebagian dalem-dalem 

yang masih ada juga bangunan di Keraton (Tim 
Pengabdian Fakultas Ilmu Budaya UGM 2006).  
Gempa bumi besar pada abad ke-19 sebelumnya 
telah menghancurkan  kompleks Tamansari, 
meruntuhkan serambi Masjid Gedhe dan Tugu Pal 
Putih.  Yogyakarta yang (ternyata) memiliki Sesar 
Opak yang berjarak hanya beberapa kilometer di 
sebelah timur kota sangat rentan terhadap bahaya 
gempa bumi.

Kebakaran belum tercatat terjadi hingga 
memusnahkan atau merusak dalem. Akan tetapi 
mengingat hal tersebut pernah terjadi di Keraton 
Surakarta, maka tidak menutup kemungkinan 
dalem-dalem juga terkena bahaya ini. Aktivitas 
domestik seperti memasak, aktivitas religi seperti 
caos dhahar (dengan membakar kemenyan) 
menimbulkan risiko kebakaran. Selain itu, 
beberapa bangunan dalem sekarang digunakan 
sebagai akomodasi sarana bagi wisatawan dengan 
membuka pendapa atau bagian lain sebagai 
restoran. Untuk mendukung fungsi akomodasi 
tersebut maka dibangun dapur yang tentu 
menggunakan api yang dapat memicu kebakaran. 
Instalasi listrik yang telah tua atau dengan 
tatalaksana yang tidak baik juga dapat menjadi 
sumber potensial kebakaran. Bangunan dalem 
dan objek lain di dalamnya yang sebagian terbuat 
dari bahan mudah terbakar membuat rentan 
terhadap kebakaran. 

Bencana angin ribut juga belum tercatat 
merusak dalem. Akan tetapi, frekuensi angin 
ribut di seputar kota Yogyakarta akhir-akhir ini 
tidak dapat dianggap remeh. Sering angin datang 
dengan cukup kencang dan menerbangkan 
atap atau baliho, juga menumbangkan pohon. 
Peristiwa ini terjadi misalnya pada tahun 2008 
yang memporakporandakan sebagian kampus 
UGM di utara kota (kompas.com, 2008), atau 
menumbangkan beberapa pohon tinggi di 
kompleks Dalem Mangkubumen tahun 2011 
(kompas.com 2011). Atap yang mudah lepas serta 
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berbagai pohon tinggi di sekitar dalem membuat 
kompleks rumah bangsawan ini rentan terhadap 
angin ribut.

 Atas alasan-alasan rasional bahwa 
kemungkinan bahaya tersebut menjadi ancaman 
utama, maka dalam tulisan ini mitigasi didasarkan 
pada ketiga bahaya tersebut. 

b.  Analisis Risiko

Gempa bumi dapat menghancurkan 
bangunan-bangunan di kompleks dalem dan 
membuat orang meninggal atau terluka. Gempa 
juga dapat membuat koleksi di dalam rumah 
tersebut hancur. Kerusakan atau korban manusia 
dapat terjadi jika gempa bumi bertemu dengan 
kerentanan akibat kondisi fisik bangunan atau 
aktivitas manusia.

Bangunan tradisional sering dianggap 
sebagai tahan terhadap gempa namun terdapat 
bukti bahwa berbagai bangunan tradisional di 
sekitar Yogyakarta hancur pada peristiwa gempa 
bumi 2006. Berkait dengan bahaya ini, kerentanan 
bangunan datang dari konstruksi yang tidak benar 
(pernah direnovasi dengan cara yang salah atau 
memang tidak benar sejak awal) juga karena 
faktor usia yang telah melapukkan bahan-bahan 
penyusun bangunan.

Api dapat merusak semua bangunan yang 
umumnya menggunakan kerangka kayu. Api 
juga dapat merusak juga benda kemindah yang 
ada yang umumnya merupakan perabot dari 
kayu dan dokumen dari kertas. Selain terhadap 
bangunan dan benda kemindah, api juga 
mengancam keselamatan manusia yang berada 
di kompleks dalem dengan langsung membakar 
atau meruntuhkan bagian bangunan yang pada 
gilirannya akan menimpa manusia.

Angin ribut mungkin akan menerbangkan 
atap dalem, terutama yang menggunakan 
genting dan seng gelombang. Jika disertai dengan 

hujan maka koleksi seperti dokumen akan rusak 
setelah atap rumah terbang terkena angin ribut. 
Runtuhan bangunan atau atap yang terbawa 
angin akan membahayakan manusia bahkan yang 
tidak berada di kompleks dalem.  Angin ribut juga 
dapat menumbangkan pepohonan seperti yang 
terjadi pada kompleks Dalem Mangkubumen 
beberapa tahun yang lalu meskipun tidak sempat 
menimbulkan kerusakan terhadap bangunan 
warisan budaya.

Aktivitas manusia di lingkungan dalem 
dapat dibagi menjadi penghuni dan pengguna. 
Dalam kategori penghuni terdapat para pemilik 
dan para pengindung/magersari. Sementara itu, 
perkembangan dalem menjadi fasilitas sosial dan 
ekonomi membuat terdapat banyak pengguna 
yang berada secara sementara di lingkungan 
dalem akan tetapi biasanya dalam jumlah besar. 
Mereka ini dapat merupakan anak sekolah, 
pegawai kantor dan sekolah, tetamu dan pegawai 
restoran, atau pengunjung upacara seperti 
resepsi pengantin dan acara-acara temporer lain.  
Mereka dapat berada di bagian-bagian dalem 
yang lama maupun pada infrastruktur pendukung 
yang dibangun kemudian. Mereka ini merupakan 
kelompok yang rentan terhadap bahaya yang 
mungkin menimpa kompleks dalem baik gempa 
bumi, kebakaran, atau angin ribut.

Sebagai dampak akhir dari bencana terhadap 
warisan budaya adalah berkurang dan hilangnya 
berbagai nilai dari dalem seperti nilai arsitektural, 
sejarah, seni, dan ekonomi, dan mungkin juga 
religi sebagaimana telah disebut di atas. Hal itu 
terutama jika tidak terdapat kapasistas yang 
memadai dari komunitas di lingkungan dalem 
untuk menghadapi bahaya yang akan mendatangi. 

 c.  Pengelolaan Risiko 

Seperti disampaikan di atas, upaya 
pengelolaan risiko bencana dapat dilakukan dalam 
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siklus dengan tiga tahap, yaitu sebelum bencana, 
saat bencana, dan setelah bencana terjadi. Dalam 
gagasan siklus tersebut semua perencanaan dan 
persiapan dilakukan sebelum bencana terjadi, 
sementara pelaksanaan dilakukan  secara 
bertahap sesuai dengan urutan penanganan 
bencana. 

1)  Persiapan sebelum bencana.

Berikut beberapa rencana yang dapat 
diterapkan sebelum bencana terjadi.

a). Rencana pada bangunan dalem

Pada dalem perlu dilakukan 
pemeliharaan yang terus-menerus untuk 
mengurangi dampak bencana berbagai 
bahaya yang mungkin mengancam. 
Perkuatan pada bagian-bagian yang rentan 
(seperti tembok lama, kayu lama) dapat 
dilakukan dengan memberikan konstruksi 
penguat atau penggantian dengan bahan 
baru sepanjang dapat diijinkan oleh prinsip 
konservasi dan pemugaran warisan budaya.

b). Rencana pada benda-benda bergerak dan 
dokumentasi.

Benda-benda budaya kemindah yang 
mungkin ada diperkuat perletakannya 
agar tidak terjatuh saat gempa. Bangunan-
bangunan juga dibuat tahan api dengan 
berbagai cara agar tidak terjadi kebakaran 
baik kebakaran tunggal maupun akibat 
rentetan dari gempa. Pembuatan replika dan 
penggandaan dokumen untuk disimpan di 
tempat lain di luar dalem. Berkaitan dengan 
hal ini, aspek-aspek intangible seperti 
sejarah dan adat-istiadat sedapat mungkin 
disebarkan atau didokumentasikan.

c). Rencana pada lingkungan

Pada dalem terkadang terkumpul orang 
dalam jumlah besar, baik secara insidental 
(ketika berlangsung upacara atau resepsi) 

dan reguler seperti pada fungsi-fungsi baru 
dalem (sekolah, kantor, akomodasi wisata). 
Untuk itu perlu dilakukan upaya memecah 
kerumunan agar tidak terfokus pada satu 
tempat.  

d). Sistem pengelolaan dan koordinasi

Lembaga pengelola warisan budaya 
setempat (Dinas Kebudayaan, Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan, atau Balai 
Pelestarian Cagar Budaya tergantung 
kepada level kepentingan atau pengakuan 
cagar budaya yang ada) dapat berkoordinasi 
untuk mengelola penanganan bencana pada 
dalem. Semua institusi yang berhubungan 
dengan tanah dan penguatan bangunan, 
pengaturan guna lahan dan kesiagaan dari 
para penghuni, pengelola,  dan pengguna 
dapat dikoordinasi. Koordinasi juga 
dilakukan pada berbagai ahli dari berbagai 
disiplin, seperti arkeologi, teknik sipil, dan 
meteorologi untuk memperbaiki kekuatan 
bangunan. Koordinasi dengan para ahli di 
bidang sosial, seperti antropologi, sosiologi, 
komunikasi, serta psikologi juga dibutuhkan 
unutk meningkatkan kesiagaan para pihak 
yang terlibat. 

2). Kesiagaan untuk tanggap bencana

a). Rencana untuk dalem, termasuk artefak 
bergerak dan dokumentasi

Setelah gempa bumi, kebakaran, 
atau angin ribut, berbagai observasi 
harus diadakan untuk mengetahui kondisi 
bangunan, artefak, serta dokumen yang 
ada di dalem. Bagian-bagian bangunan 
yang membahayakan semestinya dipindah, 
ditopang, atau disimpan di tempat aman. 
Pembongkaran bangunan ini harus disertai 
dengan dokumentasi (atau pemberian 
tanda) agar mudah pengembaliannya nanti 
pada proses pemulihan.
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terlihat, seperti arkeologi, teknik sipil, 
dan biologi. Koordinasi dengan berbagai 
ahli sosial perlu dilakukan seperti dengan 
antropologi, sosiologi, dan psikologi, untuk 
memulihkan kondisi masyarakat. Untuk tata 
guna lahan perlu dilibatkan institusi seperti 
pelestarian (Balai Pelestarian Cagar Budaya, 
Dinas Kebudayaan atau Dinas Pariwisata 
dan Kebudayaan) dan Dinas Tata Kota. 

3). Rencana untuk pascabencana

a). Rencana untuk dalem, termasuk artefak 
bergerak dan dokumentasi

Restorasi dan rehabilitasi dapat 
dilakukan setelah mengevaluasi segala 
aspek, seperti struktur bangunan dan 
kondisi sosial-ekonomi.

b). Rencana untuk tata guna lahan

Penggunaan lahan perlu diatur untuk 
menjaga adanya ruang terbuka yang 
memungkinkan evakuasi baik manusia 
maupun benda. Selain itu, aksesibilitas bagi 
petugas dan mobil pemadam kebakaran 
perlu dijaga dengan penataan ruang yang 
baik. 

c). Perencanaan pengelolaan dan pendidikan 
bagi komunitas

Sebagaimana persiapan sebelum 
bencana, pengelolaan setelah  bencana 
dapat dilakukan di bawah koordinasi 
pemerintah setempat dengan melibatkan 
komunitas. 

Untuk mengevaluasi kondisi bangunan 
warisan budaya, berbagai ahli mesti terlihat, 
seperti arkeologi, teknik sipil, biologi, dan 
meteorologi. Koordinasi dengan berbagai 
ahli sosial perlu dilakukan seperti dengan 
antropologi, sosiologi, dan psikologi, untuk 
memulihkan kondisi masyarakat. Untuk tata 

b). Rencana untuk sistem perlengkapan 
keselamatan

Perlengkapan keselamatan harus 
disiapkan untuk evakuasi, pertolongan 
pertama, dan untuk menghidari kerusakan 
lebih lanjut. Untuk memadamkan api 
setelah kebakaran, berbagai aparatus 
harus disiapkan. Alat pemadam api ringan 
(apar) disiapkan di berbagai ruang di dalem 
serta berbagai fasilitas pendukung seperti 
dapur restoran.  Hidran harus disiapkan 
untuk mendukung penggunaan apar dan 
perlengkapan P3K disediakan di semua unit 
dalem. 

Rambu-rambu untuk evakuasi pada 
saat bencana perlu dipasang pada tempat-
tempat tertentu.

c). Rencana untuk tata guna lahan

Penggunaan lahan perlu diatur untuk 
menjaga adanya ruang terbuka yang 
memungkinkan evakuasi baik manusia 
maupun benda. Selain itu, aksesibilitas bagi 
petugas dan mobil pemadam kebakaran 
perlu dijaga dengan penataan ruang yang 
baik. Ruang terbuka juga perlu untuk 
menghambat menjalarnya api ke bangunan 
lain.

d). Perencanaan pengelolaan 

Sebagaimana persiapan sebelum 
bencana, pengelolaan pada saat bencana 
dapat dilakukan di bawah koordinasi 
pemerintah setempat dengan melibatkan 
komunitas. Semua lembaga yang 
berkait dengan tanggap darurat dapat 
dikoordinasikan seperti rumah sakit, polisi, 
dan Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah. 

Untuk mengevaluasi kondisi bangunan 
warisan budaya, berbagai ahli mesti 
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guna lahan perlu dilibatkan institusi seperti 
pelestarian (BPCB, Dinas Kebudayaan, Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan) dan Dinas Tata 
Kota.

5. Peran Komunitas dalam Pengelolaan Risiko 
Bencana pada Dalem

a.  Komunitas Dalem

Dalam konteks pengelolaan risiko bencana, 
komunitas umumnya  didefinisikan sebagai orang-
orang yang tinggal pada satu wilayah geografis 
yang terpapar kepada bahaya yang umum berkait 
dengan tempat tinggal mereka (lihat Abarquez 
dan Murshed 2004: 8). Namun, sebenarnya 
istilah komunitas digunakan untuk hal yang lebih 
luas. Komunitas dapat dibatasi secara geografis 
(seperti kampung, desa), pengalaman bersama 
(kelompok minat bersama, kelompok etnis, 
kelompok profesional), atau sektor (seperti petani, 
pebisnis). Lebih fokus lagi dalam kaitan dengan 
bencana, komunitas dapat merujuk kepada 
kelompok-kelompok yang terdampak atau dapat 
menangani mitigasi bahaya dan pengurangan 
kerentanan (Abarquez dan Murshed 2004 : 10). 
Komunitas seperti ini mungkin tinggal di tempat 
yang sama sehingga mengalami permasalahan 
berkait dengan bencana yang sama atau memiliki 
perhatian dan harapan bersama.  Meskipun 
demikian, mereka mungkin memiliki tingkat 
perhatian, pengalaman, serta kemampuan yang 
berbeda dalam menghadapi bencana.

Dalem berbeda dari warisan budaya 
lain (seperti candi) karena merupakan living 
monument yang masih memiliki pengguna dan 
pemilik meskipun mungkin berpindah tangan 
dan berganti fungsi sejak pendiriannya dahulu. 
Salah satu yang istimewa dari dalem adalah 
adanya komunitas yang terkait langsung, yaitu 
para penghuni yang sering berjumlah cukup 
banyak dan terkait langsung dengan semua tahap 
kebencanaan. 

Komunitas dalem dapat dibagi menjadi 
komunitas dekat dan komunitas jauh. Komunitas 
dekat merupakan orang-orang yang tinggal di 
dalem dan sekitarnya seperti keluarga pemilik 
dalem, para pengidhung dan  magersari, juga 
para penduduk di sekitar dalem. Komunitas jauh 
merupakan mereka yang tinggal di wilayah lain 
tetapi memiliki ikatan secara bersama-sama 
dengan dalem. Mereka ini misalnya adalah 
keluarga atau anggota trah. Merujuk pada 
batasan-batasan seperti telah dikemukakan di 
atas, komunitas ini dapat berupa kelompok-
kelompok pemerhati yang tidak selalu memiliki 
hubungan fisik dengan dalem.

b.  Pentingnya Keterlibatan Komunitas

Pelibatan komunitas cukup penting karena, 
sebagaimana juga telah dikemukakan pada bagian 
depan, masalah penanggulangan bencana bukan 
saja tanggung jawab pemerintah melainkan 
juga masyarakat. Mereka adalah pihak yang 
akan berhadapan langsung dengan bencana 
sehingga kesiapan mereka juga menentukan 
besaran bencana yang terjadi. Mereka dapat 
mengerahkan pengetahuan dan tenaga untuk 
setiap tahap pengelolaan, baik sebelum bencana, 
tanggap darurat, serta pada masa pemulihan 
pascabencana.

Pengetahuan komunitas atas tantangan dan 
kekuatan mereka dalam menghadapi bahaya tidak 
dapat ditandingi meskipun untuk merumuskannya 
terkadang diperlukan pendampingan. Karena 
mereka yang terkena, maka mereka pulalah 
yang paling berkait dengan bencana, yang paling 
memiliki keinginan untuk pulih kembali. Abarquez 
dan Murshed (2004: 12) menengarai bahwa 
banyak program pengelolaan risiko bencana yang 
bersifat top down yang gagal untuk menjawab 
kebutuhan lokal yang spesifik, mengabaikan 
potensi dan kapasitas setempat, serta bahkan 
dalam beberapa kasus meningkatkan kerentanan 
masyarakat. 
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Komunitas juga cukup efektif untuk 
melakukan penanggulangan bencana karena 
biasanya akan bertindak secara sukarela, antara 
lain karena adanya budaya gotong royong yang 
umum pada masyarakat Jawa. Budaya ini terbukti 
efektif pada waktu tanggap darurat dan pemulihan 
akibat gempa bumi tahun 2006. Selain terdapat 
program-program kemanusiaan dari berbagai 
lembaga seperti pada umumnya, pada waktu itu 
berbagai komunitas datang ke Yogyakarta dan 
sekitarnya dari berbagai tempat untuk membantu 
penduduk yang terkena bencana sekedar untuk 
menyingkirkan puing-puing yang tidak tertangani 
sendiri oleh para korban.

Komunitas dekat (lihat pembagian komunitas 
pada bagian sebelumnya) menjadi tulang 
punggung dan sasaran utama bagi peningkatan 
kemampuan tanggap bencana, juga segenap 
perencanaan dan tindakan pengelolaan resiko 
bencana yang dilakukan. Di samping mereka 
merupakan pihak yang terkena dampak langsung 
dari bencana, merekalah yang kenal dengan baik 
lokasi tempat mereka tinggal. Sementara itu, 
komunitas jauh dapat menjadi pendukung dan 
cadangan sewaktu terjadi bencana maupun ketika 
pemulihan. 

c.  Bentuk-Bentuk Keterlibatan Komunitas

Gagasan dasar dari program berbasis 
komunitas adalah keterlibatan mereka sejak awal, 
yaitu sejak pengenalan awal dan penyusunan 
program pengelolaan risiko bencana di 
lingkungan mereka sendiri. Berkaitan dengan 
hal tersebut, keterlibatan komunitas dapat 
dilakukan pada ketiga tahap siklus mitigasi 
bencana. Pengorganisasian diri merupakan 
tahap awal yang dapat dilakukan oleh komunitas. 
Mereka kemudian dapat melakukan koordinasi 
dengan pihak lain untuk melakukan peningkatan 
kemampuan dalam mengelola risiko bencana. 
Organisasi ini dapat merupakan gugus tugas baru 

yang dibentuk untuk menangani bencana, atau 
memberdayakan organisasi warga seperti rukun 
tetangga atau rukun warga dan organisasi lain 
yang mungkin ada.

Assesmen terhadap bahaya yang mengancam 
dan kerentanan lingkungan dalem akan dapat 
dilakukan dengan baik setelah mendapat 
pembekalan dari pihak luar atau mempelajari 
sendiri. Sebagai pengguna dan penghuni mereka 
kenal dengan baik lingkungan tempat tinggal 
mereka, bagian mana yang rawan menyebabkan 
bencana, atau ancaman (bahaya) apa yang akan 
mendatangi mereka.

Perkuatan pada bagian-bagian yang rentan 
dapat dilakukan dengan kemampuan tradisional 
mereka dalam pertukangan sebagaimana mereka 
telah lakukan dalam perawatan lingkungan 
mereka selama ini. Dalam tahap ini pihak luar 
dapat memberikan bantuan untuk masalah-
masalah yang berada di luar jangkauan kebiasaan 
mereka selama ini.

Penyebaran pengetahuan setempat berupa 
adat kebiasaan dan sejarah lisan dapat dilakukan 
kepada anggota masing-masing komunitas atau 
lintas komunitas. Mereka selama ini mungkin 
mendengar cerita dari para pendahulu mereka 
tentang berbagai peristiwa dan tata cara dapat 
menularkan kepada anggota lain dalam forum-
forum komunitas seperti pertemuan warga 
atau pertemuan trah/keluarga. Pihak luar dapat 
membantu untuk melakukan dokumentasi atau 
memfasilitasi pertukaran informasi tersebut.

Pada tahap tanggap bencana, mereka 
harusnya mengetahui bagian mana yang rentan 
sehingga harus dihindari, dan ke mana arah untuk 
penyelamatan diri. Mereka juga mengetahui 
benda-benda berharga di lingkungan mereka 
sehingga mereka dapat menyimpan ke tempat 
penyelamatan yang aman.
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Pada tahap pemulihan, kebersamaan bagi 
anggota komunitas sangat penting. Mereka 
dapat menggalang keersamaan dengan hal-hal 
yang selama ini rutin dilakukan (misalnya dengan 
memanfaatkan pertemuan rutin) atau misalnya 
dengan menyelenggarakan acara kebudayaan. 
Pentas seni komunitas dapat menjadi bagian 
dari pemulihan pascabencana. Kegiatan kesenian 
dapat mengeratkan hubungan di antara mereka 
serta menggali potensi yang mungkin selama ini 
tidak terlihat. Pemanfaatan ruang di bagian-bagian 
kompleks dalem (seperti pendapa, pelataran, atau 
bagian lain yang telah terbuka) dapat menjadi 
bagian dari revitalisasi warisan budaya. 

Komunitas juga dapat memberikan kembali 
memori dan hal intangible lain yang sebelumnya 
telah didistribusi seperti pengetahuan akan 
sejarah, berbagai peristiwa yang pernah ada, serta 
adat istiadat atau tatacara yang pernah berlaku 
di lingkungan dalem tersebut. Dokumen yang 
pernah dibuat dapat dikeluarkan lagi dalam acara 
bersama yang dibuat oleh komunitas. Berbagai 
bentuk kegiatan bersama akan memperkuat 
ikatan di antara para anggota komunitas dalem 
yang terkena bencana sehingga pada akhirnya 
diharap pengelolaan risiko akan berjalan dengan 
lebih baik,

Namun pengelolaan risiko bencana berbasis 
komunitas bagi pelestarian dalem bukannya 
akan tanpa kendala. Terdapat kecenderungan 
bahwa perlahan-lahan komunitas mulai berjarak 
dari dalem. Sedikit demi sedikit mereka pindah 
atau dipindahkan dari kompleks dalem dengan 
berbagai alasan, hubungan yang ada pun tidak lagi 
seperti dahulu. Ikatan yang mulai kendur di antara 
komunitas (pengindhung, magersari) kepada 
pemilik dalem harus dikencangkan lagi meski 
tidak harus tepat sama seperti masa lalu.   Selain 
itu, hubungan yang hirarkhis di antara komunitas 
(internal keluarga pemilik, antara pemilik dan 

pengindung, sesama pengindung, dan mungkin 
hubungan komunitas ini dengan warga kampung) 
patut diperhitungkan. Hubungan tradisional 
ini mungkin akan menghambat penerapan 
pengelolaan risiko bencana yang berbasis pada 
sistem yang modern sehingga harus dicarikan 
jalan keluar. 

6.  Penutup

Pemerintah dapat mengandalkan komunitas 
untuk mengelola resiko bencana pada dalem-dalem 
yang masih banyak terdapat di Kota Yogyakarta 
dengan mengembangkan program-program 
partisipatif dan bottom-up. Ikatan emosional dan 
kultural komunitas kepada warisan budaya masih 
cukup kuat sehingga kemampuan mereka akan dapat 
efektif menyelamatkan warisan budaya dari bencana. 

Selain dapat menyelamatkan warisan budaya 
dalam hal ini adalah kompleks bangunan dalem, 
komunitas juga perlu diselamatkan. Hal ini bukan saja 
karena prioritas dalam pengurangan risiko bencana 
adalah pada manusia, tetapi juga karena komunitas 
merupakan bagian dari warisan budaya itu sendiri, 
yaitu aspek intangible dalam living culture atau living 
monument dalem.

Meskipun masyarakat dapat mandiri, 
pemerintah tidak dapat membiarkan begitu saja 
komunitas agar sendirian mengelola sepenuhnya 
risiko bencana. Perlu koordinasi dan dukungan dari 
pihak luar komunitas, dalam hal ini pemerintah, agar 
upaya tersebut dapat berjalan dengan baik.
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1.  Pendahuluan

Gempa bumi adalah bencana alam dimana dapat 
menyebabkan kerusakan dan kehancuran bangunan 
dan struktur buatan manusia. Tingkat kerusakan 
akibat gempa bumi tergantung banyak parameter, 
diantaranya intensitas, durasi dan frekuensi ground 
motion, kondisi geologi, dan tanah serta kualitas dari 
bangunan itu sendiri.

Sampai saat ini gempa belum dapat diprediksi 
kapan akan terjadi, namun baru dapat diprediksi 
dari mana asal dan pusat gempa setelah kejadian. 
Tipe gempa sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu 
gempa dangkal dan gempa dalam. Gempa dangkal 
artinya gempa dengan pusat gempa dekat dengan 
permukaan tanah seperti yang terjadi di Yogya akhir-
akhir ini dan gempa dalam artinya pusat gempa 
berada jauh dari permukaan bumi yang kemungkinan 
tidak menimbulkan dampak kerusakan.

Pada sabtu, 27 Mei 2006 telah terjadi gempa 
bumi dan menurut Badan Meteorologi dan Geofisika 
(BMG) gempa tersebut berkekuatan 5,9 skala Richter 
(6,3 SR menurut UNOSAT) dengan letak pusat gempa 
(epicenter) pada 8.03°S, 110.32°E, dengan kedalaman 
11,8 km (gempa dangkal). Pusat gempa hanya 
berjarak kurang lebih 37 km dan berada di sisi selatan 
dari Kota Yogyakarta. Percepatan puncak gempa 
mencapai 0.28 g, dimana melebihi nilai rancangan 
seperti yang ada dalam peta gempa bumi Indonesia 
untuk daerah Yogyakarta (0.20 g). Kerusakan yang 
ditimbulkan demikian hebat, tidak luput bangunan 
peninggalan sejarah warisan dunia salah satunya 

adalah Candi Siwa yang ada dalam kompleks Candi 
Prambanan.

Untuk mengetahui karakteristik kekuatan 
material batuan penyusun candi dalam menerima 
beban dinamis gempa sedapat mungkin tidak 
merusak batuan candi terkait dengan aspek arkeologi. 
Saat proses pembongkaran setelah gempa dalam 
rangka renovasi ditemukan tanah disetiap sela-sela 
dan lapisan batu candi. Tanah yang ada di dalam 
Candi Siwa memiliki karakter dominan tanah kasar 
dan terdapat sedikit butiran halus. Lapisan tanah 
halus ini berfungsi sebagai pengisi di antara sela-
sela batu candi sehingga akan lebih rapat. Demikian 
juga dengan adanya lapisan tanah pengisi kasar yang 
mampu menjadi peredam apabila terdapat gaya 
dinamis yang mendadak (gempa).

Gempa bumi yang telah terjadi di Yogyakarta 
telah memberikan kontribusi dalam pengetahuan 
dan pembelajaran bagaimana perilaku dan interaksi 
tanah dan struktur dibawah beban dinamis. Kajian 
karakteristik material penyusun struktur Candi Siwa 
dan perilaku interface serta usulan beberapa jenis 
material sebagai alternatif filler sangat penting untuk 
analisis stabilitas dan interaksi tanah-struktur candi 
terkait dengan pelaksanaan konsolidasi candi.

2.  Maksud dan Tujuan

Maksud dilakukan penelitian terhadap batuan, 
tanah pengisi dan perekat batu candi di lokasi Candi 
Siwa adalah untuk mengetahui karakteristik batuan, 
tanah pengisi tersebut baik sifat fisis, mekanis 

Penelitian Karakteristik Batu Penyusun,
Filler, dan Perilaku Interface Struktur Candi Siwa

Dalam Rangka Rehabilitasi Pasca Gempa

Oleh 
Dr. Ir. Ahmad Rifa’i, M.T.  *



16

Jurnal Widya Prabha 2013

maupun kimia termasuk kandungan mineralnya 
terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi pasca 
gempa, sehingga dapat diketahui jenis tanah pengisi 
dan perekat susunan batu candi sebagai alternatif 
pengganti dalam renovasi. 

Tujuan penelitian ini adalah:

a. menentukan sifat teknis, parameter kuat 
geser dan kekuatan batuan penyusun Candi 
Siwa secara non destructive menggunakan 
hubungan antara pengujian Schmidt 
Hammer dan kuat tekan uniaksial,

b. mendapatkan karakteristik filler Candi Siwa 
dan usulan alternatif material baik sifat fisis, 
mekanis dan kandungan mineralnya terkait 
dengan pelaksanaan rehabilitasi pasca 
gempa,

c. mengetahui perilaku interface susunan batu 
candi dan filler sehingga dapat diketahui 
jenis bahan filler yang sesuai menjadi 
perekat susunan batu candi sebagai 
alternatif pengganti dalam konsolidasi Candi 
Siwa.

3.  Lokasi dan Bahan

Lokasi penelitian berada Candi Siwa, kompleks 
Candi Prambanan, Jawa Tengah. Candi Siwa dan 
kondisi susunan batu ditunjukkan seperti dalam 
Gambar 3.1. Bahan yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut ini.

a.  Batuan penyusun Candi Siwa yang terdiri dari 3 
macam batuan yaitu, batu andesit hitam, batu 
andesit merah, dan batu tuff dengan bentuk 
dan ukuran sesuai dengan kebutuhan setiap 
pengujian

b.  Tanah pengisi asli yang berasal tubuh Candi Siwa. 
Secara visual, bahan ini lebih bersifat lanau 
pasiran.

c. Tanah berasal dari Matmajan (sebelah Utara 
Komplek Candi Prambanan). Secara visual 
dominan tanah berupa lanau dan berwarna abu-
abu.

d. Tanah berasal dari Groyokan (sebelah Selatan 
Komplek Candi Prambanan). Secara visual 
dominan tanah berupa lempung dan berwarna 
coklat. 

Gambar 3.1 Candi Siwa dan kondisi susunan batu.
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Keempat sampel diatas secara visual ditunjukkan 
dalam Gambar 3.2.

4.  Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan penelitian tanah ini meliputi 
pengamatan di lapangan serta mengumpulkan data 
sekunder, melakukan penyelidikan tanah di lokasi 
serta dilakukan pengambilan sampel, selanjutnya 
dari sampel yang diperoleh diuji di laboratorium. 
Dari data lapangan dan laboratorium ini dilakukan 
evaluasi data primer dan sekunder yang diperoleh 
untuk disajikan dalam suatu laporan yang memuat 
hasil penyelidikan. Adapun rincian dari lingkup 
pekerjaan ini dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

a.  Pekerjaan di Lapangan

Pekerjaan lapangan terdiri test pit fondasi 
dengan kedalaman sekitar 520 cm serta 
pengambilan sampel tanah. Pengamatan 
lapangan bertujuan untuk mengetahui kondisi 
lapangan serta informasi berkaitan dengan tujuan 
penelitian ini. 

Gambar 3.2 Tanah pengisi pada Candi Siwa 

dan alternatif pengganti.

Gambar 4.1  Kegiatan sampling batu candi dan tanah filler 

di Kompleks Candi Siwa.
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    b.  Pekerjaan di Laboratorium

Pekerjaan di laboratorium meliputi 
pengujian-pengujian untuk mendapatkan 
karakteristik fisis, mekanis  maupun kimiawi, yaitu 

kandungan mineral dari sampel tanah dan batuan 
yang diperoleh dari lokasi. Macam pengujian 
dan standar uji yang digunakan adalah sebagai 
berikut. Selain dari uji laboratorium, juga telah 
terdapat beberapa data sekunder berupa data 
hasil uji dari penelitian sebelumnya sebagai data 
tambahan analisis.

(1)  Karakteristik fisis tanah

Gambar 4.1  Kegiatan test pit di Candi Siwa.

Macam pengujian Standar uji 
Uji triaksial UU ASTM D 2850
Uji geser langsung ASTM D 3080
Uji potensi pengembangan ASTM D 4546
Uji point load batuan ASTM D 5731
Uji uniaxial batuan ASTM D 7012
Uji geser interface  

(2)  Karakteristik mekanis tanah dan batuan

Macam pengujian Standar uji 

Uji kadar air ASTM D 2216 – 80
Uji gravitas khusus (specific 
gravity) ASTM D 854 – 91 
Analisis gradasi butiran 
tanah  
Saringan ASTM D 421 – 85
Hidrometer ASTM D 422 – 63
Batas konsistensi (Atterberg 
Limit)  
Batas cair ASTM D 423 – 66
Batas plastis ASTM D 424 – 59
Batas susut ASTM D 427 – 61
Uji permeabilitas ASTM D 4234

(3)  Karakteristik mineral tanah 

Uji kandungan mineral (X-Ray Diffraction - 
XRD) dan AAS

(4)  Deskripsi struktur mikro tanah

Uji scan struktur mikro menggunakan SEM



19

Jurnal Widya Prabha 2013

5.  Hasil Penyelidikan dan Pembahasan

Dari data sekunder dan primer yang diperoleh 
dari uji lapangan dan laboratorium perlu dilakukan 
evaluasi dan kajian lebih lanjut untuk menentukan 
parameter-parameter yang digunakan dalam 
pekerjaan investigasi karakteristik tanah pengisi dan 
perekat susunan batu Candi Siwa, alternatif tanah 
penggantinya, serta karakter batu candi. Adapun 
evaluasi hasil pekerjaan ini dapat dikelompokan 
menjadi beberapa subbab antara lain sifat fisis dan 
kekuatan batuan, parameter tanah filler pengisi candi 
(meliputi sifat fisis dan klasifikasi, aktifitas, kandungan 
mineral, tekanan pengembangan, permeabilitas, 
serta kuat geser), alternatif pengganti tanah filler 
pengisi candi, dan campuran filler perekat batu candi. 

a.  Sifat Fisis dan Kekuatan Batuan

Sampel batu Candi Siwa yang diambil 
terdiri dari 3 (tiga) jenis batu yang berbeda, 
antara lain berwarna hitam yaitu batu bagian 
luar batuan candi jenis andesit, merah yaitu 
batu bagian inti batuan candi jenis andesit, dan 
tuff  yang merupakan batuan fondasi candi. Uji 
yang dilakukan terhadap sampel batu Candi 
Siwa antara lain uji kadar air, uji berat jenis, uji 
berat volume, uji kuat geser, uji permeabilitas, 
uniaxial test, hammer test,  dan Brazilian test. 
Pengujian menggunakan alat Schmidt Hammer 
dilakukan dengan dua cara, yaitu pengujian 
langsung di lapangan pada jenis batu andesit 
hitam dan pengujian sampel berbentuk kubus 
di laboratorium pada ketiga jenis batuan (hitam, 
merah, dan tuff). Uji secara non destructive dengan 
bantuan alat Schmidt Hammer tipe L khusus untuk 
batuan dapat digunakan untuk menentukan nilai 
kuat tekan batuan dengan korelasi tertentu. Hal 
ini sangat berguna untuk kekuatan batuan dinding 
Candi Siwa yang telah mengalami retakan dengan 
tingkat kerusakan yang berbeda-beda. Parameter-
parameter tersebut penting untuk mengetahui 
jenis batuan dan kekuatan batuan. Berikut ini 

uraian hasil uji serta klasifikasi batu berdasarkan 
kekuatan batu Candi Siwa. 

Jenis Batu

Parameter
Satuan Andesit 

Hitam
Andesit 
Merah Tuff

Kadar air, w

Specific 
gravity, Gs

Dry density, γd

Void Ratio, e

Porositas, n

Degree of 
Saturation, S

Kuat tekan 
uniaxial, σci

Kuat tekan 
Brazilien, σti

Cohesion, c

Angle of 
Friction, φ

%

-

gram/
cm3

-

%

%

MPa

MPa

KN/m2

o

0.22

2.76

2.14

0,294

22.7

2.03

28.74

0.94

0.02

62.14

0.87

2.78

2.25

0,237

19.19

10.20

33.05

0.17

0.02

61.13

9.02

2.44

1.07

1,270

55.95

17.29

7.71

0.48

0.01

53.16

Tabel 5.1 

Hasil uji sifat teknis batu penyusun Candi Siwa

Gambar 5.1 Sampel batu Candi Siwa hasil uji Brazilian.
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Berdasarkan hasil beberapa uji terhadap ketiga 
batuan yang berbeda, maka dapat disimpulkan 
bahwa batu Candi Siwa memiliki jenis yang beragam 
baik berdasarkan visual, sifat fisik dan mekanisnya. 
Hasil uji yang diperoleh dari Uniaxial dan Brazilian test 
dapat digunakan untuk menentukan kekuatan desain 
dari masing-masing batuan atau untuk memprediksi 
nilai parameter kekuatan geser batuan, antara lain 
nilai kohesi dan sudut gesek internal. Batu andesit 
hitam memiliki nilai kuat tekan Brazilian paling 
tinggi dibandingkan dengan dua jenis batu yang lain, 
sedangkan hasil uji kuat tekan menggunakan alat 
uniaxial diperoleh bahwa batu andesit merah yang 
memiliki nilai tertinggi. Hal ini sangat dimungkinkan 
karena arah dan posisi pengujian yang berbeda 
pada setiap uji, sehingga perbedaan kecenderungan 
ini menunjukan kekuatan batuan pada arah dan 
posisi yang berbeda, dan diharapkan mampu 
merepresentasikan nilai kuat geser batuan secara 
menyeluruh. Parameter kekuatan geser batuan 
sangat penting untuk analisis kestabilan struktur 
batuan dengan tanah sebagai pengisi dan perekatnya.

Pengujian kekuatan batuan menggunakan 
alat Schmidt Hammer juga dilakukan langsung di 
lapangan. Berikut ini hasil pengujian Hammer Test 
langsung pada bangunan Candi Siwa di kompleks 
Candi Prambanan. Nilai uji tersebut dikorelasikan 
dengan hasil uji kuat tekan pada beberapa sampel 
untuk menguji validasi alat sehingga dipercaya 
mampu merepresentasikan kekuatan batuan 
walaupun diuji tanpa melakukan perusakan pada 
strukur yang ada (non destructive method).

Dari hasil penggambaran korelasi Gambar 5.2, 
menunjukan bahwa terdapat hubungan yang tepat 
antara hasil uji menggunakan Schmidt Hammer 
dengan uji kuat tekan yang dilakukan pada beberapa 
sampel. Dengan menggunakan regresi polinomial 
order 2 diperoleh nilai yang mendekati sama antara 
kedua jenis uji yang berbeda tersebut. Pada ketiga 
jenis batuan, batu andesit merah mempunyai 

kekuatan yang paling tinggi dibandingkan dengan 
dua jenis batuan yang lain.

b.  Parameter Tanah Filler Pengisi Candi

1)  Sifat Fisis dan Klasifikasi Tanah Filler

Dari hasil uji laboratorium dan data 
tambahan dari penelitian sebelumnya (sampel 
Pereng Prambanan dan Gunungsari Bayat), 
sampel tanah asli yang diambil pada sela-sela 
pengisi susunan batu Candi Siwa dan 5 lokasi 
alternatif  mempunyai sifat teknis secara 
ringkas ditunjukkan dalam Tabel 5.2.  

Berdasarkan hasil uji berat jenis dari filler 
pengisi batu Candi Siwa, tanah tersebut masuk 
ke dalam jenis tanah lempung anorganik. 
Sedangkan secara visual diketahui bahwa 
tanah ini merupakan tanah pasir berlanau 
(silty sand), sesuai dengan hasil klasifikasi 
berdasarkan USCS. Keempat tanah yang 
diusulkan sebagai tanah alternatif pengganti 
merupakan tanah CH yaitu tanah lempung 
dengan plastisitas tinggi. Sedangkan satu 
jenis tanah yang berasal dari Desa Matmajan 
merupakan tanah dengan jenis kelas ML, yaitu 
tanah lanau berpasir plastisitas rendah.  

Gambar 5.2 Korelasi antara UCS – Rn (Schmidt Hammer Type L)
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Gambar 5.3 Presentase distribusi butiran tiga jenis tanah menurut gradasi butir.

Lokasi

Parameter
Satuan

Candi

Siwa

Pereng

Prambanan

Gunungsari

Bayat A

Gunungsari

Bayat B
Matmajan Groyokan

Kadar air, w

Specific gravity, Gs

Batas cair, LL

Batas plastis, PL

Indeks plastisitas, PI

Batas susut, SL

Butiran halus

(lolos saringan no.200)

Butiran kasar

(tertahan saringan 
no.200)

Klasifikasi USCS

Klasifikasi AASHTO

%

-

%

%

%

%

%

%

-

-

4.11

2.73

-

-

-

-

26.97

73.03

SM

A-3

46

2.63

88.95

31.50

57.39

9.28

83.87

16.13

CH

A-7-5

25.4

2.72

51.89

19.29

32.59

13.78

82.80

17.20

CH

A-7-6

31.5

2.74

57.56

16.96

40.60

12.68

77.85

22.15

CH

A-7-6

9.28

2.66

40.37

27.18

13.19

28.40

40.02

59.98

ML

A-6

9.25

2.62

76.19

36.02

40.17

3.43

93.47

6.53

CH

A-7-5

Tabel 5.2 Hasil Uji Sifat Teknis Tanah

Pe
rc

en
t F

in
er

, %

Grain Diameter, mm



22

Jurnal Widya Prabha 2013

Berdasarkan analisis gradasi butiran 
diperoleh bahwa tanah pengisi dari Candi Siwa 
mempunyai butiran yang lolos saringan no.200 
sebesar 26.97 % dengan kandungan pasir 
sebesar 73.03 % maka tanah merupakan tanah 
pasir berlanau yang didominasi oleh butiran 
kasar. Sampel tanah dari Desa Matmajan 
juga memiliki distribusi ukuran butir tanah 
yang menyerupai tanah pengisi Candi Siwa 
dengan jumlah butiran kasar sebesar 59.98 
%. Jenis tanah yang berbeda ditunjukan oleh 
grafik distribusi ukuran butir tanah dari Desa 
Groyokan dengan jumlah tanah berbutir halus 
sebesar 93.47 %. Tanah lain yang berasal dari 
Pereng Prambanan dan Bayat mempunyai 
kemiripan dengan tanah yang berasal dari 
Desa Groyokan, yaitu didominasi butir tanah 
halus.

2)  Aktifitas Tanah

Penentuan sifat kembang susut tanah 
dapat diketahui dengan cara menentukan 
potensi pengembangan pada setiap tanah 
yang diuji. Berdasarkan Seed et.al. (1962), 
potensi pengembangan dapat diketahui 
dengan cara plot data aktivitas (hasil bagi 
antara nilai indeks plastisitas dengan persen 
fraksi lempung yaitu jumlah fraksi dengan 
diameter kurang dari 0,002 mm) dengan 
persen fraksi lempung. Grafik distribusi ukuran 
butir tanah yang ditampilkan pada Gambar 
5.2 menunjukan persentasi fraksi lempung 
yang dimiliki setiap jenis tanah yang diuji. Pada 
tanah pengisi Candi Siwa tidak memiliki fraksi 
lempung (=0%), sehingga tidak mempunyai 
nilai aktivitas. Dengan demikian, potensi 
pengembangan berdasarkan grafik Seed et.al. 
(1962) dianggap sama dengan nol. Tanah yang 
berasal dari Desa Matmajan memiliki fraksi 
lempung sebesar 3.62 %, sehingga aktivitas 
kembang susut dapat dihitung sebesar 

3.64. Nilai ini diplotkan dalam grafik dengan 
persen fraksi lempung yang diketahui, dapat 
disimpulkan bahwa tanah tersebut memiliki 
potensi pengembangan yang rendah. Hasil 
ini sesuai dengan kesimpulan pada sub bab 
sebelumnya, grafik distribusi ukuran butir 
tanah menunjukan bahwa jenis tanah ini 
adalah pasiran, sehingga sifat kembang susut 
dari jenis ini rendah. Hasil yang berbeda 
diperoleh untuk jenis tanah dari Desa Groyokan 
yang memiliki fraksi lempung sebesar 10.30 %, 
sehingga diperoleh nilai aktivitas sebesar 3.9. 
Selanjutnya diplot ke dalam grafik masuk ke 
dalam potensi pengembangan sedang-tinggi, 
banyaknya fraksi lempung yang mengandung 
mineral montmorillonite dimungkinkan 
sebagai penyebab sifat kembang susut ini.

Besarnya potensi pengembangan (S) juga 
dapat dihitung menggunakan rumus, yaitu S 
= (2,16 x 10-3)(PI)2,44. Nilai S dinyatakan dalam 
persen (%) dan hasil perhitungan untuk kelima 
jenis tanah uji dapat dilihat pada Tabel 5.3.

Kemampuan tanah untuk mengembang 
yang sangat tinggi kurang direkomendasikan 

Gambar 5.4  Diagram klasifikasi potensi pengembangan 

(Seed et al, 1962).
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sebagai bahan pengganti tanah filler bangunan 
candi. Hal ini dikarenakan apabila terjadi 
perubahan kadar air tanah akibat adanya 
hujan, akan menyebabkan tanah mengembang 
dan merusak struktur batuan candi yang ada 
di bagian luar struktur. Dari hasil perhitungan 
tingkat pengembangan di dalam tabel di 
bawah ini menunjukan bahwa tanah yang 
berasal dari Pereng Prambanan mempunyai 
nilai S yang paling tinggi, dan bila diplotkan 
ke dalam grafik Seed et. al. (1962), akan ada 
di bagian paling kanan grafik yaitu tanah 
dengan potensi pengembangan (S) lebih dari 
25% dengan tingkat pengembangan sangat 
tinggi. Oleh karena itu, dari hasil uji ini, tanah 

3)  Kandungan Mineral Tanah

Struktur dasar dari struktural mineral lempung terdiri dari silika tetrahedral dan aluminium oktahedra. 
Silikon dan alumunium mungkin juga dapat digantikan dengan unsur lain, yang disebut sebagai substitusi 
isomorfis. Satuan-satuan dasar tersebut bergabung membentuk struktur lembaran. Oleh sebab itu jenis-
jenis mineral lempung tergantung dari kombinasi susunan satuan lembaran dasar dan kombinasi tumpukan 
lembaran serta macam ikatan antara masing-masing lembaran. Kombinasi susunan dari kesatuan tersebut 
berupa bentuk susunan lempeng. Gambar 5.5 menunjukkan satuan struktural dasar dan kombinasi 
susunan dari mineral lempung.

No. Asal tanah 
sampel S (%) Tingkat 

Pengembangan

1. Filler Candi 
Siwa - -

2. Pereng 
Prambanan 42.27 Sangat tinggi

3. Gunungsari 
Bayat A 10.63 Tinggi

4. Gunungsari 
Bayat B 18.17 Tinggi

5. Desa Matmajan 
(Utara) 1,17 Rendah

6. Desa Groyokan 
(Selatan) 17,70 Tinggi

Tabel 5.3  Nilai Pengembangan dan Klasifikasi Tingkat 

Pengembangan Tanah Lempung

yang berasal dari Pereng Prambanan tidak 
direkomendasikan menjadi tanah alternatif 
pengganti filler Candi Siwa.

Gambar 5.5 Kombinasi susunan lempung.
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Kaolinite adalah salah satu struktur utama 
mineral lempung. Bagian dasar struktur ini 
adalah lembaran tunggal silika tetrahedra 
yang digabung dengan aluminium oktahedra. 
Kedua lembaran silika dan satu lapis lembaran 
oktahedra membentuk sebuah lapisan 
tunggal. Dalam kombinasi lembaran silika 
dan aluminium, keduanya terikat oleh ikatan 
hidrogen. Pada keadaan tertentu, partikel 
kaolinite mungkin lebih dari seratus tumpukan 
yang sukar dipisahkan. Oleh karena itu mineral 
ini cenderung stabil dan air tidak dapat masuk 
diantara lempengan yang menimbulkan 
kembang susut pada sel satuannya.

Halloysite hampir sama dengan kaolinite, 
tetapi kesatuan yang berurutan lebih acak 
ikatannya dan dapat dipisahkan oleh lapisan 
tunggal molekul air. Jika lapisan tunggal air 
menghilang karena proses penguapan, mineral 
ini akan memiliki perilaku yang berbeda. Maka, 
sifat tanah berbutir halus yang mengandung 
halloysite akan berubah secara tajam jika 
tanah dipanasi sampai menghilangkan lapisan 
tunggal.

Montmorillonite adalah mineral yang 
dibentuk oleh dua lembar silika dan satu lembar 
alumina (gibbsite). Lembaran oktahedra 
terletak di antara dua lembaran silika dengan 
ujung tetrahedra tercampur dengan hidroksil 
dari lembaran oktehedra untuk membentuk 
satu lapisan aluminium oleh magnesium. 
Adanya ikatan yang lemah diantara ujung-ujung 
lembaran silika, terdapat kekurangan muatan 
negatif dalam lembaran oktahedra, air, ion-
ion yang berpindah-pindah dapat masuk dan 
memisahkan lapisan. Dengan demikian kristal 
montmorileonite sangat mudah mengembang 
akibat bertambahnya air. 

Illite adalah bentuk mineral lempung yang 
terdiri dari mineral-mineral kelompok illite. 

Bentuk susunan dasarnya terdiri dari sebuah 
lembaran aluminium oktahedra yang terikat di 
antara dua lembaran silika tetrahedra. Dalam 
lembaran oktahedra terdapat substitusi partial 
alumina oleh magnesium dan besi kemudian 
dalam lembaran tetrahedra terdapat pula 
substitusi silikon oleh aluminium. Lembaran-
lembaran terikat bersama-sama oleh ikatan 
lemah ion-ion kalium yang terdapat di antara 
lembaran-lembarannya. Ikatan dengan ion-
ion kalium (K+) lebih lemah dari pada yang 
mengikat satuan kristal montmorillonite. 
Susunan illite tidak mengembang oleh gerakan 
air di antara lembaran-lembarannya.

Berdasarkan uji X-Ray Diffraction 
(XRD), sampel tanah yang diuji dapat dilihat 
kandungan mineralnya. Berikut ini hasil uji XRD 
yang telah dilakukan terhadap sampel tanah 
filler Candi Siwa. ( Lihat gambar 5.6 )

Tanah yang berasal dari filler batu Candi 
Siwa mempunyai mineral penyusun yang 
dominan adalah plagioclase yang termasuk 
dalam kelompok mineral feldspar. Ini 
menunjukan bahwa kandungan butiran halus 
pada tanah tersebut bukan lempung, tetapi 
lanau dan tidak ada potensi pengembangan. 
Selain uji XRD, dilakukan pula uji Scanning 
Electron Microscope (SEM) untuk mengetahui 
karakter struktur mikro pada sampel tanah 
tersebut. ( Lihat gambar 5.7 )

Hasil uji menggunakan SEM perbesaran 
250  kali seperti dalam Gambar 5.7 
menunjukan bahwa tanah filler  Candi Siwa 
dominan berbentuk angular blocky atau sub 
angular blocky yang merupakan bentuk umum 
dari butiran-butiran pasir, hal ini sesuai dengan 
hasil uji mineral menggunakan XRD dan uji 
distribusi ukuran butiran. 
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Gambar 5.6  Hasil uji mineral menggunakan XRD.

Gambar 5.7 Hasil uji scan struktur mikro menggunakan SEM.
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Dari penelitian sebelumnya, pada sampel 
tanah yang juga digunakan sebagai alternatif 
tanah pengganti filler batu candi, tanah dari 
Pereng Prambanan dan Gunungsari Bayat juga 
telah dilakukan uji XRD. Tabel 5.4 menyajikan 
rangkuman hasil uji kandungan mineral pada 
ketiga sampel tersebut.

diperhatikan dan dijaga dalam pengujian 
tekanan pengembangan adalah kadar air awal 
dan kepadatan atau berat volume kering (gd), 
karena kedua hal ini yang mewakili kondisi 
sebenarnya di lapangan.

Nilai tekanan pengembangan dan potensi 
pengembangan dipengaruhi oleh nilai indeks 
plastisitas, nilai batas cair, batas plastis, 
kandungan fraksi lempung, kepadatan dan 
kadar air. Semakin tinggi nilai batas cair, batas 
plastis dan kepadatan tanah, semakin tinggi 
pula nilai tekanan pengembangan tanah 
tersebut dan sebaliknya semakin meningkat 
kadar air suatu tanah semakin menurun nilai 
tekanan pengembangannya.

Uji potensi pengembangan menggunakan 
alat Geonor Swelling Test. Uji ini tidak 
dilakukan terhadap sampel tanah filler Candi 
Siwa, karena hasil dari uji sebelumnya, tanah 
tersebut tidak mempunyai sifat plastis (non 
plastis). Hasil uji yang ditunjukan dalam 
Gambar 5.8 dan Gambar 5.9 merupakan hasil 
pada uji penelitian kelima sampel, antara 
lain tanah Pereng Prambanan, Gunungsari 
Bayat, Matmajan, dan Groyokan. Tabel 
5.5 menunjukkan tekanan pengembangan 
maksimum untuk ketiga sampel tanah. Sangat 
jelas terlihat bahwa tanah yang berasal dari 
daerah Pereng Prambanan merupakan tanah 
lempung ekspansif yang memiliki potensi 
pengembangan yang sangat besar, yaitu 
mencapai 458 kN/m2, sedangkan tanah yang 
berasal dari daerah Bayat memiliki potensi 
pengembangan yang relatif kecil untuk jenis 
tanah lempung, yaitu berkisar 58  kN/m2. 
Tanah Pereng Prambanan merupakan tanah 
ekspansif dengan potensi pengembangan 
yang sangat besar, sedangkan tanah dari 
Gunungsari Bayat relatif lebih stabil dengan 
potensi pengembangan yang kecil.

Mineral
Pereng
Prambanan 
(%)

Gunung-
sari
Bayat A 
(%)

Gunungsari
Bayat B 
(%)

Plagioclase - 2.35 3.38

Polyhalite 8.87 - -

Montmori-
llonite 19.46 - 6.99

Illite 13.85 43.29 29.53

Albite - 6.44 18.79

Tanah yang berasal dari Pereng Prambanan 
dengan kandungan mineral utamanya yaitu 
montmorillonite. Kandungan montmorillonite 
yang dominan menyebabkan tanah lempung 
memiliki sifat kembang susut yang tinggi. 
Apabila tanah ini berinteraksi dengan air, 
maka akan mengakibatkan pengembangan 
volume yang signifikan. Tanah yang berasal 
dari Gunungsari Bayat A dan Bayat B 
mempunyai kandungan mineral utamanya 
yaitu illite. Kandungan illite yang dominan 
mengindikasikan bahwa tanah tersebut 
tidak sensitif terhadap perubahan kadar air.  
Apabila tanah tersebut berinteraksi dengan air 
maka perubahan volume yang terjadi kurang 
signifikan.

4)  Tekanan Pengembangan Tanah

Tekanan pengembangan merupakan 
tekanan vertikal yang diperlukan agar 
tinggi sampel setelah menyerap air tetap 
sama seperti semula. Parameter yang perlu 

Tabel 5.4 Ringkasan kandungan mineral yang dominan
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Gambar 5.8  Tekanan pengembangan tanah Pereng Prambanan dan Gunungsari Bayat.
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Gambar 5.9  Tekanan pengembangan tanah Pereng Prambanan dan Gunungsari Bayat.
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 Dari Gambar 5.7 diperoleh hasil dua 
jenis tanah dari Desa Matmajan dan Groyokan. 
Sesuai dengan parameter pengembangan yang 
telah dibahas pada subbab sebelumnya, tanah 
Groyokan mempunyai tekanan pengembangan 
yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanah 
Matmajan. Titik tekanan pengembangan 
maksimal tanah Matmajan menunjukan nilai 
3.56 kN/m2. Sedangkan tanah Groyokan 
mampu memberikan tekanan pengembangan 
sebesar 59.26 kN/m2. Tanah dengan nilai 
pengembangan yang kecil baik untuk dijadikan 
alternatif pengganti tanah pengisi struktur 
candi. Jika terjadi perubahan kadar air di dalam 
struktur, tanah tersebut tetap akan mengalami 
kembang namun hanya kecil, sehingga tingkat 
kerusakan struktur akan kecil dan struktur batu 
candi akan lebih stabil. Berikut ini rangkuman 
nilai tekanan pengembangan maksimum pada 
kelima sampel tanah yang diuji.

permeabilitas suatu tanah maka tanah 
tersebut semakin mudah lolos air, begitu juga 
sebaliknya.

No Asal Tanah Tekanan Pengembangan 
Maximum (kN/m2)

1. Pereng 
Prambanan 457.89

2. Gunungsari 
Bayat A 58.02

3. Gunungsari 
Bayat B 55.52

4. Matmajan 
(Utara) 3.56

5. Groyokan 
(Selatan) 59.26

Tabel 5.5 Tekanan Pengembangan Maksimum

Tabel 5.6 Nilai  Koefisien Permeabilitas

5)  Permeabilitas Tanah

Permeabilitas adalah sifat bahan berpori 
yang memungkinkan aliran air mengalir 
lewat rongga pori. Kemampuan setiap tanah 
untuk dapat meloloskan air berbeda-beda 
sehingga digunakan koefisien permeablitas 
untuk mengukur tingkat kemampuan tanah 
dalam meloloskan air. Semakin besar koefisien 

No Asal Tanah Koefisien permeabilitas 
(m/det)

1. Candi Siwa 6 x 10-6

2. Pereng 
Prambanan impervious

3. Bayat A impervious

4. Bayat B impervious

5. Desa 
Matmajan 1.1 x 10-8

6. Desa 
Groyokan 4.8 x 10-9

Hasil uji permeabilitas keenam tanah 
sampel secara detail diberikan dalam Tabel 
5.6. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan 
bahwa tanah yang mempunyai koefisien 
permeabilitas paling besar adalah tanah yang 
berasal dari Candi Siwa dengan nilai k sebesar 
6 x 10-6 m/det, sedangkan tanah lainnya 
nilai koefisien permeabilitas sangat kecil, 
mendekati angka nol atau impervious. Terkait 
dengan tanah sebagai pengisi dan perekat 
susunan batu candi, tanah yang dipakai 
sebaiknya adalah tanah yang cukup kedap air. 
Hal ini terkait dengan ketahanan dinding candi 
terhadap rembesan air hujan sehingga mampu 
menjaga kestabilan struktur bangunan candi. 
Selain itu, memperkecil kemungkinannya 
terjadi kembang susut tanah pengisi apabila 
terjadi perubahan kadar air yang signifikan di 
dalam struktur candi.

6)  Kuat Geser Tanah

Kuat geser tanah adalah kemampuan 
tanah untuk melawan pergeseran yang 
terjadi. Pengujian yang dilakukan adalah uji 
geser langsung dan uji triaksial UU dengan 
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tujuan untuk mengetahui besarnya parameter 
geser tanah yaitu kohesi tanah (c) dan sudut 
gesek tanah (f). Parameter kuat geser tanah 
berdasarkan uji triaksial UU ditunjukan seperti 
pada Tabel 5.7 dan berdasarkan uji geser 
langsung ditunjukan dalam Tabel 5.8. 

Prambanan, Gunungsari Bayat, dan Desa 
Groyokan memiliki kohesi sebagai parameter 
yang dominan, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa ketiga jenis tanah ini merupakan tanah 
lempungan. Hasil ini juga sesuai dengan hasil 
uji fisik sebelumnya dan klasifikasi yang sudah 
dilakukan baik berdasarkan USCS maupun 
Unified. Jenis tanah yang berbeda ditemui 
pada jenis tanah yang berasal dari Matmajan. 
Nilai sudut gesek yang diperoleh cenderung 
tinggi, sehingga kandungan pasir atau lanau 
menjadi dominan. Hasil ini juga sesuai dengan 
hasil pembahasan sebelumnya.

Sehubungan dengan kebutuhan 
digunakannya tanah-tanah ini sebagai alternatif 
tanah pengganti filler Candi Siwa, tanah yang 
baik adalah tanah yang memiliki sedikit kohesi, 
sehingga dapat diandalkan sebagai daya lekat 
antara tanah dengan batuan. Hal ini ditujukan 
untuk mendapatkan kestabilan antara tanah 
dengan batuan dalam satu kesatuan struktur 
batuan candi yang utuh. Namun demikian, 
jenis tanah pasiran juga baik dalam perannya 
mengurangi atau meredam goncangan ketika 
beban dinamis yang mendadak (gempa) 
terjadi. Seperti yang digunakan pada struktur 
sebelum runtuh, yaitu tanah pengisi candi 
yang juga telah diuji, kemampuan meredam 
beban gempa mampu memberikan kestabilan 
bangunan, namun karena nilai lekatan sangat 
kurang, maka susunan batu candi tetap 
terlepas. 

Dari beberapa hasil uji di atas, dapat 
diambil satu kesimpulan. Untuk mendapatkan 
sifat tanah pengganti, maka harus mempunyai 
karakter yang sama dengan tanah pengganti 
sebelumnya. Selain itu, juga harus memiliki 
sifat tambahan lain yang masih belum dimiliki 
jenis tanah pengisi candi, yaitu lekatan. 
Dengan demikian, jenis tanah yang dapat 

Tabel 5.7 Hasil Uji Triaksial UU

Tabel 5.8 Hasil Uji Geser Langsung

No Asal tanah Kohesi (c)
kN/m2

Sudut gesek 
dalam(f)

0

1. Tanah filler Candi 
Siwa 8.02 43.27

2. Pereng 
Prambanan 36 2

3. Gunungsari 
Bayat A 49.7 5.2

4. Gunungsari 
Bayat B 34.9 1.3

5. Desa Matmajan 13.11 7.19

6. Desa Groyokan 32.70 6.32

No Asal tanah Kohesi (c)
kg/cm2

Sudut gesek 
(f)

0

1. Tanah filler Candi 
Siwa 0.16 48.57

2. Pereng 
Prambanan 0.29 7

3. Gunungsari 
Bayat A 0.43 23

4. Gunungsari 
Bayat B 0.40 4

5. Desa Matmajan 0.37 51.16
6. Desa Groyokan 0.52 12.38

Nilai kohesi dan sudut gesek internal 
dapat digunakan sebagai prediksi awal jenis 
tanah yang sedang diperiksa. Dari hasil 
pengujian terlihat bahwa hanya tanah yang 
berasal dari Candi Siwa yang merupakan 
tanah lanau pasiran, hal ini ditunjukan dengan 
nilai sudut gesek internal yang dominan 
(cenderung tinggi) dibandingkan dengan nilai 
daya lekat tanah (kohesi). Tanah dari Pereng 
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direkomendasikan sebagai alternatif tanah 
pengganti pengisi Candi Siwa adalah tanah 
yang berasal dari Desa Matmajan. Apabila 
diinginkan sifat tanah yang sama persis 
dengan tanah sebelumnya, maka dapat 
dilakukan pembuangan tanah butiran halus. 
Namun lekatan yang dimiliki butiran halus 
juga dibutuhkan. Sifat kembang susut dan 
kemampuan mengalirkan air yang kecil juga 
lebih dapat diandalkan menjaga kestabilan 
struktur bangunan candi dibandingkan dengan 
jenis tanah yang lain. Apabila jenis tanah yang 
lain ingin digunakan, perlu dilakukan perbaikan 
sifat atau usaha stabilisasi tanah, antara lain 
dengan mencampur jenis tanah tersebut 
dengan bahan atau tanah lain sehingga 
karakter dan grafik distribusi akan bergeser 
menjadi jenis tanah dengan dominan butiran 
kasar yang bergradasi baik.

c.  Alternatif Pengganti Tanah Filler Pengisi Candi

Persyaratan yang diajukan menjadi dasar 
penentuan jenis alternatif sebagai pengganti 
tanah filler pengisi candi antara lain harus 
mempunyai sifat yang sama dengan filler yang 
ada di Candi Siwa. Selain itu, sifat teknis lain yang 
disyaratkan yaitu mempunyai sedikit lekatan 
sehingga memberikan kestabian antara perekat 
dengan batu candi di bagian luarnya, mempunyai 
nilai permeabilitas yang cukup kecil sehingga 
kedap air, serta memiliki nilai kembang susut yang 
rendah sehingga ketika terdapat perubahan kadar 
air tidak mengganggu kestabilan volume di bagian 
dalam candi.

Berdasarkan hasil uji di atas, jenis tanah yang 
dapat diusulkan sebagai alternatif pengganti filler 
pengisi candi adalah tanah yang berasal dari Desa 
Matmajan. Parameter aslinya (tanpa dilakukan 
penambahan material lain) telah mampu 
menyerupai sifat dan mempunyai parameter kuat 
geser tanah yang lebih baik dibandingkan dengan 

tanah filler  Candi Siwa yang sebenarnya. Namun, 
untuk memperoleh sifat dan karakter tanah filler 
pengisi batu candi yang lebih baik, rekayasa dapat 
dilakukan dengan cara mencampur beberapa 
material dan selanjutnya dilakukan uji yang 
sama dengan subbab sebelumnya, sehingga 
perbandingan dapat dilakukan. Berikut ini hasil 
uji sifat fisis dan klasifikasi tanah campuran 
dibandingkan dengan tanah filler Candi Siwa.

Jenis Uji Satuan
Jenis Tanah

Filler 
Siwa

Siwa 
1

Siwa 
2

Water Content, w % 4,11 23,05 22,93

Specific Gravity, Gs - 2,7257 2,68 2,67

Liquid Limit, LL % - 40,85 36,99

Plastic Limit, PL % - 22,12 21,68

Plasticity Index, PI % - 18,73 15,31

Shrinkage Limit, SL % - 25,15 26,29

Butiran halus 
(≤0,075 mm) % 26,97 55,48 42,63

Butiran Kasar 
(≥0,075 mm) % 73,03 44, 52 57, 

37

Klasifikasi USCS - SM CL SC

Klasifikasi AASHTO - A-3 A-7-6 A-6

Aktifitas - - 2,96 2,31

Tabel 5.9  Karakteristik alternatif pengganti tanah filler

Keterangan penamaan:

1.  Campuran Siwa 1 = campuran tanah Matmajan 
70% + Groyokan 30%

2.  Campuran Siwa 2 = campuran tanah Matmajan 
70% + Groyokan 25% + Pasir Opak 5%

Berdasarkan hasil uji di atas, perbandingan 
dapat dilakukan mulai dari batas-batas konsistensi 
setiap material yang diuji sampai dengan 
kemampuan untuk mengembang. Tampak dari 
hasil uji dalam tabel tersebut, bahwa Campuran 
Siwa 2 yang merupakan campuran antara 
tanah dari Desa Matmajan sebanyak 70%, Desa 
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Groyokan 25%, dan pasir Opak 5% yang masuk dalam kelas tanah SC (clayey sand) atau pasir berlempung. 
Jenis campuran tanah ini lebih baik dibandingkan dengan tanah Campuran Siwa 1 yang masih mempunyai 
dominan material lempung dengan nilai plastisitas yang tinggi. Selain itu, nilai aktifitas Campuran Siwa 2 juga 
lebih rendah dibandingkan dengan Campuran Siwa 1. Beberapa parameter lain diuji dan hasilnya dirangkum 
pada tabel di bawah ini. 

Dari tabel di atas, informasi ketahanan atau 
kepekaan tanah terhadap banyak sedikitnya 
kandungan air dapat dibandingkan. Tanah yang 
berasal dari Desa Matmajan merupakan jenis 
tanah yang paling baik dalam menanggapi respon 
kandungan air. Nilai permeabilitasnya yang kecil 
serta nilai potensi pengembangan dan tingkat 
pengembangan yang rendah menunjukan bahwa 
tanah ini akan lebih stabil dalam hal volume 
dan kemampuannya menghisap air. Sedangkan 
perbandingan antara kedua campuran yang 
akan diusulkan, Campuran Siwa 2 lebih baik 
dibandingkan dengan Campuran Siwa 1. Tekanan 
pengembangan maksimum tanah Campuran Siwa 
2 lebih rendah dibandingkan dengan Campuran 
Siwa 1.

Untuk mengetahui kemiripan distribusi 
ukuran butir dengan tanah filler Candi Siwa , 
beberapa jenis material ini juga dibandingkan 
dalam satu grafik distribusi ukuran butirnya.

Tabel 5.10 Properties variasi tanah terhadap air

Jenis Tanah
Potensi 

Pengembangan 
(%)

Tingkat 
Pengembangan

Tekanan 
pengembangan 
maksimum (kN/

m2)

Permeabilitas 
(m/s)

Deskripsi tanah 
berdasarkan 

permeabilitas

Filler Siwa - - 6,0 x 10-6 Pasir berlanau

Matmajan 1,17 Rendah 3,56 1,1 x 10-8 Pasir berlanau

Groyokan 17,70 Tinggi 62,38 4,8 x 10-9 Lanau lempung

Siwa 1 2,75 Sedang 20,16 1,1 x 10-8 Pasir berlanau/lempung

Siwa 2 1,68 Sedang 12,80 2,3 x 10-8 Pasir berlanau/lempung

Dari grafik di atas, kemiripan distribusi ukuran 
butir tanah beberapa material dapat terlihat jelas. 
Tanah dari Desa Matmajan adalah jenis tanah 
yang paling mendekati grafik tanah filler pengisi 
Candi Siwa. Sedangkan untuk alternatif pengganti 
menggunakan tanah campuran, Campuran Siwa 
2 (Gr 25% + Mt 70% + Opk 5%) lebih mendekati 
dibandingkan dengan Campuran Siwa 1 (Gr 30% 
+ 70%).

Gambar 5.10 Perbandingan analisis distribusi butiran hasil variasi 

jenis tanah.
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Parameter lain yang sangat penting untuk 
menjaga kestabilan struktur batu candi, adalah 
kuat geser tanah. Uji yang dilakukan lebih spesifik 
yaitu menggunakan uji geser langsung. Di bawah 
ini adalah hasil uji kuat geser dari beberapa 
material yang dibandingkan.

Untuk mengetahui kemampuan material 
pengisi dalam menjaga kestabilan antara tanah 
dengan batuan, perlu dilakukan uji kuat geser yang 
sama menggunakan uji geser langsung namun 
dengan dua jenis material yang berbeda (tanah 
dengan batu). Parameter interface yang diperoleh 
antara lain adhesi dan suduk gesek interface. Batu 
yang diuji juga mengikuti jenis batu yang ada di 
lapangan yaitu dua jenis batu candi, antara lain 
andesit dan tuff. Berikut ini beberapa hasil yang 
diperoleh dari uji geser langsung dengan dua 
kondisi yang berbeda, yaitu kondisi kering (asumsi 
kondisi candi tidak terendam air atau pada saat 
musim kemarau) dan kondisi jenuh (asumsi 
kondisi candi terendam atau dilewati air ketika 
musim penghujan).

Jenis Tanah
Uji Geser Langsung

Kohesi
(kg/cm2)

Sudut gesek 
internal (φ)

Filler Siwa 0,16 48,57°

Matmajan 0,37 51,16°

Groyokan 0,52 12,38°

Siwa 1 0,10 25,74°

Siwa 2 0,02 40,77°

Tabel 5.11 Hasil uji geser langsung

Tabel 5.12 Parameter kuat geser interface antara tanah 

dengan batu Andesit

Jenis 
Tanah

Kondisi kering Kondisi jenuh

Adhesi
(kg/
cm2)

Sudut 
gesek 

interface 
(φ’)

Adhesi
(kg/cm2)

Sudut 
gesek 

interface 
(φ’)

Filler Siwa -0,07 41,91° 0,04 39,97°

Matmajan -0,07 45,02° 0,03 40,49°

Groyokan 0,51 26,42° 0,08 28,76°

Dari hasil uji di atas, tanah yang berasal dari 
Desa Matmajan memiliki parameter kuat geser 
yang paling tinggi dibandingkan dengan material 
lain, bahkan lebih tinggi dibandingkan tanah filler 
pengisi Candi Siwa. Hal ini menunjukan bahwa 
jenis tanah tersebut mampu menahan gaya yang 
geser, serta nilai kohesinya yang cukup besar 
juga mampu memberikan kekuatan lekatan, 
baik antar material maupun dengan batu candi. 
Kemampuan lekatan akan lebih di bahas pada 
pembahasan selanjutnya mengenai parameter 
interface. Sedangkan jika perbandingan dilakukan 
pada dua material campuran, Campuran Siwa 2 
mempunyai kuat geser lebih tinggi dibandingkan 
dengan Campuran Siwa 1. Kohesi Campuran Siwa 
1 tinggi dikarenakan banyaknya kandungan butir 
halus, hal ini baik untuk kemampuan lekatan 
namun untuk sudut gesek internal sebesar 25.74o 
dinilai sangat kecil untuk menerima gaya geser 
dari beban statis maupun dinamis.

Gambar 5.11 Interface dengan batu Andesit
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Dari dua hasil di atas, terdapat variasi 
hasil yang dapat dibandingkan. Hasil uji di 
atas dibandingkan antara tanah filler pengisi 
Candi Siwa, dengan tanah yang berasal dari 
Desa Matmajan dan Groyokan. Parameter 
interface ketiga jenis tanah tersebut memiliki 
kecenderungan lebih rendah ketika diuji geser 
dengan jenis batu Andesit dibandingkan dengan 
batu Tuff. Tingkat kekasaran batuan memegang 
peranan penting dalam kecenderungan ini. Pada 
uji geser yang dilakukan pada batu Andesit, 
tanah yang berasal dari Desa Matmajan memiliki 
parameter interface gesek yang paling tinggi, 
namun tanah yang berasal dari Groyokan yang 
mempunyai kemampuan lekatan (adhesi) paling 
tinggi. Hal ini disebabkan karena perbedaan 
dominasi jenis butiran di antara keduanya. Dalam 

hal ini, sedapat mungkin ditentukan jenis tanah 
yang paling optimal mampu menerima beban 
geser dan juga mampu menjaga kestabilan antara 
dua jenis material yang berbeda (tanah dengan 
batuan). Tanah dari Desa Matmajan diharapkan 
mampu dijadikan sebagai pilihan tanah pengganti 
filler pengisi batu candi.

Uji geser juga dilakukan pada material 
alternatif Campuran Siwa 1 dan 2. Berikut ini 
hasil uji menggunakan uji geser langsung dan 
jenis batuan yang sama dengan pembahasan uji 
sebelumnya.

Tabel 5.13 Parameter kuat geser interface antara tanah 

dengan batu Tuff

Jenis 
Tanah

Kondisi kering Kondisi jenuh

Adhesi
(kg/
cm2)

Sudut 
gesek 

interface 
(φ’)

Adhesi
(kg/cm2)

Sudut 
gesek 

interface 
(φ’)

Filler Siwa -0,07 42,21° 0,05 40,60°

Matmajan 0,01 39,53° 0,01 40,38°

Groyokan 0,11 39,90° 0,00 29,81°

Gambar 5.12 Interface dengan batu Tuff

Gambar 5.13 Interface tanah campuran dengan batu Andesit 

kondisi kering

Jenis 
Tanah

Kondisi kering Kondisi jenuh

Adhesi
(kg/cm2)

Sudut 
gesek 

interface 
(φ’)

Adhesi
(kg/cm2)

Sudut 
gesek 

interface 
(φ’)

Filler 
Siwa -0,07 41,91° 0,04 41,91°

Siwa 1 0,49 27,99° 0,07 27,99°

Siwa 2 0,11 39,70° 0,06 39,70°

Tabel 5.14 Parameter kuat geser interface antara tanah 

campuran dengan batu Andesit
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Secara keseluruhan, hasil uji di atas 
menunjukan bahwa uji geser dengan batu Andesit 
pada kondisi kering mempunyai nilai interface 
lebih tinggi dibandingkan dengan uji dengan batu 
Tuff. Namun dalam kondisi jenuh air, interface 
tanah campuran dengan batu Tuff lebih tinggi 
dibandingkan dengan uji dengan batu Andesit. Hal 
ini dikarenakan adanya perbedaan dominasi jenis 
butir tanah campuran dan kekasaran batuannya. 
Bila ditinjau berdasarkan jenis campurannya, 
baik dalam kondisi kering maupun jenuh air, 
tanah Campuran Siwa 2 memiliki parameter 
interface geser lebih tinggi dibandingkan dengan 
tanah Campuran Siwa 1. Walaupun sudut gesek 
interface tanah Campuran Siwa 2 masih lebih 
rendah dari tanah filler Candi Siwa, namun dinilai 
telah mendekati dan diharapkan telah mampu 
menahan beban geser. Berdasarkan parameter 
adhesi atau lekatannya, tanah Campuran Siwa 1 
mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan Campuran Siwa 2. Hal ini dikarenakan 
banyaknya kandungan butir tanah halus di dalam 
campuran tersebut. Hal ini menjadi kurang baik, 
karena ketika suatu campuran memiliki dominasi 
jenis tanah butir halus, maka nilai plastisitasnya 
tinggi dan mempunyai kecenderungan potensi 

Gambar 5.14 Interface Tanah Campuran dengan Batu Andesit 

Kondisi Jenuh

Gambar 5.16 Interface dengan Batu Tuff Kondisi Jenuh

Gambar 5.15 Interface dengan Batu Tuff Kondisi Kering

Jenis 
Tanah

Kondisi kering Kondisi jenuh

Adhesi
(kg/cm2)

Sudut 
gesek 

interface 
(φ’)

Adhesi
(kg/cm2)

Sudut 
gesek 

interface 
(φ’)

Filler 
Siwa -0,07 42,21° 0.05 40,60°

Siwa 1 0,16 33,18° 0,10 32,61°

Siwa 2 0,05 43,50° 0,05 33,82°

Tabel 5.15 Parameter kuat geser interface antara tanah 

campuran dengan batu Tuff
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pengembangan yang tinggi. Dari hasil tersebut, diambil kesimpulan bahwa tanah Campuran Siwa 2 diharapkan 
mampu menjadi alternatif tanah pengganti filler pengisi Candi Siwa yang optimal. 

d.  Campuran Filler Perekat Batu Candi

Struktur batu candi memiliki beberapa bagian yang sangat mempengaruhi kestabilan dan kemantapan 
bangunan itu sendiri ketika menerima beban, baik beban statis dan dinamis. Selain dari kekuatan dan sifat 
fisis batuan, jenis tanah pengisi candi, perlu diketahui pula karakteristik dari perekat antar batu candi. Dalam 
pembahasan ini, diharapkan mampu menentukan satu campuran yang mampu menggantikan perekat yang 
telah ada dalam upaya rehabilitasi candi. Persyaratan penting yang dijadikan pertimbangan utama yaitu 
kekuatan geser dari campuran tersebut. Namun demikian, parameter batuan perlu dikatahui terlebih dulu 
untuk dijadikan sebagai panduan penentuan kemampuan geser mana yang mampu menstabilkan struktur 
tersebut. Sudut gesek internal maupun adhesi antar material (batu dan perekat) yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan kekuatan batuan itu sendiri justru dihindari, karena apabila beban geser diberikan, kegagalan geser 
justru akan terjadi pada batuannya, dan tingkat kerusakan ini diharapkan tidak terjadi. Berikut ini variasi 
campuran filler perekat yang diuji untuk memperoleh campuran yang paling optimal. Terdapat dua kelompok 
besar campuran yang diujikan, yaitu campuran dengan dan tanpa semen PC.

No Nama Kandidat
Rasio Kadar Air 

(fas)
Lolos 

saringan no.
Interface Batu/Pure 

FillerPasir Semen Merah Kapur
1 A1NCF 1,5 1 1 0,5 80 Pure Filler
2 A2NCF 1,5 1 1 0,5 120 Pure Filler
3 B1NCF 1,5 1 1 0,7 80 Pure Filler
4 B2NCF 1,5 1 1 0,7 120 Pure Filler
5 C1NCF 2 1 1 0,5 80 Pure Filler
6 C2NCF 2 1 1 0,5 120 Pure Filler
7 D1NCF 2 1 1 0,7 80 Pure Filler
8 D2NCF 2 1 1 0,7 120 Pure Filler
9 A1NCH 1,5 1 1 0,5 80 Andesit Hitam

10 A2NCH 1,5 1 1 0,5 120 Andesit Hitam
11 B1NCH 1,5 1 1 0,7 80 Andesit Hitam
12 B2NCH 1,5 1 1 0,7 120 Andesit Hitam
13 C1NCH 2 1 1 0,5 80 Andesit Hitam
14 C2NCH 2 1 1 0,5 120 Andesit Hitam
15 D1NCH 2 1 1 0,7 80 Andesit Hitam
16 D2NCH 2 1 1 0,7 120 Andesit Hitam
17 A1NCM 1,5 1 1 0,5 80 Andesit Merah
18 A2NCM 1,5 1 1 0,5 120 Andesit Merah
19 B1NCM 1,5 1 1 0,7 80 Andesit Merah
20 B2NCM 1,5 1 1 0,7 120 Andesit Merah
21 C1NCM 2 1 1 0,5 80 Andesit Merah
22 C2NCM 2 1 1 0,5 120 Andesit Merah
23 D1NCM 2 1 1 0,7 80 Andesit Merah
24 D2NCM 2 1 1 0,7 120 Andesit Merah
25 A1NCT 1,5 1 1 0,5 80 Batu Tuff
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26 A2NCT 1,5 1 1 0,5 120 Batu Tuff
27 B1NCT 1,5 1 1 0,7 80 Batu Tuff
28 B2NCT 1,5 1 1 0,7 120 Batu Tuff
29 C1NCT 2 1 1 0,5 80 Batu Tuff
30 C2NCT 2 1 1 0,5 120 Batu Tuff
31 D1NCT 2 1 1 0,7 80 Batu Tuff
32 D2NCT 2 1 1 0,7 120 Batu Tuff

Tabel 5.16 Penamaan sampel campuran filler perekat tanpa semen (Non PC)

Tabel 5.17 Penamaan sampel campuran filler perekat dengan semen (dengan PC)

No Nama Kandidat
Rasio Kadar Air 

(fas)

Lolos 
saringan 

no.

Interface Batu/
Pure FillerPasir Semen 

Merah Kapur Semen

1 A1CF 1,5 1 1 0,5 0,5 80 Pure Filler
2 A2CF 1,5 1 1 0,5 0,5 120 Pure Filler
3 B1CF 1,5 1 1 0,5 0,7 80 Pure Filler
4 B2CF 1,5 1 1 0,5 0,7 120 Pure Filler
5 C1CF 2 1 1 0,5 0,5 80 Pure Filler
6 C2CF 2 1 1 0,5 0,5 120 Pure Filler
7 D1CF 2 1 1 0,5 0,7 80 Pure Filler
8 D2CF 2 1 1 0,5 0,7 120 Pure Filler
9 A1CH 1,5 1 1 0,5 0,5 80 Andesit Hitam

10 A2CH 1,5 1 1 0,5 0,5 120 Andesit Hitam
11 B1CH 1,5 1 1 0,5 0,7 80 Andesit Hitam
12 B2CH 1,5 1 1 0,5 0,7 120 Andesit Hitam
13 C1CH 2 1 1 0,5 0,5 80 Andesit Hitam
14 C2CH 2 1 1 0,5 0,5 120 Andesit Hitam
15 D1CH 2 1 1 0,5 0,7 80 Andesit Hitam
16 D2CH 2 1 1 0,5 0,7 120 Andesit Hitam
17 A1CM 1,5 1 1 0,5 0,5 80 Andesit Merah
18 A2CM 1,5 1 1 0,5 0,5 120 Andesit Merah
19 B1CM 1,5 1 1 0,5 0,7 80 Andesit Merah
20 B2CM 1,5 1 1 0,5 0,7 120 Andesit Merah
21 C1CM 2 1 1 0,5 0,5 80 Andesit Merah
22 C2CM 2 1 1 0,5 0,5 120 Andesit Merah
23 D1CM 2 1 1 0,5 0,7 80 Andesit Merah
24 D2CM 2 1 1 0,5 0,7 120 Andesit Merah
25 A1CT 1,5 1 1 0,5 0,5 80 Batu Tuff
26 A2CT 1,5 1 1 0,5 0,5 120 Batu Tuff
27 B1CT 1,5 1 1 0,5 0,7 80 Batu Tuff
28 B2CT 1,5 1 1 0,5 0,7 120 Batu Tuff
29 C1CT 2 1 1 0,5 0,5 80 Batu Tuff
30 C2CT 2 1 1 0,5 0,5 120 Batu Tuff
31 D1CT 2 1 1 0,5 0,7 80 Batu Tuff
32 D2CT 2 1 1 0,5 0,7 120 Batu Tuff
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Berikut ini hasil uji geser untuk memperoleh nilai kuat geser campuran filler perekat dan interface 
dengan batu candi. Perbandingan dengan kekuatan batuan dtampilkan dalam bentuk grafik, sehingga dapat 
disimpulkan campuran mana yang paling optimal dapat diusulkan sebagai filler perekat struktur candi.

Antar Campuran Perekat

No. Nama Campuran Kohesi (c)(kg/cm²) Sudut Gesek Internal (φ)

1 A1NCF 0,271 41,44°
2 A2NCF 0,299 46,72°
3 B1NCF 0,274 44,24°
4 B2NCF 0,339 39,00°
5 C1NCF 0,46 29,76°
6 C2NCF 0,26 50,33°
7 D1NCF 0,217 42,58°
8 D2NCF 0,279 49,55°

No. Nama Campuran Kohesi (c)(kg/cm²) Sudut Gesek Internal (φ)

1 A1CF 1,702 58,75°
2 A2CF 0,498 61,11°
3 B1CF 1,254 48,24°
4 B2CF 0,439 62,33°
5 C1CF 0,975 58,20°
6 C2CF 1,066 55,39°
7 D1CF 0,858 44,77°
8 D2CF 0,967 58,99°

Antara campuran perekat dengan Batuan Tuff

No. Nama Campuran Adhesi (a)(kg/cm²) Sudut Gesek Internal (φ)

1 A1NCT 0 46,78°
2 A2NCT 0,311 32,09°
3 B1NCT 0 53,85°
4 B2NCT 0,237 34,10°
5 C1NCT 0 41,86°
6 C2NCT 0,251 37,02°
7 D1NCT 0,209 32,58°
8 D2NCT 0,217 38,24°

No. Nama Campuran Adhesi (a)(kg/cm²) Sudut Gesek Internal (φ)

1 A1CT 0 74,58°
2 A2CT 0,786 38,17°
3 B1CT 0,321 58,67°
4 B2CT 0,35 41,83°
5 C1CT 0,419 69,40°
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6 C2CT 1,699 20,81°
7 D1CT 0,745 47,39°
8 D2CT 0,252 65,06°

Antara campuran perekat dengan Batuan Andesit Hitam
No. Nama Campuran Adhesi (a)(kg/cm²) Sudut Gesek Internal (φ)

1 A1NCH 0,109 48,97°
2 A2NCH 0,237 37,87°
3 B1NCH 0,196 40,02°
4 B2NCH 0,19 44,20°
5 C1NCH 0,156 44,55°
6 C2NCH 0,339 33,93°
7 D1NCH 0,136 45,53°
8 D2NCH 0,162 47,43°

No. Nama Campuran Adhesi (a)(kg/cm²) Sudut Gesek Internal (φ)
1 A1CH 0,378 64,64°
2 A2CH 0,509 47,93°
3 B1CH 0,258 63,64°
4 B2CH 0,674 34,14°
5 C1CH 0,577 49,06
6 C2CH 0,112 61,70°
7 D1CH 0,745 47,39°
8 D2CH 0,122 63,08°

Antara campuran perekat dengan Batuan Andesit Merah
No. Nama Campuran Adhesi (a)(kg/cm²) Sudut Gesek Internal (φ)

1 A1NCM 0,311 33,02°
2 A2NCM 0,129 43,41°
3 B1NCM 0,223 35,90°
4 B2NCM 0,196 39,73°
5 C1NCM 0,08 43,59°
6 C2NCM 0,243 31,80°
7 D1NCM 0,142 40,26°
8 D2NCM 0,453 27,92°

No. Nama Campuran Adhesi (a)(kg/cm²) Sudut Gesek Internal (φ)
1 A1CM 0,4041 62,41°
2 A2CM 0 69,79°
3 B1CM 0,4682 43,99°
4 B2CM 0,3936 41,05°
5 C1CM 1,9132 29,63°
6 C2CM 0,4819 45,09°
7 D1CM 0,745 47,39°
8 D2CM 0,7032 29,05°

Tabel 5.18 Hasil Uji Interface Campuran Perekat
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Gambar 5.17 Kuat geser 

campuran filler perekat 

tanpa semen.

Gambar 5.18 Kuat geser 

campuran filler perekat 

dengan semen.

Dari tabel dan grafik hasil uji di atas, dapat 
disimpulkan bahwa campuran filler perekat dengan 
kandungan semen di dalamnya mempunyai kuat 
geser yang lebih tinggi dibandingkan dengan 
campuran tanpa semen. Nilai ini menunjukan 
bahwa penggunaan semen mampu menambah 

kekuatan  rekatan antar material perekat 
itu sendiri, namun demikian untuk tujuan 
penggunaan campuran tersebut sebagai perekat 
dengan batuan, maka perbandingan harus 
dilakukan dengan kekuatan batu candi yang 
ditinjau (batu andesit merah, hitam, dan tuff). 
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Gambar 5.19 Interface 

antara perekat campuran 

tanpa semen dengan 

batuan tuff.

Gambar 5.20 Interface 

antara perekat campuran 

dengan semen dengan 

batuan tuff.
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Gambar 5.21 Interface 

antara perekat campuran 

tanpa semen dengan 

batuan andesit hitam.

Gambar 5.22 Interface 

antara perekat campuran 

dengan semen dengan 

batuan andesit hitam.
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Gambar 5.23 Interface 

antara perekat campuran 

tanpa semen dengan 

batuan andesit merah.

Gambar 5.24 Interface 

antara perekat campuran 

dengan semen dengan 

batuan andesit merah.
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Penggambaran garis hitam tebal pada setiap 
grafik adalah kekuatan batu candi yang dijadikan 
dasar pemilihan campuran filler perekat. Seperti 
yang telah disebutkan di atas, kekuatan interface 
yang dipilih sebaiknya yang mendekati kekuatan 
batu namun tidak boleh malampaui kekuatan batu 
itu sendiri. Dengan demikian, berdasarkan dari 
beberapa grafik di atas, campuran tanpa semen 
lebih dipilih karena kekuatannya yang cenderung 
menyamai kekuatan batuan dan tidak jauh 
melebihi kekuatan batuan. Kemampuan lekatan 
dapat diandalkan, namun juga harus menghindari 
tingkat kerusakan batuan dikarenakan kekuatan 
perekat yang lebih tinggi dibandingkan dengan 
kekuatan batuannya. Campuran filler perekat yang 
dapat diusulkan dengan nilai kekuatan yang paling 
tinggi (campuran tanpa semen) adalah campuran 
dengan kode A2NCF dengan komposisi 1.5 pasir 
: 1 semen merah : 1 kapur dan faktor air semen 
(fas) = 0.5 serta lolos saringan #120. Namun untuk 
tujuan praktis di lapangan, campuran A1NCF sudah 
cukup baik diaplikasikan, walaupun kekuatannya 

Gambar 5.25 

Perbandingan interface 

zeolit dengan kuat geser 

batuan.

masih lebih rendah dibandingkan dengan A2NCF. 
Pertimbangan ini diambil berdasarkan kemudahan 
pemilihan ukuran butir tanah yang lebih kasar 
(lolos saringan #80).

Jenis campuran lain yang coba diuji adalah 
campuran filler dengan tambahan zeolit. Berikut 
ini hasil uji kuat geser campuran filler perekat 
menggunakan zeolit dibandingkan dengan 
kekuatan 3 jenis batu candi dan kekuatan 
campuran filler perekat A1CF dan A1NCF. 

Berdasarkan grafik di atas, penggunaan zeolit 
menghasilkan kekuatan geser campuran ada di 
antara campuran A1CF dan A1NCF, selain itu 
campuran ini mempunyai lekatan (adhesi) yang 
lebih besar. Campuran filler dengan zeolit lebih 
cocok untuk susunan batuan yang mendapatkan 
tegangan normal yang besar. Apabila tegangan 
normal rendah (kurang dari 1.5 kg/cm2) maka 
kekuatan sambungan tersebut melebihi dari kuat 
geser batuan penyusun Candi Siwa.
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6.  Kesimpulan

Dari hasil uji di lapangan dan di laboratorium, 
dapat diberikan suatu kesimpulan yang dapat 
digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan 
keputusan sehubungan kondisi tanah yang diteliti 
sebagai berikut ini. 

-	 Berdasarkan hasil test pit, dapat diperoleh 
informasi bahwa struktur fondasi Candi Siwa 
masih terjaga baik dan tidak mengalami 
kerusakan.

-	 Karakteristik batuan penyusun Candi Siwa 
terdiri dari batu andesit merah, andesit 
hitam dan tuff telah ditentukan. Batu candi 
andesit merah mempunyai kekuatan yang 
paling tinggi dandi bagian yang lebih dalam 
adalah andesit hitam dan yang paling 
rendah kekuatannya adalah batuan tuff.

-	 Uji secara non destructive dengan bantuan 
alat Schmidt Hammer khusus untuk batuan 
dapat digunakan untuk menentukan 
nilai kuat tekan batuan dengan korelasi 
tertentu. Hal ini sangat berguna untuk 
kekuatan batuan dinding Candi Siwa yang 
telah mengalami retakan dengan tingkat 
kerusakan yang berbeda-beda.

-	 Material tanah pengisi candi (filler) pada 
struktur batu Candi Siwa masuk dalam jenis 
klasifikasi tanah SM (silty sand) dengan 
kandungan mineral dominan berupa 
plagioclase.

-	 Material filler Candi Siwa mempunyai nilai 
koefisien permeabilitas k= 6 . 10-6 m/s, tidak 
mempunyai kemampuan mengembang 
(swelling) dan mempunyai nilai sudut gesek 
dalam cukup tinggi.

-	 Sampel tanah sebagai alternatif kandidat 
adalah filler dari Desa Matmajan termasuk 
tanah silt/clay with low plasticity, dengan 

nilai koefisien permeabilitas lebih rendah 
dari filler asli Candi Siwa dan potensi 
pengembangan rendah. Namun ada 
keuntungan pada parameter kuat geser, 
yaitu nilai kohesi dan sudut gesek dalam 
keduanya relatif tinggi. Dengan demikian 
adhesi antara filler dan batu candi akan 
meningkat sehingga struktur candi akan 
lebih stabil.

-	 Sampel tanah dari Desa Matmajan dapat 
diusulkan sebagai kandidat material filler 
alternatif. Alternatif lain adalah filler Siwa 
2, yaitu campuran tanah Matmajan 70% 
+ Groyokan 25% + Pasir Opak 5% apabila 
diinginkan karakteristik filler mendekati 
sama dengan filler asli Candi Siwa.

-		 Filler sebagai perekat celah batuan penyusun 
Candi Siwa tanpa campuran semen lebih 
menguntungkan dan kekuatan gesernya 
lebih rendah dari kuat geser batuan.

-	 Ukuran butiran bahan filler berpengaruh 
terhadap kekuatan geser. Semakin 
halus ukuran butir bahan filler semakin 
meningkatkan kuat geser.

-	 Sampel filler dengan kode A2NCF 
mempunyai kuat geser yang terbaik untuk 
filler tanpa semen. Filler tersebut dengan 
komposisi 1.5 pasir : 1 semen merah : 1 
kapur dan faktor air semen = 0.5 serta lolos 
saringan #120. Dari sisi praktis filler A1NCF 
lebih menjanjikan walau kekuatannya agak 
rendah dari filler A2NCF, karena ukuran 
butiran lebih kasar, yaitu lolos saringan #80.

-	 Penggunaan filler dengan zeolit mempunyai 
sifat kuat geser diantara filler A1CF dan 
A1NCF dan lekatan (adhesi) yang lebih 
besar. Filler dengan zeolit lebih cocok 
untuk susunan batuan yang mendapatkan 
tegangan normal yang besar. Apabila 
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tegangan normal rendah (<1.5 kg/cm2) 
maka kekuatan sambungan tersebut 
melebihi dari kuat geser batuan penyusun 
Candi Siwa.

Daftar Pustaka

Bowles, J. E., 1984, Physical and Geotechnical 
Properties of Soils, Mc. Graw Hill, Singapore.

Bowles, J. E., 1997, Foundation Analysis and Design, 
Mc. Graw Hill, Singapore. 

Costet, J. Dan Sanglerat, G., 1983, Cours pratique de 
méchanique des sols, Dunod, Paris.

Das, B. M., 1994, Principles of Geotechnical 
Engineering, PWS Publishing Comp., Boston, 
USA.

Holtz, R.D. & Kovacs, W.D., 1981, An Introduction 
to Geotechnical Engineering, Prentice Hall, Inc., 
New Jersey, USA.

Liu, C. and Evett, J. B., 2003, Soil Properties: Testing, 
Measurement, and Evaluation, 5th Ed., Prentice 
Hall, New Jersey.

Seed, H.B., Woodward, R.J. and Viswesaraiya, T.G. 
1987, Prediction of Swell of Black Cotton Soils 
in Nairobi, Proc. Int. Symposium on Prediction 
and Performance in Geotechnical Engineering, 
Calgary, Canada, 259-266.

*) Penulis adalah Dosen Jurusan Teknik Sipil dan 
Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah 
Mada Yogyakarta

*) Substansi tulisan ini digunakan sebagai Laporan 
Konsolidasi Candi Siwa tahun 2012



46

Jurnal Widya Prabha 2013

1.  Pendahuluan

Judul diatas sengaja penulis pilih, agar pembaca 
secara tidak sengaja mensejajarkan tulisan ini dengan 
konsep Arkeologi Publik. Secara arti kata, Konservasi 
publik ini adalah konservasi atau perawatan 
dan pemeliharaan bangunan atau benda yang 
mungkin menjadi cagar budaya yang dilakukan oleh 
masyarakat. Konservasi ini secara umum, dilakukan 
oleh masyakat luas pada bangunan / benda yang 
mereka miliki.  

Konservasi bangunan cagar budaya adalah bagian 
integral dari pengelolaan tempat-tempat bersejarah 
dan merupakan tanggung jawab masyarakat secara 
berkesinambungan. Menurut John Earl dalam Elwina 
ada tiga persoalan dasar yang melatarbelakangi 
dilakukannya konservasi, yaitu: a) motive – why do 
we wish to conserve; b) monument – what are we 
trying to conserve; c) manner and means – how 
should it be done.1

Aspek penting lain yang tampaknya merupakan 
tantangan yang harus diselesaikan dalam menangani 
masalah warisan budaya adalah ketidaktersediaan 
akan standar dan petunjuk dalam melakukan 
konservasi. Ketiadaan standar dan petunjuk ini 
akan menyebabkan aksi konservasi terhadap 
warisan budaya semakin rumit lagi karena tanpa 
petunjuk maka tidak akan ada referensi bagi para 
pelaku konservasi maupun Pemerintah pada semua 
tingkatan.

Di Yogyakarta, ada sekian banyak warga 
masyarakat yang memiliki bangunan, baik dalam 

bentuk, rumah, gudang, toko, dan sebagainya, serta 
benda-benda yang dalam kriteria tertentu dapat 
digolongkan dalam cagar budaya. Pada umumnya, 
mereka memperoleh bangunan dan benda-benda 
cagar budaya tersebut secara turun temurun. Dan 
sebagian lagi dari hasil jual beli. Gaya bangunan 
ada yang bermotif Indische (kolonial belanda) 
dan Chinesche (Cina). Sedangkan usia bangunan 
diperkirakan berkisar antara 60 tahun hingga ada 
yang lebih dari 100 tahun.

Pada masa sekarang, saat himpitan ekonomis 
sangat berat, pelestarian cagar budaya baik yang 
berupa bangunan maupun yang berwujud cagar 
budaya lepas mungkin terancam. Bagi warga yang 
tidak mempunyai kemampuan ekonomi yang cukup 
untuk merawat bangunan tersebut, seringkali 
berniat untuk merobohkan bangunan tersebut dan 
menggantikannya dengan bangunan baru yang lebih 
menguntungkan. Belum lagi, banyaknya alih fungsi 
bangunan mulai dari rumah sakit, ruko, bank, toko 
buku, spa, outlet, dan masih banyak lagi.

Sesuai dengan amanat dari UU no 11 tahun 
2010 tentang cagar budaya, bahwa setiap orang 
pemilik cagar budaya wajib melakukan pemeliharaan 
dan perawatan terhadap cagar budaya miliknya 
tersebut. Seperti tercantum dalam pasal 75, ayat 1 
Yang berbunyi “setiap orang wajib memelihara cagar 
budaya yang dimiliki dan/atau dikuasanya”.  

Namun demikian, hendaknya konservasi yang 
dilakukan oleh masyarakat tetap mengacu pada 
ketentuan yang berlaku. Hal ini perlu diketahui agar 

“ Konservasi Publik ” :
Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan Tinggalan Budaya

Oleh : 
R. Wikanto Harimurti, S.Si. , M.A. *
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upaya perawatan dan pemeliharaan bangunan atau 
benda cagar budaya tersebut, tidak menyimpang atau 
bahkan merusak dan mengancam kelestariannya. 
Seperti diamanahkan dalam Undang-undang No 11 
tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pasal 76 ayat 3, 
yang berbunyi “perawatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dilakukan dengan pembersihan, 
pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan 
memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, 
bahan, dan/atau tehnologi cagar budaya”

Istilah pelestarian seperti yang sebutkan 
dalam Undang-undang tersebut, pada pasal 1 
ayat 23, bermakna kontekstual, upaya dinamis 
yang dilakukan untuk melestarikan Cagar Budaya 
dengan cara mengembangkan, melindungi, 
dan memanfaatkannya. Secara sederhana yang 
dimaksud dengan istilah upaya dinamis adalah usaha 
yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Jadi 
pelestarian dimaksudkan juga dengan memanfaatkan 
dan mengembangkan cagar budaya tersebut, 
sehingga keberadaannya akan tetap eksis dalam 
waktu yang lama. Menurut Daud Aris Tanudirja, yang 
dikutip dalam paparannya pada waktu Pendidikan 
dan pelatihan tenaga konservasi tingkat menengah, 

“Jadi, pada hakaketnya pelestarian adalah 
upaya agar suatu karya budaya tetap berada atau 
kembali berada dalam konteks budaya yang masih 
hidup (konteks sistem), melalui proses pakai ulang, 
daur ulang, dan reklamasi/revitalisasi”

Berikut ini adalah beberapa poin penting tentang 
dasar-dasar konservasi secara umum.

Konsep dasar konservasi: (Samidi, 2001) :

-	 pencegahan

-	 penanggulangan (penanganan/perawatan)

Tindakan konservasi :

-	 langkah preventif (konservasi preventif)

-	 langkah kuratif (konservasi kuratif)

Konservasi berdasarkan sasaran/target :

-	 Konservasi aktif

Konservasi aktif yaitu segala tindakan konservasi 
yang dikenakan langsung ke bendanya.

-	 Konservasi pasif

Konservasi pasif adalah tindakan konservasi 
yang tidak secara langsung dikenakan ke 
bendanya tetapi tindakan konservasi dilakukan 
dalam bentuk pengendalian lingkungan.

Konservasi berdasarkan bahan dan peralatan :

-	 Konservasi tradisional (prakonstruksi dan 
pascakonstruksi)

Konservasi yang menggunakan bahan dan 
peralatan tradisional dan biasanya berpatokan 
pada kearifan lokal, pengalaman dan 
pengetahuan masyarakat setempat.

Contoh : penggunaan campuran tembakau, 
cengkeh dan pelepah pisang dalam pengawetan 
kayu.

-	 Konservasi modern

Konservasi yang menggunakan bahan dan 
peralatan yang modern.

Prinsip-prinsip dalam konservasi BCB :

a. Prinsip Arkeologis

- keaslian bahan

- keaslian disain

- keaslian teknologi pengerjaan

- keaslian tata letak

- kontek hubungan bcb dengan benda lain

b. Prinsip Teknis

- efektif

- efisien

- aman

- bersifat ilmiah



48

Jurnal Widya Prabha 2013

Standar etika konservasi :

a. Respect for Integrity of Object

b. Competence and Fasilities

c. Single Standar

d. Suitability of Treatment

e. Principal of Reversibility

f. Limitations on Aesthetic Reintegration

g. Continued Self-Education

h. Auxiliary Personnel

2.  Partisipasi Masyarakat

Pada dasarnya masyarakat yang telah diberi 
kelonggaran atau kewenangan lebih untuk ikut serta 
dalam perawatan dan pemeliharaan cagar budaya/
warisan budayanya. Namun, agar perawatan dan 
pemeliharaan itu sesuai dengan kaidah yang berlaku 
dan didasarkan pada proses yang ilmiah, maka 
masyarakat hendaknya meminta bantuan, bimbingan 
teknis, atau asistensi pada instansi terkait dalam 
pelestarian cagar budaya seperti Balai Pelestarian 
Cagar Budaya pada tingkat provinsi, dan dinas-dinas 
kebudayaan pada tingkat kota atau kabupaten. 

Pendekatan partisipasif digunakan dalam 
pembangunan yang melibatkan atau mengikut 
sertakan masyarakat dan stakeholder dalam proses 
pembangunan. Proses ini mencakup dari perencanaan 
awal, penyusunan konsep dan implementasi 
sampai pada pengelolaan. Dalam proses ini aspirasi 
masyarakat dan inisiatif menjadi penting. Dengan 
pendekatan ini, masyarakat ditumbuhkan rasa 
memiliki dari lingkungan di mana mereka tinggal.

Ada dua hal yang perlu dilakukan, yaitu: 

-	 Penyadaran komunitas akan potensi dan 
kapasitas yang dimiliki yang memungkinkan 
untuk membangun diri dan lingkungan ke arah 
kehidupan yang lebih berkualitas yang dapat 
dilakukan dengan cara inventarisasi modal sosial, 
memperkuatnya serta mobilisasi masyarakat 
dan sumberdaya 

-	 Memungkinkan terjadinya sinergi peran 
peran lintas pelaku (multi stakeholder) untuk 
keberlanjutan sistem mata penghidupan 
(livelihood system) komunitas yang dapat 
dilakukan dengan cara membangun sistem 
jejaring

Beberapa prinsip yang perlu diikuti dalam 
pembangunan berbasis partisipasi masyarakat, yaitu:

-  Cakupan: semua pihak harus terwakili 

-  Kesetaraan dan kemitraan (equal partnership) 

-  Transparansi

-  Kesetaraan wewenang (sharing power / 

    equal powership) 

-  Kesetaraan tanggungjawab  (sharing  

   responsibility) 

-  Pemberdayaan (empowerment)

-  Kerjasama 

Berikut ini contoh partisipasi perawatan dan 
pemeliharaan bangunan cagar budaya/warisan 
budaya oleh masyarakat :

a.  Studi kasus rehabilitasi ndalem Puroloyo2

Latar belakang mengapa ndalem Puroloyo 
dijadikan contoh studi kasus dalam hal ini, 
yaitu nilai penting ndalem Puroloyo yang 
menjadikannya layak untuk dilakukan pemugaran, 
karena bangunan ini secara historis terkait dengan 
keberadaan Makam Imogiri. Terutama sekali 
Makam Imogiri Keraton Surakarta yang merupakan 
bagian dari Makam Imogiri secara keseluruhan. 
Rumah / ndalem Puroloyo merupakan tempat 
tinggal abdi dalem Keraton Surakarta dengan 
pangkat Bupati, hingga kini masih dijabat oleh 
KPH Soeryonegoro. 

Nilai-nilai yang terkandung dalam suatu 
bangunan cagar budaya, meliputi nilai asosiatif, 
nilai estetika, dan nilai informasi (Subroto, 2003). 
Ndalem Puroloyo yang mempunyai tipe rumah 
tradisional Jawa ini, mempunyai nilai keindahan 
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(estetika) yang dapat mendukung nilai ekonomi 
sehingga dalam skala yang lebih besar dapat 
menjadi ikon dalam pengembangan kebudayaan 
di wilayah Imogiri itu.

Proses interaksi dinamis kawasan Imogiri 
membentuk citra kawasan. Menurut Kevin Lynch 
(1969), ada beberapa komponen penanda citra 
kawasan, sebagai berikut :

- jejalur (path), yaitu jalan poros yang 
menghubungkan antara makam imogiri 
(sebagai main attraction) dengan Makam 
Banyusumurup, Makam Girilaya, pasar lama 
dan ndalem bupati juru kunci makam.

- batas (edges), batas-batas alam yang 
menonjol seperti gunung, sungai, dan 
bentang lahan lainnya.

- simpul (nodes), yaitu pertemuan jejalur pada 
suatu tempat/lokasi.

- segmen kawasan (districts), bagian-bagian 
wilayah kawasan imogiri. Yaitu kompleks 
Makam Pajimatan, kompleks Pasar Imogiri, 
kompleks Makam Banyusumurup dan Giriloyo

- tengeran (landmark), atau penanda kawasan. 
Merupakan bangunan atau tanda fisik 
kawasan yang menonjol. Antara lain : masjid 
dan Makam Pajimatan, ndalem Puroloyo, 
ndalem jurukunci makam, dan pasar 
tradisional3

Ndalem Puroloyo, rumah tradisional jawa 
bertipe joglo. Dengan komposisi pendopo pada 
bagian depan, pringgitan, dan ndalem ageng pada 
bagian belakangnya. Bagian pendopo ndalem 
Puroloyo adalah bangunan terbuka tanpa dinding 
dengan 4 soko guru (utama) yang menyangga 
tumpangsari, molo/nok, dan brunjung, 12 soko 
penanggap yang menyangga blandar, dan 10 
soko penitih. Pendopo ini memiliki bangunan 
kuncungan pada bagian depan dengan 4 tiang 

peyangga.  Pringgitan adalah ruang antara 
pendopo dengan ndalem ageng yang berada 
dibelakangnya. Sedangkan Ndalem Ageng (rumah 
utama) yang merupakan bangunan tertutup 
memiliki beberapa ruang yaitu, ndalem ageng, 
senthong kiwo, senthong tengah, senthong 
tengen, dan gadri.

Sebelum dilaksanakannya kegiatan 
rehabilitasi, ndalem ageng ini difungsikan 
sebagai tempat penampungan kayu-kayu bekas 
reruntuhan bangunan joglo.    

Gempa besar yang melanda Yogyakarta pada 
tanggal 26 Mei 2006 yang lalu, merobohkan 
bangunan kuncungan, Joglo, dan sebagian 
pringgitan pada Ndalem Puroloyo. Kerusakan 
yang ditimbulkannya sangat parah, yaitu selain 
merobohkan bangunan joglo, juga merusak 
gandhok tengen (bagian timur bangunan utama) 
yang berfungsi sebagai kantor abdi dalem. Selain 
itu akibat goyangan gempa, beberapa kayu 
penyusun struktur pendopo yang mengalami 
kerusakan struktur (pecah) dan retak. Selain itu, 
karena kurang memadainya tempat penyimpanan 
sementara kayu-kayu tersebut, juga menyebabkan 
kayu-kayu tersebut mengalami pelapukan 
sehingga perlu dilakukan penanganan yang sesuai 
dengan metode konservasi oleh ahlinya. 

1)  Penanganan Kerusakan

Berdasarkan jenisnya kerusakan pada 
bangunan Ndalem Puroloyo dapat digolongkan 
menjadi dua jenis. Yaitu : kerusakan material 
dan kerusakan struktural. Kerusakan material 
meliputi pengelupasan, pelapukan (perubahan 
sifat kimia dan fisika matrial, misal rapuh), dan 
pengeroposan. Kerusakan struktural meliputi 
patah, retak, dan hilang. 

Akibat kerusakan tersebut, maka 
penanganan kerusakan yang telah dilakukan 
pada kegiatan rehabilitasi Ndalem puroloyo 
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tersebut adalah sebagai berikut :

-	 Pengelupasan

Pengelupasan cat terjadi hampir pada 
seluruh bagian bangunan, misalnya soko 
guru, blandar, tumpangsari, pamidhangan, 
soko penanggap, dan soko penitih. 

Penanganan yang dilakukan adalah dengan 
mengupas bagian-bagian tersebut dengan 
menggunakan pain remover hingga bersih, 
dan setelah bersih dilakukan pengecatan 
ulang.  Dari hasil pengamatan di lapangan, 
ditemukan 3 lapis cat pada bagian blandar 
dan tumpang sari. Diperkirakan cat 
tersebut adalah hasil dari rehabilitasi yang 
dilakukan sebelumnya.  

lebih kuat. Jika pengeroposan terjadi lebih 
dari 40%, maka dilakukan penggantian 
secara keseluruhan.

-	 Patah/retak

Bagian-bagian bangunan yang patah/
retak. Contoh purus pada salah satu 
tumpangsari, disambung dengan kayu 
baru dan kemudian dikaitkan secara erat 
dengan shock. Namun karena berbagai 
pertimbangan baik teknis maupun 
arkeologis. Pada akhirnya keempat soko 
guru diganti menggunakan material yang 
baru.

-	  Hilang

 Beberapa bagian bangunan hilang, seperti 
blandar dan reng. Sehingga diganti dengan 

Gambar 1. 
Pengupasan cat 

pada blandar 
untuk melihat 
lapisan bagian 

dalam

Gambar 2. 
Kayu jati 

batangan untuk 
pengganti soko 

guru

-	 Pelapukan

Material yang ditemukan dalam kondisi 
yang sudah lapuk/rapuh kemungkinan 
disebabkan oleh proses penyimpanan 
(storage) yang tidak memadai (karena 
bersifat darurat) sehingga memicu 
kerusakan ini. 

-	 Pengeroposan 

Bagian bangunan yang keropos (contoh 
blandar). Dipotong, kemudian disambung 
dengan menggunakan kayu baru yang 

menggunakan yang baru. Demikian pula 
genteng pada seluruh atap joglo diganti 
dengan menggunakan genteng plat biji 
satu sekualitas mutiara. 

Sedangkan lantai pendopo yang semula 
floor semen diganti dengan tegel diamond 
setara kunci warna abu-abu.

2)  Pengawasan Arkeologis

a) Perkuatan pada tumpangsari dilakukan 
dengan memasang balok kayu melintang 
yang menghubungkan tumpangsari yang 
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paling atas. Perkuatan ini diperlukan 
karena overlay tumpang atau lapisan 
pada masing-masing tingkat tidak lebar, 
hanya berkisar 2-3 cm saja. Hal ini tidak 
memungkinkan untuk membuat kunci 
purusan atau gandamaru secara kuat. 
Namun demikian balok perkuatan tidak 
tampak jika dilihat dari bawah.

b) Pemberian tanda material baru, memakai 
paku pines tembaga dengan kode “imogiri-
puroloyo-2012”. Tanda ini dipasang 
pada kayu-kayu baru namun dengan 
memperhatikan aspek estetik sehingga 
tidak menyolok.

c) Penemuan dua buah umpak lama yang 
terbuat dari batu putih (tuff).  Satu 

merupakan lapisan lantai terdahulu 
yang asli, sedangkan pecahan genteng 
dimungkinkan merupakan “urug” dan 
keperluan peninggian lapisan. 

e) Ditemukannya tanda atau angka kalang, 
yang lazim ditemukan pada rumah 
tradisional jawa. Angka kalang ini 
biasanya digambarkan atau dituliskan 
pada balungan rangka bangunan sebagai 
penanda arah empat mata angin yang 
meliputi 4:

(1) Narasunya, tempat/posisinya berada 
di sudut timur laut

(2) Ganeya,  tempat/posisinya berada di 
sudut tenggara

(3) Nurwitri, tempat/posisinya berada di 
sudut barat daya, dan

(4) Bya-bya, tempat/posisinya berada di 
sudut barat laut

Gambar 3. 
Umpak lama 
yang terbuat 

dari batu 
putih

Gambar 5. 
Ganeya pada 
tumpangsari

Gambar 4. 
Tanda Nurwitri 

pada bagian 
tumpangsari

buah ditemukan dalam keadaan utuh, 
sedangkan yang lain sudah dalam kondisi 
rusak (pecah). Umpak lama ini ditemukan 
pada saat penggalian lantai untuk 
keperluan pemasangan pondasi dan sloof 
beton.

d) Lantai pendopo sebelum dilakukan 
rehabilitasi, terdiri dari 2 lapis, yaitu 
lapisan bawah tersusun dari bata dan 
lapisan bagian atasnya terdiri dari pecahan 
genteng.  Lapisan bata diperkirakan 
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f) Temuan tulisan huruf jawa pada 
blandar pringgitan. Ditemukan pada 
saat penyambungan kayu lama dengan 
kayu baru. Dari pembacaan huruf jawa 
tersebut, terbaca “lor kulon” yang artinya 
utara-barat (barat laut).

Gambar 6. 
temuan tulisan 

jawa pada 
blandar

3) Kesimpulan Dari Kegiatan Rehabilitasi Ini

Rehabilitasi ndalem Puroloyo  adalah salah 
satu usaha pelestarian warisan budaya yang 
rusak. Dalam pelaksanaan rehabilitasi tersebut, 
perlu memenuhi kaidah-kaidah pelestarian 
arkeologis yang berlaku, yaitu keaslian bentuk, 
bahan, gaya, tataletak, dan cara pengerjaan. 
Hal ini sesuai dengan Undang-undang cagar 
budaya no 11 tahun 2010 yang berlaku. 

 Ditemukannya artefak-artefak arkeologi 
selama pelaksanaan rehabilitasi, menunjukkan 
bahwa ndalem Puroloyo mempunyai nilai 
penting yang tinggi dalam hal nilai historis 
dan arkeologis. Selain itu, dengan penanganan 
yang tepat, temuan arkeologis tersebut dapat 
menambah nilai ekonomis dan edukasi bagi 
ndalem puroloyo itu sendiri. 

 Akhirnya, kerjasama antar instansi dalam 
penanganan, rehabilitasi, revitalisasi bangunan 
cagar budaya mutlak diperlukan sebagai tanda 
peningkatan kesadaran berbudaya masyarakat 
Indonesia. 

Berikut ini adalah gambar-gambar lain yang 
didapatkan pada saat pelaksanaan rehabilitasi 
ndalem Puroloyo :

Perkuatan pada 
tumpangsari 

(kayu cat merah 
= kayu baru)

Hasil akhir tum-
pangsari pada 
joglo ndalem 

puroloyo

Pengko-
dean untuk 

memudahkan 
pemasangan 
tumpangsari

Kegiatan 
pemasangan 
tumpangsari
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b.  Studi Kasus Partipasi Masyarakat dalam kawasan 
cagar budaya Paneleh, Surabaya.

Dalam jurnal ini, penulis melakukan analisa 
terhadap tingkat partisipasi masyarakat di daerah 
Paneleh Surabaya dalam upayanya melestarikan 
kawasan tersebut.  Sebagai latar belakang 
budayanya adalah kawasan Paneleh. 

Kampung Peneleh merupakan kawasan asli 
Kota Surabaya yang lahir pada zaman Kerajaan 
Singasari dan telah ditetapkan sebagai lingkungan 
cagar budaya. Berkembangnya bagian tengah 
Kota Surabaya perlahan telah menggeser 
permukiman lama menjadi aktivitas bisnis, salah 
satunya adalah Kampung Peneleh. Meningkatnya 
intensitas kegiatan komersial seperti perdagangan 
dan perkantoran, menyebabkan kawasan 
kampung kuno Peneleh semakin lama semakin 
terdesak oleh bangunan-bangunan baru yang 
lebih memiliki nilai ekonomis6.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan 
rasionalistik dan bersifat deskriptif analitis. Teknik 
pengumpulan data pada penelitian ini adalah 
melalui observasi (pengamatan di lapangan), 
pengisian kuesioner oleh masyarakat di wilayah 
studi, dan studi pustaka. Dalam menentukan 
responden kuesioner adalah menggunakan teknik 
non-probability sampling dan accidental sampling. 
Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. 
Data yang diperoleh dari sampel masyarakat 
ini akan digunakan untuk mengidentifikasi 
karakteristik partisipasi masyarakat dalam 
pelestarian kawasan cagar budaya di Kampung 
Peneleh.

Dalam penelitian, kawasan paneleh dibagi 
menjadi 3 tipologi perubahan berdasarkan 
perubahan fisik dan lingkungannya. Perubahan 
ini dipengaruhi oleh karakteristik partisipasi 
masyarakat didalamnya pada pelestarian cagar 
budaya. Dan hasil yang diperoleh pada penelitian 
itu adalah sebagai berikut :

-	 Kriteria partisipasi masyarakat pada Tipologi 
Perubahan Sedang, meliputi wilayah Embong 
Purnomo dan Undaan Kulon ini adalah adanya 
pengurus harian cagar budaya bekerja sama 
dengan pemerintah dan komunitas peduli 
cagar budaya dengan kegiatan berupa diskusi 
warga secara rutin.

-	 Kriteria partisipasi masyarakat pada Tipologi 
Perubahan Kecil, meliputi wilayah Kampung 
Plampitan ini adalah adanya penyuluhan 
dalam rangka peningkatan pemahaman 
tentang cagar budaya dan peran masyarakat 
dalam penyusunan kebijakan terkait 
pelestarian cagar budaya.

-	 Kriteria partisipasi masyarakat pada Tipologi 
Tidak Ada Perubahan, meliputi wilayah 
Kampung Pandean ini adalah adanya jaring 
aspirasi masyarakat oleh pemerintah yang 

Tanda kayu/
material baru 

pada sokoguru.

Tanda kayu/
material baru 

pada soko pen-
anggap
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rutin dilakukan dan diperhitungkannya 
peran masyarakat dalam memutuskan suatu 
kebijakan pelestarian

kemudian masjid ini dipindahkan ke lokasi yang 
sekarang, Jalan Soeprapto, Bengkulu.

c.  Studi Kasus Pengelolaan Masjid Jami Bengkulu.

1) Sejarah Pembangunan

Peta Tipologi perubahan fisik dan lingkungan 
kawasan cagar budaya kampung Paneleh.

Masjid Jami ini sangat terkenal di Bengkulu 
karena selalu diasosiasikan dengan Ir. Soekarno, 
salah seorang Proklamator Indonesia, walaupun 
sebenarnya masjid ini sudah berdiri jauh sebelum 
kedatangan Ir. Soekarno ke Bengkulu. Menurut 
catatan sejarah, masjid ini awalnya didirikan di 
daerah kelurahan Kampung Bajak, Bengkulu, 
dekat lokasi pemakaman Sentot Ali Basya, teman 
seperjuangan Pangeran Diponegoro. Namun, 

Diperkirakan, Masjid Jami Bengkulu didirikan 
pada abad ke-18 M, dengan bentuk yang 
sangat sederhana. Pada tahun 1930, sejarah 
pergerakan kemerdekaan di Indonesia ditandai 
oleh banyaknya pengasingan atau pembuangan 
tokoh-tokoh pergerakan nasional, sebagai akibat 
kebijakan politik Gubernur Jenderal Belanda saat 
itu, De Jonge yang lebih reaksioner. Perkumpulan 
dan rapat sama sekali tidak diperbolehkan, 
dan bagi yang melanggar, hukumannya adalah 
pengasingan. Sebagai salah seorang tokoh 
pergerakan, Ir. Soekarno termasuk tokoh yang 
ditangkap dan diasingkan Belanda karena 
melakukan rapat di Bandung pada tahun 1930. 
Pada awalnya, ia diasingkan ke Ende, Flores, 
tapi kemudian dipindahkan ke Bengkulu sekitar 
tahun 1938. Inilah awal persentuhan Ir. Soekarno 
dengan masjid tua ini.

Selama menjalani masa pengasingan di 
Bengkulu, Ir. Soekarno memanfaatkan waktunya 
dengan mengajar di sekolah Muhammadiyah 
Bengkulu. Sebagai seorang insinyur sipil, ia juga 
berinisitaif untuk merenovasi masjid tua yang 
sudah bocor dan sering becek pada musim hujan. 
Menurut masyarakat setempat, renovasi masjid 
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ini didanai secara swadaya oleh masyarakat. 
Bahan material bangunan diambil dari Desa Air 
Dingin, Rejang Lebong, Bengkulu Utara.

2) Lokasi

Masjid Jami Bengkulu terletak di Jalan 
Soeprapto, Bengkulu, Indonesia.

ihsan. Masjid ini juga dihiasi dengan ukiran ayat 
Al-Quran dan pahatan berbentuk sulur dengan cat 
warna kuning emas gading.

Bangunan masjid terdiri dari tiga bagian: 
ruang utama untuk shalat, serambi masjid dan 
tempat berwudlu. Bangunan utama berukuran 
14,65x14,65 meter, dilengkapi dengan tiga buah 
pintu masuk. Di dalam bangunan utama tersebut, 
terdapat mihrab berukuran lebar 1,60 meter dan 
panjang 2,50 meter. Pada sebelah kanan mihrab, 
juga terdapat mimbar dengan corak Istanbul. 
Pada bagian atapnya terdapat dua buah kubah 
dari seng aluminium. Untuk naik ke atas mimbar, 
terdapat empat buah anak tangga. 

3) Luas

Luas bangunan utama masjid ini 14,65x14,65 
m, sedangkan luas serambinya adalah 11,46x7,58 
m.

4) Arsitektur

Ketika pertama kali dibangun, Masjid Jami 
ini hanya menggunakan konstruksi kayu beratap 
rumbia. Konstruksi bahan masjid dari material 
yang cepat lapuk tersebut menyebabkan masjid 
juga cepat mengalami pelapukan, sehingga 
sering bocor dan becek pada musim hujan. 
Bangunan masjid yang ada sekarang merupakan 
hasil rancangan Ir. Soekarno, dengan mengubah 
beberapa bagian bangunan masjid. Bagian 
yang dipertahankan adalah dinding dan lantai. 
Tapi dinding tersebut ditinggikan lagi 2 meter 
dan lantainya 30 cm, sehingga lebih tinggi dari 
sebelumnya. Sedangkan bagian yang dirancang 
ulang oleh Ir. Soekarno adalah atap dan tiang 
masjid. Atap masjid rancangan baru ini berbentuk 
tiga lapis yang melambangkan iman, Islam dan 

Di luar bangunan utama, terdapat serambi 
yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran 
11,46x7,58 meter. Di luar serambi, terdapat 
sebuah bedug yang berdiameter 80 cm. Bangunan 
lainnya yang melengkapi masjid adalah tempat 
berwudlu yang berbentuk persegi panjang, 
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berukuran 8,80x5,55 meter, dengan konstruksi 
dari batu biasa dan batu karang. Terakhir, 
sebagaimana masjid-masjid lainnya di Indonesia, 
Masjid Jami ini juga dilengkapi dengan halaman 
yang cukup luas. Saat ini, halaman tersebut telah 
dilengkapi pagar besi dengan pilar dari batu. Pada 
halaman tersebut, juga terdapat banyak pohon 
dan tanaman yang rindang dan indah, sehingga 
udara di sekitar masjid terasa sejuk dan segar.  

5) Renovasi

Menurut ingatan masyarakat setempat, 
Masjid Jami ini telah tiga kali direnovasi, namun, 
catatan lengkap mengenai proses renovasi 
tersebut belum didapat.

Saat ini, Masjid Jami ini dikelola dan 
dipelihara oleh suatu yayasan / takmir khusus. 
Menurut data pada BPCB Jambi, dalam riwayat 
perjalanan konservasi Masjid Jami, yayasan ini 
telah melakukan beberapa pengecatan ulang 
bangunan masjid. Setiap kali kegiatan renovasi 
atau pengecatan akan dilakukan, terlebih dulu, 
takmir berkoordinasi dengan pihak-pihak yang 
berwenang dalam pelestarian cagar budaya di 
Bengkulu, seperti Dinas dan BPCB Jambi. 

3. Peranan Lsm Dalam Konservasi Cagar Budaya Oleh 
Masyarakat

 Seiring dengan perkembangan ilmu dan 
pemahaman mengenai kebudayaan, maka tumbuh 
subur pula Lembaga Swadaya Masyarakat (Non 
Government Organization). Biasanya LSM tersebut 
mengawal suatu kawasan budaya tertentu, 
contohnya Yayasan Kanthil yang berlokasi di kawasan 
Kotagede, Forum Joglo, dan OPKP (Organisasi 
Pengelola Kawasan Pusaka) Kotagede. Jogja Heritage 
Society, yang daerah amatannya meliputi Kota 
Yogyakarta dan sekitarnya. Dan masih banyak lagi 
yang lainnya. Yayasan/Takmir Masjid Jami Bengkulu, 
yang mengelola dan memelihara bangunan Masjid 
Jami Bengkulu.

 LSM-LSM ini berperan sebagai mitra aktif 
pemerintah dalam pelestarian kebudayaan (saya 
sebut kebudayaan, karena sifatnya yang lebih luas dan 
umum). Adapun kegiatan-kegiatan nyata dilakukan 
oleh para LSM tersebut meliputi pendampingan 
asistensi dan memotivasi gerakan pelestarian 
kebudayaan di dalam masyakat. 

Penanganan spasial dan sosial-budaya- 
ekonomi di kawasan bersejarah dengan bertumpu 
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pada pemberdayaan komunitas yang berbudaya 
merupakan upaya pendekatan bottom-up untuk 
membangkitkan kembali vitalitas komunitas 
budaya untuk berkreasi di tengah masyarakat yang 
serba modern. Pilihan pendekatan ini sekaligus 
dimaksudkan pula untuk menciptakan kawasan 
bersejarah sebagai pusat kebudayaan dalam 
perspektif demokratis. Dengan demikian, diharapkan 
mampu menumbuhkan daya tahan budaya terhadap 
tekanan-tekanan modernisasi yang terjadi .

 Intinya adalah upaya pelestarian yang dilakukan 
haruslah berdampak pada meningkatnya kesadaran 
masyarakat akan pentingnya keberadaan bangunan-
benda cagar budaya sehingga masyarakatlah nanti 
yang akan lebih berperan serta, pemerintah tinggal 
mengayomi dan mengawasi sehingga tidak keluar 
dari koridor hukum yang berlaku tentang pelestarian.

Kasnowihardjo (2001) mengemukakan lebih 
spesifik beberapa potensi yang dimiliki benda cagar 
budaya yang merupakan objek arkeologi antara lain : 

a. Scientific research, maksudnya bahwa tinggalan 
arkeologi tidak hanya untuk memenuhi 
kepentingan disiplin ilmu arkeologi ataupun para 
arkeologi saja, tetapi berbagai disiplin ilmu lain 
pun dapat memanfaatkan bagi pengembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai contoh 
bangunan candi, masjid, dan makam kuno, 
dapat pula dijadikan objek penelitian bagi para 
ahli bidang teknik baik sipil ataupun arsitektur.

b. Creative arts, bahwa tinggalan arkeologi dapat 
juga dijadikan sebagai sumber inspirasi para 
seniman, sastrawan, penulis, maupun fotografer, 
dan tinggalan  arkeologi tersebut sekaligus 
dijadikan sebagai objek kreatifitasnya.

c. Education, tinggalan arkeologi terutama yang 
bersifat monumental ataupun yang sudah 
dimuseumkan, mempunyai peranan penting 
dalam pendidikan bagi anak-anak sekolah dan 
generasi muda, yaitu dalam upaya menanamkan 

rasa cinta dan bangga terhadap kebesaran 
bangsa dan tanah airnya.

d. Recreation and tourism, salah satu bentuk 
pemanfaatan tinggalan arkeologi ialah sebagai 
objek wisata dan tempat-tempat rekreasi yang 
sehat dan positif. Tempat – tempat wisata seperti 
tersebut apabila perlu dapat dijual dengan 
retribusi yang tinggi, karena merupakan tempat 
atau lokasi yang langka, bahkan mungkin satu-
satunya tempat di dunia.

e. Symbolic representation, maksudnya bahwa 
tinggalan arkeologi kadang-kadang berfungsi 
sebagai gambaran secara simbolis bagi 
kehidupan manusia, terutama bagi yang 
mempercayainya, sebagai contoh beberapa 
panel relief Karmawibangga yang ditemukan di 
Candi Borobudur yang menggambarkan hukum 
karma, yaitu hukum sebab akibat tentang 
kehidupan manusia antara waktu di dunia dan di 
akhirat.

f. Legitimation of action, keberadaan tinggalan 
arkeologi dapat dijadikan sebagai alat untuk 
melegitimasi suatu kondisi tertentu.

g. Sosial solidarity and integration, keberadaan 
tinggalan arkeologi dapat memotivasi suatu 
solidaritas sosial dan integrasi yang kuat dalam 
suatu masyarakat.

h. Monetary and economic gain, objek tinggalan 
arkeologi yang sifatnya langka dan unik serta 
dapat berfungsi sebagai objek wisata budaya 
seperti yang telah disebutkan diatas, jelas akan 
mendatangkan keuntungan terutama bagi 
daerah ataupun masyarakat disekitarnya. 

Paparan di atas semakin mempertegas bahwa 
pemeliharaan dan perawatan dalam lingkup 
pelestarian itu sangatlah penting, bahkan kaitannya 
dengan pemanfaatan benda cagar budaya, upaya 
pelestarian ini tetap harus dikedepankan sehingga 
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tidak menimbulkan dampak negatif yang nantinya 
akan kita sesali.

Semoga tulisan singkat yang masih perlu 
pembenahan ini, dapat menumbuhkan motivasi, dan 
membuka wawasan dalam melakukan perawatan 
terhadap warisan budaya milik masyarakat luas.  
Dan karena tahun 2013 adalah tepat 100 tahun 
Pergerakan Purbakala di Indonesia, maka tidak ada 
kata terlambat untuk mengucapkan Selamat Ulang 
Tahun ke-100 dan “Semoga Tetap Jaya Purbakala 
Indonesia !”
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I.  Pesanggrahan Tamansari Sebagai Objek Wisata

a.  Lingkungan Kepariwisataan dan   
Perkembangannya

Kondisi kepariwisataan yang meliputi pasar 
pariwisata, produk, dan penyedia jasa pariwisata 
selalu bersifat dinamis. Kondisi dinamis tersebut 
menyebabkan perkembangan kepariwisataan 
selalu mengalami perubahan dan pergeseran. 
Pergeseran tersebut dipengaruhi oleh tren pasar 
kepariwisataan. Kecenderungan yang terjadi pada 
dasarnya merupakan produk dan jawaban terhadap 
penyesuaian keinginan pasar (market driven) 
dalam kepariwisataan. Tren pasar terjadi yaitu dari 
bersifat massal (mass tourism) ke arah minat khusus 
(special interest tourism), serta adanya selera ke 
arah produk-produk pariwisata yang bernuansa 
kebudayaan, keunikan etnik, dan pentingnya upaya 
konservasi. Tidak mengherankan apabila kunjungan 
wisatawan terkonsentrasi kepada objek wisata 
alam dan khususnya budaya. Objek tersebut dapat 
dikatakan menjadi tujuan utama (primer) di daerah-
daerah di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan 
interaksi dinamis antara kepariwisataan dengan 
aspek kebudayaan dan upaya konservasinya. Di 
satu sisi ketiga aspek itu dapat mengandung nilai 
yang bertentangan, tetapi apabila dikelola secara 
berkelanjutan dapat bermanfaat untuk masa 
sekarang dan generasi yang akan datang (ICOMOS, 
2002). Hal ini juga sesuai dengan arah pengembangan 
pariwisata di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa 
Yogyakarta yang digariskan oleh Direktorat Jenderal 
Pariwisata/UNESCO/UNDP (Dirjen Pariwisata, 

1992/1993). Orientasi kepariwisataan yang sesuai 
dengan hal itu bukan dengan model pertumbuhan, 
tetapi model berkelanjutan (Disbudpar, 2002).

Pada masa depan tren kunjungan ke 
objek wisata budaya akan semakin besar, baik 
wisatawan asing maupun Nusantara. Penyedia 
jasa kepariwisataan tentunya harus responsif 
dan menyesuaikan terhadap kondisi pergeseran-
pergeseran dan tren ini. Responsif dan penyesuaian 
ini dalam hal melihat koherensi antara karakteristik 
produk wisatanya  dengan tren yang terjadi. Kondisi 
komprehensif ini sesungguhnya merupakan tren 
yang menguntungkan kepariwisataan di Kawasan 
Keraton pada umumnya dan Pesanggrahan 
Tamansari khususnya. Mengingat nilai penting 
dan potensi utama kepariwisataan di lingkungan 
ini adalah mengekspose dan mempresentasikan 
terhadap aspek-aspek kesejarahan, keunikan, dan 
identitas budaya, baik yang berwujud (tangible) 
maupun tidak berwujud (intangible). Oleh karena 
itu, pergeseran tren tersebut di atas juga sangat 
tepat dan berdampak positif dengan karakteristik 
kepariwisataan di lingkungan Tamansari khususnya 
yang produk dan nilai jualnya sesuai dengan 
karakteristik tren pasar tersebut.

b.  Pesanggrahan Tamansari Dalam Konteks 
Kepariwisataan Keraton

Kawasan Keraton (nJeron Benteng) merupakan 
salah satu sasaran utama kunjungan wisata budaya 
di Daerah Istimewa Yogyakarta. Di kawasan tersebut 
terdapat beragam aset potensial kepariwisataan, 
antara lain: Keraton Kasultanan, Pesanggrahan 

Pemanfaatan Pesanggrahan Tamansari Yogyakarta :
Peluang dan Tantangannya

Oleh: 
Ign. Eka Hadiyanta, M.A. *
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Tamansari, kemudian ada beberapa objek yang 
potensial  lain, yaitu Dalem-dalem Pangeran sekitar 
Keraton,  Rumah-rumah Tradisional, Masjid Keraton 
(Masjid Gedhe Kauman,  Masjid Selo Panembahan, 
Masjid Suronatan Keben, dan Masjid Saka Tunggal), 
serta potensi pendukung lingkungan, art shop, Pasar  
Tradisional Ngasem dan sentra gudeg di Wijilan.

Di dalam kawasan tersebut potensi Tamansari 
merupakan objek wisata yang mempunyai keunikan 
tersendiri ditinjau dari sisi karakteristik situs 
maupun lingkungannya. Karakteristik tersebut 
menjadi alternatif tawaran yang menjadi daya tarik 
utama. Lingkungan dan gaya arsitekturnya yang 
impresif  atau mengesankan  sangat mendukung 
untuk memberikan intepretasi bagi pengayaan 
pengalaman budaya wisatawan, baik wisatawan 
nusantara maupun mancanegara. Pada tahun 
2012 rata-rata wisatawan yang mengunjungi 
Situs  Pesanggrahan Tamansari baik nusantara 
maupun mancanegara, menurut data yang ada 
prosentasenya mencapai 10% (Disbudpar Kota, 
2012, BPCB DIY, 2012). Hal itu diperbandingkan 
dengan tingkat kunjungan wisatawan ke objek 
wisata budaya Prambanan, Keraton, dan KR. Baka. 
Oleh karena itu, posisi Tamansari sangat penting 
untuk menjadikan Kawasan Keraton menjadi daerah 
tujuan wisata budaya. Kondisi tersebut mengingat 
posisi atau tata letak Tamansari yang strategis yaitu 
berada di dalam benteng atau barat daya Keraton.

2.  Produk Wisata

b.  Atraksi: Daya Tarik Wisata di Tamansari

Atraksi wisata pada dasarnya  mempunyai 
koherensi dengan upaya bagaimanakah dapat 
mendatangkan wisatawan di Tamansari. Hal 
ini terkait dengan eksistensi situs tersebut (site 
attraction) dan atraksi pertunjukan (event attraction) 
yang diadakan sebagai daya tarik wisata. Di sisi lain 
juga bagaimanakah kesiapan masyarakat sekitar 
untuk menjadi pelaku atau aktor utama (subjek) di 

dalam kepariwisataan kawasan tersebut, sehingga 
tidak sekedar menjadi penonton dan “pelengkap 
penderita” (objek) di rumah mereka sendiri. 
Sejauhmana potensi mereka dapat bersimbiosis 
dengan keberadaan situs tersebut. 

1)  Atraksi Fisik (Site Attraction)

Eksistensi situs Tamansari sebagai daya tarik 
utama, sehingga harus “dikemas” dan ditampilkan  
secara  komprehensif. Sebagai karya agung 
Hamengku Buwana I, eksistensinya harus dapat 
dinikmati, dimengerti, dan dipahami wisatawan. 
Kondisi situs tersebut sekarang sudah tidak utuh 
lagi, dari 59 gugusan bangunan kira-kira tinggal 
21 gugusan bangunan yang masih dapat dikenali. 
Oleh karena itu, gugusan mana yang masih 
utuh, runtuh, maupun tinggal puing-puing atau 
reruntuhan akan menjadi sasaran kunjungan.

Area Gedong Sekawan, tampak di latar belakang ger-
bang menuju Pasiraman Umbul Binangun

Sumber: Post Card

Gugusan bangunan di Tamansari yang masih 
dapat dikunjungi dan dilacak keberadaannya 
antara lain :

-	 Gapura Agung, Halaman Lopak-lopak, 
Pasiraman Umbul Binangun, Gedong 
Sekawan, Gapura Panggung, Gedong 
Temanten, dan Gedong Pengunjukan di blok 
tengah.
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-	 Gedong Carik, Gedong Madaran, Reruntuhan 
Gedong Garjitawati, Gedong Ledoksari, 
Gedong Blawong, dan Gerbang Umbulsari di 
blok selatan.

-	 Sumur Gumuling, Pulo Kenanga (Pulo 
Cemethi), Pulo Panembung, Urung-urung, 
dan Pongangan di blok utara (Peksi Beri dan 
Timur).

Beberapa gugusan bangunan tersebut 
diperlukan upaya konservasi secara 
berkesinambungan dengan program-program 
pemeliharaan, perlindungan, pemugaran, dan 
preservasi, sehingga akan dapat tetap terjamin 
kelestariannya.

2)  Atraksi Non Fisik  (Event Attraction)

Atraksi pertunjukan sebagai penunjang dan 
dapat berinteraksi dinamis dengan eksistensi 
situs. Artinya, bahwa event-event yang ada tidak 
bertentangan dengan aspek pelestarian situsnya, 
tetapi terjadi interaksi saling menguntungkan.

Festival Makanan Tradisional, Festival nJeron 
Beteng, dan Pameran Batik. Akan tetapi, atraksi-
atraksi tersebut di Tamansari belum menjadi acara 
yang terjadwal secara rutin dan teratur.

Pertunjukan seni tari di Pasiraman Umbul Binangun, 
Tamansari, karya kareografi arsitektural B. Ciptoning 

dan Indromartono
Sumber: Dokumen ISI

Event performing arts di Umbul Binangun, Tamansari 
pada malam hari. Sebuah alternatif pertunjukan yang 

perlu dikembangkan
Sumber: Post Card

Bahkan diharapkan akan menumbuhkan 
apresiasi masyarakat mengenai pentingnya 
pelestarian. Event yang dilakukan antara lain: 
Koreografi seni tari arsitektural oleh ISI (Institut 
Seni Indonesia): yaitu Tari Greget Tamansari dan 
Tamansari “Mangsa Rendheng”, Heritage Trail, 

b.  Aksesibilitas

Akses jalan yang representatif merupakan 
fasilitas untuk mempermudah wisatawan 
berkunjung ke objek wisata. Akses-akses jalan yang 
menuju ke kawasan Tamansari mempunyai arti 
penting, dalam hal ini apakah wisatawan mengalami 
kesulitan untuk mengunjungi situs. Akses jalan yang 
ada di kawasan tersebut memberi kemudahan untuk 
menuju satu objek ke objek lainnya. Aksesibilitas 
dari Keraton ke arah Tamansari dapat melalui 
Regol Magangan sangat mudah terjangkau. Bahkan 
untuk berjalan kaki melalui Jl. Magangan Kulon – Jl. 
Taman – Tamansari dapat ditempuh hanya dengan 
waktu kira-kira 10 menit. Dari Alun-alun Utara rute 
kunjungan dapat melalui :  1) Jl. Kauman – Gerjen – 
Jl. Ngasem – Jl. Palawijan – Jl. Taman – Tamansari. 
2) Jl. Ratawijayan – Jl. Ngasem – Jl. Palawijan – Jl. 
Taman – Tamansari. Sedangkan dari Terminal 
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Ngabean dapat melalui Jl. Gendingan – Jl. Kadipaten 
– Jl. Ngasem – Jl. Taman – Tamansari. Dari arah 
selatan Plengkung Gading – Alun-alun Selatan – Jl. 
Ngadisuryan – Jl. Taman – Tamansari.

c.  Amenitas

Amenitas menjadi bagian pelayanan kepada 
wisatawan, yakni meliputi juga berbagai fasilitas 
penunjang. Penunjang layanan yang berada di 
situs Tamansari dan lingkungannya, belum lengkap 
sebagaimana di Keraton. Secara rinci fasilitas 
pendukung yang ada antara lain:

-	 Sistem layanan informasi

Sistem layanan informasi kepada wisatawan di 
Tamansari masih sangat sederhana dan belum 
memadai sebagai sebuah pusat layanan. 
Pada prinsipnya sebuah pusat layanan dapat 
memberikan informasi yang dibutuhkan 
wisatawan, baik signed, buku, brosur, leaflet, 
guide map, audio dan visual. Mengingat 
belum representatif maka wisatawan belum 
mendapatkan informasi yang maksimal, 
karena hanya dari penjelasan guide dan papan 
peta otentik situs. Ada kesan wisatawan untuk 
mendapatkan informasi “satu-satunya” harus 
menggunakan jasa pramuwisata (guide)

-	 Tempat penjualan tiket

Tempat penjualan tiket di Tamansari ada satu 
yaitu di Gedong Temanten sisi utara. Harga tiket 
untuk wisatawan mancanegara Rp 10.000,- dan 
wisatawan nusantara Rp 4.000,- dan kamera 
foto-video Rp 1.000,-. Dari sisi harga masih 
jauh dari standar ideal untuk situs Tamansari 
yang biaya pemeliharaan dan pemugarannya 
sangat besar. Apalagi di blok utara sekitar 
Sumur Gumuling dan Pulo Kenanga belum ada 
tiket tanda masuk situs, sehingga masih belum 
maksimal dalam pengelolaan kepariwisataan. 
Di blok utara ini juga menjadi sasaran 

kunjungan wisatawan yang potensial untuk 
dikaitkan secara komprehensif dengan blok 
tengah dan selatan.

-	 Toilet/MCK

Keberadaan toilet yang ada jumlahnya 2 (dua) 
buah dan terletak di halaman Gedong Sekawan, 
Tamansari sisi utara. Letaknya strategis yaitu 
mudah diketahui wisatawan, tetapi secara 
arkeologis dan tata ruang keberadaan toilet di 
tempat tersebut terlihat cukup mengganggu 
original setting di halaman Gedong Sekawan.

-	 Kios Cenderamata (souvenir shop) oleh 
masyarakat

Kios cenderamata secara khusus tidak ada di 
lingkungan situs Tamansari. Kios cinderamata 
yang ada di Tamansari merupakan sebuah 
potensi masyarakat yang berkembang. 
Ada beberapa kios atau rumah warga yang 
dijadikan tempat jualan cinderamata, baik 
batik tradisional, painting, sungging wayang, 
bahkan kursus membatik. Cinderamata yang 
perlu diperhatikan yaitu yang memiliki konteks 
budaya dan corak khas lingkungannya. Oleh 
karena itu, harus memperhatikan beberapa 
hal, antara lain : jenis barang, kapasitas, lokasi, 
harga, dan kualitasnya (Suyitno, 2001: 20)

-	 Tempat parkir

Tempat parkir di Tamansari masih sangat 
terbatas, yaitu menempati lahan badan jalan 
antara Gerbang Kenari sampai dengan batas 
sebelah timur loket masuk. Sempitnya lahan 
tidak dapat menampung kendaraan roda 
empat dalam jumlah yang banyak, di samping 
itu untuk kendaraan roda enam melakukan 
droping wisatawan di Jl. Taman (sisi luar 
Gerbang Kenari), kemudian parkirnya di 
pertigaan Sompilan yaitu sebelah timur Pasar 
Ngasem atau di depan Dalem Pakuningratan.
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-	 Sarana telekomunikasi 

Sarana ini, baik telepon maupun internet 
secara khusus belum menjadi bagian fasilitas 
yang diusahakan oleh manajemen wisata di 
Tamansari. Akan menjadi daya tarik apabila 
di lingkungan situs terdapat sarana internet 
yang dapat diakses oleh wisatawan. Dahulu 
pada saat warung telekomunikasi masih 
efektif sarana ini menjadi usaha oleh warga.  
Akan tetapi, sekarang wisatawan cenderung 
menggunakan sarana pribadi masing-masing.

3.  Pasar Wisata

a.  Profil Pengunjung

Dilihat dari keseluruhan objek wisata budaya di 
Daerah Istimewa Yogyakarta, Tamansari menempati 
urutan ke-3 (tiga) setelah Prambanan dan Keraton 
Yogyakarta. Hal itu baik untuk wisatawan manca 
negara maupun wisatawan nusantara.

1)  Wisatawan Nusantara

Wisatawan Nusantara yang berkunjung 
ke Tamansari dari berbagai lapisan, baik 
umum, TK, Pelajar SD, SMP, SMA, Mahasiswa, 
dan instansional. Kunjungan wisatawan dari 
tahun ke tahun mengalami fluktuasi dan sejak 
tahun 2000 cenderung mengalami penurunan. 
Kecenderungan ini dipicu adanya krisis ekonomi 
multi dimensi. Bulan Juli, Oktober, dan Desember 
merupakan masa dimana kunjungan mengalami 
peningkatan, hal ini merupakan masa liburan 
sekolah.

2)  Wisatawan Mancanegara

Wisatawan mancanegara yang berkunjung 
ke Tamansari seperti halnya wisatawan Nusantara 
juga mengalami fluktuasi dan cenderung 
mengalami penurunan dan sejak tahun 2000 
mengalami penurunan. Kecenderungan itu 
dipicu adanya jaminan faktor keamanan dan 
kekhawatiran kondisi keamanan (travel warning). 

Untuk bulan Juli khsususnya merupakan masa 
mengalami peningkatan kunjungan. Mulai pada 
tahun 2010 terjadi kondisi yang stabil sejalan 
dengan ancaman terorisme yang berkurang.

b.  Profil Kunjungan

Berdasarkan pengamatan lapangan gambaran 
kualitatif mengenai kunjungan ke Tamansari dan 
keterangan bagian tiket Tamansari, sebagai berikut:

1)  Waktu kunjungan : jam 09.00 sampai dengan jam 
16.00 WIB

-	 Wisatawan perorangan konsentrasi 
kunjungan antara jam 10.00 sampai dengan 
14.00 WIB.

-	 Wisatawan berkelompok untuk wisatawan 
Nusantara antara jam 10.00 sampai dengan 
jam 12.00 WIB dan wisatawan manca 
negara jam 11.00 sampai dengan jam 12.00 
WIB.

2) Jumlah kunjungan menurut geografis yang 
dominan dari kebangsaan:

-	 Belanda, Jepang, dan Perancis

3) Cara berkunjung

-	 Wisatawan Nusantara : 
         berkelompok – perorangan
-	 Wisatawan mancanegara : 
         berkelompok – perorangan

4) Alasan berkunjung (psikografis)

-	 Wisatawan nusantara :  untuk memenuhi 
kepentingan sekolah yaitu studi wisata, 
melihat aneka macam kebesaran warisan 
budaya Keraton, legenda, adat, upacara 
tradisional, dan tradisi.

-	 Wisatawan mancanegara : keunikan, 
adat istiadat, budaya Jawa, karakteristik 
bangunan serta kawasannya, kerajinan 
khas, makanan tradisional, dan kesan 
keramahan.
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4.  Manajemen Kepariwisataan Tamansari

a.  Manajemen Kunjungan

Di dalam kepariwisataan Tamansari diperlukan 
manajemen kunjungan untuk memberikan 
kenyamanan pengunjung, kualitas pelayanan, dan 
pengaturan pengunjung di lingkungan tersebut. 
Dalam hal ini, ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan, antara lain:

-	 Optimalisasi layanan pengunjung : tiketing 
terpadu atau terusan, layanan pemandu.

-	 Optimalisasi mata rantai kunjungan.

-	 Sirkulasi pengunjung.

-	 Eksplorasi perspektif pengunjung terhadap 
image Tamansari untuk memunculkan tema-
tema pengembangan yang inheren dengan 
wisata budaya.

-	 Pengaturan pengunjung.

-	 Pendidikan pengunjung dengan melalui proses 
komunikasi untuk memperkaya intepretasi 
wisatawan itu sendiri. Kualitas kunjungan dan 
pengalaman berwisata.

Jumlah Wisatawan di Situs Tamansari Tahun 2012 - 2013

Peta Rute Kunjungan Wisata ke Tamansari

Wisata Reguler
Integrasi Kawasan Representasi Objek Historik 

Arkeologis
Wisata Komunitas

Berdampak langsung pada masyarakat di sekitar 
objek Tamansari

Wisata Minat Khusus Kemungkinan Demolisi
Kunjungan terbatas dan minat khusus
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Sket bangunan bertingkat 
dua yang berada di ten-
gah-tengah segaran, yaitu 
Pulo Kenanga, karya J. 
Jeakes 1815.  Dapat mem-
bawa imajinasi keagungan 
bangunan sebelum runtuh 
karena terjadi gempa be-
sar pada 10 Juni 1867 M

Gambar 
Perspektif 
Tamansari
Sumber : 
Dumarcay
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b.  Kelembagaan

Institusi pengelola kepariwisataan Tamansari 
yaitu Tepas Pariwisata Keraton, tugas pokok dan 
fungsinya masih terbatas untuk pelayanan penjualan 
tiket dan pelayanan wisatawan atau pramuwisata 
(guide). Semua kebijakan dan pengaturan 
kepariwisataannya yang mempunyai otoritas 
adalah di Tepas Pariwisata Keraton. Akan tetapi, 
di dalam pengelolaannya belum komprehensif di 
dalam satu rangkaian manajemen terpadu dengan 
kepariwisataan Keraton secara keseluruhan. Dengan 
demikian, masih bersifat sektoral dan parsial karena 
pengelolaan kepariwisataan berjalan sendiri-
sendiri, baik di Pagelaran, Kedhaton, Museum 
Kereta, dan Tamansari. 

5.  Program Pengembangan

a.  Analisis Pengembangan: Pendekatan SWOT

Bagaimanakah kekuatan – kelemahan potensi 
(strengh – weakness), hal ini merupakan faktor 
internal yang dimiliki di dalam objek wisata situs 
Tamansari? Bagaimana pula peluang – ancaman 
(opportunity – threat), merupakan faktor eskternal 
yang dapat mempengaruhi pengembangan situs 
Tamansari sebagai objek wisata budaya? Secara 
rinci diuraikan sebagai berikut:

1) Kekuatan (Strength)

a) Tamansari merupakan peninggalan sejarah 
Hamengku Buwana I yang memiliki keunikan, 
baik bentuk gugusan bangunan, ragam 
hias, kekayaan vegetasi, dan tata ruangnya, 
serta keberadaan situs tersebut mempunyai 
koherensi dengan Keraton Yogyakarta.

b) Keberadaan Tamansari yang dekat dengan 
Keraton dan beberapa potensi wisata budaya 
lainnya di nJeron Beteng.

c) Adanya upaya pelestarian dengan berbagai 
program antara lain: pemeliharaan, 
pemugaran, preservasi, dan penataan 
lingkungan.

d) Adanya keramahan masyarakat yang 
menunjukkan rasa persahabatan dan 
kekeluargaan, hal ini menjadi kekuatan 
dan daya tarik wisatawan untuk kerasan 
mengunjungi situs.

e) Potensi lingkungan di Tamansari dengan 
berbagai macam art shop, kursus batik, 
komunitas budaya, dan beberapa potensi 
pendukung yaitu Pasar Tradisional Ngasem. 
Hal ini memberikan pilihan kepada 
wisatawan untuk bertransaksi atau ada 
sesuatu yang dibeli (something to buy) 
untuk cinderamata.

f) Aksesibilitas untuk mencapai Tamansari 
sangat mudah dan terletak di dalam pusat 
kota yaitu berada kawasan nJeron Benteng 
Keraton.

g) Amenitas di lingkungan Tamansari secara 
keseluruhan sudah memadai untuk 
kepentingan wisatawan.

2) Kelemahan (Weakness)

a) Belum adanya manajemen pengelolaan 
pariwisata di Tamansari yang representatif 
atau definitive, sehingga saat ini kondisinya 
masih bersifat parsial sektoral.

b) Masalah sosial di lingkungan Tamansari 
yakni kurangnya kesadaran sebagian warga 
di dalam ikut menciptakan lingkungan 
bersih dan kenyamanan berwisata.

c) Kondisi beberapa gugusan bangunan 
di situs Tamansari mengalami runtuh, 
sehingga memberikan image tidak terawat. 
Mengingat pelaksanaan pemugaran 
dan penataan lingkungan situs belum 
terjangkau seluruh gugusan bangunan di 
Tamansari.

d) Promosi potensi situs belum dilaksanakan 
secara maksimal.
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3) Peluang (Opportunity)

a) Potensi wisata budaya Tamansari dan 
lingkungannya dapat juga ditingkatkan untuk 
kepentingan wisata minat khusus, sehingga 
wisatawan tidak sekedar  melihat objek 
wisata saja (something to see) tetapi juga ada 
sesuatu yang dikerjakan (something to do).

b) Keberadaan Tamansari sebagai potensi 
wisata di nJeron Benteng dan dapat 
dibuat dalam satu jaringan yang menyatu 
dengan kepariwisataan Keraton sangat 
menguntungkan untuk memberikan tawaran 
menarik bagi wisatawan.

c) Berbagai dana – baik dari pemerintah maupun 
swasta – untuk kepentingan pemugaran, 
pemeliharaan, dan konservasi situs serta 
penataan lingkungan memberikan kontribusi 
positip. Hal ini tanpa harus menjadikan situs 
kehilangan keunikan dan otentisitasnya, serta 
masyarakat kehilangan jatidirinya.

4) Ancaman (Threats)

a) Pemanfaatan ruang yang tidak terkendali 
sebagai tuntutan kebutuhan pragmatis jangka 
pendek masyarakat dan lemahnya kesadaran 
budaya mengakibatkan  tarancamnya situs 
dan tinggalan arkeologi di kawasan Tamansari.

b) Krisis multidimensi yang bersifat fluktuatif 
dan belum pulih secara total.

c) Proses liberalisasi ekonomi menjadikan 
kurang dapat bersaingnya industri kecil 
rumah tangga secara baik. Di sisi lain 
juga mempunyai konsekuensi terhadap 
tergerusnya eksistensi warisan budaya di 
kawasan Tamansari khususnya dan nJeron 
Beteng umumnya.

d) Pengaruh revolusi teknologi atau 
gelombang peradaban ketiga (teknologi dan 
telekomunikasi) serta aktivitas kepariwisataan 

akan membuka koridor budaya masyarakat 
kawasan Tamansari.

Secara diagramatis dapat digambarkan 
sebagai berikut :

Strenghts
(Kekuatan)
Internal

Weakness
(Kelemahan)
Internal

Eksternal
Opportunity 

(Peluang)

Threats
(Ancaman)
Eksternal

Rumusan arahan strategi tersebut di atas 
antara lain :

-	 SO : memanfaatkan kekuatan S (Strengths) 
dengan maksimal untuk meraih peluang O 
(Opportunity).

-	 ST : memanfaatkan kekuatan S (Strengths) 
dengan maksimal untuk mengantisipasi 
dan menghadapi ancaman T (Threats).

-	 WO : meminimalkan kelemahan (Weakness) 
untuk meraih peluang O (Opportunity).

-	 WT : meminimalkan kelemahan (Weakness) 
untuk menghindari ancaman T (Treats).

Rumusan tersebut secara kualitatif 
dapat dikelompokkan sebagai berikut: yaitu 
perbandingan antara Faktor Strengths – 
Opportunity (S – O) dan Weakness – Threats     
(W – T)

-	 Kondisi (S – O) > (W – T) : berkembang atau 
progresif

-	 Kondisi (S – O) =  (W – T) : jalan ditempat 
atau stagnan

-	 Kondisi (S – O) < (W – T) : Kritis
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Oleh karena itu, dalam pemanfaatan 
Tamansari perlu terus diupayakan agar kekuatan 
(S) dan peluang (O) dapat lebih besar daripada 
kelemahan (W) dan ancaman (T), sehingga 
kondisi aktivitas dapat berkembang atau 
progresif secara berkelanjutan.

b.  Data dan Pengembangan Informasi

Sistem informasi dengan melalui berbagai 
cara diperlukan untuk kepentingan basis data dan 
upaya publikasi yang akurat. Hal ini mengingat 
segala sesuatunya berdasarkan dari validitas 
data informasi dan keberadaan basis data. Ke 
depan pengembangan infomasi ini terkait untuk 
kepentingan data jumlah akumulatif pengunjung, 
daerah asal pengunjung, persepsi pengunjung, 
kondisi, dan keberadaan situs Tamansari. Kegiatan 
ini dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu basis 
data dengan komputerisasi, brosur, guide map, 
buku, leaflet. dll. Kondisi di Tamansari mengenai 
hal ini belum dapat berjalan sebagaimana 
perkembangan sesuai dengan beragam dan  sarana 
teknologi informasi yang ada.

c.  Pengembangan Produk

Strategi pengembangan ini dapat dilakukan 
dengan berbagai cara untuk menciptakan berbagai 
produk yang beraneka ragam untuk segmen pasar 
beragam pula. Ke depan pengembangan produk tidak 
cukup hanya terkait dengan jumlah pengunjung, 
dan perbedaan asal pengunjung, tetapi juga terkait 
dengan realita psikografis secara cermat. Artinya, 
bahwa pengembangan harus memunculkan kreasi 
produk khas sesuai dengan motivasi, preferensi, dan 
menambah pengayaan pengalaman pengunjung 
(Disbudpar, 2002). Perencanaan beberapa produk 
yang dapat menambah daya tarik, antara lain :

-	 Paket kunjungan yang mengaitkan Tamansari 
dengan potensi budaya di sekitar kawasan 
Keraton (nJeron Beteng), ada beberapa macam 
tema antara lain heritage trail, cultural link, 

juga dapat dibuat link dengan industri kerajinan 
batik, dan makanan tradisional (Kementerian 
Budpar, 2002, 26).

-	 Mengadakan paket wisata minat khusus, yaitu 
kursus membatik, spa tradisional, dan tatah 
sungging wayang.

-	 Paket untuk dinner atau acara-acara khusus 
yang juga ditampilkan kesenian tradisional  dan 
menu tradisional.

Dinner dalam rangka peresmian pemugaran Umbul 
Binangun (22 Agustus 2004) di area Gedong Sekawan 
Tamansari, sebuah uji coba event yang perlu dikem-

bangkan untuk pembuatan alternatif paket-paket 
wisata ke depan

Sumber: Post Card

d.  Pengembangan Pemasaran

1) Segmentasi

Segmen  pasar di Tamansari ini seperti  
halnya Keraton masih  didominasi oleh kunju-
ngan yang belum terdeferensiasi secara jelas. 
Artinya semua segmen pasar dapat diraih. 
Untuk ke depan diperlukan suatu pilihan dengan 
segmen pasar tertentu, mengingat sesuai 
dengan daya dukungannya di Tamansari tidak 
cocok dengan mass tourism. Perlu diketahui, 
bahwa di Tamansari gugusan bangunannya 
sudah tua, bahkan ada beberapa yang 
kondisinya rapuh. Pilihan kepada segmen pasar 
tertentu akan terkait dengan perencanaan dan 
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kualitas pelayanan kepada wisatawan, baik 
fasilitas fisik, produk wisata, harga tiket, dan 
sistem informasinya. Hal ini merupakan bagian 
dari upaya bagaimana memuaskan konsumen 
untuk mendapatkan akumulasi totalitas 
pengalaman secara menyeluruh. Tidak hanya 
mendapatkan memori mengenai sesuatu 
pengalaman yang dilihat, tetapi juga nilai 
(value) psikologis dan makna yang dirasakan.

2) Target Pasar dan Positioning

Dengan adanya segmen pasar yang 
telah jelas, maka dapat ditentukan target 
dan strategi pasarnya juga sudah jelas, yaitu 
lebih menekankan dan berorientasi kepada 
special interest tourism. Target dan posisi ini 
akan menentukan bagaimana manajemen 
pengelolaannya, yakni menyangkut 
kepariwisataan maupun pemanfaatan lain yang 
terkait.

3) Pengembangan Kelembagaan

Terkait dengan pengembangan 
kelembagaan di Tamansari, maka diperlukan 
langkah-langkah strategis. Mengingat kondisi 
saat ini di dalam pengelolaannya belum 
komprehensif – masih bersifat sektoral dan 
parsial – di dalam satu rangkaian manajemen 
terpadu dengan kepariwisataan Keraton secara 
keseluruhan. Langkah-langkah strategis yang 
diperlukan antara lain :

-	 Evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan 
yang ada sekarang, mengingat lembaga 
yang ada perlu disesuaikan dengan 
tantangannya.

-	 Mengembangkan lembaga pengelola 
Tamansari secara komprehensif dengan 
manajemen terpadu yang dapat 
menjangkau keseluruhan pengelolaan 
kawasan Keraton. Manajemen terpadu 
ini akan mempermudah pengelolaan 

dan membuat jaringan di antara potensi 
kepariwisataan Tamansari khususnya 
maupun dengan kawasan di sekitarnya. 
Keberadaan “Badan Pengelola” yang dapat 
mewadahi dan mengefektifkan beberapa 
aktivitas kepariwisataan  di lingkungan 
nJeron Beteng juga sangat diperlukan.

-	 Untuk implementasi secara internal 
diperlukan strategi peningkatan sumber 
daya manusia, sehingga handal dan 
professional dalam melakukan pengelolaan.

-	 Secara eksternal diperlukan basis kerja 
sama antara manajemen pariwisata 
Tamansari dengan masyarakat, pihak-
pihak luar atau usaha jasa pariwisata 
untuk mengembangkan promosi dan 
pembuatan paket-paket pengembangan. 
Hal itu untuk mengantisipasi perubahan 
paradigma pariwisata dari model yang 
menitikberatkan pertumbuhan, bergeser  
ke arah model pariwisata berkelanjutan. 
Model tersebut mengakomodasi potensi-
potensi masyarakat, dengan strategi 
based community development, serta 
mengedepankan aspek kelestarian cagar 
budaya. Oleh karena itu, aspek pemanfaatan 
di samping tetap memperhitungkan 
sebesar-besarnya untuk kesejahteraan 
masyarakat, juga harus mengedepankan 
upaya pelestariannya sebagaimana diatur 
dalam pasal 1 (33). Implementasi menjaga 
kelestarian yaitu dengan meminimalisir 
dampak kerusakan akibat dari aktivitas 
kepariwisataan, serta diupayakan strategi 
pemanfaatan dan pengembangan secara 
komprehensif dengan melibatkan seluruh 
stakeholder yang ada (pemerintah, keraton, 
LSM, akademisi, masyarakat, dan swasta). 
Dalam hal ini Tamansari memungkinkan 
untuk diarahkan dengan pendekatan 
berkelanjutan tersebut.
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Artefak Historis Arkeologis

Hirarkhi 1
Tindakan  Konservasi,

untuk bangunan yang sebagian besar masih bisa 
dikenali

Hirarkhi 2
Tindakan  Rekonstruksi,

untuk ruang terbuka dan sebagian bangunan yang 
masih bisa dikenali

Hirarkhi 3
Kemungkinan Pemanfaatan, 

untuk ruang terbuka / bangunan yang sudah tidak 
bisa dikenali

Hirarkhi 4
Tindakan Buffer Space, 

di sekeliling  bangunan  Cagar Budaya
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1.  Manajemen secara umum

Menurut Nickels dan McHugh (1997) salah satu 
definisi manajemen adalah sebuah proses yang 
dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi 
melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian 
orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. 
Dari pengertian manajemen di atas dapat diartikan 
bahwa manajemen merupakan alat yang sangat 
penting untuk mengendalikan jalannya sebuah 
organisasi untuk mencapai tujuannya. Adanya 
manajemen, sebuah organisasi dapat dijalankan 
secara terorganisir dan akan menghindari tugas 
yang saling tumpang tindih. Strategi manajemen 
yang diterapkan akan memberikan manfaat yaitu 
memberikan arah jangka panjang yang akan dituju, 
membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-
perubahan yang terjadi, membuat suatu organisasi 
menjadi lebih efektif dan  mengidentifikasikan 
keunggulan komparatif suatu organisasi dalam 
lingkungan. Definisi manajeman oleh beberapa 
ahli berbeda, hal ini disebabkan oleh pengertian 
manajemen dari sudut pandang yang berbeda. Ada 
yang meninjau manajemen dari segi fungsi, benda, 
kelembagaan dan yang meninjau menajemen 
sebagai suatu kesatuan. Namun jika dipelajari pada 
prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung 
pengertian dan tujuan yang sama

2.  Manajemen museum

Manajemen adalah salah satu cara yang akan 
mewadahi kepentingan bersama dalam memajukan 
tujuan sebuah museum. Perencanaan manajemen 
yang baik sangat dibutuhkan untuk memudahkan 
pekerjaan staff dan untuk mencapai keberhasilan 

misi, visi dan tujuan bersama museum. Seperti 
dikatakan oleh Barry Lord (1997:2) bahwa:

“Tujuan manajemen di dalam museum 
adalah untuk memfasilitasi keputusan yang 
mengarah pada pencapaian misi museum, 
pemenuhan mandat dan realisasi tujuan dan 
bersifat objektif untuk semua fungsinya”.

Pernyataan tersebut sangat jelas menerangkan 
bahwa manajemen sangat penting keberadaannya 
untuk dijadikan sebagai media pencapaian misi, visi 
dan tujuan museum. Melalui perencanaan program 
kerja, kinerja dan juga pelaksanaan program kerja 
akan dapat dilaksanakan sesuai visi, misi dan 
tujuan museum, sehingga semua kegiatan baik fisik 
ataupun non fisik teratur dan terarah. Manajemen 
akan mengarahkan sebuah organisasi untuk saling 
bersinergi dan masing-masing tugas pokok dan 
fungsi tidak tumpang tindih dengan kata lain masing-
masing anggota organisasi memiliki tugas yang jelas. 
Struktur organisasi dalam museum secara sederhana 
terdiri dari tiga bagian di bawah direksi yaitu 
kuratorial, program publik, dan administrasi, seperti 
digambarkan pada bagan di bawah ini :

Manajemen Koleksi dalam Museum 

Oleh: 
Mida Andriana, M.A. *

Bagan struktur organisasi sederhana terdiri dari 3 divisi 
(Lord and Lord,1997:27)
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Namun, di Indonesia saat ini struktur organisasi 
permuseuman hanya ada dua divisi yaitu divisi 
teknis dan divisi administrasi, sedangkan dalam 
ilmu permuseuman yang sudah berkembang secara 
internasional seperti dipaparkan di atas, ada bidang-
bidang yang dianggap penting dan harus berdiri 
sendiri seperti bidang Koleksi, Program Publik dan 
Administrasi. Hal ini dilakukan untuk mengemban 
tujuan museum menuju paradigma baru yaitu 
museum yang berorientasi pada pengunjung (public 
oriented). 

Gary Edson (2004:134) dalam buku “Running 
a Museum” memaparkan bahwa syarat sebagai 
museum modern harus informatif, profesional, 
sistematis (dalam perawatan koleksi), menarik, 
dan secara sosial merupakan lembaga yang aktif 
melibatkan masyarakat. Untuk memenuhi tantangan 
baru, manajemen museum perlu memahami 
dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen 
kontemporer. Aspek utama dari manajemen yang 
baik adalah: (1) memilih personil yang tepat untuk 
pekerjaan, (2) menentukan pekerjaan yang dilakukan, 
(3) memutuskan jalan pekerjaan ini adalah untuk 
menjadi dicapai, dan (4) mengelola hubungan antara 
orang-orang yang melakukan pekerjaan dan unsur-
unsur lain dari museum.

3.  Manajemen koleksi

Manajemen koleksi adalah salah satu komponen 
utama berjalannya sebuah organisasi museum. Salah 
satu objek yang harus mendapatkan manajemen 
adalah koleksi. Manajemen pengelolaan koleksi 
dibutuhkan karena objek yang dikelola dalam 
museum merupakan warisan budaya yang akan 
disajikan kepada masyarakat sebagai media untuk 
pendidikan, penelitian, dan rekreasi. Manajemen 
koleksi yang baik menjadi salah satu strategi untuk 
tercapainya pelestarian dan perawatan koleksi 
serta nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 
Dalam pengelolaan koleksi diperlukan kebijakan 
pengelolaan yaitu meliputi pengadaan koleksi, 
registrasi, inventarisasi, penghapusan, perawatan, 
penyimpanan, peminjaman dan pemanfaatan 
koleksi. Struktur organisasi yang umumnya ada di 
dalam divisi manajemen koleksi menurut Barry 
Lord dan Gail Dexster Lord (1997). Pada bagan di 
bawah terlihat bahwa manajemen koleksi memiliki 
beberapa sub-bagian yaitu kuratorial, registrasi dan 
inventarisasi, perpustakaan, arsip dan konservasi. 
Semua sub-bagian tersebut diharapkan mampu 
bekerjasama dalam mengelola koleksi dari awal 
hingga akhir seperti dalam bagan di bawah ini:

Bagan pembagian divisi dalam museum 
(Lord and Lord,1997:33)

Gambar: Struktur organisasi divisi koleksi menurut Barry 
Lord and Lord (1997:29)
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4.  Manajemen konservasi dalam museum

Di dalam bukunya, Suzan Keene (2002:2) 
memaparkan beberapa perspektif dan teknik dari 
manajemen yang dapat mengubah praktik-praktik 
pada umumnya, strategi, dan pemahaman yang lebih 
baik yang akan membantu dalam pelestarian koleksi. 
Konservasi membutuhkan berbagai pengetahuan 
teknis dari diagnosis kerusakan kimia dan bagaimana 
hal itu dapat diamati, keterampilan dalam perawatan 
fisik, dan pengalaman dalam pengamatan lingkungan 
yaitu; suhu, kelembaban, oksigen dan komposisi 
gas, pembersihan debu, dan kontrol cahaya. Tapi 
keterampilan teknis tidak akan berjalan baik tanpa 
adanya kemampuan untuk menciptakan organisasi 
dan sistem sosial (manajemen). Manajemen 
konservasi merupakan bagian dari serangkaian 
kegiatan yang ada di museum dalam rangka 
pengelolaan koleksi. Manajemen dalam sistem 
preservasi/pengelolaan koleksi menurut Suzane 
Keene (2002:102) seperti siklus di bawah ini :

Yang dimaksud dalam konservasi itu yaitu 
bagaimana koleksi yang disimpan di museum dijaga, 
dan dirawat sehingga tidak rusak dan bertahan 
hingga masa yang akan datang. 

Adapun tujuh prinsip dalam preservasi yang 
sebaiknya dilakukan adalah:

a. Meminimalkan kerusakan akibat bencana alam

b. Meminimalkan kerusakan akibat kerusakan 
(deterioration) yang termasuk di dalamnya 
adalah efek cahaya, pengaruh klimatologi, polusi 
dan efektivitas hama.

c. Meminimalkan kerusakan akibat kesalahan yang 
disengaja (kesalahan prosedur)

d. Mengetahui cara memperlakukan koleksi 
(handling and moving)

e. Mengetahui cara memamerkan koleksi

f. Mengetahui cara menyimpan koleksi

g. Menerapkan manajemen resiko terhadap koleksi 
dan penilaian signifikansinya.

Prinsip teknis berdasarkan buku “Panduan 
Museum Indonesia” menyebutkan bahwa 
dalam kegiatan perawatan koleksi hal yang perlu 
diperhatikan adalah:

a. Keaslian bahan (authenticity of material) 
meliputi jenis bahan, warna, tekstur dan patina 
benda.

b. Keaslian desain (authenticity of design) meliputi 
bentuk, ukuran dan rancangan lainnya.

c. Keaslian teknik pengerjaannya (authenticity 
of workmanship) meliputi teknik pembuatan, 
penyelesaian akhir dan lain-lain.

d. Bagian asli benda yang mengalami kerusakan 
atau pelapukan dan secara arkeologis bernilai 
tinggi sejauh mungkin dipertahankan secara 
konservasi; penggantian dengan bahan baru 
hanya dilakukan apabila secara konservasi sudah 
tidak memungkinkan lagi.

Gambar Struktur organisasi divisi koleksi menurut Barry 
Lord and Lord (1997:29)
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Bahan perawatan koleksi harus bersifat reversible 
artinya bahan konservasi sewaktu-waktu harus dapat 
dihilangkan apabila merusak koleksi atau dapat pula 
diganti jika dikemudian hari ditemukan bahan lain 
yang lebih menjamin kondisi kelestariannya.

Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung 
manajemen konservasi secara teknis untuk tindakan 
preventif adalah sebagai berikut :

a.  Observasi

Observasi adalah salah satu kegiatan 
yang dilakukan sebelum melakukan kegiatan 
perawatan. Observasi adalah salah satu teknik 
pengumpulan data yang sangat lazim dalam 
metode penelitian kualitatif. Observasi hakekatnya 
merupakan kegiatan dengan menggunakan 
pancaindera, penglihatan, penciuman, 
pendengaran, untuk memperoleh informasi yang 
diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. 
Lingkungan merupakan faktor penting yang harus 
dijadikan parameter untuk diobservasi/didata 
dalam kerangka konservasi koleksi. Lingkungan 
merupakan media yang mengelilingi koleksi yang 
berpotensi membawa pengaruh buruk ataupun 
baik terhadap keberadaan koleksi. Kegiatan ini 
sangat dibutuhkan untuk dilakukan sebagai upaya 
konservasi yang bersifat preventif/pencegahan 
terhadap agen-agen perusak yang mungkin akan 
mempengaruhi koleksi di dalam museum.

b.  Penanganan Hama Terpadu (IPM /Integrated 
Pest Management)

IPM termasuk kegiatan observasi yang 
bertujuan untuk mengetahui kondisi di sekitar 
koleksi baik ruangan ataupun lingkungan sehingga 
dapat menghambat pertumbuhan hama yang 
berpotensi merusak koleksi. IPM berfokus 
pada teknik pencegahan untuk meminimalkan 
makanan, kelembaban dan kondisi lingkungan 
yang memicu meningkatnya kelangsungan hidup 
hama ( David Pinniger and Peter Winsor, 2004:2-

5). Sanitasi merupakan faktor penting dalam 
pengendalian hama. Kondisi bangunan itu sendiri 
merupakan faktor penting dalam pengendalian 
hama. Deteksi dini sangat penting dalam program 
pengelolaan hama yaitu dengan pemeriksaan 
rutin terhadap lingkungan museum dan koleksi 
yang diperlukan untuk mengontrol kegiatan hama 
yang mungkin terjadi. Rekaman harus disimpan 
untuk evaluasi jangka panjang sehingga dapat 
diketahui perubahan yang terjadi.

Pendekatan IPM adalah salah satu metode 
yang bersifat non-intervensif untuk mencegah 
atau setidaknya meminimalkan risiko serangan 
hama. Prinsip-prinsip utama dari IPM adalah 
pemantauan, meminimalkan pengaruh hama, 
memodifikasi lingkungan dan merencanakan 
pengobatan terhadap koleksi. Pendekatan ini 
memiliki kelebihan yang lebih efektif daripada 
pendekatan pasif atau reaktif. Metode IPM 
dilakukan dengan cara survei/mendata/observasi 
atas tanda-tanda keberadaan hama di museum. 
Perangkap yang dipasang akan menunjukkan:

- kehadiran spesies hama

- peningkatan jumlah serangga di area tertentu

- penyebaran hama dari satu daerah ke daerah 
lain

- invasi serangga dewasa pada musim panas

- serangan lokal di area tertentu

- kegagalan dari perlakuan kontrol.

3.  10 Agen Perusak 

Banyak penyebab yang mengakibatkan 
kerusakan pada koleksi baik dari manusia, bencana 
ataupun dari dalam koleksi itu sendiri. Menurut 
CCI (Canadian Conservation Intitute) pendataan 
10 agen perusakan merupakan salah satu cara 
sebagai pengelolaan/manajemen resiko sebuah 
koleksi di museum. Melalui pendataan 10 agen 
perusakan dengan metode observasi maka akan 
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didapatkan data resiko apa saja yang mungkin 
akan mempengaruhi sebuah koleksi. 10 agen 
perusak tersebut adalah penyebab kerusakan fisik 
(physical force), vandalisme, disosiasi, api, air, 
hama, polutan, pencahayaan, temperatur yang 
salah, kelembaban yang salah. 

d.  Tujuh Level (layer) Perlindungan Terhadap Koleksi

Tingkat-tingkat untuk pengendalian (Levels 
of control)

Perlindungan terhadap koleksi di sebuah 
museum berdasarkan Waller (1996:3) bahwa 
koleksi dipantau pengendaliannya berdasarkan 
level/layer yaitu: lokasi (loca tion), lingkungan 
(site), bangunan (building), ruangan (room), vitrin 
(cabinet), koleksi (specimen), peraturan (policy 
and procedure).

berupa kelembaban (RH) dan drainase. Bangunan 
adalah media yang berisi rangkaian sistem yang 
dibuat untuk meletakkan koleksi, sehingga 
seharusnya dilengkapi dengan sarana untuk 
perawatan koleksi dari beberapa agen perusak 
yang mungkin muncul, seperti ventilasi, atap 
dan tembok. Ruangan juga merupakan media 
yang sangat penting untuk keamanan koleksi dari 
datangnya agen perusak, misalnya bagaimana 
memasang pencahayaan, AC dan dehumidifier. 
Vitrin adalah media yang sangat penting yang 
bersentuhan langsung dengan koleksi, vitrin 
yang benar akan melindungi koleksi dari agen 
perusak khususnya hama, cahaya dan fluktuasi 
RH. Koleksi (specimen) yang memiliki tingkat 
kerentanan tertentu, melalui perlakuan tertentu 
diharapkan koleksi awet. Kebijakan dan prosedur 
merupakan level perlindungan yang kususnya 
untuk menanggulangi kelalaian dan kesalahan 
penanganan yang mungkin terjadi (Waller, 
1995:25).

e.  Lima Langkah untuk menangani resiko pada 
koleksi.

Penanganan terhadap resiko kerusakan 
koleksi dapat digolongkan dalam lima langkah 
berdasarkan prioritas tingkat ancaman. Lima 
langkah penanganan dari yang sederhana 
sampai tindakan yang menuntut profesionalisme 
berturut-turut sebagai berikut:

1) Avoid (menghindarkan), yaitu dengan 
menghindarkan benda koleksi dari agen 
perusak koleksi.

2) Block (memblokir), yaitu menghalangi atau 
merintangi agen perusak koleksi agar tidak 
terjadi kontak langsung dengan koleksi.

3) Detect (mendeteksi), yaitu mencari atau 
menemukan agen perusak  yang telah atau 
berpotensi mengadakan perusakan terhadap 
koleksi.

Gambar 7: Level perlindungan untuk koleksi (Waller, 
1996:6)

Lokasi (Location) adalah tempat koleksi 
itu berada, lokasi sering sulit dikontrol karena 
merupakan area umum (lingkungan luar) yang 
hanya bisa diminimalkan pengaruhnya baik 
dari alam ataupun oleh perbuatan manusia. 
Lingkungan (site) merupakan daerah di sekitar 
bangunan itu didirikan dan biasanya pengaruhnya 
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4) Respon (merespon), yaitu tindakan lanjutan 
setelah berhasil mendeteksi adanya agen 
perusak koleksi dan juga menemukan koleksi 
yang telah mengalami kerusakan akibat agen 
kerusakan koleksi.

5) Recover (memulihkan), yaitu tindakan yang 
dilakukan terhadap benda koleksi yang telah 
mengalami kerusakan dengan cara konservasi 
aktif.

 f.  Vitrin

Alexandra (2009:10-13) dalam desertasinya 
memaparkan tentang jenis vitrin yang ada di 
museum. Vitrin harus mampu melindungi koleksi 
dari pengaruh lingkungan, fluktuasi suhu dan 
kelembaban, iradiasi, debu dan kemungkinan 
disentuh pengunjung. Vitrin sebaiknya dilengkapi 
beberapa sarana seperti sistem pencahayaan, 
sistem pengamanan dan kontrol kondisi 
lingkungan seperti skema di bawah ini:

Tipe A adalah freestanding biasanya 
digunakan untuk koleksi yang bisa dilihat dari 
berbagai arah, tipe B adalah pedestal digunakan 
untuk memamerkan koleksi yang penting dan 
harus dilengkapi dengan peralatan khusus seperti 
alarm, temor detektor dan peralatan pengamanan. 
Tipe C adalah table biasanya di gunakan untuk 
memamerkan koleksi 2 dimensi seperti texstil, 
grafik, peta dan koin dan tipe D adalah wall yaitu 
model vitrin yang ditempel di dinding.

Gambar: Tipe konstruksi vitrin dan komponen 
pendukungnya (Alexandra, 2009:11)

Gambar: Tipe konstruksi vitrin dan komponen 
pendukungnya (Alexandra, 2009:11)

Tipe vitrin (Alexandra, 2009:12)

Tipe-tipe vitrin yang biasanya ada adalah 
sebagai berikut:
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Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan 
ikut mendukung perubahan bahan pembuat 
vitrin yang aman untuk koleksi. Jika pada masa 
dulu vitrin terbuat dari bahan kayu sekarang vitrin 
modern terbuat dari bahan stabil seperti kaca dan 
logam yang dilapisi pernis sehingga tidak bereaksi 
dengan lingkungan dan koleksi di dalamnya.

5.  Kesimpulan

Manajemen museum sangat penting dibuat 
dan diterapkan secara benar untuk menjamin 
keberlangsungan semua rangkaian kegiatan di dalam 
museum secara terarah, benar, dan mencapai tujuan 
yang telah direncanakan. Salah satu manajemen yang 
dilakukan dimuseum adalah manajemen pengelolaan 
koleksi, karena koleksi merupakan ruh dari museum 
itu sendiri. Adapun beberapa hal teknis yang penting 
dilakukan untuk pelestarian koleksi museum antara 
lain:

a. Melakukan pemantauan tujuh lapis perlindungan 
yang mengelilingi koleksi yaitu lokasi/site, 
lingkungan/property, bangunan, ruangan, vitrin, 
koleksi dan prosedur.

b. Melakukan pemantauan 10 agen perusak yang 
mungkin mengancam yaitu kerusakan fisik, 
vandalisme, dissosiasi, air, api, hama, polusi, 
pencahayaan, RH yang salah dan temperatur 
yang salah.

c. Melakukan lima langkah untuk penanganan 
yaitu pencegahan (avoid), penghambatan 
(block), pendeteksian (detect), penanganan 
(respond) dan pemulihan (recover treat).

d. Memperhatikan kondisi koleksi dengan prosedur 
tertentu saat koleksi dipamerkan, di simpan dan 
saat diperjalanan.
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