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I. DESKRIPSI MATA KULIAH 

Konsep konservasi/pelestarian adalah upaya untuk menjaga kesinambungan 

menerima perubahan dan/atau pembangunan. Suatu pengertian yang berbeda 

dengan preservasi. Hal ini bertujuan untuk tetap memelihara identitas dan sumber 

daya lingkungan dan mengembangkan beberapa aspek untuk memenuhi 

kebutuhan modern dan kualitas hidup yang lebih baik. Konsekuensinya, 

perubahan yang dimaksud bukanlah terjadi secara drastis, namun perubahan 

secara alami dan terseleksi. Kegiatan konservasi ini bisa berbentuk pembangunan 

atau pengembangan dan melakukan upaya preservasi, restorasi, replikasi, 

rekopnstruksi, revitalisasi, dan/atau penggunaan untuk fungsi baru suatu pusaka 

sebagai aset masa lalu. Perlu ditekankan bahwa konservasi merupakan pula upaya 

pengelolaan perubahan, untuk kemudian menciptakan pusaka masa mendatang 

melalui karya-karya arsitektur maupun kawasan binaan yang berada di perkotaan 

maupun di pedesaan. 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang termasuk ke dalam 

kelompok Mata Kuliah Keahlian - Kota dan Permukiman. Mata kuliah ini 

membahas berbagai pengertian, konsep, prinsip dan teknik pelestarian bangunan 

dan lingkungan di kawasan pusaka. Konsep konservasi (pelestarian) adalah upaya 

untuk menjaga kesinambungan menerima perubahan dan/atau pembangunan. 

Suatu pengertian yang berbeda dengan preservasi. Hal ini bertujuan untuk tetap 

memelihara identitas dan sumber daya lingkungan dan mengembangkan beberapa 

aspek untuk memenuhi kebutuhan modern dan kualitas hidup yang lebih baik. 

Konsekuensinya, perubahan yang dimaksud bukanlah terjadi secara drastis, 

namun perubahan secara alami dan terseleksi.  

Mata kuliah ini menjelaskan bahwa kegiatan konservasi dapat berbentuk 

pembangunan atau pengembangan. Adapun upaya-upaya pelestarian yang 

dilakukan  dapat berupa upaya preservasi, restorasi, replikasi, rekopnstruksi, 

revitalisasi, dan / atau penggunaan untuk fungsi baru suatu pusaka sebagai aset 

masa lalu. Perlu ditekankan bahwa konservasi merupakan pula upaya pengelolaan 

perubahan, untuk kemudian menciptakan pusaka masa mendatang melalui karya-

karya arsitektur maupun kawasan binaan yang berada di perkotaan maupun di 

pedesaan. 
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II. MANFAAT MATA KULIAH 

Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan yang luas tentang 

teknik konservasi / pelestarian pada tingkat kawasan yang di dalamnya termasuk 

bangunan bersejarah, sistim seting dan kegiatan, budaya kehidupan / bermukim 

dan komponen lingkungan bersejarah lainnya. Mata kuliah ini ditawarkan dengan 

harapan: 

1. Mahasiswa memiliki kepekaan dalam melaksanakan teknik pelestarian 

yang perlu digunakan dalam melestarikan suatu kawasan pusaka. 

2. Mahasiswa mampu berinovasi dalam melontarkan gagasan kreatif dalam 

upaya pelestarian kawasan pusaka. 

3. Mahasiswa memiliki kemampuan dalam bekerja secara berkelompok dan 

bekerja bersama masyarakat yang merupakan salah satu aktor utama 

dalam kegiatan pelestarian kawasan pusaka.   

III. TUJUAN MATA KULIAH 

a) Mahasiswa memiliki kepekaan dalam melihat keberagaman pusaka yang 

ada di sekitar kita.  

b) Mahasiswa mampu berinovasi dalam melontarkan gagasan kreatif dalam 

upaya pelestarian pusaka. 

c) Mahasiswa memiliki kemampuan dalam bekerja secara berkelompok dan 

bekerja bersama masyarakat yang merupakan salah satu aktor utama 

dalam kegiatan Pelestarian Bangunan dan Lingkungan. 

IV. CAPAIAN PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI 

CP-S.d 

Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta 

tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa 

tanggungjawab pada negara dan bangsa; 

CP-S.e 

Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, 

agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan 

orisinal orang lain; 

CP-S.f 

Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan 

peradaban berdasarkan pancasila; 

CP-S.g Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta 
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kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 

CP-S.i 
Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, 

dan kewirausahaan; 

CP-S.j 
Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan 

di bidang keahliannya secara mandiri. 

PP-1 

Menguasai teori tentang arsitektur, perancangan 

arsitektur, estetika, sistem struktur dan utilitas 

bangunan secara komprehensif;  

PP-3 

Menguasai teori perancangan arsitektur atau sains 

bangunan atau perancangan kota atau teori dan 

perancangan permukiman atau perancangan landscape 

sesuai dengan kepeminatannya;  

KU-1 

Mampu mengembangkan pemikiran arsitektural yang 

logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian 

ilmiah; 

KU-2 

Mampu merancang arsitektur yang memenuhi aspek 

teknis secara komprehensif dan yang memperhatikan 

nilai humaniora; 

KU-7 

Mampu mengambil keputusan dalam konteks 

menyelesaikan masalah pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian 

analisis atau eksperimental terhadap informasi dan 

data; 

KK-1 

Mampu mengembangan keilmuan arsitektur melalui 

penelitian dengan pendekatan inter atau multidisiplin, 

yang tersusun dalam tesis yang teruji terhadap kaidah 

ilmiah dan arsitektur; 

KK-2 

Mampu menghasilkan rancangan arsitektur yang 

kreatif, orijinal, disertai dengan kajian teoretiknya, 

yang merupakan solusi hasil kajian masalah arsitektur 

yang kontekstual, dan teruji terhadap kaidah 

arsitektur;  
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V. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 

M-1 Mahasiswa mampu mencari sumber informasi / 

referensi / jurnal yang relevan dengan MK  

M-2, 3 Mahasiswa mampu memahami dasar dan konsep 

Pelestarian Bangunan dan Lingkungan 

M-4,5,6 Mahasiswa mampu mendefinisikan dan memahami 

pengertian pusaka (heritage), pelestarian, tujuan 

pelestarian pusaka dan lingkup kegiatan 

Pelestarian Bangunan dan Lingkungan.  

M-7, 8 Mahasiswa mampu menggambarkan berbagai 

fenomena dunia tentang kegiatan PBL.  

M-10, 11 Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan 

berbagai metode dan pendekatan dalam 

perencanaan PBL 

M-12, 13, 

14 

Mahasiswa mampu mengemukakan berbagai 

potensi, permasalahan, konsep dan implementasi 

dari upaya PBL yang telah dilakukan di berbagai 

tempat.  

 

 

VI. MATERI PEMBELAJARAN/ POKOK BAHASAN 

 

Table 1. CPL dan Materi Pembelajaran 

CPL Materi Pembelajaran 

 Mahasiswa mampu mencari sumber 

informasi / referensi / jurnal yang 

relevan dengan MK. 

 Mahasiswa mampu memahami dasar 

dan konsep Pelestarian Bangunan dan 

Lingkungan 

 Mahasiswa mampu mendefinisikan 

dan memahami pengertian pusaka 

(heritage), pelestarian, tujuan 

pelestarian pusaka dan lingkup 

kegiatan Pelestarian Bangunan dan 

A. Modul 1: Pengantar 

Perkuliahan dan Isu-isu 

Berkaitan PBL 

1. Pengantar Perkuliahan 

2. Isu-isu Berkaitan PBL 

 

B. Modul 2: Prinsip-prinsip 

Dasar Pelestarian 

Bangunan dan 

Lingkungan (PBL) 

1. Pusaka (heritage) 
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Lingkungan.  2. Principles of Heritage 

Conservation 

Mahasiswa mampu menggambarkan 

berbagai fenomena kegiatan PBL di 

berbagai negara dan di Indonesia.  

C. Modul 3: Fenomena Dunia 

Kegiatan PBL 

Perkembangan Global PBL 

1. Perkembangan Kegiatan 

PBL di Indonesia 

2. Piagam Pelestarian 

Pusaka 

3. Piagam Burra 

4. Program Kota Pusaka 

5. Historic Urban 

Landscape (HUL) – 

Lansekap Kota 

Bersejarah 

Mahasiswa mampu memahami dan 

menjelaskan berbagai metode dan 

pendekatan dalam perencanaan PBL 

D. Modul 6: Metode dan 

Teknik PBL 

1. Standar Teknis 

Bangunan Gedung 

Cagar Budaya yang 

Dilestarikan 

2. Kaidah Pelestarian 

3. Penyelenggaraan 

Bangunan Cagar Budaya 

yang Dilestarikan 
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MODUL 1 

PENGANTAR PERKULIAHAN DAN ISU-ISU PBL 

K e g i a t a n  Be l a jar  1 :  P e ng an tar  P e r ku l i ah a n  

1. Rancangan Perkuliahan 

Kegiatan perkuliahan dirancang menjadi 15 – 16 tatap muka dengan penjelasan 

masing-masing materi untuk setiap tatap muka terlampir. 

2. Aturan Perkuliahan 

Peraturan bagi pengikut mata kuliah ini, berlaku peraturan secara umum di 

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan dan Jurusan Teknik Arsitektur, 

 kecuali dinyatakan khusus dalam Buku Panduan ini. 

3. Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran yang dikembangkan dalam kegiatan perkuliah PBL ini 

dengan mengkombinasikan berbagai pendekatan seperti: 

a) Info Search 

b) Small Group Discussion 

c) Discovery Learning 

d) Colaborative Learning 

e) Case Study Learning 

4. Penugasan 

Bentuk tugas untuk mata kuliah ini dirancang menjadi dua penugasan sebagai 

berikut: 

1) Tugas Kecil.  

 Membuat paper / makalah / tulisan ilmiah yang dipresentasikan / 

didiskusikan di depan kelas.  

a) Tujuan penugasan ini untuk membuka wawasan mahasiswa mengenai 

lingkup pembahasan/diskusi tentang PBL yang ada diberbagai tempat 

yang dibahas oleh orang lain. 

b) Tema / isu yang diangkat berkaitan dengan kegiatan pelestarian bangunan 

dan lingkungan di daerah urban dan rural (kawasan pusaka). 
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c) Sumber: Studi literatur, survey visual, artikel (koran, majalah, jurnal, 

internet, dll). 

d) Objek studi :bangunan bersejarah, kelompok bangunan, kawasan 

bersejarah, pusat-pusat kegiatan kota dan pedesaan, kegiatan-kegiatan 

konservasi, dll. 

e) Tugas dikerjakan per individu.  

f) Pengumpulan Paper / makalah : Minggu ke-4. 

g) Kelompok pada jam kuliah dan jam studio pada Minggu ke-5. 

h) Format Tugas : A-4, ketikan 1,5 spasi dan dikumpulkan rangkap 1. 

2) Tugas Besar; Merancang / Menyusun suatu Program Pelestarian Kawasan 

Pusaka. 

a) Topik Tugas ditentukan berdasarkan 6 pendekatan program pelestarian 

Kawasan Pusaka sebagai berikut:  

 Identifikasi dan Dokumentasi  

 Organisasi & Pengelolaan  

 Promosi 

 Perencanaan Kegiatan  

 Disain  

 Restrukturisasi Ekonomi 

b) Tujuan penugasan agar mahasiswa mampu membangun suatu “personal 

view” (pendapat pribadi / pikiran sendiri) dalam melihat kawasan studi / 

kawasan pusaka yang memiliki potensi-potensi yang dapat dikembangkan 

guna keberlangsungannya. 

c) Peserta mata kuliah dibagi menjadi 6 kelompok berdasarkan 6 pendekatan 

program pelestarian Kawasan Pusaka. 

d) Lokasi Studi; akan ditentukan kemudian berdasarkan ketersediaan data / 

kelayakan operasional atau survey, seperti Kota Bukittinggi, Nagari Koto 

Gadang, atau ….. (perlu didiskusikan lebih lanjut). 

e) Kerangka Pembahasan Tugas: 

 Sekilas tentang kawasan studi, letak geografis, batas wilayah dan 

administratif, kependudukan, sejarah ringkas kawasan studi.  

 Identifikasi kawasan Pusaka (pusaka alam, pusaka budaya dan pusaka 

saujana 
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 Permasalahan Aktual Kawasan Pusaka;  

 Upaya-upaya Pelestarian Kawasan Pusaka 

 Pendekatan program pelestarian yang digunakan (dipilih salah satu dari 

6 pendekatan yang ada).  

 Alternatif solusi pemecahan masalah 

 Kegiatan-kegiatan yang dapat dikembangkan, dll. 

f) Metode Tugas; Eksploratif, observasi, rekaman visual dan wawancara. 

g) Format Tugas; materi tugas disajikan dalam format kertas A2 yang 

sekaligus sebagai papan display untuk presentasi dan pameran.  

h) Penilaian Tugas:  

 Penilaian kelompok dilaksanakan pada saat display / pameran oleh Tim 

Dosen. 

 Nilai individu diambil dari presentasi kelompok.   

 Kriteria penilaian: ketajaman eksplorasi, identifikasi permasalahan 

aktual, inovasi upaya pelestarian yang dapat dilakukan, kreatifitas 

penyajian dan  kekompakkan group. 

5. Penilaian Perkuliahan  

Kriteria penilaian mengacu kepada aspek-aspek sebagai berikut: 

 Edukatif:  Merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar 

mampu: (1) memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan (2) meraih 

capaian pembelajaran lulusan. 

 Otentik:  Merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang 

berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan 

mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

 Objektif:  Merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang 

disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh 

subjektifitas penilai dan yang dinilai 

 Akuntable:  Merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan 

prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan 

dipahami oleh mahasiswa 

 Transparan:  Merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya 

dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 
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Bentuk penilaian perkuliahan terdiri dari : 

 Penilaian tugas individu, diambil dari tugas individu, keaktifan dalam 

diskusi / presentasi dan quis. 

 Penilaian kelompok, diambil dari hasil tugas kelompok.  

Penilaian akhir  diberikan dengan pembobotan sebagai berikut:  

 Kehadiran     : 20 % 

 Tugas (kecil dan besar)  : 30 % 

 Mid Test    : 20 % 

 Ujian Akhir   : 30 % 

 

6. Pengukuran Nilai 

Sistim pengukuran penilaian berdasarkan tabel sebagai berikut: 

 

Rentang Nilai Huruf 

Mutu 

Angka 

Mutu 

Mutu 

85 – 100 A 4 Sangat Istimewa  

80 – 84,99 A - 3,7 Istimewa 

75 – 79,99 B + 3,3 Sangat Baik 

70 – 74,99 B 3 Baik 

65 – 69,99 B - 2,7 Cukup Baik 

60 – 64,99 C + 2,3 Lebih dari Cukup 

55 – 59,99 C 2 Cukup 

45 – 54,99 D 1 Kurang 

0 - 44,99 E 0 Gagal 

 

Catatan: 

 Nilai D diberikan kepada mahasiswa yang kemampuannya diragukan dan 

memerlukan pemantapan belajar. 

 Nilai E diberikan kepada mahasiswa yang betul-betul gagal dalam 

mengikuti pelajaran / perkuliahan. 

 Bila seorang mahasiswa tidak melengkapi seluruh komponen penilaian 

yang harus dipenuhi untuk suatu mata kuliah, maka nilai mata kuliahnya 

untuk semester tersebut dinyatakan Belum Lengkap (BL). 
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 Nilai BL sebagaimana di atas akan diganti dengan nilai E, apabila 

mahasiswa tersebut tidak dapat melengkapi dalam jangka waktu 

tertentu (ditentukan oleh dosen yang bersangkutan) setelah nilai 

diumumkan. 

K e gi a t a n  Be l a jar  2 :  I s u - i su  Be r ka i t an  P BL  

Pada kegiatan belajar ini akan di diskusikan beberapa isu yang berkaitan dengan 

kegiatan pelestarian bangunan dan lingkungan yang sedang hangat dibicarakan di 

negara kita, seperti pengendalian pembangunan di kawasan pelestarian, 

pengelolaan kawasan pelestarian, dan beberapa kasus pelestarian yang terjadi saat 

ini. Ada dua tulisan yang akan diskusikan. 

1. `Pelestarian Borobudur Bukan Sebatas Candi  

(oleh: Tatang Mulyana Sinaga, 10 Juni 2022, 

https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/06/10/pelestarian-borobudur-

bukan-sebatas-candi) 

Ancaman kerusakan Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, 

dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Oleh sebab itu, konservasi tidak sebatas 

terhadap bangunan candi, tetapi juga kawasan di sekitarnya. Ketua Ikatan Ahli 

Arkeologi Indonesia Marsis Sutopo mengatakan, kawasan Borobudur merupakan 

kawasan konservasi sekaligus kawasan strategis nasional berdasarkan Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pengelolaan kawasan itu 

juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tata Ruang 

Kawasan Borobudur dan Sekitarnya. ”Selama ini justru yang tidak pernah 

diperhatikan adalah kelestarian ruang atau kawasan sekitar Candi Borobudur yang 

sebenarnya merupakan bagian tidak terpisahkan dengan candi sebagai warisan 

dunia,” ujarnya saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (10/6/2022) 

https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/06/10/pelestarian-borobudur-bukan-sebatas-candi
https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/06/10/pelestarian-borobudur-bukan-sebatas-candi
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Figure 1. Candi Borobudur dilihat dari Punthuk Setumbu, Kecamatan 

Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Jumat (17/11/2017, Kompas) 

 

Pembangunan fisik untuk mendukung sector pariwisata, seperti hotel, homestay, 

rumah makan dan lainnya dibangun tanpa melalui prosedur heritage impact 

assessment. Padahal prosedur ini merupakan ketentuan dari UNESCO – 

Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-

bangsa. “Oleh karena itu, upaya pelestarian yang harus dilakukan sebenarnya 

tidak hanya terhadap bangunan candinya, tetapi juga harus menjadi kesatuan yang 

utuh dengan upaya pelestarian kawasan Borobudur,” katanya. 

Penghijauan 

Menurut Marsis, pelestarian kawasan Borobudur secara fisik meliputi penghijauan 

untuk mengembalikan suasana rural lanskap, reboisasi lereng utara perbukitan 

Menoreh demi memperbaiki daerah tangkapan air, dan pengelolaan sampah 

organik yang ramah lingkungan agar kualitas kesuburan tanah di sekitarnya tidak 

menurun. 

Regulasi tersebut dibuat untuk mengatur penggunaan ruang di sekitar Borobudur 

agar kualitas lingkungan terjaga sehingga mendukung kelestarian candi. Namun, 

perubahan tata guna lahan di sekitar kawasan candi terus terjadi. 

Upaya pelestarian lainnya yang tidak kalah penting adalah terhadap sumber daya 

kebudayaan atau obyek pemajuan kebudayaan berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. ”Yang masih ada dan hidup 

di tengah masyarakat Borobudur berupa living culture, di antaranya adat istiadat, 
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kesenian tradisi, upacara adat, makanan tradisional, dan sebagainya. Hal ini akan 

memberikan warna budaya lokal dan identitas budaya,” jelasnya. Kerusakan di 

Candi Borobudur di antaranya berupa keausan pada bagian batu tangga naik, 

khususnya pada sisi timur dan sisi utara. Hal ini diakibatkan oleh gesekan alas 

kaki para pengunjung ketika naik dan turun candi. Keausan sangat terlihat jelas 

dengan kondisi permukaan batu tangga yang cekung karena sudah tergerus. Selain 

itu, pada dinding relief banyak mengalami kebocoran. Imbasnya, saat musim 

hujan, terjadi rembesan air yang mengakibatkan bagian dinding selalu basah dan 

lembab. Kondisi ini membuat tumbuhan dan jasad renik (lumut dan alga) dapat 

tumbuh subur sehingga berpotensi mengancam kelestarian dalam jangka panjang. 

 

 

Figure 2.  Wajah yang tergambar di salah satu bagian relief Candi Borobudur 

nampak tidak memiliki hidung. Hal ini diduga terjadi karena goresan 

dengan pengunjung 

”Ancaman serius lainnya adalah penggaraman dan sementasi pada dinding relief 

akibat rembesan air hujan dan evaporasi (penguapan) air yang masuk ke dalam 

batuan candi. Hal ini dapat merusak kulit batu candi. Belum lagi proses pelapukan 

batu karena ageing (penuaan) bisa memperparah kerusakan kulit batu, terutama 

pada bagian relief yang dipahat secara rumit dan detail,” jelasnya. 
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Pembahasan mengenai Candi Borobudur menyita perhatian publik dalam 

beberapa hari terakhir. Hal ini berawal dari wacana pemerintah menaikkan harga 

tiket untuk naik ke bangunan candi. Meskipun ditunda, wacana ini sempat menuai 

polemic. 

Pemerintah berencana menaikkan tarif tiket ke bangunan candi untuk membatasi 

jumlah pengunjung. Tarif tiket bagi turis domestik naik dari Rp 50.000 menjadi 

Rp 750.000, sedangkan tiket turis mancanegara naik dari 20 dollar AS menjadi 

100 dollar AS. Adapun pelajar dikenai biaya Rp 5.000. Gubernur Jateng Ganjar 

Pranowo mengusulkan penundaan kenaikan tarif itu kepada Menteri Koordinator 

Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Menurut dia, 

diperlukan langkah-langkah sebelum menaikkan tarif (Kompas, 8/6/2022). 

 

 

Figure 3.  Pemandu wisata mengarahkan wisatawan pengunjung Candi 

Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Kamis (13/2/2020) 

Akan tetapi, membatasi jumlah pengunjung untuk konservasi bukan sebatas 

dengan menetapkan harga tiket tinggi. Sebab, tidak ada jaminan orang yang 

mampu membayar tiket masuk Rp 750.000 tidak melanggar peraturan dan 

merusak candi. Pengajar arkeologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Daud 

Aris Tanudirjo, mengatakan, upaya konservasi meliputi benda cagar budaya dan 

nilai-nilainya. ”Borobudur difungsikan sebagai alat atau sarana pendidikan, itu 

sebetulnya sudah menjadi keuntungan. Tidak harus berupa materi duit. Itu yang 

harus diperhitungkan,” ujarnya. Penetapan tarif masuk hanya salah satu faktor 
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pengendali pembatasan pengunjung di Borobudur. Namun, upaya konservasi juga 

membutuhkan peran pengunjung untuk ikut menjaga cagar budaya. 

2. Mari Berhenti Menumpukan Beban Pada Candi Borobudur  

(Oleh: Regina Rukmorini, 09-06-2022, 

https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/06/08/mari-berhenti-

menumpukan-beban-pada-candi-borobudur) 

Pembatasan pengunjung mendesak dilakukan demi konservasi Candi Borobudur. 

Kerusakan dan keausan batuan terjadi karena selama ini Borobudur menjadi 

obyek yang harus menanggung beban kunjungan wisatawan. 

 

Figure 4.  Petugas monitoring dari Balai Konservasi Borobudur memperlihatkan 

kondisi anak tangga menuju puncak Candi Borobudur yang mengalami 

kerusakan di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Selasa (7/6/2022). 

Rencana pembatasan pengunjung untuk berwisata di atas candi ini sebagai 

langkah untuk melindungi dan melestarikan Candi Borobudur dari kerusakan. 

Lebih dari 40 tahun dibuka sebagai tempat wisata, interaksi yang demikian lekat 

dengan turis membuat Candi Borobudur mengalami banyak persoalan. Selain 

harus menanggung beban kerusakan karena usia, sebelum pandemi, candi ini juga 

harus ”menanggung” beban target kunjungan dan pemasukan bagi warga sekitar.  

Trijoko (43), yang sudah 24 tahun menjadi petugas satpam Balai Konservasi 

Borobudur (BKB), menjadi saksi perilaku sebagian pengunjung candi yang 

keterlaluan, termasuk membuang sampah sembarangan. Hal itu terjadi terutama 

https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/06/08/mari-berhenti-menumpukan-beban-pada-candi-borobudur
https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/06/08/mari-berhenti-menumpukan-beban-pada-candi-borobudur
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saat membawa makanan dan minuman belum dilarang sekitar 10 tahun silam. 

”Sampah apa saja, mulai dari popok bayi, puntung rokok, hingga bungkus nasi, 

semuanya ada di bangunan candi. Semua bertebaran di lantai selasar dan ada pula 

yang terselip di batu candi,” ujarnya. Bahkan, ada pengunjung yang menempelkan 

permen karet ke batu-batu candi. Bagi sebagian pengunjung candi, papan 

bertuliskan larangan untuk memanjat ke stupa atau dinding juga tidak berarti apa-

apa. Mereka seenaknya melanggar. Tak jarang wisatawan yang ditegur justru 

balik marah-marah. Trijoko melihat kebanyakan orang yang datang ke Candi 

Borobudur sekadar ingin berswafoto. Tidak sedikit yang melakukan apa saja demi 

mendapatkan spot foto terbaik. Bahkan, saking asyiknya mencari sudut untuk 

berfoto dan tidak memperhatikan sekitar, sebagian jatuh terjungkal. 

Sujarwo (46), petugas satpam lainnya, mengaku, tidak mudah mengingatkan 

pengunjung agar tetap mematuhi aturan yang berlaku. Apalagi saat sebelum 

pandemi, jumlah pengunjung sangat banyak. ”Belum selesai memberi tahu 

pengunjung yang membandel, di sisi lain wisatawan lain juga melanggar aturan, 

naik ke atas stupa,” ujarnya. Mempertimbangkan hal tersebut, secara pribadi, dia 

pun sepakat dengan rencana pembatasan pengunjung. Koordinator Kelompok 

Kerja Pemeliharaan BKB Bramantara mengatakan, masifnya kunjungan 

wisatawan berkontribusi besar pada laju keausan dan kerusakan batu candi. Hal 

ini, antara lain, terlihat pada susunan batuan di bagian tangga. 

 

Figure 5. Wajah yang tergambar di salah satu bagian relief Candi Borobudur 

tampak tidak memiliki hidung. Hal ini diduga terjadi karena goresan 

dengan pengunjung. 
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Pada 1984, rata-rata keausan batuan tangga candi baru 0,05 sentimeter. Namun, 

seiring waktu dan target pengunjung yang terus digenjot meningkat setiap tahun, 

rata-rata tingkat keausan batu candi mencapai 3,95 sentimeter. Kerusakan ini 

terjadi akibat gesekan alas kaki pengunjung dengan batu candi. ”Di sejumlah titik, 

terutama di tangga di sisi timur, ada batu candi yang tergerus hingga 5 

sentimeter,” ujarnya. 

 

 

Figure 6.  Sebagian batu tangga Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa 

Tengah, cekung seperti terlihat, Minggu (9/2/2020) Kondisi batu yang 

cekung dan aus ini dipicu oleh banyaknya pijakan kaki pengunjung 

yang datang setiap hari 

Tidak hanya pada bagian tangga, keausan juga terjadi pada bagian relief di 

dinding candi. Karena kondisi pengunjung yang berjubel di lorong, misalnya, baju 

atau barang bawaan pengunjung tanpa disadari menggores relief. Akibatnya, 

beberapa wajah yang tergambar di relief tampak rata tanpa hidung. Tanpa ada 

pembatasan pengunjung, menurut dia, upaya konservasi candi relatif sulit 

dilakukan. Upaya pembatasan selayaknya dilakukan, apalagi sudah 

direkomendasikan UNESCO sejak tahun 2006.  

Setiap 2-3 tahun, BKB rutin melakukan survei terkait niat dan kunjungan 

wisatawan ke Candi Borobudur. Pada survei terhadap 300 wisatawan tahun 2018, 

misalnya, pengakuan hanya ingin berekreasi ini diungkapkan oleh 60 persen 

pengunjung. Sebagian besar dari mereka bahkan tidak mengetahui status 

Borobudur sebagai warisan budaya dunia. Isni Wahyuningsih, Koordinator 
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Kelompok Kerja Dokumentasi dan Publikasi BKB, mengatakan, kerusakan tak 

terbendung karena sebagian besar wisatawan hanya menjadikan Borobudur 

sebagai obyek latar untuk berfoto.  

”Selama ini, nilai-nilai budaya, sejarah dari nenek moyang bangsa, tidak pernah 

diperhatikan dan cenderung diabaikan karena sebagian wisatawan hanya datang 

untuk rekreasi dan swafoto,” ujarnya 

 

 

Figure 7.  Sebagian badan arca singa di Candi Borobudur tampak halus tanpa 

ukiran yang menggambarkan ekor dan bulu. Diduga hal ini terjadi 

karena wisatawan kerap menaikinya 

Setiap 2-3 tahun, BKB rutin melakukan survei terkait niat dan kunjungan 

wisatawan ke Candi Borobudur. Pada survei terhadap 300 wisatawan tahun 2018, 

misalnya, pengakuan hanya ingin berekreasi ini diungkapkan oleh 60 persen 

pengunjung. Sebagian besar dari mereka bahkan tidak mengetahui status 

Borobudur sebagai warisan budaya dunia.  

Kondisi ini juga dibuktikan dari survei yang dilakukan UNESCO tahun 2003 dan 

2006. Hasilnya, banyak responden yang mengaku tidak memiliki pengalaman 

kunjungan di Candi Borobudur. Dianggap sebagai wisata sambil lalu, banyak 

wisatawan tidak memetik pelajaran atau nilai apa pun dari Candi Borobudur. 

 

 

 



Pengantar Perkuliahan dan Isi-Isu PBL  | 19 

Sumber Uang 

Jack Priyana (56), salah seorang pegiat wisata dan pemilik salah satu homestay di 

kawasan Borobudur, menilai, keausan dan kerusakan terjadi karena Candi 

Borobudur semata-mata dianggap sebagai sumber uang. ”Padahal, dengan 

mengingat statusnya sebagai benda cagar budaya, jumlah kunjungan dan 

pemasukan dari tiket semestinya tidak menjadi target utama,” ujarnya.  

Selama lebih dari 40 tahun dibuka sebagai obyek wisata, warga Kecamatan 

Borobudur juga terbiasa diposisikan sebagai warga yang berada di luar 

komersialisasi benda cagar budaya. Tidak pernah dilibatkan dalam kebijakan apa 

pun terkait manajemen kunjungan, warga berinisiatif mengambil remah 

keuntungan dengan mencari-cari peluang untuk menjual apa saja kepada 

wisatawan. 

”Kalau dulu, hanya terbatas menjalankan aktivitas perdagangan dengan menjadi 

pedagang asongan. Kini seiring banyaknya investor luar yang masuk, sebagian 

warga beralih menjual tanahnya,” ujarnya. 

 

Figure 8.  Petugas dari Balai Konservasi Candi Borobudur memperlihatkan 

beberapa kerusakan yang terjadi pada bangunan Candi Borobudur 

di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Selasa (7/6/2022) 

Perubahan ini, menurut dia, terlihat mencolok sekitar lima tahun terakhir. Jika 

sebelumnya rata-rata harga tanah di desa masih kurang dari Rp 500.000 per meter 

persegi, kini harga tanah di area yang sulit diakses sekalipun meningkat dua kali 

lipat.  
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Figure 9.  Keausan batuan Candi Borobudur terjadi akibat adanya gesekan 

antara alas kaki pengunjung dan batuan candi 

Selama lima tahun terakhir, pelatihan dan berbagai program pendampingan 

banyak dilaksanakan beragam kementerian dan institusi. Namun, karena sekian 

lama terbiasa tanpa pendampingan, hanya segelintir warga yang berinovasi 

menciptakan produk atau destinasi wisata baru. 

”Candi memang dibanjiri wisatawan, tetapi kami (sebelumnya) sibuk dengan 

aktivitas kami sendiri, bertani,” kata Bendrat (46), Ketua Desa Wisata Wanurejo. 

Geliat wisata di Desa Wanurejo dimulai tahun 2009. Warga tergerak membentuk 

Badan Pariwisata Desa Wanurejo, meniru Desa Candirejo yang terlebih dahulu 

bergerak menjadi desa wisata pertama di Kabupaten Magelang. Secara otodidak, 

semua aktivitas di desa, mulai dari bertanam padi hingga memasak, dikemas 

menjadi paket wisata bagi turis. Jumlah kunjungan terbanyak di desa itu terjadi di 

tahun 2018, yakni 48.000 orang. 

Selama lebih dari 40 tahun dibuka sebagai obyek wisata, warga Kecamatan 

Borobudur juga terbiasa diposisikan sebagai warga yang berada di luar 

komersialisasi benda cagar budaya. Tidak pernah dilibatkan dalam kebijakan apa 

pun terkait manajemen kunjungan, warga berinisiatif mengambil remah 

keuntungan dengan mencari-cari peluang untuk menjual apa saja kepada 

wisatawan. Ke depan, ia berharap agar desa-desa sekitar, termasuk Desa 

Wanurejo, bisa menjadi alternatif kunjungan bagi wisatawan. Hal ini terutama 

saat kebijakan pembatasan kunjungan diberlakukan. Alternatif lain memang 
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dibutuhkan demi memecah keramaian. Upaya konservasi mendesak dilakukan. 

Untuk mewujudkannya, mari berhenti menumpukan semua beban pada Candi 

Borobudur. 

3. Pariwisata Borobudur 

(oleh: Kristi Dwi Utami, 07-06-2022 

https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/06/07/kenaikan-tarif-naik-

bangunan-candi-borobudur-ditunda) 

Tanggapi Keluhan Publik, Kenaikan Tarif Naik Bangunan Candi Borobudur 

Ditunda setelah mendapatkan protes dari masyarakat, wacana kenaikan tarif naik 

ke bangunan Candi Borobudur ditunda. Skema pembatasan pengunjung untuk 

menjaga kelestarian bangunan candi masih dikaji 

 

 

Figure 10.  Staf Balai Konservasi Candi Borobudur memeriksa kerusakan relief 

candi yang disebabkan faktor alam dan kesengajaan oleh manusia di 

Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Selasa 

(7/6/2022) 

Wacana kenaikan tarif bagi pengunjung yang hendak menaiki bangunan Candi 

Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, ditunda seiring munculnya 

keresahan dari berbagai lapisan masyarakat. Skema terbaik untuk membatasi 

wisatawan yang naik ke bangunan candi masih terus dimatangkan Gubernur 

Jateng Ganjar Pranowo mengusulkan penundaan rencana kenaikan tarif naik ke 

bangunan Candi Borobudur kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman 

https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/06/07/kenaikan-tarif-naik-bangunan-candi-borobudur-ditunda
https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/06/07/kenaikan-tarif-naik-bangunan-candi-borobudur-ditunda
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dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, saat bertemu di Rumah Dinas Gubernur 

Jateng Puri Gedeh di Kota Semarang, Selasa. Menurut dia, perlu langkah-langkah 

strategis sebelum menaikkan tarif. Hal lain yang dipertimbangkan adalah 

banyaknya masyarakat yang melayangkan protes. ”Saya sampaikan kepada beliau 

(Luhut), ini banyak (masyarakat) yang protes. Menurut saya, diendapkan dulu dan 

beliau setuju. Ini soal tarif jangan dibicarakan dulu, ditunda dulu,” kata Ganjar, 

Selasa (7/6/2022) malam. Ganjar mengatakan, skema terbaik untuk mengatur 

jumlah wisatawan yang naik ke 

bangunan candi juga masih 

dicari. Ada sejumlah 

kemungkinan yang bisa 

diterapkan, seperti pembatasan 

kuota dan penentuan tarif masuk. 

”PT Taman Wisata Candi 

Borobudur, Prambanan, dan Ratu 

Boko (PT TWC) sudah 

menyampaikan akan menindak-

lanjuti keputusan itu bersama 

dengan Balai Konservasi 

Borobudur. Butuh pranata dan 

regulasi terkait penentuan 

kelayakan tarif beserta 

mekanismenya. Mereka yang 

nanti akan mengeksekusi,” kata 

Ganjar. 

Beberapa waktu lalu, Ganjar 

meminta PT TWC mengedukasi 

masyarakat terkait perbedaan 

harga tiket masuk ke kawasan 

Candi Borobudur dan tiket naik 

ke bangunan Candi Borobudur. 

Kenaikan tarif menjadi Rp 

750.000 per orang diwacanakan 
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untuk wisatawan domestik yang ingin naik ke bangunan candi. 

Butuh pranata dan regulasi terkait penentuan kelayakan tarif beserta 

mekanismenya. (Ganjar Pranowo) 

Adapun, tarif yang dikenakan untuk wisatawan domestik yang beraktivitas di 

pelataran candi tetap Rp 50.000 per orang. ”Masuk ke kawasan candi dan naik ke 

bangunan candi adalah dua hal berbeda yang perlu disampaikan kepada publik,” 

ucapnya. Saat ini, tiket masuk kawasan Candi Borobudur untuk wisatawan 

domestik dibanderol Rp 50.000 untuk usia 10 tahun ke atas. Wisatawan lokal usia 

3-10 tahun Rp 25.000. Adapun wisatawan lokal khusus rombongan pelajar atau 

mahasiswa minimal 20 orang Rp 25.000 per orang. Sementara wisatawan 

mancanegara dipatok 25 dollar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 350.000 per 

orang. Adapun pelancong mancanegara kategori anak-anak dibanderol 15 dollar 

AS atau sekitar Rp 210.000 per orang. 

 

Figure 11.  Mahasiswa yang mengadakan penelitian tentang lanskap seputar 

kawasan bangunan Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, 

Jawa Tengah, Selasa (7/6/2022). Selain sebagai tempat ibadah dan 

wisata, kawasan bangunan candi ini sebagai bahan penelitian dari 

berbagai disiplin ilmu 

Ganjar menambahkan, munculnya wacana kenaikan tarif naik ke bangunan Candi 

Borobudur sebagai upaya menjaga kelestarian bangunan cagar budaya tersebut. 

Kondisi itu juga perlu dijelaskan kepada public. Konservasi akibat kerusakan 

batuan Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, memang 

mendesak. Ini buah dari aliran pengunjung yang tak pernah dibatasi. ”Di sejumlah 
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titik, ada permukaan batuan candi yang cekung, tergerus hingga lima sentimeter 

dari kondisi awal,” ujar Koordinator Kelompok Kerja Pemeliharaan Balai 

Konservasi Borobudur (BKB) Bramantara (Kompas, 7/6/2022).  

Penelitian Balai Konservasi Borobudur (BKB) sejak 1984 hingga 2021 mendapati 

bangunan Candi Borobudur juga telah melesak sedalam dua sentimeter dari 

permukaan. Selain pengaruh kondisi tanah bukit, termasuk campuran beton di 

sebagian struktur bangunan, hal itu dampak derasnya aliran pengunjung tanpa 

pembatasan. Untuk itu, bangunan Borobudur mendesak dijaga.  

 

 

Figure 12.  Turis asing berwisata melihat kemegahan dan keindahan dari bawah 

Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Selasa 

(7/6/2022). Hingga saat ini akses naik ke atas monumen candi ditutup 

bagi pengunjung. 

Upaya menghentikan gesekan alas kaki pengunjung dengan batu candi 

sebenarnya bisa dengan melapisi tangga dengan kayu. Upaya ini pernah 

dilakukan, tetapi dibatalkan karena menuai kritik hanya karena alasan estetika. 

PT TWC memastikan belum ada kenaikan harga tiket masuk Taman Wisata 

Candi Borobudur. Hingga Selasa, PT TWC masih menetapkan harga tiket masuk 

Rp 50.000 untuk wisatawan domestik dewasa dan Rp 25.000 per orang untuk 

wisatawan domestik anak-anak atau pelajar. Adapun harga tiket untuk wisatawan 

asing dewasa ditetapkan 25 dollar Amerika Serikat (AS) dan 15 dollar AS untuk 

wisatawan asing anak-anak atau pelajar (Kompas.id 7/6/2022). ”Kunjungan 

wisata ke bangunan Candi Borobudur merupakan aktivitas wisata tersendiri yang 
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nantinya akan dijual sebagai paket wisata minat khusus,” ujar Direktur Pemasaran 

dan Pelayanan PT TWC Hetty Herawati di Magelang 
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MODUL 2 

PUSAKA DAN PELESTARIAN 

Pelestarian arsitektur, kawasan dan kota pusaka merupakan beberapa 

wujud pelestarian pusaka yang terkait dengan keberadaan berbagai pusaka lainnya 

yang sangat beragam. Catatan pengantar ini merupakan rangkuman dari kerangka 

besar pelestarian yang meliputi pusaka alam, budaya dan kesatuan antara 

keduanya pusaka saujana(Adishakti, 2016). Kekayaan pusaka alam dan budaya 

Indonesia sangat luar biasa. Namun kenyataan yang ada menunjukkan 

keterbatasan pemahaman dan penghargaan terhadap kekayaan itu. Bahkan 

kerusakan hingga pengerusakan terhadap pusaka sering kali ditemui dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Pengertian dan perkembangan pemahaman tentang pusaka, pelestarian 

dan bentuk upaya pelestarian merupakan penjabaran dalam pengantar ini. 

Mahasiswa arsitektur dan perencanaan seyogyanya peka terhadap nilai-nilai yang 

terkandung dalam aset-aset lingkungan alam dan budaya yang ada di 

sekelilingnya. Apalagi kemudian, sesuai dengan kompetensinya, harus mampu 

pula merancang dan merencanakan lingkungan buatan yang langsung maupun 

tidak langsung pasti akan bersentuhan dengan aspek pusaka dalam kehidupan ini.  

Untuk itu, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk memahami dan 

menghargai pusaka, namun juga harus mampu mengolahnya sebagai bagian yang 

tidak terpisahkan dalam mengolah rencana maupun rancangan lingkungan buatan 

yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Keberpihakan terhadap kelestarian 

pusaka hendaknya bisa menjadi bagian dari gaya hidup dan karya perencanan dan 

perancang.  

K e gi a t a n  Be l a jar  3 :  P u sa ka  ( H e r i t age )   

1. Lahirnya Kata “Pusaka” 

Kita memang perlu berfikir ulang akan terminologi berbagai aset alam dan budaya 

yang beraneka yang dimiliki Indonesia. Masing-masing bidang ilmu, sektor, atau 

daerah perlu mengkaji kembali apa sebenarnya esensi aset tersebut, untuk 

kemudian dibandingkan dengan yang lain. Diyakini, pasti ada prinsip-prinsip 
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yang sama di antaranya dan memang perlu ada pengertian lintas-komponen serta 

aspekt-aspek mendasar yang dapat mendukung kolaborasi.  

Aset tinggalan dari waktu ke waktu umumnya hidup di antara dinamika 

keseharian masyarakat. Peran masyarakat sebenarnya sangat besar, dan memang 

diperlukan, dalam menjaga dan mengembangkan aset-aset tersebut. Mereka pula, 

berhak menetapkan apa yang menjadi “pusaka” masing-masing berdasarkan 

kriteria yang ditetapkan sendiri. Sudah saatnya tumbuh kembali kepekaan dan 

kemandirian dalam melihat dan mencermati lingkungannya sebagaimana halnya 

kondisi yang telah mengakar di masyarakat pada masa lalu. Kemudian bila telah 

ditetapkan berdasar UU No. 11/2010 tentang Cagar Budaya, pusaka tersebut akan 

disebut pula Cagar Budaya.  

 

Figure 13. Pemahaman Cagar Budaya menurut UU CB No.11/2010 

 

Mana yang lebih tepat kata warisan atau pusaka dalam menterjemahkan 

pemahaman heritage. Dalam kamus Poerwadarminto kata heritage 

diterjemahkan dengan warisan dan pusaka. Namun di sini, kita sebenarnya bisa 

membedakan adanya perbedaan yang mendasar antara keduanya. Warisan 

merupakan peninggalan masa lalu dalam bentuk apapun, bisa positif bisa negatif, 
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bisa bernilai dan tidak bernilai. Ketika disebut sebagai pusaka, warisan tersebut 

merupakan suatu warisan yang memiliki nilai. Ketika warisan selalu dibagikan 

kepada generasi-generasi penerusnya, keadaan warisan tersebut semakin sedikit 

karena selalu dibagi dari generasi ke generasi. Sementara, pusaka ada 

kecenderungan untuk dipertahankan keberadaan dan tanpa berkurang nilainya. 

Penting pula untuk memandang persoalan pusaka secara lebih tajam dan 

komprehensif. Bahwa pusaka tidak hanya berbentuk artefak saja. Pusaka dapat 

berbentuk tunggal, kelompok, atau ruang komponen lingkungan hidup yaitu 

abiotik (alam dan buatan), biotik (flora dan fauna), serta sosial-budaya dari bahasa 

hingga beragam seni dan olah budi manusia termasuk manuskrip. Aset tersebut 

dapat berskala kecil tingkat lokal seperti rukun tetangga hingga saujana budaya, 

desa, kota bersejarah atau suatu pulau. Juga dari yang sangat bersahaja (ordinary 

heritage) hingga budaya tingkat tinggi (high culture), serta tberwujud (tangible) 

dan tidak  berwujud (intangible).  

Sementara itu pusaka bisa menyangkut dimensi yang sangat luas, misalnya dalam 

pusaka kota bersejarah. Sebagai contoh Kota Yogyakarta yang memiliki 

keragaman urban space heritage yang merupakan komposisi antara struktur kota, 

bangunan dan ruang luar perkotaan (ordinary atau high culture heritage), vegetasi 

perkotaan serta penggunaan ruang beserta sistem kegiatannya (Adishakti, 1997).  

Dalam penyusunan Piagam Pelestarian Pusaka untuk Indonesia disepakati 

pemahaman pusaka Indonesia adalah: 

Pusaka alam dan pusaka budaya yang membentuk kesatuan pusaka 

saujana yang beraneka ragam, yang merupakan bentukan alam dan hasil 

cipta, rasa, karsa, dan karya lebih dari 500 suku bangsa di Tanah Air 

Indonesia, baik secara sendiri-sendiri, perpaduan dengan budaya lain, 

dan sebagai kesatuan bangsa Indonesia di sepanjang sejarah 

keberadaannya.  

2. Pengertian Pusaka 

Pusaka adalah peninggalan masa lalu yang bernilai sejarah, pemikiran, kualitas 

rencana dan pembuatannya, perannya yang sangat penting bagi keberlanjutan 

hidup manusia. Ada pula yang mewakili gaya arsitektur yang khas pada suatu 

masa. Pusaka, dalam kamus Indonesia- Inggris oleh Poerwadarminto, berarti 

heritage (bhs.Ingris). Perkembangan pemahaman pusaka yang awalnya bertumpu 
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pada artefak tunggal, dalam dua dekade terakhir ini pusaka dapat berarti pula 

suatu saujana (cultural landscape) yang luas bahkan bisa lintas batas wilayah 

serta menyangkut persoalan pusaka alam dan budaya. 

Perkembangan yang lain pusaka budaya tidak pula hanya ragawi (tangible) tetapi 

juga pusaka-pusaka budaya tak ragawi (intangible). Hal ini menjadikan isu pusaka 

tidak bisa dipisahkan dari berbagai persoalan kehidupan sehari-hari, pengelolaan 

seni budaya hingga pengelolaan kota, desa maupun wilayah. Untuk menguatkan 

pemahaman pusaka, para pekerja dan pemerhati pelestarian di Indonesia 

menyepakati tentang Pusaka Indonesia. Pada Tahun Pusaka Indonesia 2003 

(tema: Merayakan Keanekaragaman), Jaringan Pelestarian Pusaka Indonesia 

(JPPI) bekerjasama dengan International Council on Monuments and Sites 

(ICOMOS) Indonesia dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik 

Indonesia mendeklarasikan Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia 2003. Piagam 

ini merupakan yang pertama dimiliki Indonesia dalam menyepakati etika dan 

moral pelestarian pusaka.  

 

Figure 14. Tahun Pusaka Indonesia 

 

Kesepakatan tersebut di antaranya adalah:  

1. Pusaka Indonesia adalah pusaka alam, pusaka budaya, dan pusaka saujana. 

Pusaka alam (natural heritage) adalah bentukan alam yang istimewa. Pusaka 

budaya (cultural heritage) adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang 

istimewa dari lebih 500 suku bangsa di Tanah Air Indonesia, secara sendiri-
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sendiri, sebagai kesatuan bangsa Indonesia, dan dalam interaksinya dengan 

budaya lain sepanjang sejarah keberadaannya. Pusaka saujana (cultural 

landscape heritage) adalah gabungan pusaka alam dan pusaka budaya dalam 

kesatuan ruang dan waktu;  

2. Pusaka budaya mencakup pusaka tangible (ragawi) dan pusaka intangible (tak 

ragawi);  

3. Pusaka saujana adalah gabungan pusaka alam dan pusaka budaya dalam 

kesatuan ruang dan waktu yang luas. Contohnya kota, pedesaan, pematang 

sawah, dll.  

Figure 15. Pusaka dan Pelestarian 
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3. Pengertian Pelestarian 

Pelestarian (konservasi) pusaka bukanlah romantisme masa lalu namun justru 

membangun masa depan yang menyinambungkan berbagai potensi masa lalu 

dengan berbagai perkembangan jaman yang terseleksi. Sementara itu pelestarian 

sering kali dipahami sebagai pengawetan tanpa bisa melakukan perubahan. 

Memang pada suatu sumber daya tertentu perlu dilakukan aksi pelestarian dengan 

melakukan pengawetan (preservasi) tanpa perubahan sama sekali. Namun, pada 

sumber daya pusaka yang lain justru perlu dilakukan perubahan baik melalui 

penambahan maupun penggantian demi kelangsungan hidup pusaka itu sendiri. 

Bahkan dengan pengelolaan yang tepat pusaka mampu membiayai dirinya sendiri, 

atau justru mampu pula memberikan keuntungan secara ekonomi.  

Pelestarian penting untuk mengamankan bukti sejarah sehingga masyarakat dapat 

melihat dengan langsung karya-karya istimewa dari masa lalu yang dapat 

memberi inspirasi dan pelajaran bagi generasi berikutnya. Pelestarian juga penting 

untuk menjaga keserasian lingkungan dalam irama yang selaras.  

Di bidang sosial budaya, pelestarian berguna untuk membangun jatidiri, 

kebanggaan, rasa percaya diri dan keyakinan karena berpijak di atas akar budaya 

yang jelas. Sementara itu benda-benda langka yang terpelihara dari masa lalu 

mempunyai nilai ekonomi yang semakin meningkat, baik secara langsung dalam 

konteks pemasaran kepariwisataan maupun sebagai benda ekonomi. Di samping 

itu terpeliharanya ketrampilan lokal tradisional dapat menjadi kekuatan yang 

mendukung berkembangnya ekonomi rakyat di bidang industri kreatif.  

Secara lebih spesifik pengertian pelestarian adalah:  

a) Upaya pengelolaan pusaka melalui kegiatan penelitian, perencanaan, 

perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengawasan, dan/atau 

pengembangan secara selektif untuk menjaga kesinambungan, keserasian, dan 

daya dukungnya dalam menjawab dinamika jaman untuk membangun 

kehidupan bangsa yang lebih berkualitas (Piagam Pelestarian Pusaka 

Indonesia 2003);  

b) Kesinambungan yang menerima perubahan merupakan konsep utama 

pelestarian, sebuah pengertian yang berbeda dengan preservasi. 

Konsekuensinya, perubahan yang dimaksud bukanlah terjadi secara drastis, 

namun perubahan secara alami dan terseleksi (Adishakti, 1997).  
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c) Pelestarian merupakan manajemen perubahan (Ashworth, 1991).  

d) Pelestarian dalam konteks perkotaan berarti pula mengawetkan bagian 

tertentu pusaka dengan memberikan tidak hanya keberlanjutan keberadaannya 

tetapi juga memiliki manfaat untuk masa depan (Burke, 1976 dalam Asworth, 

1991) 

e) Keanekaragaman pusaka serta tujuan pelestarian ini menuntut keterlibatan 

banyak pihak, termasuk dunia pendidikan, guru dan murid- muridnya, baik 

dalam menjaga, mencegah kerusakan dan pengrusakan, memelihara, 

melakukan tindakan pelestarian maupun menyebarluaskan pentingnya 

pelestarian pusaka baik bagi umat manusia, keluarga, masyarakat, lingkungan 

daerah, nasional maupun dunia.  

4. Jenis Pusaka 

Sebagaimana dinyatakan dalam Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia 2003, 

Pusaka Indonesia adalah pusaka alam, budaya dan gabungan antar keduanya yang 

disebut pusaka saujana.  

a) Pusaka Budaya Ragawi (Tangible Cultural Heritage) 

Pusaka budaya ragawi adalah semua pusaka budaya yang mempunyai 

raga atau berbentuk benda. Secara garis besar pusaka budaya ragawi dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu pusaka budaya ragawi bergerak dan pusaka budaya 

ragawi tak bergerak. Pusaka budaya ragawi bergerak adalah pusaka budaya 

ragawi yang dengan mudah dapat dipindah- tempatkan. Contoh adalah area, 

keramik perabot rumah tangga, tekstil, kereta, foto, dan masih banyak lagi.  

Pusaka budaya ragawi tak bergerak adalah pusaka ragawi yang tidak dapat 

dipindah tempatkan tanpa mengubah atau merusak pusaka-pusaka budaya ragawi 

yang dimaksud. Pusaka ini memiliki kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan 

lokasi keberadaan- nya. Apabila dipisahkan dari lokasi keberadaannya, nilai dan 

makna pusaka budaya ragawi tersebut menjadi berubah, bahkan dapat hilang sama 

sekali. Termasuk di dalam kategori pusaka budaya ragawi tak bergerak adalah 

pusaka bangunan dan monumen.  
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b) Pusaka Budaya Tak Ragawi (Intangible Cultural Heritage) 

Pusaka budaya tak ragawi adalah suatu kekayaan masa lalu yang sifatnya 

abstrak, tidak berwujud secara fisik, tetapi mengandung nilai, manfaat, makna, 

keahlian, dll. yang sangat tinggi dan berharga bagi kehidupan. The United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) menegaskan bahwa 

warisan budaya adalah situs warisan budaya, kota bersejarah, saujana budaya, 

situs alam sakral, pusaka budaya bawah laut, museum, pusaka budaya bergerak, 

kerajinan, dokumentasi pusaka secara digital, pusaka sinematografi, tradisi oral, 

bahasa, festival, religi dan kepercayaan, musik dan lagu, seni pertunjukkan, obat 

tradisional, literature, kuliner tradisional, dan olahraga tradisional. Sebagian besar 

dari warisan budaya tersebut merupakan pusaka budaya tak ragawi, yaitu tradisi 

oral bahasa, proses kreasi kemampuan dan pengetahuan, seni pertunjukkan, 

festival, religi dan kepercayaan, kosmologi, serta sistem pembelajaran dan 

kepercayaan serta praktek-praktek kepercayaan yang terkait dengan alam.  

 

 



Pusaka dan Pelestarian  | 35 

 

Figure 16. Pusaka Budaya 
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Figure 17. Pusaka Budaya 

 

c) Pusaka Alam (Natural Heritage) 

Pusaka alam adalah bentukan alam istimewa. Bentukan-bentukan secara 

alami tersebut memiliki karakter yang khas, saling berhubungan dan terus 

berkembang 
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Figure 18. Pusaka Alam 

 

d) Pusaka Saujana (Cultural Landscape Heritage) 

Pusaka saujana merupakan produk kreativitas manusia dalam merubah 

bentang alam dalam waktu yang lama sehingga didapatkan keseimbangan 



38 | Pusaka dan Pelestarian 

kehidupan antara alam dan manusia. Menurut UNESCO, ada beberapa kriteria 

sebuah kawasan dianggap sebagai pusaka saujana. Kriteria tersebut antara lain:  

 Kawasan dengan karakter unik, yang tidak ditemukan ditempat lain; 

 Kawasan yang menjadi mahakarya (masterpiece) dari ciptaan yang jenius, di 

bidang arsitektur, seni monumental, perencanaan kota atau bentang alam; 

 Kawasan dengan tradisi budaya tinggi; 

 Kawasan yang menggambarkan tingginya peradaban dan sejarah manusia; 

 Kawasan dengan permukiman tradisional; 

 Kawasan dengan tradisi berkehidupan masyarakatnya, seperti kepercayaan 

dan kesenian; 

 Kawasan yang memiliki mekanisme pengelolaan secara tradisional dalam 

pelestariannya. 
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Figure 19. Pusaka Saujana 

5. Tingkat Pusaka dan Pengelolaannya 

Ditinjau dari segi nilai, penting dan luas pengaruhnya, pusaka ada yang 

mempunyai nilai sempit terbatas bagi perorangan dan ada pula yang bernilai 

sangat penting dan luas bagi kehidupan masyarakat banyak, bangsa dan 

kemanusiaan.   

Dari segi kepentingan dan luas pengaruhnya pusaka dapat dikelompokkan 

atas:  

a) Warisan dunia (world heritage)  

b) Pusaka nasional 

c) Pusaka propinsi 

d) Pusaka kota/kabupaten  

 

Disamping itu juga ada “pusaka komunitas” yang tidak mempunyai 

formalitas pengesahan tetapi diakui oleh komunitas ini sebagai suatu aset bersama 

yang penting dan harus dilestarikan. Sejak gempa tektonik 27 Mei 2006 di Jawa 

Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, terminologi Pusaka Rakyat mulai 

digaungkan untuk menekankan bahwa upaya penyelamatan pusaka tidak hanya 

dikhususkan pada pusaka monumen karya raja, ulama atau politisi. Pusaka baik 

berbentuk benda, ruang, tempat, budaya tak ragawi yang merupakan karya 
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masyarakat bisa dikategorikan sebagai Pusaka Rakyat. Demikian pula ditingkat 

yang lebih kecil terdapat “pusaka keluarga” dan “pusaka saya” yang dimiliki dan 

ditetapkan atau tanpa disadari menjadi sesuatu yang harus terus dilestarikan. 

Keragaman pusaka di Indonesia memang sangat kaya. Bahkan tidak jarang tiap-

tiap tempat di tanah air ini masing-masing memiliki karakter dan keunikan pusaka 

tersendiri yang membutuhkan penanganan pelestarian yang sangat beragam pula.  

6. Upaya Pelestarian 

Apapun bentuknya, pelestarian pusaka merupakan upaya untuk 

menyelamatkan pusaka dari keterlantaran, kehancuran hingga kepunahan. Bahkan 

mendorong terwujudnya pusaka-pusaka masa depan yang bernilai. Upaya dapat 

dilakukan dengan cara yang paling sederhana khususnya untuk anak-anak hingga 

yang memerlukan keahlian yang tinggi, seperti berikut:  

Upaya sederhana  

1) Tidak merusak, mengotori, mencoret- coret atau melakukan aksi 

penghancuran pusaka  

2) Ikut menjaga kebersihan, menjaga keberadaan dan keberlanjutannya  

3) Memberikan apresiasi terhadap pusaka-pusaka budaya baik ragawi maupun 

tak ragawi  

4) Mempunyai rasa memiliki terhadap berbagai pusaka yang ada di 

sekelilingnya.  

Upaya lanjut  

1. Inventarisasi dan dokumentasi; Melakukan pendataan beragam pusaka baik 

alam, budaya (ragawi – tak ragawi) dan saujana untuk kemudian didaftar dan 

didokumentasikan secara terstruktur dan mudah diakses. Dokumentasi ini 

perlu selalu diperbaharui. Hasil dokumentasi akan bermanfaat untuk berbagai 

aksi pelestarian lainnya termasuk publikasi.  

2. Penelitian; Melakukan kajian mendalam untuk menyelesaikan suatu isu 

tertentu. Lingkup penelitian ini sangat luas.  

3. Perencanaan; Menyusun suatu rencana pelestarian baik dalam skala mikro 

pelestarian komponen pusaka budaya, olah disain arsitektur pusaka, hingga 

makro perencanaan pelestarian wilayah. Perencanaan tersebut perlu diawali 

dengan penyusunan Rencana Induk Pelestarian yang merupakan dasar dalam 
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perencanaan detil selanjutnya. Termasuk dalam perencanaan yang lebih detil 

adalah penyusunan pedoman atau manual pelestarian.  

4. Pengelolaan; Melakukan pengelolaan suatu pusaka tertentu, baik secara 

menyeluruh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan kegiatan 

hingga pemasaran (termasuk pengelolaan museum).  

5. Pelaksanaan; Melaksanakan pelaksanaan tindakan pelestarian  

6. Pendampingan Masyarakat; Menjadi mediator masyarakat dalam 

transformasi gagasan menjadi aksi pelestarian dalam suatu jangka waktu 

tertentu. 

7. Advokasi; Mendampingi pihak tertentu yang sedang menemui permasalahan 

dalam pelestarian pusaka . 

8. Pendidikan; Memberikan pendidikan formal pelestarian pusaka melalui jalur 

sekolah maupun perguruan tinggi atau informal termasuk pendidikan publik 

melalui kampanye, seminar, diskusi, lokakarya hingga jelajah pusaka. 

9. Publikasi; Menerbitkan berbagai hasil aksi pelestarian dalam bentuk cetakan, 

audio visual termasuk website. 

10. Manajemen Resiko Bencana untuk Pusaka (MRBP); meliputi persiapan 

menghadapi bencana dan mitigasi, tanggap darurat yang cepat dan tepat 

dilakukan serta agenda panjang pemulihan pusaka pasca bencana.  

7. Bentuk Tindakan Pelestarian Pusaka 

1) Revitalisasi (Revitalization) 

a) Merupakan proses pembangunan kembali ekonomi, sosial, dan budaya 

suatu area atau jalan. Sering kali bangunan-bangunan pusaka di area 

ini dalam kondisi terlantar tidak terpakai dan perlu dihidupkan 

kembali (Heritage Canada Foundation 1983) 

b) Menghidupkan kembali atau penguatan pusaka dengan melakukan 

pemugaran, olah disain pusaka hingga mencangkokkan komponen 

baru agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta 

mewadahi dinamika jaman.  

c) Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk 

menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan 

penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip 

pelestarian dan nilai budaya masyarakat (UU CB 11/2010) 
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2) Penguatan (Retrofit)  

a) Memperbarui komponen bangunan yang ada untuk memenuhi standar 

persyaratan atau peraturan (Ontario Ministry of Municipal Affairs and 

Housing, Canada, 1982). 

b) Meningkatkan lebih tinggi standar bangunan melalui efisiensi enerji, 

keamanan, proteksi kebakaran dan fasilitas kenyamanan modern 

(Parks Canada, 2010). 

3) Pemugaran (Preservation)  

a) Mempertahankan bahan sebuah tempat dalam kondisi saat ini dan 

memperlambat pelapukan (Australia ICOMOS, 2013). 

b) Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar 

Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang 

rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik 

pengerjaan untuk memperpanjang usianya (UU CB 11/2010) 

4) Rehabilitasi (Rehabilitation) 

a) Proses mengembalikan properti pada posisi semula, melalui perbaikan 

(alterasi), yang memungkinkan adanya penggunaan unsur 

kontemporer secara efisien namun nilai sejarah, arsitektur, dan budaya 

properti tersebut terlestarikan secara signifikan (Woodcock, Weeks, & 

Grimmer, 2017).  

b) Biasanya dilakukan dalam rangka memperpanjang hidup bangunan 

dan/atau kemampuan ekonominya. Kemungkinan lebih pada adaptasi 

dari pada pemugaran, namun masih mempertahan tampilan asli 

bangunan. Bisa pula dilakukan peningkatan, beberapa modifikasi, 

perubahan bentuk/model, pembangunan kembali atau penguatan serta 

beberapa perbaikan. Dapat pula dilakukan pada exterior/interior 

bangunan (National Research Council of Canada, 1982). 

c) Perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau 

masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana 

dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar 

semua aspek pemerintahan & kehidupan masyarakat pada wilayah 

pascabencana. (UU No. 24/2007 ttg Penanggulangan Bencana, Pasal 

1, Ayat 11). 
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5) Restorasi (Restoration)  

Mengembalikan bahan yang terdapat di suatu tempat pusaka ke keadaan 

semula sebagaimana yang diketahui dengan menghilangkan tambahan 

atau dengan meniru kembali komponen yang ada tanpa menggunakan 

material baru (Piagam Burra, Australia). 

6) Rekonstruksi (Reconstruction)  

a) Mengembalikan sebuah tempat pada keadaan semula sebagaimana 

yang diketahui dan dibedakan dari restorasi yang dengan 

menggunakan material baru sebagai bahan (Australia ICOMOS, 

2013). 

b) Menyertakan penciptaan kembali bangunan yang bukan asli ke lokasi 

yang asli. Berdasarkan bukti-bukti sejarah, pustaka, grafik dan gambar 

serta arkeologi, replikasi dari yang asli dibangun dengan 

menggunakan metode konstruksi modern maupun tradisional 

(Heritage Canada Foundation 1983). 

c) Diartikan sebagai proses memproduksi kembali dengan konstruksi 

baru bentuk dan detil lama bangunan yang rusak termasuk struktur, 

atau obyek, atau bagian, yang pernah ada pada suatu periode waktu 

tertentu (Woodcock et al., 2017). 

d) Pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan 

pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun 

masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya 

kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukun dan 

ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek 

kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana (UU No. 

24.2007 ttg Penanggulangan Bencana, Pasal 1, Ayat 12). 

7) Olah Disain Arsitektur Pusaka/ Penggunaan Kembali (Adaptive Re-

use)  

a) Secara selektif mengolah disain bangunan pusaka dengan melakukan 

pengawetan pada komponen/bagian tertentu serta mengisi dengan 

komponen baru sesuai dengan pencangkokan kegiatan baru yang 

dilakukan. 
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b) Memodifikasi suatu tempat untuk disesuaikan dengan pemanfaatan 

yang ada atau pemanfaatan yang diusulkan (Piagam Burra, Australia)  

c) Penggunaan kembali struktur lama untuk fungsi baru. Pada umumnya 

dilakukan Restorasi atau rehabilitasi interior maupun exterior 

(Heritage Canada Foundation 1983). 

8) Mitigasi bencana (Disaster Mitigation) 

Serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui 

pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan 

menghadapi ancaman bencana (UU No. 24/2007 ttg Penanggulangan 

Bencana, Pasal 1, Ayat 9)  

 

K e gi a t a n  Be l a jar  4 :  P r i nc i p l e s  o f  H e r i t age  Co n se rv a t i o n  

(Ar. Jaikumar Ranganathan, n.d.) 

1. Why to conserve?  

The majority of India‟s architectural heritage and sites are unprotected. They 

constitute a unique civilization legacy, as valuable as the monuments legally 

protected by ASI/ SDA and other governmental and non-governmental 

agencies. This legacy is being steadily eroded as a result of insensitive 

modernization and urbanization, and the fact that it does not command the 

same respect as legally protected monuments. Many unprotected heritage 

sites are still in use, and the manner in which they continue to be kept in use 

represents the „living‟ heritage of India.   

This heritage is manifest in both tangible and intangible forms (Article 2.2), 

and in its diversity defines the composite culture of the country. Beyond its 

role as a historic document, this unprotected heritage embodies values of 

enduring relevance to contemporary Indian society, thus making it worthy of 

conservation.  This „living‟ heritage is not legally protected. The buildings 

and sites, which constitute it, are subject to demolition or unsympathetic 

interventions. The knowledge of traditional building skills with which it is 

associated is also in danger of being lost in the absence of patronage and 

official recognition. Conserving the „living‟ heritage, therefore, offers the 

potential to conserve both traditional buildings and traditional ways of 

building.  
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Conserving the unprotected architectural heritage and sites ensures the 

survival of the country‟s sense of place and its very character in a globalizing 

environment. It offers the opportunity not only to conserve the past, but also 

to define the future. It provides alternate avenues for employment and a 

parallel market for local building materials and technologies, which needs to 

be taken into account when resources for development are severely 

constrained.  

This „living‟ heritage also has symbiotic relationships with the natural 

environments within which it originally evolved. Understanding this 

interdependent ecological network and conserving it can make a significant 

contribution to improving the quality of the environment.  

2. What to conserve? 

The objective of conservation is to maintain the significance of the 

architectural heritage or site. Significance is constituted in both the tangible 

and intangible forms. The process of Listing (Article 5) must determine the 

characteristics of significance and prioritise them.  

The tangible heritage includes historic buildings of all periods, their setting in 

the historic precincts of cities and their relationship to the natural 

environment. It also includes culturally significant modern buildings and 

towns. The intangible heritage includes the extant culture of traditional 

building skills and knowledge, rites and rituals, social life and lifestyles of the 

inhabitants, which together with the tangible heritage constitutes the „living‟ 

heritage. Both tangible and intangible heritage, and especially the link 

between them, should be conserved.  

Conservation of architectural heritage and sites must retain meaning for the 

society in which it exists. This meaning may change over time, but taking it 

into consideration ensures that conservation will, at all times, have a 

contemporary logic underpinning its practice. This necessitates viewing 

conservation as a multi-disciplinary activity.  

Where the evidence of the tangible or intangible architectural heritage exists 

in fragments, it is necessary to conserve it, even in part, as representative of a 

historic past. Such conservation must ideally be undertaken in-situ, but if this 

is not possible, then it should be relocated to a place where it would be safe 

for continued contemplation.  
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Conservation in India is heir not only to Western conservation theories and 

principles introduced through colonialism and, later, by the adoption of 

guidelines formulated by UNESCO, ICOMOS and international funding 

agencies, but also to pre -existing, indigenous knowledge systems and skills of 

building. These indigenous practices vary regionally and cannot be 

considered as a single system operating all over India. This necessitates 

viewing conservation practices as a multi-cultural activity.  

While the Western ideology of conservation advocates minimal intervention, 

India‟s indigenous traditions idealize the opposite. Western ideology 

underpins official and legal conservation practice in India and is appropriate 

for conserving protected monuments. However, conserving unprotected 

architectural heritage offers the opportunity to use indigenous practices. This 

does not imply a hierarchy of either practice or site, but provides a rationale 

for encouraging indigenous practices and thus keeping them alive. Before 

undertaking conservation, therefore, it is necessary to identify where one 

system should be applied and where the other. For this purpose, it is 

necessary at the outset to make a comprehensive inventory (see Article 5) of 

extant heritage, both tangible and intangible, and separate it into two 

categories.  

Two categories:  

i. Buildings and sites protected by ASI, SDA and other government or non-

government agencies. Only the official and legal instruments of 

conservation and internationally accepted principles should be adopted 

here;  

ii. Other listed buildings and sites which, though not protected by ASI, SDA 

and other government or non-government agencies, possessing heritage 

value or significance equivalent to that of protected monuments. Here too, 

the official and legal instruments should be adopted for their conservation;  

The remaining listed buildings and sites both modern and historic, 

including those produced within the last hundred years. Here, the 

conservation strategy may adopt either the official and legal instruments 

of conservation or those rooted in indigenous building traditions. Hybrid 

strategies, inventively combining indigenous and official practices, can 

also be employed to conserve this heritage category. The decision to 
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adopt indigenous practices should be based on the availability of skilled 

and knowledgeable raj mistris. In all cases a rationale for the decision 

taken to adopt one or another system of conservation must be recorded.  

The overarching objective for undertaking conservation of unprotected 

architectural heritage and sites is to establish the efficacy of conservation 

as a development goal. What to conserve will, therefore, be determined by 

those strategies of conservation, which accommodate the imperatives of 

development and the welfare of the community while seeking 

economically to achieve maximum protection of the significant values of 

the architectural heritage and site.  

3. Conservation ethics 

a) Authenticity  

The traditional knowledge systems and the cultural landscape in which it 

exists, particularly if these are „living‟, should define the authenticity of 

the heritage value to be conserved. In the absence of such contexts, the 

official and legal guidelines, particularly as defined by the “Nara 

Document on Authenticity, 1994”, should determine the nature of the 

authenticity of the architectural heritage and site.  

Traditional knowledge systems and cultural landscapes vary from one 

regional/cultural context to another or within the same region/culture. 

Thus, the values of „living‟ architectural heritage can differ from one 

context to another, reflecting the cultural diversity of the country. In each 

case, however, conservation should faithfully reflect the significant 

values, which define the heritage.  

b) Conjecture  

Local master builders build, rebuild, restore, renew and make 

additions/alterations to historic buildings in response to contemporary 

exigencies or evolving local needs of the community; they must be 

encouraged to follow their traditions even when there is no available 

evidence in the form of documentation, oral histories or physical remains 

of previous structures. Appropriate craftspeople for undertaking such 

works should be identified as described in Article 5.1.4.  

An exact replacement, restoration or rebuilding must be valued when it 

ensures continuity of traditional building practices.  
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Conjectural restoration or rebuilding must nevertheless respect the 

overall spatial and volumetric composition of historic settings. The 

parameters of the historical setting should be defined through 

comprehensive urban design studies. These parameters should also guide 

new urban development in the vicinity of heritage buildings and sites.  

The ASI / SDA rule prohibiting development within a 100-metre radius of 

a protected building restricts the practice of restoration or rebuilding of 

sites, conjectural or otherwise, and thereby may result in harming the 

welfare of society. This rule should not be applied to conserve unprotected 

architectural heritages and sites.  

c) Integrity  

The integrity of the heritage is to be defined and interpreted not only in 

terms of the physical fabric of the building, but also with respect to the 

collective knowledge systems and cultural landscape it represents. This 

knowledge system, where it exists, must mediate the process of 

conservation/ restoration/ rebuilding of the unprotected architectural 

heritage in order to reinforce an appreciation of the cultural landscape. 

This dynamic concept understands the integrity of the individual building 

as one which evolves in response to contemporary needs of local society.  

The concept of an evolving integrity accepts the introduction of new 

architectonic elements, materials and technologies when local traditions 

are insufficient or unavailable. The introduction of new elements may 

reflect contemporary aesthetic ideals as modern additions to old 

buildings.  

d) Patina  

The patination of historic fabric due to age or natural decay should not 

compel the preservation of a ruin as it exists, frozen in time and space. In 

conformity with local aesthetic traditions, and for the well being of the 

heritage building or site, renewal, restoration, repair or rebuilding is 

acceptable. Patina may, where necessary, be considered as a sacrificial 

layer.  
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e) Rights of the indigenous community  

Each community has its own distinctive culture constituted by its 

traditions, beliefs, rituals and practices - all intrinsic to defining the 

significance of the unprotected architectural heritage and site. The 

conservation strategy must respect the fact that local cultures are not 

static and, therefore, encourage active community involvement in the 

process of decision-making. This will ensure that the symbiotic relation 

between the indigenous community and its own heritage is strengthened 

through conservation.  

f) Respect for the contributions of all periods  

The contributions of earlier periods which produced the historic fabric 

and consequent interventions, including contemporary interventions, 

based on either traditional systems of building knowledge or modern 

practices, must be respected as constituting the integrity of the heritage 

sought to be conserved. The objective of conserving the unprotected 

architectural heritage and site is not so much to reveal the authentic 

quality of the past or preserve its original integrity, but rather to mediate 

its evolving cultural significance to achieve beneficial results.  

The holistic coherence of the heritage in terms of its urban design, 

architectural composition and the meaning it holds for the local 

community should determine any intervention in the process of 

conservation.  

g) Inseparable bond with setting  

An unprotected heritage building or site is inseparable from its physical 

and cultural context, and belongs to the local society as long as its 

members continue to value and nurture it. The conservation process must 

be sensitive to this relationship, and reinforce it.  

If the unprotected heritage does not possess any bond with contemporary 

society, then its relevance for conservation may be questioned and 

modern re-development may be considered an option to meet the welfare 

needs of society. This decision must invariably be taken in consultation 

with INTACH‟s Advisory Committees as described in Article 7.2.5.  
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h) Minimal intervention  

Conservation may include additions and alterations of the physical fabric, 

in part or whole, in order to reinstate the meaning and coherence of the 

unprotected architectural heritage and site. In the first instance, however, 

conservation should attempt minimal intervention.  

However, substantial additions and alterations may be acceptable 

provided the significance of the heritage is retained or enhanced.  

i) Minimal loss of fabric  

The nature and degree of intervention for repairing, restoring, rebuilding, 

reuse or introducing new use, should be determined on the basis of the 

intervention‟s contribution to the continuity of cultural practices, 

including traditional building skills and knowledge, and the extent to 

which the changes envisaged meet the needs of the community.  

j) Reversibility  

The principle of reversibility of interventions needs not dictate 

conservation strategy. In order to use the unprotected heritage for the 

socio-economic regeneration of the local communities, the historic 

building and site can be suitably adapted and modified for an appropriate 

reuse. For this it is only essential that the process of intervention 

contributes to conserving the traditional context as far as possible in the 

modified form. This decision must invariably be taken in consultation with 

INTACH‟s Advisory Committees as described in Article 7.2.5.  

k) Legibility  

The legibility of any intervention must be viewed in its own context. If 

traditional craftspeople are employed then it must be accepted that their 

pride derives from the fact that the new work is in complete harmony with 

the old and is not distinguishable from it. Thus, historic ways of building 

must be valued more than the imperative to put a contemporary stamp on 

any intervention in a historic building.  

Where modern material or technology is used, it could be used to 

replicate the old or be distinguished from it, depending on the artistic 

intent governing the strategy of conservation.  
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l) Demolish/ Rebuild  

The concept of jeernodharanam, or regeneration of what decays, must 

guide the nature of conservation. This belief is fundamental to conserving 

traditional ways of building and maintaining the continuity of local 

knowledge systems.  

If, however, local conditions are such that all strategies to conserve the 

unprotected architectural heritage and site are found to be inadequate, 

then the option of replacing it should be examined. This process is also 

rooted in tradition because it recognises „cyclical‟ perceptions of time, 

whereby buildings live, die and are rebuilt. This option must be discussed, 

debated and decided in consultation with all concerned stakeholders, 

including INTACH‟s Advisory Committee as described in Article 7.2.5.  

Where the existence of a cultural resource is under severe threat by 

natural calamities or man-made hazards, the building may be dismantled 

and reassembled at another appropriate site after undertaking thorough 

documentation of its extant condition. If a historic structure has outlived 

its significance and its meanings to local people are lost, it may be 

preserved as a ruin or, if circumstances do not permit that, left 

undisturbed to meet its natural end.  

If removal in whole or part from the original site or context is the only 

means of ensuring the security and preservation of a building, then a 

comprehensive documentation of all valuable and significant components 

of the cultural resource must be undertaken before it is dismantled.  

m) Relationship between the conservation architect and the community  

In dealing with the conservation of unprotected architectural heritage and 

sites, it may become necessary to temper the role of the conservation 

architect as an expert professional by taking into account the desires and 

aspirations of the local community and the traditional practices of raj 

mistris. This does not assume, a priori, that the interests of conservation 

architects and those of the community and traditional master builders are 

incompatible, but rather that there must be room in the process of 

conservation for dialogue and negotiated decision making.  

In order to achieve a more satisfying result for the community it may be 

necessary to override the professional imperative to adhere to the 
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principles governing the conservation of legally protected monuments. 

This is acceptable when dealing with unprotected architectural heritage 

and sites provided, as stated in Article 2.7, that conservation strategies 

seek economically to achieve maximum protection of the significant 

values of the architectural heritage and site.  

n) Sasaran Pelestarian Pusaka 

 Mengembalikan wajah dari objek pelestarian. 

 Memafaatkan peninggalan objek pelestarian yang ada untuk 

menunjang kehidupan masa kini. 

 Mengarahkan perkembangan masa kini yang diselaraskan dengan 

perencanaan masa lalu yang tercermin dalam objek pelestarian 

tersebut. 

 Menampilkan sejarah pertumbuhan kota / lingkungan dalamm wujud 

fisik tiga dimensi. 

o) Kriteria-kriteria Umum Pelestarian Pusaka 

 Estetika: bangunan-bangunan atau bagian dari kota yang ilestarikan 

karena mewakili prestasi khusus dalam suatu gaya sejarah tertentu. 

Tolok ukur estetika ini dikaitkan dengan nilai estetis dan arsitektural 

yang tinggi dalam hal bentuk, struktur, tata ruang dan ornamennya. 

 Kejamakan: bangunan atau bagian dari kota yang dilestarikan karena 

mewakili satu kelas atau jenis khusus bangunan yang cukup berperan. 

Lebih ditekankan pada seberapa jauh karya arsitektur tersebut 

mewakili suatu ragam atau jenis khusus yang spesifik. 

 Kelangkaan: bangunan yang hanya satu dari jenisnya, atau merupakan 

contoh terakhir yang masih ada. Juga termasuk karya yang sangat 

langka atau bahkan satu-satunya di duania, tidak dimiliki oleh daerah 

lain. 

 Peranan Sejarah: bangunan-bangunan dan lingkungan perkotaan yang 

telah merupakan lokasi bagi peristiwa-peristiwa bersejarah yang 

penting untuk dilestarikan sebagai ikatan simbolis antara peristiwa 

terdahulu dan sekarang. 

 Memperkuat kawasan di sekitarnya: bangunan-bangunan dan bagian 

dari kota yang karena investasi di dalamnya, akan mempengaruhi 
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kawasan di dekatnya, atau kehadirannya sangat bermakna untuk 

meningkatkan kualitas dan citra lingkungan di sekitarnya. 

 Keistimewaan: bangunan-bangunan yang dilindungi karena memiliki 

keistimewaan, seperti yang terpanjang, tertinggi, tertua, terbesar, yang 

pertama dan sebagainya. 

p) Motivasi Upaya Pelestarian Pusaka 

 Motivasi untuk mempertahankan warisan budaya atau warisan sejarah. 

 Motivasi untuk menjamin terwujudnya variasi dalam bangunan 

perkotaan sebagai tuntutan aspek estetis dan variasi budaya 

masyarakat. 

 Motivasi ekonomis, yang menganggap bangunan-bangunan yang 

dilestarikan tersebut dapat meningkatkan nilainya apabila dipelihara, 

sehingga memiliki nilai komersial yang digunakan sebagai modal 

lingkungan. 

 Motivasi simbolis; bangunan-bangunan merupakan manifestasi fisik 

dari ientitas suatu kelompok masyarakat tertentu yang pernah menjadi 

bagian dari kota. 

q) Prinsip-prinsip Pelestarian Pusaka 

 Konservasi dilandasi atas penghargaan terhadap keadaan semula dari 

suatu tempat dan se-sedikit mungkin melakukan intervensi fisik 

bangunannya, supaya tidak mengubah bukti-bukti sejarah yang 

dimilikinya. 

 Maksud konervasi adalah untuk menangkap kembali makna kultural 

dari suatu tempat dan harus bisa menjamin keamanan dan 

pemeliharaannya di masa mendatang. 

 Konservasi suatu tempat harus dipertimbangkan segenap aspek yang 

berkaitan dengan makna kulturalnya, tanpa menekankan pada salah 

satu aspek saja dan mengorbankan aspek yang lain. 

 Suatu bangunan atau hasil karya bersejarah harus tetap berada pada 

lokasi historisnya. 

 Konservasi menjaga terpeliharanya latar visual yang cocok seperti 

bentuk, skala, warna, tekstur, dan bahan bangunan.  
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 Kebijaksanaan konservasi yang sesuai untuk suatu tempat harus 

didasarkan atas pemahaman terhadap makna kultural an kondisi fisk 

bangunannya. 
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MODUL 3 

FENOMENA DUNIA KEGIATAN PBL 

K e g i a t a n  Be l a jar  5 :  P e r ke mba n ga n  G l o b a l  P BL  

Dalam beberapa dekade terakhir ini, perkembangan perubahan paradigma dan 

pemahaman terhadap pusaka serta pelestarian telah berkembang dengan cepat. 

Beberapa contoh berikut merupakan gambaran perkembangan pelestarian pusaka 

yang terjadi baik di Indonesia maupun lingkup global. 

Melalui Konvensi tentang Proteksi Warisan Budaya dan Warisan Alam 

yang ditetapkan UNESCO tahun 1972 didorong untuk melakukan identifikasi, 

proteksi, dan pelestarian pusaka budaya dan alam di seluruh dunia yang 

dipertimbangkan memiliki nilai luar biasa untuk kemanusian. Mulai saat itu pula 

UNESCO menetapkan warisan dunia dalam 2 kategori (Warisan Alam dan 

Warisan Budaya).  

Sejak tahun 1992, UNESCO menetapkan satu kategori lagi dalam 

Warisan Dunia yaitu Pusaka Saujana (cultural landscape heritage) atau kategori 

campuran. Saujana merupakan keragaman manifestasi interaksi antara hasil budi 

daya manusia dan lingkungan alamnya (UNESCO, 1992). Menurut Platcer dan 

Rossler (1995) dalam Adishakti (2008), saujana adalah: 

a) Mencerminkan interaksi antara manusia dan lingkungan alam mereka tanpa 

batas ruang dan waktu. Alam dalam konteks ini adalah mitra masyarakat, 

keduanya dalam kondisi yang dinamik membentuk saujana;  

b) Di beberapa negara, saujana digunakan sebagai model interaksi antara 

manusia, sistem sosial mereka dan bagaimana mereka menata ruang;  

c) Saujana adalah fenomena kompleks dengan identitas ragawi dan tak ragawi. 

Komponen tak ragawi tumbuh dari ide dan interaksi yang memiliki impak 

pada persepsi dan membentuk saujana, seperti misalnya kepercayaan sakral 

dekat hubungannya dengan saujana dan keadaan ini sudah berlangsung lama.  

d) Saujana adalah cermin budaya yang diciptakan oleh masyarakat setempat.  

Untuk menyelamatkan berbagai pusaka yang hidup (pusaka budaya tak 

ragawi), sejak tahun 2003 UNESCO mengembangkan upaya proteksi dan 
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menetapkan pusaka budaya tak ragawi yang memenuhi kriteria sebagai 

Mahakarya Pusaka Dunia Kemanusiaan Lisan dan Tak Ragawi.  

Tahun 2004 UNESCO mempromosikan perubahan paradigma dalam 

pelestarian pusaka. Pada awalnya, pelestarian pusaka mengutamakan berbagai 

sumber budaya yang dibuat dan ditentukan oleh 3 P, yaitu Princes (Raja), Priests 

(Ulama), dan Politicians (Tokoh Politik). Kini telah berubah atau ditambah, 

bahwa perancang, penentu, dan pengelola pusaka adalah 4 P, yaitu Princes, 

Priests, Politician, dan People (Masyarakat). Masyarakat dalam pengelolaan 

pusaka semakin berperan. Pusaka digambarkan dalam bagan Perubahan 

paradigma pengelolaan berikut ini:  

Table 2. Perubahan Paradigma Pelestarian Pusaka (UNESCO, 2004) 

LAMA  BARU 

Monumen Raja, Ulama, Pendeta, 

Politikus 
+  

Tempat dan ruang karya masyarakat 

Tidak ada kehidupan, situs fisik +  Kesinambungan masyarakat 

Komponen fisik +  Tradisi dan praktek kehidupan 

Pengelolaan oleh administrasi pusat +  Pengelolaan desentralisasi masyarakat 

Penggunaan elit (untuk rekreasi) 
+  

Penggunaan popular (untuk 

pembangunan) 

Sumber: (Richard Engelhardt, 2019)  

Indikator perkembangan gerakan pelestarian yang lain adalah kepedulian 

akan moral dan etika pelestarian. Etika bagi masyarakat pelestari diungkapkan 

melalui suatu kesepakatan yang disusun dan dideklarasikan secara komunal 

walaupun tidak dikukuhkan secara hukum. Kesepakatan beretika ini dinyatakan 

dalam bentuk piagam/charta atau deklarasi. Manifesto Masyarakat untuk Proteksi 

Bangunan Purbakala (The Manifesto of the Society for Protection on Ancient 

Buildings/SPAB) tahun 1877 merupakan kesepakatan para pelestari yang 

dideklarasikan pertama kali di dunia. Intinya adalah menyelamatkan bangunan tua 

dari kerusakan, perusakan dan pembongkaran,  

Selanjutnya masyarakat secara global di antaranya diawali dalam sebuah 

konferensi internasional yang diselenggarakan oleh para arsitek profesional untuk 

pelestarian monumen (Professional Architect Conference on Monument 
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Conservation) di Kota Athena, Yunani. Seminar tersebut menghasilkan Piagam 

Athena (Athens Charter) yang dipersiapkan oleh Le Corbusier (arsitek maestro 

Gerakan Modern). Piagam ini selain menekankan restorasi monumen bersejarah 

juga menunjukkan konsep warisan internasional untuk pertama kali dalam 

sejarah. 

Kebangkitan kepedulian pelestarian pusaka meningkat tinggi pada tahun 

1960an. UNESCO sebagai lembaga dunia secara berturut-turut menghasilkan 

beberapa rekomendasi pada masa itu di antaranya yaitu Rekomendasi tentang: 

a) Prinsip Internasional yang dapat digunakan untuk Ekskavasi Arkeologi 

(Recommendation on International Principles Applicable to Archaeological 

Excavation), 1956;  

b) Kompetisi Internasional dalam bidang Arsitektur dan Perencanaan Kota 

(Recommendation Concerning International Competitions in Architecture and 

Town Planning), 1956;  

c) Perlindungan atas Keindahan dan Karakter Bentang Alam dan Situs 

(Recommendation Concerning the Safeguarding of the Beauty and Character 

of Landscapes and Sites), 1962;  

Kembali Arsitek dan Teknisi Monumen Bersejarah (Architects and 

Technicians of Historic Monuments) menyelenggarakan Kongres Internasional. 

Kongres yang kedua ini diselenggarakan di Kota Venesia, Italia. Bila kongres 

pertama menghasilkan Piagam Athena, yang kedua menghasilkan 12 resolusi. 

Resolusi pertama kemudian dikenal sebagai Piagam Venice (Venice Charter) dan 

resolusi kedua adalah pembentukan Dewan Internasional Monumen dan Situs (the 

International Council on Monuments and Sites) / ICOMOS. 

Pada tahun 1970an, umumnya di Eropa banyak mensosialisasikan 

persoalan pelestarian pusaka arsitektur disamping persoalan proteksi pusaka 

arkeologi dan perdagangan benda-benda pusaka. Di antaranya Kongres Arsitek 

Pusaka Eropa (Congress of the European Architects Heritage) tahun 1975 yang 

menghasilkan Deklarasi Amsterdam. Deklarasi ini menyatakan bahwa pusaka 

arsitektur adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pusaka budaya. Pada tahun 

itu pula dihasilkan Piagam Eropa tentang Pusaka Arsitektur (European Charter of 

the Architectural Heritage). Sementara itu UNESCO pada tahun 1972 

mengeluarkan Konvensi tentang Perlindungan terhadap Warisan Budaya dan 

Alam Dunia. 
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Penyusunan etika ini berorientasi pada persoalan yang sangat beragam. 

Ada yang dikhususkan pada suatu bentuk khusus pelestarian pusaka, ada pula 

khusus pada suatu negara tertentu. Seperti persoalan tentang kota pusaka yang 

mulai diperbincangkan pada tahun 1975, yaitu dalam Resolusi Pelestarian Kota-

kota Kecil Bersejarah (Resolution on the Conservation of Smaller Historic 

Towns).  

Selanjutnya isu kawasan dan kota pusaka menjadi materi banyak piagam 

dan resolusi, di antaranya:  

a) Piagam Preservasi Quebec (1982) 

b) Deklarasi Tlaxcala tentang revitalisasi permukiman kecil (1982) 

c) Piagam Appleton tentang lingkungan binaan (1983)  

d) Piagam Washington pelestarian kota pusaka dan area perkotaan (1987)  

e) Piagam Fez tentang kota-kota pusaka dunia dan kerjasama kesejahteraan 

masyarakat, penelitian, pelatihan, dan pertukaran antar kota-kota pusaka 

(1993)  

f) Protokol Bregen tentang komunikasi dan hubungan antara kota-kota pusaka 

dunia (1995)  

Mengenai tempat-tempat spesifik tertulis dalam beberapa piagam di 

antaranya: 

a) Piagam Burra tentang pengelolaan tempat-tempat pusaka budaya (1979) 

b) Piagam Florence tentang taman-taman bersejarah (1982) 

Etika yang khusus ditujukan oleh dan bagi suatu Negara tertentu, di 

antaranya adalah: 

a) Deklarasi Roma tentang integrasi pelestarian nasional di Italia (1983) 

b) Deklarasi Oaxaca tentang Pelestarian Alam Meksiko (1993) 

c) Prinsip Pelestarian Situs Pusaka di Cina (2002) 

d) Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia (2003)  

e) Piagam INTACH tentang pelestarian arsitektur yang tidak diproteksi dan 

persoalan pelestarian di India (2004)  

Masih banyak piagam yang lain yang tidak diuraikan di sini seperti 

tentang persoalan pusaka arkeologi, perdagangan pusaka ilegal, pusaka bawah 

tanah, pariwisata budaya, keaslian, dll. Pada dasarnya masyarakat berhak berperan 

dalam menggulirkan kesepakatan tentang etika pelestarian baik dalam lingkup 
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lnasional maupun global. Bahkan tingkat lokal dapat pula menghasilkan suatu 

piagam dan diharapkan mampu pula memberikan pengaruh secara nasional 

maupun global.  

K e gi a t a n  Be l a jar  6 :  P e r ke mb a ng an  K e g i a ta n  P BL d i  

I n d o ne s i a  

1. Kegiatan PBL 

Pelestarian pusaka dalam masyarakat tradisional Indonesia sebenarnya 

telah lama dikenal dan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Di banyak 

daerah di Indonesia benda berharga yang berumur lebih dari 50 tahun merupakan 

pusaka yang perlu dipelihara dan diteruskan untuk generasi mendatang. 

Secara keilmuan, pelestarian pusaka mulai dikembangkan dalam bidang 

kepurbakalaan di Hindia Belanda pada tahun 1903. Pemerintah Hindia Belanda 

tahun 1933 menetapkan undang-undang tentang kepurbakalaan yang kemudian 

pada tahun 1992 menjadi dasar utama materi penyusunan Undang-undang 

Republik Indonesia No. 5 tentang Benda Cagar Budaya. Dalam perkembangannya 

pusaka di Indonesia dikenal sebagai warisan budaya dan alam. 

Pada awal tahun 90an, saat diterbitkannya UURI No. 5 tentang Benda 

Cagar Budaya lingkup pelestarian pusaka di Indonesia masih mengutamakan pada 

artefak tunggal. Beberapa pusaka alam dan budaya Indonesia sejak saat itu mulai 

ada yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai Warisan Dunia, yaitu:  

1) Warisan Budaya Dunia Kompleks Candi Borobudur, Candi Mendut, dan 

Candi Pawon, 1991  

2) Warisan Budaya Dunia Kompleks Candi Prambanan, 1991  

3) Warisan Alam Dunia Taman Nasional Komodo, 1991  

4) Warisan Alam Dunia Taman Nasional Ujung Kulon, 1992  

5) Warisan Budaya Dunia Situs Manusia Purba Sangiran, 1996  

6) Warisan Alam Dunia Taman Nasional Lorentz, 1999  

7) Warisan Alam Dunia Hutan Tropis Sumatra yang terdiri atas 3 Taman 

Nasional: Gunung Leuser, Kerinci Seblat dan Bukit Barisan Selatan, 2004  

8) Warisan Budaya Lanskap Budaya Provinsi Bali: Sistem Subak sebagai 

Manifestasi dari Filosofi Tri Hita Karana (2012) 

9) Warisan Budaya – Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto (2019) 
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Pada awal abad 21, pemahaman tentang pusaka budaya tak ragawi mulai 

digaungkan. Meskipun materi, seperti misalnya seni tradisi, keris, dll., sebenarnya 

sudah sangat dikenal luas, namun kategori sebagai pusaka budaya tak ragawi 

belum dipahami umum. Di tingkat dunia, tahun 2003, wayang ditetapkan sebagai 

salah satu Karya Agung Budaya Lisan dan Tak Ragawi Warisan Manusia oleh 

UNESCO. Demikian pula keris pada tahun 2005. Pada tahun 2009, Batik 

Indonesia dicantumkan dalam Daftar Perwakilan Warisan Budaya Tak Ragawi 

UNESCO. 

Dalam dua dekade terakhir ini tumbuh beragam organisasi pelestarian 

masyarakat di banyak kota. Meskipun bila dilihat dari konteks 200 juta manusia 

Indonesia, jumlah organisasi- organisasi tersebut masih sangat sedikit. Paguyuban 

Pelestarian Budaya Bandung (Bandung Heritage Society) yang didirikan pada 

tahun 1987 menandai pertumbuhan organisasi pelestari di Indonesia. 

Selanjutnya tumbuh organisasi di daerah lain seperti Paguyuban Pusaka 

Jogja (Jogja Heritage Society) tahun 1991, Yogyakarta Heritage Trust (1992), 

Badan Warisan Sumatra (1998), Badan Warisan Sumatra Barat (1999), dll. Sejak 

tahun 2000 cukup banyak organisasi pelestari yang tumbuh di daerah baik di 

Sumatra, Jawa, Bali, maupun di Indonesia Timur.  

Kegiatan lokal antar organisasi daerah juga terdapat di Yogyakarta seperti 

Forum Pelestarian Lingkungan Budaya Jogja (Forum Jogja) didirikan tahun 2000. 

Beranggotakan lebih dari 20 organisasi yang peduli dengan pelestarian 

lingkungan budaya. Di Sumatra, jaringan antar organisasi pelestarian sewilayah 

Sumatra didirikan dengan sebutan Pan-Sumatra Net yang secara rutin setiap tahun 

menyelenggarakan kegiatan lokal.  

Pada tahun 2002, para pelestari dan pemerhati pelestarian membentuk 

Jaringan Pelestarian Pusaka Indonesia (JPPI) yang merupakan media komunikasi 

antar anggota. Komunikasi utama dilakukan melalui “e-mailing list” 

(jppi@yahoogroups.com).  

Tahun 2003, JPPI bekerjasama dengan International Council on 

Monuments and Sites (ICOMOS) Indonesia dan Kementerian Kebudayaan dan 

Pariwisata menyelenggarakan Tahun Pusaka Indonesia 2003 dan mendeklarasikan 

Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia 2003.  

Berbagai formulasi etika pelestarian pusaka baik dalam bentuk deklarasi, 

piagam (charter), atau konvensi merupakan juga indikator perkembangan 
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pelestarian pusaka. Hingga kini Indonesia baru memiliki satu piagam pelestarian 

yang diluncurkan pada tahun 2003 tersebut. Tujuan penyusunan piagam ini 

adalah:  

a) Meneguhkan identitas Indonesia dalam masyarakat dunia yang sangat 

beranekaragam dan dinamik, 

b) Meningkatkan kesejarahteraan masyarakat secara luas, dan 

c) Menjamin keberlanjutan bangsa Indonesia dalam percaturan masyarakat dunia 

di bidang pelestarian pusaka.  

Penyusunan Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia 2003 ini juga 

merupakan hal yang bersejarah bagi Indonesia, karena: 

a) Hingga tahun 2003 Indonesia belum memiliki piagam yang dapat menjadi 

pedoman dalam moral dan etika pelestarian,  

b) Piagam disusun oleh berbagai pihak secara lintas ilmu, lintas profesi, lintas 

sektor dan lintas daerah,  

c) Disusun dalam momentum Tahun Pusaka Indonesia 2003.  

Untuk mengawal pelaksanaan piagam dan mengembangkan pelestarian 

pusaka di Indonesia, tahun 2004 dibentuk secara hukum Badan Pelestarian Pusaka 

Indonesia (BPPI) yang berkedudukan di Jakarta. Visi BPPI adalah mengawal 

pelestarian pusaka di Indonesia. Misi BPPI adalah:  

a. Menyiapkan masukan untuk kebijakan, strategi, program, panduan dan 

mekanisme pelestarian; 

b. Membantu peningkatan kapasitas dan gerakan pelestarian, bekerjasama dengan 

berbagai lembaga, komunitas, dan dunia usaha melalui bantuan teknis, 

pendidikan dan pelatihan, lokakarya, seminar, pengembangan database dan 

website, publikasi, dan promosi;  

c. Mengembangkan sistem pendanaan pelestarian pusaka Indonesia bekerjasama 

dengan lembaga nasional dan internasional, dunia usaha dan komunitas, 

mengusulkan insentif, keringanan pajak, dan dukungan dari berbagai lembaga.  

Walaupun pelestarian untuk kawasan pusaka bahkan kota pusaka sudah 

mulai dikembangkan sejak akhir tahun 90an, namun pertumbuhannya masih 

sangat terbatas. Untuk mendorong perkembangan yang lebih baik serta 

melibatkan pihak-pihak yang berwenang seperti pemerintah daerah, Badan 

Pelestarian Pusaka Indonesia membidani lahirnya Jaringan Kota Pusaka Indonesia 
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(JKPI) pada tahun 2008. JKPI ini beranggotakan Walikota dan Bupati kota dan 

kabupaten pusaka di Indonesia.  

Demikian pula agar upaya pelestarian pusaka dapat dipahami dan dihayati 

sejak dini, Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) mengembangkan program 

Pendidikan Pusaka untuk Sekolah di Indonesia sejak tahun 2008. Sebagai 

kegiatan awal BPPI melakukan kerjasama dengan Erfgoed Nederland / EN 

(Institut Pusaka Belanda) serta Pusat Kurikulum, Badan Pengembangan dan 

Penelitian, Departemen Pendidikan Nasional dengan tema Pendidikan Pusaka 

untuk Sekolah Dasar di Indonesia. Sebagai proyek pilot adalah Sekolah Dasar di 

Daerah Istimewa Yogyakarta.  

Program dilaksanakan selama dua tahun (Januari 2008-Januari 2010). 

Buku panduan guru SD untuk program pelestarian pusaka di DIY ini merupakan 

salah satu produk dari program tersebut. Setelah Kerjasama dengan Erfgoed 

Nederland selesai, BPPI dan Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional 

dan Pusat Pelestarian Pusaka Arsitektur Jurusan Arsitektur dan Perencanaan FT 

UGM tetap meneruskan dan mengembangkannya baik di DIY maupun daerah-

daerah lain di Indonesia.  

2. Organisasi dan Peraturan Perundangan 

Saat ini di Indonesia ada UU No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar 

Budaya yang melindungi pusaka berupa benda alam dan budaya termasuk 

bangunan. Belum ada Undang-undang untuk perlindungan pusaka tak ragawi 

seperti 62ocal, sastra, tari, teater, tradisi dsb. Untuk pelestarian alam ada Undang-

undang Lingkungan Hidup. Di tingkat daerah ada peraturan daerah dan berbagai 

ketentuan yang mengatur pelaksanaan perlidungan tersebut. Sebagaimana 

dijelaskan pada butir 1.5.1. di atas, pada tingkat global ada berbagai konvensi 

internasional tentang pelestarian alam, pelestarian monumen dan benda 

bersejarah, serta tradisi dan budaya masyarakat lokal. 

Beberapa organisasi global yang terkait dengan isu pelestarian pusaka 

antara lain adalah:  

a) UNESCO: The United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization, berkedudukan di Paris, Perancis. UNESCO memiliki Kantor di 

Jakarta.  

b) WHC: World Heritage Centre, berkedudukan di UNESCO, Paris, Perancis. 
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c) ICOMOS: International Council on Monuments and Sites, berkedudukan di 

Paris, Perancis. Sekretariat ICOMOS Indonesia di Bandung.  

d) ICCROM: International Centre for the Study of the Preservation and 

Restoration of Cultural Property, berkedudukan di Roma, Italia.  

e) WMF: World Monument Fund, berkedudukan di New York, USA. 

f) dsb. 

Di tingkat nasional lembaga yang menangani Cagar Budaya adalah Departemen 

Kebudayaan dan Pariwisata, sedangkan yang menangani pelestarian alam adalah 

Kementerian Lingkungan Hidup. Untuk tingkat pusaka dunia dikoordinasikan 

oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Ada pula organisasi 

masyarakat yang bertujuan membantu pelestarian alam dan budaya seperti Badan 

Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI), dan yang memperjuangkan pelestarian alam 

seperti WALHI dsb. 

Di Daerah Istimewa Yogyakarta ada beberapa organisasi pelestarian seperti:  

a) Paguyuban Pusaka Jogja (Jogja Heritage Society),  

b) Pusat Pelestarian Pusaka Arsitektur (Center for Heritage Conservation), 

Jurusan Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik UGM  

c) Forum Pelestarian Lingkungan Budaya Jogja  

d) Senthir, Semangat Muda Pusaka Jogja  

e) Arupadatu  

f) Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (Madya)  

g) dll.  

3. Undang-undang No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya 

a) Penjelasan Umum 

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “negara memajukan kebudayaan nasional 

Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat 

dalam memelihara dan mengembangkan nilai- nilai budayanya” sehingga 

kebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, 

kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus 

dilestarikan guna memperkukuh jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan 

martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi 
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terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan. Kebudayaan Indonesia yang 

memiliki nilai-nilai luhur harus dilestarikan guna memperkuat pengamalan 

Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan 

kebanggaan nasional, memperkukuh persatuan bangsa, serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat sebagai arah kehidupan bangsa. 

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 itu, pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk 

memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. 

Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada masa 

lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal 

pembangunan. Sebagai karya warisan budaya masa lalu, Cagar Budaya menjadi 

penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya.  

Warisan budaya bendawi (tangible) dan bukan bendawi (intangible) yang 

bersifat nilai-nilai merupakan bagian integral dari kebudayaan secara menyeluruh. 

Pengaturan Undang-Undang ini menekankan Cagar Budaya yang bersifat 

kebendaan. Walaupun demikian, juga mencakup nilai-nilai penting bagi umat 

manusia, seperti sejarah, estetika, ilmu pengetahuan, etnologi, dan keunikan yang 

terwujud dalam bentuk Cagar Budaya. Tidak semua warisan budaya ketika 

ditemukan sudah tidak lagi berfungsi dalam kehidupan masyarakat pendukungnya 

(living society). Terbukti cukup banyak yang digunakan di dalam peran baru atau 

tetap seperti semula. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai 

pemanfaatan Cagar Budaya yang sifatnya sebagai monumen mati (dead 

monument) dan yang sifatnya sebagai monumen hidup (living monument). Dalam 

rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah 

perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan kebijakan 

yang tegas dari Pemerintah untuk menjamin eksistensinya.  

Ketika ditemukan, pada umumnya warisan budaya sudah tidak berfungsi 

dalam kehidupan masyarakat (dead monument). Namun, ada pula warisan budaya 

yang masih berfungsi seperti semula (living monument). Oleh karena itu, 

diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pemanfaatan kedua jenis Cagar 

Budaya tersebut, terutama pengaturan mengenai pemanfaatan monumen mati 

yang diberi fungsi baru sesuai dengan kebutuhan masa kini. Selain itu, pengaturan 

mengenai pemanfaatan monumen hidup juga harus memperhatikan aturan hukum 

adat dan norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat pendukungnya.  
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Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, 

langka, terbatas, dan tidak terbarui. Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari 

ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang 

berada di lingkungan air, diperlukan pengaturan untuk menjamin eksistensinya. 

Oleh karena itu, upaya pelestariannya mencakup tujuan untuk melindungi, 

mengembangkan, dan memanfaatkannya. Hal itu berarti bahwa upaya pelestarian 

perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, dan 

ekonomis.  

Pelestarian Cagar Budaya pada masa yang akan datang menyesuaikan 

dengan paradigma baru yang berorientasi pada pengelolaan kawasan, peran serta 

masyarakat, desentralisasi pemerintahan, perkembangan, serta tuntutan dan 

kebutuhan hukum dalam masyarakat.  

Paradigma baru tersebut mendorong dilakukannya penyusunan Undang-

Undang yang tidak sekadar mengatur pelestarian Benda Cagar Budaya, tetapi juga 

berbagai aspek lain secara keseluruhan berhubungan dengan tinggalan budaya 

masa lalu, seperti bangunan dan struktur, situs dan kawasan, serta lanskap budaya 

yang pada regulasi sebelumnya tidak secara jelas dimunculkan. Di samping itu, 

nama Cagar Budaya juga mengandung pengertian mendasar sebagai pelindungan 

warisan hasil budaya masa lalu yang merupakan penyesuaian terhadap pandangan 

baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk memberikan kewenangan 

kepada Pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam mengelola Cagar Budaya, 

dibutuhkan sistem manajerial perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik 

berkaitan dengan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya 

sebagai sumber daya budaya bagi kepentingan yang luas. 

b) Perubahan Paradigma Pelestarian Cagar Budaya 
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Figure 20. Perkembangan tinggalan warisan budaya 
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Figure 21. Prinsip Pengelolaan Warisan Budaya 

 

c) Batang Tubuh Undang-undang No.11tahun 2010  tentang Cagar Budaya 

Bab 1.  Ketentuan Umum 

Bab 2.  Azas, Tujuan dan Lingkup 

Bab 3.  Kriteria Cagar Budaya 

Bab 4.  Pemilikan dan Penguasaan 

Bab 5.  Penemuan dan Pencarian 

Bab 6.  Registrasi Nasional Cagar Budaya 

Bab 7.  Pelestarian 

Bab 8.  Tugas dan Wewenang 

Bab 9.  Pendanaan 

Bab 10. Pengawasan dan Penyelidikan 

Bab 11. Kekentuan Pidana 

Bab 12. Ketentuan Peralihan 

Bab 13. Ketentuan Perubahan 
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d) Jenis dan Sifat Cagar Budaya 

 

 

Figure 22. Jenis dan Sifat Cagar Budaya 

 

e) Kriteria Cagar Budaya 

Pasal 5 

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar 

Budaya, 

Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi 

kriteria: 

a) berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; 

b) mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; 

c) memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, 

dan/atau kebudayaan; dan 

d) memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. 

Pasal 9 

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila: 

a) mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau 

Struktur Cagar Budaya; dan 
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b) menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu. 

Pasal 10 

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya 

apabila: 

a) mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya 

berdekatan; 

b) berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 

(lima puluh) tahun; 

c) memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia 

paling sedikit 50 (lima puluh) tahun; 
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Figure 23. Kriteria Cagar Budaya 
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f) Pola Umum Proses Pendaftaran, Pengkajian, Penetapan dan Pencatatan 

Cagar Budaya  
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g) Lingkup Kegiatan Pelestarian 

 

Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan 

Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan 

memanfaatkannya.  

 

 

Figure 24. Lingkup Pelestarian: Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 
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Pelindungan: Upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, 

atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, 

Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya. 

Pengembangan: Peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya 

serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara 

berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian. 

Pemanfaatan: Pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya 

kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya untuk 

kepentingan Agama, Sosial, Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, 

Kebudayaan dan Pariwisata. 

4. PP No.1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar 

Budaya 

a) Penjelasan Umum 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OLO tentang Cagar Budaya 

menegaskan bahwa cagar Budaya adalah Benda cagar Budaya, Bangunan Cagar 

Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan cagar 

Budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah perkembangan manusia, 

kebudayaan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan agama dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu harus didaftar, didata, 

dilestarikan, dan dikelola secara tepat supaya dapat memberi manfaat sebesar- 

besarnya bagi bangsa dan negara Indonesia. 

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2OlO tentang 

Cagar Budaya diperlukan pengaturan lebih lanjut tentang Pengalihan 

Kepemilikan Cagar Budaya, Kompensasi dan Insentif bagi Setiap Orang yang 

melindungi Cagar Budaya, penemuan dan Pencarian ODCB, Pemeringkatan 

Cagar Budaya, Register Nasional, Pelestarian Cagar Budaya, Pengelolaan Cagar 

Budaya, serta peran serta masyarakat. Pengaturan lebih lanjut tersebut bertujuan 

agar upaya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dapat dilaksanakan 

dengan benar, serta operasional sesuai tujuan Pelestarian.  

Pengaturan lebih lanjut Kepemilikan Cagar Budaya bertujuan untuk 

mengatur agar ada kepastian dan Pelindungan hukum dalam Kepemilikan dan 
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penguasaan Cagar Budaya. Cagar Budaya sering dihadapkan pada perlakuan 

yang tidak benar dengan memperjualbelikannya secara ilegal, hilang, 

diterlantarkan, dirusak, dipisah-pisahkan, atau dipindahkan dari wilayah satu ke 

wilayah lain, sehingga di tempat asalnya secara perlahan jumlahnya terus 

menurun. Untuk menanggulangi hal tersebut diperlukan sebuah upaya 

Pendaftaran secara nasional.  

Pendaftaran mempunyai arti penting untuk mengetahui jumlah, jenis, dan 

persebaran Cagar Budaya di wilayahnya. Oleh karena sebagian besar Cagar 

Budaya berada di tangan masyarakat, perlu pula diupayakan agar masyarakat 

dapat berpartisipasi secara aktif melakukan Penclaftaran, sehingga tidak 

seluruhnya dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Dengan 

demikian, Cagar Budaya berupa koleksi, hasil penemuan, atau hasil pencarian 

dapat dicatat dan diberi Pelindungan hukum terhadapnya. Berkas Penda.ftaran 

dan dokumentasi yang dibuat terhadap Cagar Budaya disimpan, sebagai arsip 

untuk kepentingan masa depan yang bisa digunakan sebagai sumber informasi 

pengembangan kebudayaan nasional. Materi muatan Peraturan Pemerintah ini 

mengatur mengenai Pelindungan terhadap ODCB yang diberlakukan sama 

sebagai Cagar Budaya. Selain itu dalam rangka Pelestarian Cagar Budaya 

diperlukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan terhadap Cagar 

Budaya.  

Selain Pelindungan Cagar Buclaya yang berupa Penyelamatan dan 

Pengamanan, juga diperlukan Pelindungan Cagar Budaya yang berupa Zonasi, 

Pemeliharaan, dan Pemugaran. Pelestarian Cagar Budaya tidak hanya 

berorientasi pada Pelindungannya saja, tetapi juga dapat dikembangkan dan 

dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, 

diperlukan peran serta masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya. 

Pengembangan terhadap Cagar Budaya dapat dilakukan oleh Setiap Orang 

maupun masyarakat hukum adat dengan cara Penelitian, Revitalisasi, dan 

Adaptasi. 

Pelestarian Cagar Budaya merupakan upaya untuk mempertahankan 

warisan budaya bangsa yang tersebar di wilayah negara Indonesia maupun yang 

berada di luar negeri. Pelestarian ini merupakan realisasi amanat Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menjaga kekayaan 
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yang tersimpan di darat, air, dan udara. Pelestarian Cagar Budaya yang semula 

dipahami secara sempit hanya sebagai upaya Pelindungan Cagar Budaya, kini 

pemahamannya diperluas, terkait juga dengan adanya upaya Pengembangan dan 

Pemanfaatan Cagar Budaya. Perluasan pemahaman tersebut dilatarbelakangi oleh 

kenyataan bahwa tidak satupun unsur dari pengertian Pelestarian Cagar Budaya 

tersebut dapat berdiri sendiri, melainkan juga diperlukan adanya upaya 

Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya yang merupakan satu kesatuan 

bagian yang saling mempengaruhi dan tidak dapat terpisahkan.  

Upaya Pelestarian Cagar Budaya menjadi tanggung jawab baik 

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan dukungan oleh Setiap 

Orang dan masyarakat hukum adat. Oleh karena itu diperlukan pengawasan 

terhadap Pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan oleh Setiap Orang dan/atau 

masyarakat hukum adat. Upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan oleh 

Setiap Orang dan/atau masyarakat hukum adat merupakan sesuatu yang penting 

dan perlu diberikan penghargaan yang berupa Insentif dan Kompensasi.  

 

b) Batang Tubuh Peraturan Pemerintah 

Bab 1.  Ketentuan Umum 

Bab 2.  Register Nasional 

 Umum 

 Penemuan dan Pencarian 

 Pendaftaran 

 Pengkajian 

 Penetapan, Pemeringkatan dan Pencatatan 

 Penghapusan 

 Pengalihan Kepemilikan 

Bab 3.  Pelestarian Cagar Budaya 

 Umum 

 Pelindungan 

 Pengembangan 

 Pemanfaatan 
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Bab 4.  Pengelolaan Kawsan Cagar Budaya 

 Umum 

 Perencanaan 

 Pelaksanaan 

 Pengawasan 

 Pengelola Kawasan 

Bab 5.  Insentif dan Kompensasi 

Bab 6.  Pengawasan 

Bab 7.  Pendanaan 

Bab 8.  Ketentuan Lain-Lain 

Bab 9.  Ketentuan Penutup 

K e gi a t a n  Be l a jar  7 :  P i a ga m P e l e s tar i a n  P us a ka  

Uraian berikut akan menjelaskan tentang bagaimana perkembangan kepedulian 

berbagai pihak terhadap pelestarian pusaka. Beberapa kepedulian ini diwujudkan 

dalam bentuk kesepakatan dan penetapan oleh berbagai negara di dunia. Piagam 

pelestarian yang akan dijelaskan berikut ini disusun berdasarkan tahun terbit atau 

penetapannya. 

Konsep pelestarian pertama kali dicetuskan sejak lebih dari seratus tahun 

yang lalu, yaitu tatkala William Morris mendirikan Lembaga Pelestarian 

Bangunan Kuno (Society For the Protection of Ancient Buildings, 1877). Namun 

jauh sebelum itu, pada tahun 1700, Vanbrugh selaku arsitek dari Istana Blenheim 

Inggris; telah mulai merumuskan konsep pelestarian, tetapi masih belum 

melembaga. 

Pada tahun 1877, William Morris mencetuskan konsep pelestarian 

bangunan kuno melalui “The Manifesto of the Society for the Protection of 

Ancient Buildings (The SPAB Manifesto)”. Pencetusan konsep ini dilatar 

belakangi oleh tanggapan Morris terhadap permasalahan pelestarian pada abad 19 

yang dengan semena-mena menghancurkan bangunan yang memiliki nilai sejarah, 

spirit dan karya seni tinggi. 

Pada tahun 1882 dalam bentuk Ancient Monuments Act, pertama kali 

dibuat peraturan dan undang-undnag yang melandasi kebijakan dan pengawasan 
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dalam bidang konservasi, sebagai perlindungan terhadap lingkungan dan 

bangunan bersejarah. 

Sejak itu mulailah berkembang berbagai pemikiran dan kepedulian 

berbagai pihak dalam melakukan upaya pelestarian bangunan dan lingkungan 

yang memiliki nilai penting seperti sejarah, spirit, karya seni yang tinggi, ilmu 

pengetahuan dan nilai sosial-budaya lainnya. 

 

Table 3. Piagam Pelestarian di Dunia 

No Tahun Piagam 

1 1877 The Manifesto of the Society for the Protection of Ancient 

Buildings (The SPAB Manifesto) 

2 1931 The Athens Charter for the Restoration of Historic 

Monuments 

3 1954 European Cultural Convention 

4 1954 Convention for the Protection of Cultural Property in the 

Event of Armed Conflict 

5 1956 Recommendation Concerning International Competitions in 

Architecture and Town Planning 

6 1956 Recommendation on International Principles Applicable to 

Archaeological Excavations 

7 1962 Recommendation Concerning the Safeguarding of the Beauty 

and Character of Landscapes and Sites 

8 1964 Recommendation on the Means of Prohibiting and Preventing 

the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of 

Cultural Property 

9 1964 The Venice Charter, International Charter for the 

Conservation and Restoration of Monuments and Sites 

10 1967 The Norms of Quito (ICOMOS) 
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11 1968 Recommendation Concerning the Preservation of Cultural 

Property Endangered by Public or Private Works 

12 1969 European Convention on the Protection of the Archaeological 

Heritage 

13 1970 Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the 

Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural 

Property. 

14 1972 Recommendation Concerning the Protection at National Level 

of the Cultural and Natural Heritage. 

15 1972 Convention Concerning the Protection of the World Cultural 

and Natural Heritage. 

16 1972 Resolutions of the Symposium on the Introduction of 

Contemporary Architecture into Ancient Groups of Buildings. 

17 1975 Declaration of Amsterdam. 

18 1975 European Charter of the Architectural Heritage. 

19 1975 Resolutions of the International Symposium on the 

Conservation of Smaller Historic Towns at the 4th ICOMOS 

General Assembly. 

20 1976 The Charter of Cultural Tourism. 

21 1976 Recommendation Concerning the International Exchange of 

Cultural Property. 

22 1976 Recommendations Concerning the Safeguarding and 

Contemporary Role of Historic Areas. 

23 1976 Convention on the Protection of the Archaeological, 

Historical, and Artistic Heritage of the American Nations 

(Convention of San Salvador). 

24 1978 Recommendation for the Protection of Movable Cultural 
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Property 

25 1981 The Australia ICOMOS Charter (the Burra Charter) for the 

Conservation of Places of Cultural Significance. 

26 1982 The Florence Charter (historic gardens and landscapes)  

27 1982 Declaration of Dresden. 

28 1982 Declaration of Tiaxcala 

29 1982 Charter for the Preservation of Quebec's Heritage 

(Deschambault Declaration). 

30 1983 Appleton Charterfor the Protection and Enhancement of the 

Built Environment  (ICOMOS Canada) adopted by ICOMOS 

National Committee 

31 1983 Declaration of Rome. 

32 1985 Convention for the Protection of the Architectural Heritage of 

Europe.  

33 1987 Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban 

Areas (Washington Charter) 

34 1987 First Brazilian Seminar About the Preservation and 

Revitalization of Historic Centers. 

35 1989 Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture 

and Folklore. 

36 1990 ICOMOS Charter for the Protection and Management of The 

Archaeological Heritage. 

37 1991 The York Charter for Reconstruction After War. 

38 1991 Québec City Declaration. 

39 1991 Jakarta Declaration on Architectural Heritage  

http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/Declaration%20of%20Rome%201983.pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/Convention%20of%20the%20protection%20of%20the%20architectural%20heritage….pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/Convention%20of%20the%20protection%20of%20the%20architectural%20heritage….pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/First%20Brazilian%20Seminar%20on%20Preservation%20and%20Revitalization….pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/First%20Brazilian%20Seminar%20on%20Preservation%20and%20Revitalization….pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/First%20Brazilian%20Seminar%20on%20Preservation%20and%20Revitalization….pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/Recommandation%20on%20the%20Safeguarding%20of%20Traditional%20Culture%20….pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/Recommandation%20on%20the%20Safeguarding%20of%20Traditional%20Culture%20….pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/ICOMOS%20CHARTER%20for%20the%20Protection%20and%20Management%20of%20the%20Ar….pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/ICOMOS%20CHARTER%20for%20the%20Protection%20and%20Management%20of%20the%20Ar….pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/The%20York%20Charter%20for%20Reconstruction%20After%20War%201991.pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/Québec%20City%20Declaration%201991.pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/JAKARTA%20DECLARATION%20on%20Architectural%20Heritage%201991.pdf


Fenomena Dunia Kegiatan PBL | 81 

40 1992 Charter for the Conservation of Places of Cultural Heritage 

Value, ( New Zealand Charter). 

41 1992 Charter of Courmayeur  

42 1992 New Orleans Charter for the Joint Preservation of Historic 

Structures and Artifacts  

43 1992 European Convention on the Protection of the Archaeological 

Heritage (Revised)  

44 1993 Declaration of Oaxaca (UNESCO). 

45 1993 The Fez Charter. 

46 1993 Guidelines for Education and Training in the Conservation of 

Monuments, Ensembles and Sites 

47 1994 The Nara Document on Authenticity.  

48 1994 Buenos Aires Draft Convention on the Protection of the 

Underwater Cultural Heritage. 

49 1994 Resolution on Information as an Instrument for Protection 

Against War Damages to the Cultural Heritage  

50 1995 The Secretary for the Interior‟s Standards for the Treatment of 

Historic Properties  

51 1995 Bergen Protocol on Communications and Relations among 

Cities of the Organization of World Heritage Cities  

52 1995 Unidroit Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural 

Objects 

53 1995 Charter for Sustainable Tourism  

54 1996 Yogyakarta Declaration and Kotagede Declaration 

55 1996 Declaration of Valencia Universidad Politécnica de Valencia, 

Valencia, Spain – October 

http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/Charter%20of%20Courmayeur%201992.pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/Charter%20of%20Courmayeur%201992.pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/New%20Orleans%20Charter%201992.pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/New%20Orleans%20Charter%201992.pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/New%20Orleans%20Charter%201992.pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/New%20Orleans%20Charter%201992.pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/EUROPEAN%20CONVENTION%20ON%20THE%20PROTECTION%20OF%20THE%20ARCHAEOLOGICA….pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/EUROPEAN%20CONVENTION%20ON%20THE%20PROTECTION%20OF%20THE%20ARCHAEOLOGICA….pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/Declaration%20of%20Oaxaca%201993.pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/The%20Fez%20Charter%201993.pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/Guidelines%20for%20Education%20and%20Training%201993.pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/Guidelines%20for%20Education%20and%20Training%201993.pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/Nara%20Document%20on%20Authenticity%201994.pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/Buenos%20Aires%20Draft%20Convention%20on%20the%20Protection%201994.pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/Buenos%20Aires%20Draft%20Convention%20on%20the%20Protection%201994.pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/Resolution%20on%20Information%20as%20an%20Instrument%20for%20Protection%20….pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/Resolution%20on%20Information%20as%20an%20Instrument%20for%20Protection%20….pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/The%20Secretary%20of%20the%20Interior's%20Standards%201995.pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/The%20Secretary%20of%20the%20Interior's%20Standards%201995.pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/Bergen%20Protocol%20Communications%20and%20Relations%20Among%20Cities%20of%20the%20Organization%20of%20World%20Heritage%20Cities%201995.pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/Bergen%20Protocol%20Communications%20and%20Relations%20Among%20Cities%20of%20the%20Organization%20of%20World%20Heritage%20Cities%201995.pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/UNIDROIT%20Convention%20on%20Stolen%20or%20Illegally%20Exported%20Cultur….pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/UNIDROIT%20Convention%20on%20Stolen%20or%20Illegally%20Exported%20Cultur….pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/UNIDROIT%20Convention%20on%20Stolen%20or%20Illegally%20Exported%20Cultur….pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/CHARTER%20FOR%20SUSTAINABLE%20TOURISM%201995.pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/YOGYAKARTA%20DECLARATION%20AND%20KOTAGEDE%20DECLARATION%201996.pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/YOGYAKARTA%20DECLARATION%20AND%20KOTAGEDE%20DECLARATION%201996.pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/YOGYAKARTA%20DECLARATION%20AND%20KOTAGEDE%20DECLARATION%201996.pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/Declaration%20of%20Valencia%20Universidad%20Politécnica%20de%20Valenci….pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/Declaration%20of%20Valencia%20Universidad%20Politécnica%20de%20Valenci….pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/Declaration%20of%20Valencia%20Universidad%20Politécnica%20de%20Valenci….pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/Declaration%20of%20Valencia%20Universidad%20Politécnica%20de%20Valenci….pdf
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56 1996 Charter on the Protection and Management of the Underwater 

Cultural Heritage  

57 1996 Principles for the recording of monuments, groups of 

buildings and sites.  

58 1996 NATO-Partnership for Peace (PfP) Conference on Cultural 

Heritage Protection in Wartime and in State of Emergency. 

59 1996 The Habitat Agenda and Istanbul Declaration on Human 

Settlements. 

60 1996 Declaration of San Antonio 

61 1996 Yokohama Statement '96 on Urban Cultural Individuality  

62 1997 Frederick Charter 

63 1997 Document of Pavia  

64 1997 Declaration of Quebec 

65 1997 Evora‟s Appeal in favour of tourism development geared to 

safeguarding the vitality and character of historic cities  

66 1997 Action for Better Cities (ABC)  

67 1998 Declaration of Melbourne 

68 1999 Declaration of ICOMOS Marking the 50th anniversary of the 

Universal Declaration of Human Rights  

69 1999 Charter on the Built Vernacular Heritage  

70 1999 International Cultural Tourism Charter  

71 1999 Santiago de Compostela Manifest in favor of cooperation for 

the active conservation and sustainable management of 

heritage cities of humankind  

72 1999 Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the 

http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/Charter%20on%20the%20Protection%20and%20Management%20of%20Underwater%20Cul….pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/Charter%20on%20the%20Protection%20and%20Management%20of%20Underwater%20Cul….pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/Principles%20for%20the%20Recording%20of%20Monuments,%20Groups%20of%20Build….pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/Principles%20for%20the%20Recording%20of%20Monuments,%20Groups%20of%20Build….pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/The%20Habitat%20Agenda%20and%20Istanbul%20Declaration%201996.pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/The%20Habitat%20Agenda%20and%20Istanbul%20Declaration%201996.pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/Yokohama%20Statement%2096.pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/Frederick%20Charter%201997.pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/Document%20of%20Pavia%201997.pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/Declaration%20of%20Quebec%20IInd%20International%20Seminar%20Forum%20UNE….pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/Evora's%20Appeal%201997.pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/Evora's%20Appeal%201997.pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/Evora's%20Appeal%201997.pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/Action%20for%20Better%20Cities%20(ABC)%201997.pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/Declaration%20of%20ICOMOS%205oth%20Anniversary%20UDHR%201999.pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/Declaration%20of%20ICOMOS%205oth%20Anniversary%20UDHR%201999.pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/International%20Cultural%20Tourism%20Charter%201999.pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/Santiago%20de%20Compostela%20Manifest%201999.pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/Santiago%20de%20Compostela%20Manifest%201999.pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/Santiago%20de%20Compostela%20Manifest%201999.pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/Santiago%20de%20Compostela%20Manifest%201999.pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/Santiago%20de%20Compostela%20Manifest%201999.pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/Santiago%20de%20Compostela%20Manifest%201999.pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/Santiago%20de%20Compostela%20Manifest%201999.pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/Second%20Protocol%20to%20the%20Hague%20Convention%20for%20the%20Protection….pdf
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Protection of Cultural Property in the Event of Armed 

Conflict. 

73 2000 ASEAN Declaration on Cultural Heritage  

74 2001 Puebla Declaration Regarding Prevention and Protection 

Measures for World Heritage Cities in Case of Disaster  

75 2002 Principles for the Conservation of Heritage Sites in China  

76 2003 Draft of The Edinburgh Declaration for the Improved 

Protection of Cultural and Natural Heritage at the National 

and Local Levels  

77 2003 Indonesia Charter for Heritage Conservation 

78 2005 Kyoto Declaration on Protection of Cultural Properties, 

Historic Areas and their Settings from Loss in Disasters 

79 2005 Xi‟an Declaration on the Conservation of the Setting of 

Heritage Structure, Sites and Areas.  

80 2005 the 2005 Vienna Memorandum on World Heritage and 

Contemporary Architecture – Managing the Historic Urban 

Landscape 

81 2008 Quebec Declaration on the Preservation of the Spirit of Place 

82 2008 International Forum of Young Researchers and Professionals 

in Cultural Heritage. 

83 2011 Recomendation on the Historic Urban Landscape 

84 2012 Kyoto Vision (Community and Conservation / People and 

Heritage / Tangible-Intangible) 

85 2013 Piagam Pelestarian Kota Pusaka Indonesia 

86 2013 3rd UN Resolution on Culture and Sustainable Development 

87 2013 Ministerial Declaration of ECOSOC 

http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/Second%20Protocol%20to%20the%20Hague%20Convention%20for%20the%20Protection….pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/Second%20Protocol%20to%20the%20Hague%20Convention%20for%20the%20Protection….pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/ASEAN%20DECLARATION%20ON%20CULTURAL%20HERITAGE%202000.pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/Puebla%20Declaration%202001.pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/Puebla%20Declaration%202001.pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/Draft%20of%20The%20Edinburgh%20Declaration%202003.pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/Draft%20of%20The%20Edinburgh%20Declaration%202003.pdf
http://www.indonesiapusaka.org/pn/html/pdf/Draft%20of%20The%20Edinburgh%20Declaration%202003.pdf
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88 2013 Hangzhou Declaration 

89 2013 Bali Promise 

90 2014 4th UN Resolution on Culture and Sustainable Develoment 

91 2014 Florence Declaration 

91 2015 Culture for Development Indicators (CDIS), Heritage is one of 

the 7 Dimensions 

 

1. Monumen Ordonantie Stbl.238  

Di Indonesia peraturan yang berkaitan dengan perlindungan bangunan kuno 

adalah Monumenten Ordonantie Stbl.238/1931 dan selanjutnya disebut M.O 

1931.  Berdasarkan M.O 1931 ini, dikatakan bahwa: 

- kegiatan konservasi terbatas pada pelestarian atau pengawetan monumen 

bersejarah (preservasi). 

- Menganggap perlu mengambil tindakan untuk melindungi benda-benda 

yang dianggap mempunyai nilai penting bagi pra-sejarah, sejarah, 

kesenian atau palaeoanthropologi. 

- Yang dianggap monument adalah: 

a) benda-benda bergerak maupun tidak bergerak yang dibuat oleh tangan 

manusia, bagian atau kelompok benda-benda dan juga sisa-sisanya 

yang pokoknya berumur 50 tahun atau memiliki masa langgam yang 

sedikit-dikitnya berumur 50 tahun dan dianggap mempunyai nilai 

penting bagi presejarah, sejarah atau kesenian. 

b) Benda-benda yang dianggap mempunyai nilai penting dipandang dari 

sudut paleoantropologi. 

- Situs yang mempunyai petunjuk yang kuat dasarnya bahwa di dalamnya 

terdapat benda-benda yang dimaksud pada a dan b dan penekanan pada 

benda-benda arkeologis. 
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2. Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia 

Pembukaan  

Kami para pelaku dan pemerhati pelestarian pusaka Indonesia bersyukur bahwa 

Indonesia sebagai negara kepulauan yang terbesar dikaruniai Tuhan 

keanekaragaman kekayaan alam dan budaya yang istimewa, yang menjadi sumber 

ilham, daya cipta, dan daya hidup. Kesadaran, perhatian, dan upaya untuk 

pelestarian pusaka Indonesia sudah mulai tumbuh dan diperlukan penguatan yang 

berkelanjutan. Dalam rangka Tahun Pusaka Indonesia 2003 disusun piagam untuk 

meneguhkan upaya pelestarian pusaka Indonesia (JPPI, 2003)  

Kesepakatan  

Kami bersepakat bahwa:  

1. Pusaka Indonesia adalah pusaka alam, pusaka  

budaya, dan pusaka saujana. Pusaka alam adalah bentukan alam yang 

istimewa. Pusaka budaya adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang 

istimewa dari lebih 500 suku bangsa di Tanah Air Indonesia, secara sendiri-

sendiri, sebagai kesatuan bangsa Indonesia, dan dalam interaksinya dengan 

budaya lain sepanjang sejarah keberadaannya. Pusaka saujana adalah 

gabungan pusaka alam dan pusaka budaya dalam kesatuan ruang dan waktu;  

2. Pusaka budaya mencakup pusaka berwujud dan pusaka tidak berwujud;  

3. Pusaka yang diterima dari generasi-generasi sebelumnya sangat penting 

sebagai landasan dan modal awal bagi pembangunan masyarakat Indonesia di 

masa depan, karena itu harus dilestarikan untuk diteruskan kepada generasi 

berikutnya dalam keadaan baik, tidak berkurang nilainya, bahkan perlu 

ditingkatkan untuk membentuk pusaka masa datang;  

4. Pelestarian adalah upaya pengelolaan pusaka melalui kegiatan penelitian, 

perencanaan, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengawasan, 

dan/atau pengembangan secara selektif untuk menjaga kesinambungan, 

keserasian, dan daya dukungnya dalam menjawab dinamika jaman untuk 

membangun kehidupan bangsa yang lebih berkualitas.  

Keprihatinan  

Kami prihatin bahwa:  

1. Banyak pusaka Indonesia yang tak ternilai telah tercemar, rusak, hancur, 

hilang, atau terancam kelestariannya akibat ketaktahuan, ketakpedulian, 
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ketakmampuan, dan salah urus demi keuntungan jangka pendek dan 

kepentingan kelompok tertentu;  

2. Telah terjadi pendangkalan dan pemiskinan budaya serta melemahnya daya 

cipta, prakarsa, dan rasa percaya diri yang sangat diperlukan dalam 

menghadapi gejolak perkembangan dunia serta bertindak mandiri dalam 

menentukan masa depan bangsa;  

3. Masih banyak ketidakadilan sosial, politik, ekonomi, alokasi sumber daya, 

dan kelangkaan tatanan yang jelas. Keadaan ini tidak menguntungkan bagi 

upaya-upaya pelestarian pusaka Indonesia;  

4. Peluang-peluang dalam dinamika lokal, nasional, dan global kurang dikenali 

dan dimanfaatkan untuk melakukan transformasi sosial dan ekonomi demi 

kemajuan bangsa dan penguatan pelestarian pusaka Indonesia;  

5. Masyarakat tradisional, golongan minoritas, dan kelompok tertentu 

terpinggirkan akibat kurangnya pemahaman bersama tentang keragaman dan 

pentingnya merajut keragaman tersebut dalam semangat gotong royong 

membangun kehidupan yang lebih baik.  

Agenda Tindakan  

Kami para pelaku dan pemerhati pelestarian bertekad untuk bersama-sama dengan 

kemitraan yang sehat memperjuangkan pelestarian pusaka Indonesia secara 

menyeluruh terpadu, sistematik dan berkesinambungan, melalui mekanisme dan 

proses yang adil, demokratik, serta harmonis didukung oleh landasan hukum yang 

jelas dan konsisten.  

Kami mengajak semua pihak untuk:  

1. Berperan aktif melakukan tindakan pelestarian  

yang dapat berbentuk pengawetan, pemugaran, pembangunan kembali, 

revitalisasi, alih fungsi, dan/atau pengembangan selektif;  

2. Segera mengambil tindakan penyelamatan pusaka yang terancam kerusakan, 

kehancuran, dan kepunahan;  

3. Mematangkan prinsip, proses, dan teknik pelestarian secara sistematik dan 

komprehensif yang sesuai dengan konteks Indonesia;  

4. Meningkatkan kesadaran semua pihak (pemerintah, profesional, sektor 

swasta, dan masyarakat termasuk generasi muda) tentang pentingnya 

pelestarian melalui proses pendidikan (formal dan non-formal), pelatihan, 

kampanye publik, dan tindakan-tindakan persuasif lainnya;  
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5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, mengembangkan sistem pengelolaan, 

serta membagi peran dan tanggung jawab secara adil yang melibatkan 

masyarakat agar upaya pelestarian dapat dilakukan dengan efektif dan 

sinergis; 

6. Memperluas jaringan kerjasama serta mengembangkan sumber daya termasuk 

membangun sistem pendanaan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian;  

7. Menguatkan pengawasan, pengendalian, dan  

penegakan hukum melalui pengembangan peraturan perundangan, sistem 

peradilan, mekanisme yang jelas, adil, dan konsisten dengan melibatkan 

masyarakat;  

8. Mengenali dan menghargai hak dan potensi masyarakat yang terpinggirkan 

serta melakukan upaya pendampingan guna menguatkan kembali keberdayaan 

mereka dalam melestarikan dan memanfaatkan pusaka untuk kesejahteraan 

yang berkelanjutan.  

Penutup  

Demikian piagam ini kami susun dengan mempertimbangkan berbagai pemikiran 

dari organisasi pelestarian pusaka di berbagai daerah, kalangan perguruan tinggi, 

pejabat pemerintah, profesional di bidang pelestarian pusaka, dan wakil- wakil 

masyarakat umum. Piagam akan dilengkapi kemudian dengan penjelasan untuk 

pelaksanaan.  

Kami yakin upaya pelestarian pusaka Indonesia dapat membantu meneguhkan jati 

diri bangsa dalam masyarakat dunia yang sangat beranekaragam dan dinamik, 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas, serta memberikan 

sumbangsih bagi masyarakat dunia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan 

kekuatan, kemampuan, dan kearifan kepada bangsa Indonesia serta pemimpinnya 

untuk dapat mencapai tujuan tersebut.  

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyepakati Piagam Pelestarian Pusaka 

Indonesia dan bertekad untuk bersama-sama melaksanakan Agenda Tindakan 

dalam Dasa Warsa Pelestarian Pusaka Indonesia 2004 – 2013.  

 

Tonggak Tahun Pusaka Indonesia 2003  

Ciloto, 13 Desember 2003  
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3. Piagam Pelestarian Kota Pusaka Indonesia 

Pengantar 

Kota dan Kabupaten di Indonesia banyak menyimpan aset yang sangat berharga, 

yang berupa pusaka alam, pusaka budaya ragawi dan tak ragawi, serta pusaka 

saujana yang terajut sebagai suatu kesatuan yang membentuk karakter kota atau 

kabupaten, yang akan terus dibawa dalam perjalanan sejarahnya(BPPI, 2013).  

Berbagai rekaman karya dan kejadian dari masa lalu beserta perkembangannya 

mengandung banyak pelajaran yang sangat bermanfaat untuk modal membangun 

ke depan. Kota atau kabupaten juga mengandung pemikiran, cara membangun, 

pemecahan masalah, kehidupan bermasyarakat pada masanya yang sangat 

bernilai, maupun sebab-akibat dari kejadian alam yang luar biasa.  

Sepuluh tahun setelah lahirnya Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia pada tahun 

2003, Piagam Pelestarian Kota Pusaka Indonesia perlu disusun dengan menyerap 

pengalaman dan pelajaran dari berbagai upaya lembaga pelestari pusaka maupun 

pemerintah dalam mendorong upaya penataan dan pelestarian kota pusaka, serta 

mengakui prinsip-prinsip pelestarian kota pusaka yang telah tercantum dalam 

berbagai piagam pelestarian yang diadopsi oleh UNESCO, ICOMOS serta 

organisasi pelestarian pusaka dunia lainnya.  

Piagam Pelestarian Kota Pusaka adalah kesepakatan masyarakat pendukung 

pelestarian pusaka yang akan mengawal dan terus mendorong penataan dan 

pelestarian Kota Pusaka.  

Kota Pusaka dan Tantangan  

1. Pusaka Indonesia adalah pusaka alam, pusaka budaya, dan pusaka saujana. 

Pusaka alam adalah bentukan alam yang istimewa. Pusaka budaya adalah 

hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang istimewa dari lebih 500 suku bangsa di 

Tanah Air Indonesia, secara sendiri-sendiri, sebagai kesatuan bangsa 

Indonesia, dan dalam interaksinya dengan budaya lain sepanjang sejarah 

keberadaannya. Pusaka budaya mencakup pusaka budaya ragawi dan pusaka 

tidak ragawi. Pusaka saujana adalah gabungan pusaka alam dan pusaka 

budaya dalam kesatuan ruang dan waktu.  

2. Kota Pusaka adalah kota atau kabupaten yang mempunyai aset pusaka yang 

unggul berupa rajutan pusaka alam dan pusaka budaya yang lestari yang 

mencakup unsur ragawi (artefak, bangunan, dan kawasan dengan ruang 

terbukanya) dan unsur kehidupan, ekonomi, dan sosial-budaya. Aset-aset 
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pusaka tersebut sering kurang dikenali dan diakui sebagai aset penting dalam 

pembangunan dan sering ditempatkan pada posisi yang berseberangan dengan 

perkembangan ekonomi. Akibatnya, kota-kota pusaka terancam untuk 

kehilangan karakter dan tumbuh tanpa kepribadian dan menjadi kota yang 

seragam.  

3. Kapasitas kelembagaan Kota Pusaka saat ini belum memadai untuk 

menghadapi persoalan- persoalan penataan dan pelestarian. Kota pusaka harus 

memiliki manajemen kota yang mampu mengamankan dan melestarikan 

pusaka, serta mempunyai masyarakat yang mencintai pusaka dan 

mengembangkan kehidupan budaya dan ekonomi yang semarak berbasis pada 

kearifan budaya lokal, serta prinsip-prinsip dan kaidah pelestarian.  

Dasar-dasar Penataan Pelestarian Kota Pusaka  

1) Pelestarian kota pusaka bukan sebagai pembekuan kehidupan dan budaya, 

melainkan upaya memahami dan menyerap kearifan, nilai, dan semangat masa 

lalu untuk dikembangkan sebagai bekal ke masa depan. Penataan kota pusaka 

merupakan upaya untuk terus-menerus mengintegrasikan dan 

mengorientasikan pusaka dalam pembangunan kota.  

2) Pelestarian pusaka diikuti dengan pemanfaatan pusaka yang sesuai dengan 

kaidah pelestarian. Pemanfaatan pusaka harus dapat membawa kesejahteraan 

masyarakat dan peningkatan kehidupan yang berkualitas. Penguatan fisik, 

ekonomi, dan sosial budaya harus berjalan selaras.  

3) Penataan dan pelestarian kota pusaka merupakan upaya yang utuh dan 

komprehensif untuk pengelolaan kota pusaka agar masyarakat mencintai 

pusaka dan mengembangkan kehidupan budaya dan ekonomi yang semarak 

berbasis pada kearifan budaya lokal dan kaidah pelestarian kota pusaka.  

Panduan Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka  

1) Kota Pusaka mendorong kemitraan antara pemerintah kota/kabupaten, 

masyarakat dan perguruan tinggi, serta dunia usaha, Diperlukan fasilitator 

untuk mendorong motivasi, membantu penggalian solusi, memperluas 

perspektif serta menginformasikan pengalaman dan pelajaran dari kegiatan di 

berbagai kota.  

2) Kota Pusaka wajib memiliki Rencana Pengelolaan Kota Pusaka yang menjadi 

panduan dalam melindungi, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan 
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keunggulan nilai pusakanya. Di dalam perencanaan, tercantum visi, misi, 

strategi, program, implementasi, serta mekanisme monitoring dan evaluasi.  

3) Rencana Pengelolaan Kota Pusaka didukung manajemen yang handal, 

holistik, sistematik, dan komprehensif serta pengolahan pusaka alam, budaya 

dan saujana secara paralel, harmonis dan berkelanjutan melalui 

pengembangan instrumen-instrumen penataan dan pelestarian kota pusaka.  

Instrumen Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka  

1) Kelembagaan dan Tata Kelola Kota Pusaka; Kota pusaka memiliki 

kelembagaan dan tata kelola kota terdiri dari unsur masyarakat, swasta dan 

pemerintah dengan berbagai kelengkapannya. Kelembagaan didukung oleh 

upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, serta perangkat hukum dan 

mekanisme penerapannya.  

2) Inventarisasi dan Dokumentasi Pusaka; Kota pusaka mengenali aset 

pusakanya melalui sistem inventarisasi yang handal, holistik dan sistematik. 

Inventarisasi aset pusaka perlu diikuti dengan analisis signifikansi, penetapan 

serta panduan pengamanan dan pelestariannya. Hasilnya disusun dalam 

dokumentasi yang mudah diakses bagi semua.  

3) Informasi, Edukasi dan Promosi Kota Pusaka; Kota pusaka perlu memiliki 

sistem informasi pusaka baik secara digital maupun diwujudkan dalam bentuk 

Galeri Pusaka yang dinamis dan mudah dijangkau oleh masyarakat, memiliki 

pendidikan pusaka secara formal dan non-formal dan mengembangkan 

promosi yang mendorong orang untuk terus mempelajari, mencintai dan 

melestarikan pusaka.  

4) Ekonomi Kota Pusaka; Kota pusaka mengembangkan pusaka sebagai 

sumberdaya yang dilestarikan secara dinamis, sehingga dapat dikembangkan 

dan dimanfaatkan serta dipasarkan untuk kesejahteraan masyarakat. Strategi 

kerja sama antara pemerintah dan swasta serta masyarakat akan memberikan 

sinergi pengelolaan dan pemanfaatan yang optimal.  

5) Pengelolaan Resiko Bencana Untuk Kota Pusaka; Kota pusaka mengenali 

ancaman bencana terhadap aset pusakanya dengan mengembangkan dan 

mengintegrasikan kegiatan penanggulangan bencana yang mencakup tahapan 

kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan dalam kebijakan penataan dan 

pelestarian kota pusaka.  
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6) Pengembangan Kehidupan Budaya Masyarakat; Kota pusaka memahami 

basis penting pelestarian pusaka adalah pemahaman, kecintaan, dan apresiasi 

pada nilai budaya, serta peran aktif dalam kegiatan budaya. Kota pusaka 

mengembangkan kehidupan budaya dan kreatif yang menghasilkan karya-

karya baru yang menyerap nilai-nilai serta kearifan pusaka.  

7) Perencanaan Ruang Kota Pusaka dan Sarana Prasarana; Kota Pusaka 

perlu memiliki kebijakan penataan ruang, seperti RTRW, RDTR, PZ, RTBL 

dan dukungan sarana-prasarana yang mengamankan pusaka dari ancaman dan 

gangguan, serta menyediakan ruang kehidupan yang mendukung penguatan 

keunggulan nilai pusaka yang dimiliki.  

8) Olah Desain Bentuk Kota Pusaka; Kota Pusaka perlu memiliki strategi 

kreatif dan inovatif melakukan kesinambungan fisik elemen bentuk kota 

pusaka yang menerima perubahan secara selektif tanpa merusak nilai-nilai 

pusakanya. Olah desain berjalan sejajar dengan olah fungsi dan 

pengembangan kehidupan budaya masyarakat untuk meningkatkan vitalitas 

kawasan dan menjaga keserasiannya.  

Penutup  

Demikian piagam ini kami susun dengan mempertimbangkan berbagai pemikiran 

dari organisasi pelestarian pusaka di berbagai daerah, kalangan perguruan tinggi, 

pejabat pemerintah, profesional di bidang pelestarian pusaka, dan wakil-wakil 

masyarakat umum. Piagam akan dilengkapi kemudian dengan penjelasan untuk 

pelaksanaan.  

Kami yakin upaya pelestarian kota pusaka Indonesia dapat membantu 

kota/kabupaten untuk lebih melestarikan aset pusakanya dan membangun kota 

yang berkarakter. berbasis pada alam, sejarah, dan budaya masyarakatnya.  

Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan kekuatan, kemampuan, dan 

kearifan kepada bangsa Indonesia serta pemimpinnya untuk dapat mencapai 

tujuan tersebut.  

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyepakati Piagam Pelestarian Kota 

Pusaka Indonesia dan bertekad mendukung pelaksanaannya.  

Jakarta, 23 Desember 2013  
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4. Piagam Pelestarian Pusaka Saujana Indonesia 

Pendahuluan 

Enam belas tahun setelah lahirnya Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia pada 

tahun 2003, dan disusul oleh lahirnya Piagam Pelestarian Kota Pusaka Indonesia 

pada tahun 2013, gerakan pelestarian di Indonesia semakin dinamis. Kesadaran 

akan pelestarian pusaka semakin meluas, tidak hanya pada benda, bangunan, 

struktur, situs, namun juga sampai lingkup kawasan dan kota. Namun demikian, 

perhatian terhadap kelestarian pusaka saujana belum cukup kuat. Masih banyak 

aset-aset pusaka saujana yang terlantar dan dalam kondisi terancam. Maka 

dipandang perlu disusun piagam sebagai panduan berbagai pihak guna melakukan 

pelestarian terhadap pusaka saujana di Indonesia dengan mengacu berbagai 

piagam pelestarian yang diadopsi oleh UNESCO, ICOMOS serta organisasi 

pelestarian pusaka dunia lainnya. Piagam Pelestarian Pusaka Pusaka Saujana 

Indonesia adalah kesepakatan masyarakat pendukung pelestarian pusaka yang 

akan mengawal dan terus mendorong pelestarian pusaka saujana (BPPI, 2019).  

Definisi 

1. Pusaka Indonesia adalah pusaka alam, pusaka budaya, dan pusaka saujana. 

Pusaka alam adalah bentukan alam yang istimewa. Pusaka budaya adalah 

hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang istimewa dari lebih 500 suku bangsa di 

Tanah Air Indonesia, secara sendiri-sendiri, sebagai kesatuan bangsa 

Indonesia, dan dalam interaksinya dengan budaya lain sepanjang sejarah 

keberadaannya. Pusaka budaya mencakup pusaka budaya ragawi dan pusaka 

tidak ragawi. Pusaka saujana adalah gabungan pusaka alam dan pusaka 

budaya dalam kesatuan ruang dan waktu.  

2. Istilah „saujana‟ dipakai sebagai padanan kata „cultural landscape‟. Istilah 

„saujana‟ berasal dari kosa kata Bahasa Indonesia yang makna harfiahnya 

adalah „sejauh mata memandang‟.  

3. Saujana (cultural landscape) merupakan bentukan hasil interaksi manusia 

terhadap alam lingkungannya sebagai tempat kehidupan yang dipengaruhi 

oleh budaya setempat secara terus-menerus dalam rentang waktu yang lama.  

4. Pusaka Saujana (cultural landscape heritage) adalah ragam pusaka yang 

membentuk saujana.  
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5. Saujana Pusaka (heritage cultural landscape) adalah saujana yg memiliki nilai-

nilai keunggulan, yang dapat dicapai dari nilai keunggulan sejarahnya, 

lanskapnya, atau tata kehidupan masyarakatnya.  

Konten Piagam  

1. Ketentuan Umum  

a) Lingkup Saujana; Lingkup saujana meliputi elemen pola pengelolaan 

lahan, tata kehidupan, arsitektur kawasan dan bentukan-bentukan alami.  

b) Tipologi Saujana; Tipologi saujana merupakan kategorisasi jenis-jenis 

saujana dengan mengacu pada skala ruang dan skala bidangnya. Hal ini 

penting untuk memahami karakter masing-masing tipe saujana, sehingga 

bisa dibedakan tata cara pemanfaatannya sesuai karakter dan kondisinya.  

1. Tipologi berdasarkan bentuk lanskap dan aktifitas kehidupan: saujana 

perkotaan (urban) dan pedesaan (rural);  

2. Tipologi berdasarkan letak geografis: pegunungan, daratan, tepian 

sungai/danau dan pesisir;  

3. Tipologi saujana berdasarkan tipe tanah lanskap: lanskap lahan gambut, 

lanskap karst, lanskap tanah rawa, lanskap hutan, dll.  

2. Ketentuan Pelestarian  

a) Kegiatan pelestarian pusaka saujana hendaknya diarahkan untuk mencapai 

Sustainable Development Goals (SDG‟s). 

b) Pelestarian pusaka saujana hendaknya dilaksanakan secara komprehensif 

dan menyeluruh meliputi semua aspek, sektor, dan disiplin ilmu.  

c) Perlu adanya peran serta aktif dari para pelaku yang terlibat dalam 

pengelolaan pusaka saujana yakni pemerintah, profesional, akademisi, 

masyarakat dan media.  

d) Jenis kegiatan pelestarian pusaka saujana meliputi: pendataan, 

pendokumentasian, penelitian, pemeliharaan dan pemanfaatan secara 

lestari.  

e) Inventarisasi dan dokumentasi pusaka-pusaka saujana sangat penting 

dilakukan, untuk menentukan signifikansi atau nilai-nilai keunggulan 

saujana.  
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3. Pelestarian dan Proses Pengelolaan  

a) Pelestarian pusaka saujana membutuhkan pedoman sebagai acuan 

bersama.  

b) Delapan instrumen pelestarian kota pusaka menjadi acuan umum dengan 

penekanan pada konteks pelestarian termasuk pelestarian saujana:  

1) Kelembagaan dan Tata Kelola Pusaka Saujana; Pusaka Saujana 

sebaiknya memiliki kelembagaan dan tata kelola yang baik, terdiri 

dari unsur pemerintah, masyarakat, profesional, akademisi dan media.  

2) Inventarisasi dan Dokumentasi Pusaka Saujana; Untuk pelestarian 

Pusaka Saujana diperlukan sistem inventarisasi yang handal, holistik 

dan sistematik, dilanjutkan dengan analisis signifikansi dan 

penyusunan panduan pelestariannya.  

3) Informasi, Edukasi dan Promosi Pusaka Saujana; Diperlukan sistem 

informasi pusaka saujana digital yang dinamis agar mudah diakses 

dan dipahami semua lapisan dengan perwujudan digitalisasi informasi 

dan penyelenggaraan kelas pusaka saujana. 

4) EkonomiPusakaSaujana; Pelaksanaan pelestarian pusaka saujana 

diimbangi dengan aktivitas ekonomi lokal yang mampu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dengan diimbangi kerja sama antara 

pemerintah, swasta dan masyarakat. 

5) Pengelolaan Resiko Bencana Pusaka Saujana; Perkembangan tata 

ruang dan kehidupan masyarakat jika tidak direncanakan dengan baik 

akan mengancam kemenerusan pusaka saujana, oleh karena itu 

dibutuhkan aturan yang tegas agar dapat menanggulangi dan 

menghadapi saat terjadinya bencana alam dan bencana sosial. 

Kegiatan tersebut harus terintegrasi antara kegiatan kesiapsiagaan, 

tanggap darurat dan pemulihan pelestarian pusaka saujana. 

6) Pengembangan Kehidupan Budaya Masyarakat; Pusaka saujana harus 

menitikberatkan pemahaman dan kecintaan akan nilai budaya, serta 

peran aktif dalam kegiatan budaya.  

7) Perencanaan Ruang Pusaka Saujana dan Sarana Prasarana; Pelestarian 

pusaka saujana perlu didukung oleh kebijakan penataan ruang yang 

terintegrasi. 
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8) Olah Desain Bentuk Pusaka Saujana; Pelestarian pusaka saujana perlu 

memiliki kesinambungan perlu memiliki strategi kreatif dan inovatif 

melakukan kesinambungan fisik elemen pusaka saujana yang dinamis.  

4. Penilaian Pelestarian 

1) Kriteria sebuah kawasan dianggap sebagai pusaka saujana, apabila 

kawasan tersebut:  

a) Memiliki keunggulan sejarah; 

b) Memiliki keunggulan tata kehidupan masyarakatnya; -Memiliki 

keunggulan lanskap.  

c) Dinyatakan memiliki keunggulan ketika memiliki keotentikan (asli) 

dan integritas (terus-menerus)  

2) Kriteria pusaka-pusaka saujana di Indonesia yang berada dalam kondisi 

terancam, yaitu ketika saujana mengalami perubahan dalam kehidupan 

yang dinamis, sehingga berpotensi memunculkan ketidakseimbangan 

yang mengancam keotentikan dan integritasnya. Oleh karena itu 

dibutuhkan kebijakan dalam bersikap atas perubahan yang terjadi.  

3) Penetapan pada skala nasional maupun lokal diperlukan agar pengelolaan 

dan pelestarian saujana lebih mendapatkan perhatian dalam proses 

pembangunan. Kriteria perlu disusun dengan melibatkan masyarakat di 

mana saujana itu berada.  

Penutup  

Demikian piagam ini kami susun dengan mempertimbangkan berbagai pemikiran 

dari organisasi pelestarian pusaka di berbagai daerah, kalangan perguruan tinggi, 

pejabat pemerintah, profesional di bidang pelestarian pusaka, dan wakil-wakil 

masyarakat umum. Piagam akan dilengkapi kemudian dengan penjelasan untuk 

pelaksanaan.  

Kami yakin upaya pelestarian pusaka saujana Indonesia dapat membantu 

meneguhkan jati diri bangsa dalam masyarakat dunia yang sangat beranekaragam 

dan dinamik, melestarikan alam dan lingkungan, meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat secara luas, serta memberikan sumbangsih bagi masyarakat dunia. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan kekuatan, kemampuan, dan 

kearifan kepada bangsa Indonesia serta pemimpinnya untuk dapat mencapai 

tujuan tersebut.  
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Kami yang bertandatangan di bawah ini menyepakati Piagam Pelestarian Pusaka 

Saujana Indonesia dan bertekad mendukung pelaksanaannya.  

 

Toraja Utara, 23 November 2019  

K e gi a t a n  Be l a jar  8 :  P i a ga m Bur r a   

(Piagam ICOMOS Australia untuk Tempat-tempat Bersignifikansi Budaya –  

The Australia ICOMOS Charter for Places of Cultural Significance)(Australia 

ICOMOS, 2013) 

Pengantar  

Mempertimbangkan Piagam Internasional tentang Konservasi dan Restorasi 

Monumen dan Situs (Internasional Charter for the Conservation and Restoration 

of Monuments and Sites) (Venice 1964), dan Resolusi Kelima Dewan Umum 

Badan Internasional untuk Monumen dan Situs (Resolution of the 5th General 

Assembly of the International Council of Monuments and Sites (ICOMOS) 

(Moscow 1978), Piagam Burra ditetapkan oleh ICOMOS Australia (Komite 

Nasional Australia untuk ICOMOS) pada tanggal 19 Agustus 1979 di Burra, 

Australia Selatan. Revisi dilakukan pada tanggal 23 Pebruari 1981, 23 April 1988 

dan 26 November 1999.  

Piagam Burra memberi panduan untuk konservasi dan pengelolaan tempat-tempat 

bersignifikansi budaya (tempat-tempat warisan budaya) dan disusun berdasarkan 

kepada pengetahuan dan pengalaman para anggota ICOMOS Australia.  

Konservasi adalah bagian integral dari pengelolaan tempat-tempat bersejarah dan 

merupakan tanggung jawab yang berkesinambungan.  

Untuk Siapa Piagam Ini?  

Piagam ini menetapkan standar pelaksanaan bagi pihak-pihak yang memberikan 

saran, membuat keputusan, atau menangani pekerjaan pada tempat- tempat 

bersignifikansi budaya, termasuk pemilik, pengelola dan pengawas.  

Pemanfaatan Piagam Ini  

Piagam ini harus dibaca sebagai satu kesatuan. Banyak uraiannya yang saling 

terkait. Pasal-pasal pada bagian Prinsip-prinsip Konservasi sering dikembangkan 

lebih lanjut pada Proses Konservasi dan bagian Pelaksanaan Konservasi. Judul 

dibuat untuk kemudahan membaca tetapi bukan bagian dari Piagam.  
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Piagam ini berdiri sendiri tetapi aspek penggunaan dan penerapannya dijelaskan 

lebih lanjut dalam dokumen ICOMOS Australia berikut ini : 

1) Panduan Piagam Burra : Signifikansi Budaya;  

2) Panduan Piagam Burra : Kebijakan Konservasi;  

3) Panduan Piagam Burra : Prosedur untuk Membuat Penelitian dan Laporan;  

4) Kode Etik Pendampingan dalam Konservasi Tempat-tempat Bersejarah.  

Dimana Penerapan Piagam Ini? 

Piagam ini dapat diterapkan pada semua jenis tempat yang mempunyai 

signifikansi budaya termasuk tempat-tempat alam (natural), asli (indigenous), dan 

tempat-tempat bersejarah yang memiliki nilai budaya. 

Pemakaian standar dari organisasi lain juga relevan. Termasuk Piagam Warisan 

Alam Australia (Australia Natural Heritage Charter) dan Rancangan Panduan 

untuk Perlindungan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Tempat Bersejarah Suku 

Aborigin dan Penduduk Pulau Torres Strait (Draft Guidelines for the Protection, 

Management and Use of Aboriginal and Torres Strait Islander Cultural Heritage 

Places).  

Mengapa Melestarikan ? 

Tempat-tempat bersignifikansi budaya memperkaya kehidupan manusia, sering 

memberikan ikatan rasa yang dalam dan inspirasional kepada masyarakat dan 

lansekapnya, kepada masa lalu dan berbagai pengalaman hidup. Tempat-tempat 

itu adalah rekaman sejarah, yang penting sebagai ekspresi nyata dari identitas dan 

pengalaman Australia. Tempat-tempat bersignifikansi budaya mencerminkan 

keragaman masyarakat kita, bercerita tentang siapa kita dan masa lalu yang telah 

membentuk kita serta lansekap Australia. Nilainya tidak tergantikan dan sangat 

berharga.  

Tempat-tempat bersignifikansi budaya ini harus dilestarikan untuk generasi kini 

dan mas datang. Piagam Burra menyarankan pendekatan yang cermat untuk 

perubahan : lakukanlah sebanyak yang diperlukan untuk memelihara tempat 

tersebut dan membuatnya bermanfaat, tetapi sebaliknya rubahlah sesedikit 

mungkin sehingga signifikansi budayanya terjaga.  

 

 

 



98 | Fenomena Dunia Kegiatan PBL 

 

Figure 25. Proses Pelestarian Pusaka menurut Piagam Burra 
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K e gi a t a n  Be l a jar  9 :  P r o gr a m P e na ta a  d an  P e l e s t ar i a n  K o ta  

P u sa ka  

1. Pengantar 

Perjalanan budaya dan sejarah bangsa Indonesia sangatlah kaya dan beragam. 

Kekayaan ini tercermin dari keragaman peninggalan bersejarah yang salah 

satunya dalam bentuk bangunan gedung cagar budaya. Bangunan gedung cagar 

budaya sebagai sumberdaya budaya memiliki arti dan peran penting bagi 

pembentukan identitas bangsa, sehingga perlu dilestarikan. 

Landasan Hukum : 

 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya  

“bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan 

perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan 

peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan 

memanfaatkan cagar budaya” 

 Undang-Undang No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 

“Bangunan gedung dan lingkungannya yang ditetapkan sebagai cagar budaya 

sesuai dengan peraturan perundang- undangan harus dilindungi dan 

dilestarikan” 

 Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang  

menyiratkan pentingnya memperhatikan nilai budaya dalam penyelenggaraan 

penataan ruang. 

 Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan 

Pelestarian cagar Budaya 

 Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Penataan Ruang 

 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung  

 Peraturan Menteri PUPR No.19 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis 

Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan 

KOTA PUSAKA adalah Kota yang didalamnya terdapat kawasan cagar budaya 

dan atau bangunan cagar budaya yang memiliki nilai-nilai penting bagi kota, 

menempatkan penerapan kegiatan penataan dan pelestarian pusaka sebagai 
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strategi utama pengembangan kotanya. Program Penataan dan Pelestarian Kota 

Pusaka (P3KP) merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam 

menjalankan amanat ketiga undang-undang tersebut. P3KP telah dirintis sejak 

tahun 2012 berkolaborasi dengan Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI). 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat 

Jenderal Cipta Karya Direktorat Bina Penataan Bangunan selain memberikan 

pendampingan dan fasilitasi dalam bentuk dana stimulan penataan kawasan 

pusaka, juga dilakukan pendampingan penguatan kelembagaan terhadap para 

pihak terkait, khususnya kepada Tim Kota Pusaka Daerah (TKPD). 

Di tahun 2015 juga, untuk melengkapi peraturan menteri tersebut dengan panduan 

yang lebih opersional, disusun Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bangunan 

Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan yang sampai saat ini masih berupa 

rancangan peraturan menteri, diharapkan dengan adanya petunjuk teknis tersebut 

pemilik bangunan cagar budaya dan para pihak terkait mendapat panduan yang 

jelas dalam setiap tahapan penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya. 

Sejalan dengan Undang-Undang Cagar Budaya, yang menyebutkan bahwa 

pelestarian adalah pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan benda-benda 

cagar budaya, termasuk bangunan gedung cagar budaya, petunjuk teknis 

dirancang sebagai panduan bagi para pihak dalam melakukan pelindungan yang 

berupa pemeliharaan dan perawatan; pemugaraan yang berupa rekonstruksi, 

konsolidasi, rehabilitasi dan restorasi; pengembangan yang berupa adaptasi dan 

revitalisasi; pemanfaatan Bangunan Gedung Cagar Budaya dan bahkan 

pembongkaran yang dalam kondisi tertentu bangunan cagar budaya terpaksa 

dibongkar. 

P3KP merupakan insentif program kepada Kabupaten/Kota peserta P3KP yang 

telah menetapkan Perda RTRW dan Perda Bangunan Gedung. Selain itu P3KP 

juga merupakan platform untuk mensinergikan program lintas sektor baik di 

tingkat pusat maupun daerah dalam rangka  mewujudkan pembangunan kota 

berkelanjutan berbasis pusaka. Sampai saat ini P3KP telah diikuti oleh 52 

kota/kabupaten yang memiliki komitmen dan kepedulian dalam melindungi 

kekayaan pusaka alam, budaya, dan saujana yang dimilikinya. Komitmen dan 

kepedulian tersebut dituangkan oleh Kabupaten/Kota dalam Rencana Aksi Kota 

Pusaka (RAKP). Kabupaten/Kota anggota P3KP secara bersama-sama berupaya 

mencari jalan dan langkah-langkah nyata dalam mendayaupayakan kekayaan 
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pusaka bangsa menjadi aset yang bernilai tinggi, baik di mata bangsa Indonesia 

sendiri maupun di mata bangsa-bangsa lain di dunia. 

Pelestarian cagar budaya perlu didukung dengan pengembangan kota yang 

menghargai keberadaan cagar budaya dan menjadikannya sebagai bagian penting 

dalam pengambilan keputusan. Pemerintah Kabupaten/kota sebagai 

penyelenggara pembangunan di daerah dan pengambil keputusan memegang 

peranan kunci dalam pelestarian kawasan cagar budaya. 

2. Pelestarian Kota Pusaka  

Penataan termasuk pengelolaan dan pelestarian kota pusaka akan terjadi proses 

transaksi yang melibatkan banyak aspek dan sektor secara menyeluruh, termasuk 

persoalan kepekaan, selera dan kreasi pengelola terhadap pusaka-pusaka yang 

dimiliki di wilayahnya. Pusaka bagaimanapun adalah barang publik (Ready & 

Navrud, 2002) yang memiliki dimensi ekonomi, di antaranya ekspresi nilai 

budaya yang muncul dari fungsi penggunaan secara individual dan dapat diukur, 

terutama banyak kemauan berbagai pihak untuk membayar (Throsby, 1997). 

Pertanyaannya kemudian bagaimanakah pusaka-pusaka dalam kota tersebut dapat 

dikelola dengan benar. Suatu upaya yang melibatkan banyak aspek dan sektor 

secara menyeluruh, mencerminkan hasil dari kepekaan, selera dan kreasi 

pengelolanya, memberikan keuntungan sosial-budaya-ekonomi bagi 

masyarakatnya tercermin dengan predikat sebagai kota pusaka, serta keunggulan 

nilai yang dimiliki tetap lestari tidak luntur dalam berbagai perubahan jaman.  

Permasalahan di Indonesia, predikat kota pusaka dan proses pengelolaannya 

adalah suatu hal  yang relatif baru. Sementara pertumbuhan dunia menunjukkan 

upaya penataan kota pusaka telah berkembang jauh. Berbagai pedoman 

pengelolaan dan pengendalian universal dipersiapkan. Etika pelestarian untuk 

kota pusaka disepakati. Praktek-praktek lapangan yang sistematik dan strategik 

mengikuti kaidah-kaidah pelestarian menjadi keharusan. Untuk itu sebelum 

membahas penataan dan pengelolaan kota pusaka di Indonesia, perlu mempelajari 

berbagai perkembangan dunia yang dapat menjadi referensi penataan dan 

pelestarian kota pusaka di Indonesia. 
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Kota Pusaka Dunia Melaka, 

Malaysia 

(Foto: Adishakti, 2009) 

Kota Pusaka Dunia 

Krakow, Polandia 

(Foto: Adishakti, 

2011) 

Kota Pusaka Dunia Praha, 

Ceko, 

(Foto: Adishakti, 2011) 

Figure 26. Kota Pusaka Dunia 

 

3. Mengapa dan Bagaimana Suatu Kota Disebut Kota Pusaka Dunia?  

a. Kota Pusaka Dunia 

Merupakan kota yang ditetapkan UNESCO dengan memiliki ”Outstanding 

Universal Value/OUV (Keunggulan Nilai Sejagad/KNS)” berdasar ”the 

Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural 

Heritage 1972”. 

b. Apakah ”the Convention Concerning the Protection of the World Cultural 

and Natural Heritage 1972”? 

Merupakan konvensi yang menyediakan kerjasama internasional dalam 

melestarikan dan melindungi pusaka budaya dan alam seluruh dunia. Pusaka 

dunia didaftar UNESCO berdasar proteksi legal yang kuat dari masing-

masing pemerintah negara dimana pusaka itu ada. Diputuskan dalam Sidang 

Umum United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO) Paris, 17/10 – 21/11 1972, sesi ke-17. Banyak pihak menyatakan 

konvensi ini merupakan salah satu produk terbaik yang dikeluarkan 

UNESCO. 

 Pada tahun ini Konvensi Proteksi untuk Pusaka Alam dan Budaya Dunia 

telah berumur 40 tahun dan seluruh dunia merayakannya dengan tema: 

Sustainable Development dan the Roles of Local Community. Termasuk 

Badan Pelestarian Pusaka Indonesia dan Direktorat Jendral Penataan Ruang, 



Fenomena Dunia Kegiatan PBL | 103 

Departemen Pekerjaan Umum dalam memperingati Hari Pusaka Dunia 18 

April 2012 sekaligus merayakan 40 tahun Konvensi Pusaka Dunia. Tema 

peringatan adalah “Apresiasi kepada Masyarakat di Kawasan Borobudur 

dalam Melestarikan Borobudur sebagai Pusaka Dunia”. 

c. Bagaimana Kota Pusaka Dunia ditetapkan oleh UNESCO?  

Untuk menominasikan dan akhirnya dinyatakan sebagai Kota Pusaka Dunia 

oleh UNESCO, kota tersebut perlu menyandang 1 (satu) atau lebih dari 10 

kriteria penilaian Keunggulan Nilai Sejagat/KNS yang dikeluarkan UNESCO 

untuk kemudian memiliki sistem perlindungan dan pengelolaan untuk 

menjamin kelestariannya yang disusun dalam Rencana Pengelolaan Kota 

Pusaka. Indonesia belum memiliki kota yang menjandang predikat Kota 

Pusaka Dunia yang ditetapkan UNESCO. Hanya saja Kota Surakarta 

merupakan satu-satu kota di Indonesia yang menjadi anggota Organization of 

the World Historic Cities dan Kota Yogyakarta satu-satunya kota di 

Indonesia yang menjadi anggota the League of the World Historic Cities 

yang berkedudukan di Kyoto. 

d. Keunggulan Nilai Sejagat/KNS (Outstanding Universal Value/OUV) 

Merupakan kriteria penilaian yang digunakan UNESCO untuk penetapan 

pusaka dunia. Agar menyandang KNS suatu pusaka harus memenuhi syarat 

integritas dan/atau keotentikan serta sistem pelindungan dan pengelolaan 

untuk menjamin kelestariannya.  

e. Keunggulan Nilai Sejagat memiliki 10 (sepuluh) Kriteria Penilaian 

(i)  Merupakan mahakarya kecerdasan kreatif manusia  

(ii)  Menampilkan pertukaran nilai-nilai luhur manusia, dalam rentang waktu 

atau dalam lingkup budaya dunia, dalam arsitektur, teknologi, seni 

monumental, perencanaan kota atau rancangan lansekap; 

(iii)  Menyandang peran sebagai jejak yang unik atau istimewa dari suatu 

tradisi budaya atau peradaban baik yang sudah lenyap maupun yang 

masih ada; 

(iv)  Menjadi contoh utama suatu tipe bangunan, gubahan arsitektur atau 

teknologi, atau lansekap yang menggambarkan babakan yang penting 

dalam sejarah manusia 
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(v)  Menjadi contoh utama suatu tipe bangunan, gubahan arsitektur atau 

teknologi, atau lansekap yang menggambarkan babakan yang penting 

dalam sejarah manusia; 

(vi)  Berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan peristiwa 

atau tradisi yang hidup, dengan gagasan, dengan kepercayaan, dengan 

karya seni dan sastra yang memiliki nilai penting universal yang 

menonjol; 

(vii)  Merupakan fenomena alam yang luar biasa atau kawasan dengan 

keindahan alam serta estetika yang luar biasa dan penting;  

(viii)  Merupakan contoh yang luar biasa yang mewakili tahapan utama sejarah 

perkembangan bumi, termasuk catatan kehidupan, proses geologi 

signifikan yang sedang berlangsung dalam pengembangan bentang alam, 

atau geomorfik yang signifikan atau fitur fisiografi lainnya; 

(ix)  Merupakan contoh yang luar biasa mewakili proses ekologis dan 

biologis yang signifikan yang sedang berlangsung dalam evolusi dan 

pengembangan darat, air tawar, ekosistem pesisir dan laut dan komunitas 

tumbuhan dan hewan; 

(x)  Mengandung habitat alam yang paling penting dan signifikan untuk 

konservasi in-situ keanekaragaman hayati, termasuk spesies terancam 

yang mengandung nilai universal luar biasa dari sudut pandang ilmu 

pengetahuan atau pelestarian. 

 

f. Keaslian/keotentikan pusaka ditunjukkan melalui: 

 Bentuk dan rancangan,  

 Bahan dan substansi, guna dan fungsi,  

 Tradisi, teknik dan sistem pengelolaan 

 Lokasi dan setting 

 Bahasa dan bentuk warisan budaya tak bendawi lainnya 

 Semangat dan perasaan 

 Faktor internal dan eksternal lainnya 
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g. Integritas 

Nilai integritas ditunjukkan melalui: 

– Memiliki semua elemen yang diperlukan untuk mengungkapkan nilai 

universal yang unggul 

– Memiliki ukuran yang memadai untuk menjamin tampilnya secara utuh 

ciri-ciri dan proses yang menunjukkan nilai pentingnya 

– Memiliki pelindungan terhadap efek negatif pembangunan atau pengabaian 

h. Pelindungan dan Pengelolaan 

Aspek pelindungan dan pengelolaan ditunjukkan melalui: 

– Kondisi pusaka yang baik 

– Dampak penurunan kondisi terkendali 

– Proporsi tertentu pusaka menampilkan totalitas nilai yang terungkap 

– Hubungan dengan fungsi lingkungan yang dinamis yang penting bagi 

karakter utama objek tersebut haruslah terjaga 

 

Contoh kriteria penilaian KSN untuk beberapa kota di Asia yang sudah 

ditetapkan sebagai Kota Pusaka Dunia UNESCO: 

Table 4. Kota-kota Pusaka Dunia di Asia 

 

 

i. Berkas dan Isi Nominasi   

Berkas Nominasi terdiri atas: 

1) Identifikasi Objek 

2) Deskripsi Objek 

3) Justifikasi  

4) Kondisi pelestarian dan faktor yang berpengaruh pada pusaka 

5) Perlindungan dan Pengeloaan 

6) Monitoring 

CRITERIA 
Inscribed ID_No WH_Name Property 

Buffer 

Zone 
State Party 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

1979 121bis Kathmandu 167 70 Nepal   x x  x     

1988 450 Kandy   Sri Lanka    x  x     

1995 479rev Luang Prabang   Laos  x  x x      

1999 502rev Vigan   Filipina  x  x       

1999 948 Hoi An 30 280 Vietnam  x   x      

2005 1110 Macao 16 107 China  x  x x x     

2008 1223 Melaka&George 

Town 

148 284 Malaysia  x x x       
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7) Dokumentasi 

8) Kontak Informasi terkait autoritas yang dilindungi 

9) Tertanda atas nama “State Party(ies)” 

4. Pengelolaan Pelestarian Kota Pusaka 

a. Bagaimana prinsip universal pelestarian pusaka?  

Secara universal  pelestarian kota pusaka di antaranya mengacu pada Piagam 

Washington (Piagam Pelestarian Kota dan Kawasan Perkotaan Pusaka) yang 

diadopsi dari Sidang Umum International Council on Monuments and Sites 

(ICOMOS) di Washington D.C., Oktober 1987, dan Pedoman Pengelolaan Kota 

Pusaka Dunia yang dikeluarkan oleh Organization of World Heritage Cities 

(UNESCO, 2021). Prinsip-prinsip universal tersebut adalah sebagai berikut: 

1)  Perlu identifikasi kualitas tertentu yang menyebabkan suatu situs pusaka 

perkotaan dianggap penting (UNESCO, 2021). Kualitas yang perlu 

dilestarikan adalah karakter bersejarah kota atau kawasan perkotaan dan 

segala elemen material dan spiritual yang mengekspresikan karakter tersebut, 

khususnya (Piagam Washington, 1987): 

a.  Pola perkotaan yang ditentukan oleh persil tanah (lot) dan jalan-jalan 

b.  Hubungan antara bangunan, area hijau dan ruang-ruang terbuka 

c.  Tampilan formal bangunan, interior dan exterior, yang ditentukan oleh 

skala, ukuran, langgam, konstruksi, material, warna dan dekorasi 

d.  Hubungan antara kota atau area perkotaan dengan lingkungan sekitarnya, 

baik alam maupun buatan manusia, dan  

e.  Berbagai fungsi yang ada pada kota atau area perkotaan dari waktu ke 

waktu. Ancaman apapun pada kualitas di atas akan merubah keaslian kota 

dan perkotaan kota pusaka. 

2) Perlu proses yang sistematik yang digunakan untuk inventarisasi, penelitian, 

dan penilaian suatu aset pelestarian (UNESCO, 2021).   

3) Perlu dan agar menjadi efektif, dalam perencanaan pelestarian, tujuan 

pelestarian menjadi bagian integral dengan berbagai tujuan dan kebijakan 

pembangunan sosial dan ekonomi yang telah ditetapkan serta perencanaan 

perkotaan dan daerah di semua aras (Piagam Washington, 1987; (UNESCO, 

2021). 
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4) Perlu dan harus terus menerus didorong untuk melibatkan partisipasi 

masyarakat dalam perencanaan pelestarian. Pelestarian kota dan kawasan 

perkotaan pusaka yang pertama adalah mempedulikan penduduknya (Piagam 

Washington, 1987);  

5) Perlu meyakinkan bahwa penilaian keuangan atas suatu pembangunan baru 

tidak merusak situs perkotaan pusaka (UNESCO, 2021); 

6) Perlu mendorong pemerintah pusat dan daerah menggunakan 

kewenangannya dalam menata dan menggunakan peraturan dan pendanaan 

yang tepat (UNESCO, 2021); 

7) Perlu memahami bahwa setiap persoalan pelestarian pusaka adalah unik. 

Untuk itu pelestarian dalam kota atau kawasan perkotaan pusaka menuntut 

kelenturan pendekatan dan disiplin yang sistematik. Pendekatan yang kaku 

perlu dihindari, mengingat setiap kasus akan memiliki masalah-masalah 

sendiri yang khusus (Piagam Washington, 1987; Pedoman OWHC, 2021) 

b. Bagaimana strategi universal pengelolaan kota pusaka? 

Kunci strategi pengelolaan Kota Pusaka agar dapat berjalan dengan baik adalah 

sebagai berikut (Pedoman OWHC, 2021): 

1) Menjunjung dinamika kota.  Upaya pelestarian untuk peningkatan kualitas 

kota pusaka tidak hanya tertuju pada bentuk fisik lingkungan tetapi juga 

kehidupan yang hidup di dalam kota.  Kehidupan yang ada perlu dijaga. 

Fokus pada karakteristik kota atau kawasan perkotaan secara menyeluruh 

(kegiatan, fungsi dan hubungan antara keduanya). Hal ini akan membantu 

mengarahkan strategi jangka panjang dengan arah yang tepat.  

2) Menjunjung nilai partisipasi publik. Kesuksesan jangka panjang dalam 

strategi pelestarian sangat tergantung pada seberapa jauh masyarakat dapat 

berperan serta dalam indentifikasi dan perlindungan kualitas pusaka 

masyarakat itu.  Di banyak kota, pelestari professional, yang sudah mumpuni 

di bidang inipun tetap mencari cara yang paling jitu yaitu bekerja bersama 

masyarakat dalam memahami dan menjaga pusaka-pusaka mereka.  

3) Integrasi dengan tujuan pembangunan kota yang lain. Strategi 

pengelolaan yang berhasil juga karena integrasi dengan berbagai tujuan 

pembangunan yang lain baik di sector public maupun swasta.   
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4) Pendekatan positif pada pengelolaan konflik. Dalam kegiatan pelestarian 

sering kali menghadapi keadaan yang tidak sejalan. Di satu pihak akan 

melestarikan namun di pihak lain berusaha untuk menggantikan dengan 

struktur baru.  Konflik-konflik seperti ini hanya dapat diatasi bila ada minat 

yang sama dari kedua belah pihak. Bila konflik sulit diatasi oleh dedua belah 

pihak, untuk melaukan resolusi konflik perlu mengundang profesional di 

bidang ini.  

5) Penguatan Budaya. Salah satu tantangan adalah bagaimana berbagai budaya 

yang tumbuh berkembang tetap menjunjung tradisi yang ada. Sementara 

budaya tradisi itu sendiri mampu tetap hidup menembus jaman. 

c. Bagaimana metoda dan instrumen universal pengelolaan kota pusaka?  

Dalam melaksanakan pengelolaan dan perencanaan pelestarian Kota Pusaka perlu 

memperhatikan metoda dan instrument sebagai berikut (Piagam Washington, 

1987; Pedoman OWHC, 2021): 

a. Perencanaan pelestarian kota dan kawasan perkotaan pusaka perlu 

dilakukan melalui studi-studi multi disiplin dan holistik. Oleh karena itu 

perencanaan pelestarian kota dan kawasan perkotaan pusaka perlu:  

 Memperhitungan berbagai faktor termasuk pembangunan berkelanjutan, 

arkeologi, sejarah, arsitektur, teknik, sosiologi dan ekonomi.  

 Pemahaman tentang sejarah kota atau kawasan perkotaan pusaka perlu 

ditingkatkan melalui investigasi arkeologi dan pemugaran temuan 

arkeologi dengan tepat. 

 Dinyatakan dengan jelas prinsip tujuan rencana pelestarian serta hal-hal 

yang terkait dengan aspek legal, perhitungan administrasi dan keuangan 

yang diperlukan untuk mencapai tujuan. 

 Bertujuan agar diperoleh hubungan harmonis antara kawasan perkotaan 

pusaka dan kota secara keseluruhan. 

 Perbaikan perumahan hendaknya menjadi salah satu dari tujuan-tujuan 

pelestarian. 

 Menunjukkan bangunan-bangunan mana saja yang harus dipugar, mana 

yang dilestarikan dengan kondisi tertentu, dan mana dengan kondisi 

perkecualian yang mungkin dapat dilakukan olah disain. 
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 Dilakukan dokumentasi kondisi area yang ada secara lengkap sebelum 

dilakukan intervensi apapun; 

 Didukung oleh penduduk kawasan pusaka.. 

 

2) Menyusun strategi pemanfaatan dan olah disain arsitektur/kawasan 

pusaka 

 Merupakan instrumen disain yang mempertimbangkan pembangunan 

berkelanjutan melalui pengelolaan dan pengendalian pertumbuhannya; 

 Fungsi dan kegiatan baru harus sesuai dengan karakter kota atau kawasan 

perkotaan pusaka. Olah disain kawasan yang diperuntukan bagi 

kehidupan kontemporer mensyaratkan instalasi atau perbaikan fasilitas 

pelayanan publik 

 Ketika perlu mendirikan bangunan baru atau olah disain bangunan 

pusaka, tata letak spasial yang ada harus dijunjung tinggi, terutama dalam 

konteks skala dan ukuran lot tanah. Mencangkokan elemen kontemporer 

yang memiliki harmoni dengan lingkungan hendaknya jangan dibatasi 

mengingat elemen-elemen tersebut dapat pula menambah citra dan 

keelokan terhadap kawasannya. 

 

3) Memposisikan pelestarian pusaka sebagai bentuk pembangunan 

berkelanjutan melalui 3 tahap pendekatan yaitu advokasi, integrasi, dan 

keberlanjutan. 

 Advokasi menunjukkan pandangan pelestarian; mengupayakan 

pandangan tentang pelestarian ini sederajat dengan berbagai persoalan 

yang lain. Tujuannya untuk peningkatan kepedulian. Bila kepedulian 

sudah meningkat kembangkan karakteristik lembaga pengelolaan, serta 

memulai masuk dalam kebijakan pembangunan dan strategi 

pelaksanannya; 

 Integrasi promosikan pandangan pelestarian ini menjadi satu kesatuan 

dengan berbagai pandangan sektor-sektor yang lain; membangun 

kapasitas teknis terkait dengan isu ini;   

 Keberlanjutan mengawasi tingkat efektifitas pelestarian dalam 

kelembagaan pemerintah yang ada; meningkatkan terus kapasitas teknis 
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di bidang ini.   

4) Pemeliharaan yang terus-menerus walau merupakan hal yang rumit 

namun harus dilaksanakan demi mencapai pelestarian kota atau area 

perkotaan pusaka yang effektif.  

5) Aksesibilitas. 

a.  Lalu-lintas di dalam kota atau kawasan perkotaan pusaka harus dikontrol 

dan area parkir perlu direncanakan sehingga tidak merusak unsur-unsur 

bersejarah atau lingkungannya. 

b. Ketika perencanaan perkotaan atau perwilayahan menyediakan 

konstruksi jalan raya, hendaknya hal ini tidak masuk ke dalam kota atau 

kawasan perkotaan pusaka, namun mereka perlu meningkatkan akses ke 

sana.  

6) Kota-kota pusaka perlu dilindungi dari bencana alam dan gangguan 

seperti polusi dan getaran-getaran agar pusaka terselamatkan dan demi 

keamanan dan kenyamanan penghuni. Meskipun bencana belum menerjang 

kota atau kawasan perkotaan pusaka, kesiapan dan perangkat perbaikan perlu 

disesuaikan dengan karakter spesifik pusaka yang  terkena bencana.  

7) Peningkatan Sumber Daya Manusia 

a.  Dalam rangka meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat, 

program informasi umum perlu dipersiapkan bagi para penduduk kota, 

mulai dari anak usia sekolah.  

b.  Pelatihan khusus perlu disediakan untuk semua profesi yang terkait 

dengan pelestarian.  

8) Selama pelaksanaan aksi pelestarian, semua kegiatan perlu sejalan dengan 

prinsip piagam Washington dan Piagam Venice, serta berbagai pedoman 

yang relevan. 

d. Bagaimana Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka di Indonesia?  

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, persoalan kota pusaka dan proses 

pengelolaannya adalah suatu hal yang relatif baru. Sementara pertumbuhan dunia 

menunjukkan upaya penataan kota pusaka telah berkembang jauh. Program 

Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka Indonesia yang diluncurkan bulan April 
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2012 oleh Ditjen Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum bekerjasama dengan 

Badan Pelestarian Pusaka Indonesia merupakan langkah penting dan strategik 

dalam perkembangan Penataan Kota maupun Pelestarian Pusaka di Indonesia 

secara terpadu. Dukungan dari berbagai pemangku kepentingan adalah suatu 

persyaratan.  

e. Kota Pusaka Indonesia  

Kota Pusaka Indonesia adalah kota/kabupaten yang memiliki pusaka dengan 

keunggulan nilai Indonesia/Nasional dan telah memiliki Rencana Pengelolaan 

Kota Pusaka yang mampu menjaga, memelihara dan mengembangan Keunggulan 

Nilai Indonesianya. 

 

 

Figure 27. Pengelolaan Kota Pusaka (Heritage City Management) 

 

 

f. Upaya Pelestarian Kota Pusaka 

Pelestarian kota pusaka merupakan upaya mengelola Kota Pusaka 

berdasarkan Rencana Pengelolaan yang disusun agar Keunggulan Nilai Kota 

Pusaka, baik secara lokal, nasional/Indonesia atau dunia (tergantung aras 

kualitas kota) tetap terjaga keberlanjutannya, suatu proses menerus yang 

membutuhkan pelaku pelestarian yang memiliki kompetensi. 
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Masing-masing atribut pada Kota Pusaka Indonesia yang merupakan kesatuan 

Potensi Aset, Rencana Pengelolaan, dan Pelaku Pelestarian, dapat digambarkan 

dalam tabel atribut Kota Pusaka Indonesia berikut ini: 

1) Keunggulan potensi didasarkan pada kriteria berikut:  

 

  OUV UNESCO TERAPAN DI INDONESIA CONTOH 

1 

to represent a 

masterpiece of human 

creative     genius; 

Jika suatu kota/kabupaten (atau 

bagiannya) mempunyai aset yang 

merupakan karya istimewa 

kecerdasan kreatif manusia (dalam 

lingkup Indonesia) 

Misalnya bagian dari 

Kabupaten Magelang 

mempunyai Candi 

Borobudur sebagai karya 

istimewa kecerdasan 

kreatif manusia (Indonesia 

maupun dunia) 

2 

to exhibit an important 

interchange of human 

values, over a span of 

time or within a cultural 

area of the world, on 

developments in 

architecture or 

technology, monumental 

arts, town-planning or 

landscape design; 

Jika suatu kota/kabupaten (atau 

bagiannya) mempunyai aset yang 

menunjukkan suatu persimpangan 

(perpaduan) nilai kemanusiaan 

pada suatu kurun waktu, atau 

dalam suatu bidang budaya dunia 

(Indonesia) dalam perkembangan 

arsitektur, atau teknologi, seni 

monumental, perencanaan kota 

atau perancangan lansekap  

Misalnya Kota Semarang 

dimana terdapat banyak 

perpaduan arsitektur dan 

rencana kota Eropa dan 

kearifan lokal 

3 

to bear a unique or at 

least exceptional 

testimony to a cultural 

tradition or to a 

civilization which is 

living or which has 

disappeared; 

Jika suatu kota/kabupaten 

mengandung suatu testimoni unik 

atau luar biasa suatu tradisi atau 

peradaban yang masih hidup atau 

sudah punah 

Misalnya Desa Baduy 

yang masih kuat 

memelihara tradisi lama 

yang sangat menghormati 

harmoni alam 

4 

to be an outstanding 

example of a type of 

building, architectural or 

technological ensemble 

or landscape which 

illustrates (a) significant 

stage(s) in human 

history; 

Jika suatu kota/kabupaten (atau 

bagiannya) merupakan contoh 

istimewa suatu tipe bangunan, 

paduan arsitektur dan teknologi, 

atau lansekap yang 

menggambarkan suatu tahap 

dalam sejarah manusia (Indonesia)  

Misalnya Nias yang masih 

mempunyai bangunan dan 

kawasan peninggalan 

budaya Megalitik ratusan 

tahun yang lalu 
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  OUV UNESCO TERAPAN DI INDONESIA CONTOH 

5 

to be an outstanding 

example of a traditional 

human settlement, land-

use, or sea-use which is 

representative of a 

culture (or cultures), or 

human interaction with 

the environment 

especially when it has 

become vulnerable under 

the impact of irreversible 

change; 

Jika suatu kota/kabupaten (atau 

bagiannya) merupakan contoh 

istimewa suatu permukiman 

tradisional, penggunaan tanah atau 

penggunaan laut yang mewakili 

suatu budaya (atau budaya-

budaya), atau interaksi manusia 

dengan alam, terutama jika itu 

sudah rentan akibat perubahan 

yang tidak terpulihkan. 

Misalnya Minangkabau 

yang menyimpan contoh 

istimewa permukiman 

tradisional, 

penggunaan/pemilikan 

tanah dalam pola 

matrilineal serta kaitannya 

yang erat dengan alam 

(alam takambang menjadi 

guru) 

6 

 to be directly or tangibly 

associated with events or 

living traditions, with 

ideas, or with beliefs, 

with artistic and literary 

works of outstanding 

universal significance. 

(The Committee 

considers that this 

criterion should 

preferably be used in 

conjunction with other 

criteria); 

Jika suatu kota/kabupaten (atau 

bagiannya) secara langsung atau 

tak langsung terkait pada peristiwa 

atau tradisi hidup, atau pemikiran, 

atau kepercayaan, pada seni atau 

karya sastra yang istimewa dalam 

lingkup dunia (Indonesia). 

(Kriteria ini sebaiknya digunakan 

bersamaan dengan kriteria lain) 

Misalnya Bali yang secara 

langsung masih hidup 

dalam tradisi, pemikiran, 

kepercayaan, karya seni 

dan sastra yang dari dulu 

masih berkelanjutan 

7 

to contain superlative 

natural phenomena or 

areas of exceptional 

natural beauty and 

aesthetic importance; 

Jika suatu kota/kabupaten (atau 

bagiannya) mengandung suatu 

fenomena alam yang unggul atau 

keindahan alam yang luar biasa 

dan mempunyai nilai estetika yang 

penting. 

Misalnya Kabupaten 

Lombok Tengah 

mempunyai kawasan 

puncak gunung Rinjani 

dengan pemandangan 

yang luar biasa indah 

8 

to be outstanding 

examples representing 

major stages of earth's 

history, including the 

record of life, significant 

on-going geological 

processes in the 

Jika suatu kota/kabupaten (atau 

bagiannya) menyajikan contoh 

penting yang mewakili tahap 

penting sejarah bumi, termasuk 

rekaman kehidupan, proses 

geologi penting yang sedang 

berlangsung dalam perkembangan 

Misalnya Danau Toba 

yang terbentuk dari 

letusan gunng 60000 

tahun yang lalu, yang 

merupakan letusan 

terhebat didunia dalam 

kurun 25 juta tahun, yang 
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  OUV UNESCO TERAPAN DI INDONESIA CONTOH 

development of 

landforms, or significant 

geomorphic or 

physiographic features; 

rupa bumi, atau fitur geomorfi atau 

fisiogafi yang istimewa 

sempat merubah iklim 

dunia 

9 

to be outstanding 

examples representing 

significant on-going 

ecological and biological 

processes in the 

evolution and 

development of 

terrestrial, fresh water, 

coastal and marine 

ecosystems and 

communities of plants 

and animals; 

Jika suatu kota/kabupaten (atau 

bagiannya) merupakan contoh 

istimewa yang mewakili proses 

ekologi dan biologi yang sedang 

berlangsung dalam evolusi dan 

perkembangan permukaan bumi, 

air tawar, ekosistem pantai dan 

laut, dan kelompok tumbuhan atau 

satwa. 

Misalnya Kabupaten 

Pacitan dengan kawasan 

karst dipantai selatan 

dengan gua 

stalagtit/stalagmit hasil 

pembentukan alami ribuan 

tahun 

10 

to contain the most 

important and significant 

natural habitats for in-

situ conservation of 

biological diversity, 

including those 

containing threatened 

species of outstanding 

universal value from the 

point of view of science 

or conservation. 

Jika suatu kota/kabupaten (atau 

bagiannya) mempunyai habitat 

alam yang sangat penting untuk 

konservasi in-situ dari keragaman 

biologi, termasuk kandungan 

spesies yang terancam punah yang 

bernilai sangat penting dari sudut 

ilmu atau konservasi 

Misalnya Raja Empat 

yang merupakan kawasan 

konservasi in situ yang 

sangat penting bagi 

keragaman hayati bawah 

laut yang sangat kaya dan 

terancam punah jika tidak 

dikelola dengan baik. 

 

2) Rencana Pengelolaan & Pelaku Pelestarian Kota Pusaka 

Keunggulan nilai pusaka perlu dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan 

melalui suatu pengelolaan yang tepat dan didukung pelaku pengelolaan 

pelestarian yang handal pula. Berikut adalah atribut-atribut dari rencanaan 

pengelolaan kota pusaka yang harus disusun dan kompetensi pelaku pengelola 

yang harus dipersiapkan.. 
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RENCANA 

PENGELOLAAN       

KOTA PUSAKA 

(Heritage City 

Management 

Plan/HCMP) 

1. Livable: mampu menyediakan kualitas hidup yg 

tinggi bagi masyarakat untuk hidup dan bekerja 

2. Adaptatif dan seimbang: di satu sisi mampu 

mempertahankan identitas lokal, tetapi di sisi lain 

secara mampu mempergunakan aset alam dan 

budaya untuk kebutuhan kontemporer dengan tetap 

memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian 

3. Kreatif dan inovatif:  dalam upaya menjaga aset 

pusaka tetap mampu memiliki sistem transport, 

kualitas lingkungan, kesempatan kerja, rekreasi, 

pengembangan seni buaya yang kreatif dan inovatif 

4. Ramah lingkungan: memelihara dan mendukung 

kekuatan lingkungan yang dimiliki  

5. Kesempatan untuk semua: memberikan  keuntungan 

dan kesempatan bagi semua pihak baik tua muda, 

kaya miskin, serta mendorong kerjasama berbagai 

kelompok masyarakat untuk melestarikan 

lingkunannya 

6. Memiliki kesiapan menghadapi bencana 

 

PELAKU  

PELESTARIAN 

(perseorangan & 

lembaga) 

a. Memiliki visi dan misi yang tepat dalam upaya 

penataan dan pelestarian 

b. Memiliki kemitraan yang kuat antara publik dan 

privat, antara masyarakat dan pemerintah 

c. Tata kelola pelestarian publik efektif, efisien dan 

menegakan kaidah-kaidah pelestarian. 

d. Penentu kebijakan maupun pelaksana pelestarian 

memiliki kemampuan, kepekaan, selera, kreatifitas 

yang kuat dalam bidang ini. 

 

3) Bagaimana prinsip, strategi dan instrumen Penataan dan Pelestarian Kota 

Pusaka  Indonesia?  

Mempelajari berbagai prinsip, ketentuan dan kaidah-kaidah pelestarian dalam 

penataan kota pusaka secara universal dan mencermati kondisi kota-kota di 



116 | Fenomena Dunia Kegiatan PBL 

Indonesia yang memiliki kekentalan pusaka baik alam, budaya serta gabungan 

alam dan budaya upaya Penataan dan Pelestarian Pusaka Indonesia perlu 

dilakukan dengan strategi dan proses yang matang. Sebuah kekuatan untuk 

melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan keunggulan nilai kota-kota 

pusaka. Untuk itu disusun instrumen-instrumen yang menjadi bahan dasar 

penyusunan dokumen perencanaan dan pengelolaan pelestarian yang disebut 

Rencana Aksi Kota Pusaka Indonesia (RAKP). Dalam menyusun RAKP tersebut 

perlu dilakukan strategi dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:   

1) Manajemen yang handal, holistik, sistematik, dan komprehensif 

2) Pengolahan pusaka alam, budaya (tangible & intangible) secara paralel, 

harmonis dan berkelanjutan 

Masing-masing prinsip tersebut di atas akan dijabarkan dalam instrumen-

instrumen yang sekaligus disusun dalam modul-modul pelatihan. Setiap instrumen 

dalam modul akan berkaitan dengan instrumen pada modul lainnya dan proses 

penyusunan dilakukan secara simultan, paralel, komprehensif.  Secara ringkas 

modul dan proses penyusunan RAKP dapat digambarkan dalam bagan berikut ini: 

 

Figure 28. Instrumen dan Modul Rencana Aksi Kota Pusaka 
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4) Prinsip I: Manajemen yang handal, holistik, sistematik, dan 

komprehensif 

Manajemen ditunjukkan dengan kehandalan pengelola kota pusaka yang 

melibatkan banyak pihak, mampu selalu melakukan inventarisasi dan 

pembaharuan data serta mudah diakses publik, mampu mengelola perubahan 

dengan tepat, mampu menyusun dan melaksanakan promosi serta memiliki 

kekuatan menghadapi bencana baik alam, teknologi maupun manusia.  

 

Berikut adalah instrumen  beserta modul untuk mendukung prinsip ini yaitu:  

Modul 1. Kelembagaan dan Tata Kelola Kota Pusaka 

Modul ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kelembagaan, SDM dan 

kelengkapannya, berbagai strategi dan perencanaan pelestarian dan partisipasi 

komunitas pelestari termasuk masyarakat, organisasi pelestarian dan peran swasta 

yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam pengelolaan dan pelestarian 

Kota Pusaka. Pembentukan kelembagaan yang terdiri dari unsur pemerintah dan 

SDM terkait dengan berbagai kelengkapannya serta dukungan berbagai partisipasi 

masyarakat dan mitra swasta, akan menjadi langkah awal yang strategis dalam 

menyatukan dan menggerakkan visi dan misi pengelolaan kota pusaka secara 

menyeluruh.   

Modul 2.  Inventarisasi dan Dokumentasi Pusaka 

Modul ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kegiatan inventarisasi dan 

dokumentasi pusaka serta berbagai strategi dan tahapan pelaksanaannya yang 

tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam penataan dan pelestarian Kota 

Pusaka. Di dalam penataan dan pelestarian Kota Pusaka, tiap kota/kabupaten di 

Indonesia yang memiliki kekentalan pusaka alam, budaya serta gabungan alam 

dan budaya perlu mengenali pusaka yang dimilikinya. Salah satunya adalah perlu 

memiliki inventarisasi yang handal, holistik dan sistematik. Dengan inventarisasi 

yang baik, kegiatan penataan dan pelestarian dapat sungguh-sungguh berangkat 

dari kondisi eksisting kota/kabupaten tersebut. 

Modul 3.  Informasi, Edukasi dan  Promosi Kota Pusaka 

Modul ini memberikan gambaran menyeluruh tentang mengembangkan 

informasi, edukasi dan promosi pusaka dan kelengkapannya, serta berbagai 

strategi dan perencanaan pelestarian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain 
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dalam pengelolaan dan pelestarian Kota Pusaka. Sistem informasi yang dinamis 

dan mudah dijangkau dan diserap dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat 

sebuah kota, merupakan salah satu bentuk proses pembelajaran yang interaktif 

dan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelestarian pusaka yang 

kuat.  Didukung oleh kemasan promosi yang menarik akan mendorong orang 

untuk terus mempelajari dan merasakan pusaka. 

Modul 4. Ekonomi Kota Pusaka 

Modul ini memberikan gambaran menyeluruh tentang ekonomi kota pusaka serta 

berbagai strategi pelaksanaannya yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain 

dalam penataan dan pelestarian Kota Pusaka. Pusaka, sebagai sumberdaya 

merupakan obyek yang justru harus menjadi subyek yang dilestarikan secara 

dinamis sehingga dapat dimanfaatkan, dikembangkan dan dipasarkan untuk 

kemaslahatan publik. Strategi seperti kerja sama antara pemerintah dan swasta 

serta masyarakat, dipandang akan memberikan sinergi pengelolaan yang jitu 

terhadap pusaka. 

Modul 5. Pengelolaan Resiko Bencana untuk Kota Pusaka   

Modul ini memberikan gambaran yang menyeluruh tentang kegiatan pengelolaan 

resiko bencana untuk pusaka serta berbagai strategi dan tahapan pelaksanaannya 

yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam penataan dan pelestarian Kota 

Pusaka. Di dalam penataan dan pelestarian Kota Pusaka, tiap kota/kabupaten di 

Indonesia yang memiliki kekentalan pusaka alam, budaya serta gabungan alam 

dan budaya perlu mengenali pusaka yang dimilikinya. Salah satunya dengan 

mengintegrasikannya dalam kegiatan inventarisasi secara holistik dan sistematik. 

Dengan inventarisasi yang lengkap, kegiatan pengelolaan resiko bencana terhadap 

pusaka dapat berangkat sejak awal, tanpa menunggu terjadinya bencana tersebut. 

5) Prinsip 2: Olah Pusaka secara paralel, harmonis dan berkelanjutan 

Berbagai aset pusaka kota baik alam dan budaya baik yang tangible (ragawi) 

maupun intangible (tak ragawi) perlu ditangani secara paralel bersamaan, 

harmonis  dan berkelanjutan. Instrumen yang diperlukan adalah  
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Modul 6. Olah Fungsi Kota Pusaka 

Modul ini memberikan gambaran mengolah fungsi suatu Kota Pusaka beserta 

ruang-ruang pusaka di dalamnya. Olah fungsi ini merupakan upaya 

pengembangan karakter dan kehidupan Kota Pusaka. Pada dasarnya Kota Pusaka 

memiliki karakter yang tampil berdasar keunggulan nilai pusaka yang dimiliki. 

Keberhasilan pelestariannya adalah bila masyarakat meningkat kualitas hidupnya, 

penghasilan bertambah, memperolah keuntungan fisik dan non fisik, serta ramah 

lingkungan. Karakter dan kehidupan kota pusaka perlu direncanakan dengan 

seksama senyampang dengan perencanaan-perencanaan lainnya. Keunggulan olah 

fungsi kota pusaka kemudian dapat dijadikan slogan untuk persatuan warga kota, 

proteksi pusaka hingga pemasaran bagi kota itu sendiri. 

 Modul 7.  Olah Disain Bentuk Kota Pusaka  

Modul ini menggambarkan langkah-langkah kreatif dan inovatif melakukan 

kesinambungan fisik elemen bentuk urban/rural pusaka yang menerima perubahan 

secara seleksif tanpa merusak nilai-nilai pusaka yang ada. Keseimbangan fungsi 

kontemporer, ekonomi pusaka dan pelestarian alam dan budaya menjadi 

tantangan utama. pelestarian pusaka. Diperlukan interaksi dan keterpaduan karya 

dan kinerja dari profesi-profesi yang terkait. Termasuk dalam menghasilkan 

karya-karya baru yang akan mampu menjadi pusaka masa datang yang 

menghargai pusaka yang ada. 

Modul 8. Perencanaan Tata Ruang Kota Pusaka  

Modul ini memberikan gambaran tentang perencanaan pusaka untuk digunakan 

dalam mengkaji kembali berbagai rencana tata ruang dari RPJMD hingga RTBL 

yang ada. Perencanaan tata ruang kota pusaka yang disusun  merupakan hasil 

kajian terhadap perencanaan-perencanaan yang sudah ada tersebut dan muara 

integrasi hasil pembahasan isu-isu dalam modul-modul 1 – 7 sebelumnya. 

Sekaligus mempertimbangkan pula berbagai persoalan kontemporer yang 

dihadapi pada saat ini. Termasuk perencanaan-perencanaan spesifik yang belum 

dipertimbangkan sebelum RAKP . 
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Figure 29.  Pusaka alam, budaya  dan saujana Kota Baubau, Sulawesi Tenggara 

 (Foto: Adishakti, 2005) 

g. Kerangka Rencana Aksi Kota Pusaka (RAKP) 

 

Laporan RAKP disusun berdasarkan kerangka sebagai berikut:                 

- Kata Pengantar 

- Ringkasan Eksekutif 

Bab I:     PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Bagian ini berisikan gambaran umum: deskripsi sejarah 

singkat, karakter dan kehidupan kotanya dengan kelengkapan 

peta lokasi dan batasan 

1.2. Tujuan RAKP 

1.3. Landasan Hukum 

1.4. Sistematika RAKP 
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 Bab II: Profil Kota Pusaka 

2.1. Sejarah Perkembangan Kota terkait Morfologi Kota 

Bagian ini berisikan gambaran perkembangan kota, meliputi 

aspek fisik (bangunan dan lingkungan), sosial-budaya dan 

ekonominya yang menonjol. 

Kelengkapan: 

1.    Peta-peta dalam periode pertumbuhan 

2.    Foto-foto lama dan barunya (upayakan foto kawasan 

yang menunjukkan karakter kehidupan) 

2.2.     Aset Pusaka 

Bagian ini berisikan rangkuman aset pusaka. 

Kelengkapan: 

1.    Peta pusaka 

2.    Foto terpilih 

3.    Lampiran hasil inventarisasi awal 

2.2.1. Aset Pusaka Alam 

2.2.2. Aset Pusaka Budaya Ragawi 

2.2.3. Aset Pusaka Budaya Tak Ragawi 

2.2.4. Aset Pusaka Saujana 

Bab III: Signifikansi Kota Pusaka 

3.1. Pernyataan Arti Penting 

 Dalam konteks kota saat ini berdasarkan kondisi aset dengan 

nilai-nilai diantaranya: 

-  Nilai Sejarah 

-  Nilai Ilmu Pengetahuan 

-  Nilai Budaya 

-  Nilai Kelangkaan 

-  Nilai Fungsional 

-  Nilai Ekonomi 

-  Nilai Edukasi 

-  Nilai Sosial 

-  Nilai Integritas 

-  Nilai Identitas 

-  Nilai Ekologis 
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3.2. Keunggulan Nilai Indonesia 

Mencerminkan salah satu atau lebih dari keunggulan-

keunggulan ini: ekspresi desain fisik, mencerminkan identitas 

budaya, bernilai sejarah, karakter alam yang mewarnai 

budaya lokal. 

3.3. Keaslian dan Integritas 

Ditunjukkan melalui bentuk dan rancangan, tradisi, teknis 

3.4.    Upaya Perlindungan yang perlu dilakukan 

Seberapa kuat kota tsb memiliki upaya untuk melindungi 

(yang telah dan akan dilakukan). 

 Bab IV: Tantangan dan Permasalahan dalam Melestarikan Keunggulan 

Melalui bab ini masing-masing kota menunjukkan beragam 

tantangan dan permasalahan yang krusial yang dihadapi oleh 

beragam aset termasuk juga aktor2 nya dalam melakukan 

pelestarian pusaka. Contoh-contoh tantangan dan permasalahan 

beberapa diantaranya: 

1.    Bencana Alam 

2.    Ulah Manusia 

3.    Desakan Pembangunan Kota (Transportasi, Pariwisata, 

desakan ekonomi) 

4.    Tata Kelola Pemerintah 

5.    Keterbatasan Pendidikan dan SDM Pelestarian 

 Bab V:   Visi dan Misi 

Visi: Kota Pusaka terkelola “keunggulannya” 

Misi: Melakukan aksi yang terdiri dari mengelola manajemen pusaka 

dan olah disain pusaka  

Bab VI:  Rencana Aksi 

Selain menyusun program2 pada setiap aksi disusun pula kerangka 

kerja untuk tahun 2012-2015 yang berisikan instrumen2 seperti 

berikut: 

6.1. Manajemen Pusaka 

6.1.1.   Kelembagaan dan Tata Kelola Kota Pusaka (Modul 

1) 
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6.1.2.   Inventarisasi dan Dokumentasi Kota Pusaka (Modul 2) 

6.1.3.   Informasi, Edukasi dan Promosi  Kota Pusaka    

(Modul 3) 

6.1.4.   Ekonomi Kota Pusaka (Modul 4) 

6.1.5.    Pengelolaan Resiko Bencana untuk Kota Pusaka 

(Modul 5) 

6.2.   Olah Pusaka 

6.2.1.   Olah Fungsi Kota Pusaka (Modul 6) 

6.2.2.   Olah Disain Bentuk Kota Pusaka (Modul 5) 

6.2.3.   Perencanaan Tata Ruang Kota Pusaka (Modul 5) 

 Bab VII: Pencapaian Pelaksanaan Aksi Hingga Tahun 2012 

7.1. Manajemen Pusaka 

7.1.1.   Kelembagaan dan Tata Kelola Kota Pusaka (Modul 1) 

7.1.2.   Inventarisasi dan Dokumentasi Kota Pusaka (Modul 2) 

7.1.3.   Informasi, Edukasi dan Promosi  Kota Pusaka   

(Modul 3) 

7.1.4.    Ekonomi Kota Pusaka (Modul 4) 

7.1.5.   Pengelolaan Resiko Bencana untuk Kota Pusaka 

(Modul 5) 

7.2.   Olah Pusaka 

7.2.1.    Olah Fungsi Kota Pusaka (Modul 6) 

7.2.2.    Olah Disain Bentuk Kota Pusaka (Modul 5) 

7.2.3.    Perencanaan Tata Ruang Kota Pusaka (Modul 5) 

 Lampiran 

1.       Hasil Inventarisasi Awal 
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K e gi a t a n  Be l a jar  1 0 :  P e n de ka ta n  H i s t o r i c  Ur ba n  L a nd sc ape  

(H U L)  –  La n se ka p  K o ta  Be r se jar a h  

 

„Cagar budaya benda dan tak 

benda adalah sumber ikatan 

sosial, keragaman, dan 

penggerak kreativitas, inovasi 

dan regenerasi perkotaan - 

kita harus berbuat lebih 

untuk manfaatkan kelebihan 

tersebut‟ 

Irina Bokova, Direktur Jenderal 

UNESCO pada World Urban 

Forum (Naples, 2012) 

 

Cagar budaya perkotaan 

merupakan sumber daya kunci 

dalam meningkatkan kelayakan 

huni daerah perkotaan. Ia 

mendorong pembangunan 

ekonomi dan kepaduan sosial 

dalam dunia yang terus berubah. 

Buklet ini mengajak pelibatan lebih banyak orang dalam upaya pelestarian, 

meningkatkan kepedulian, dan mencari skema yang inovatif. Dengan aktif 

melibatkan sektor publik, swasta dan masyarakat kota, bersejarah dan 

kontemporer, niscaya terlestarikan dan terapresiasi  

 

1. Lansekap Kota Bersejarah 

Cagar budaya perkotaan sangat penting bagi kota kita - sekarang dan di 

masa depan. Cagar budaya perkotaan benda maupun tak benda merupakan sumber 

kepaduan sosial, keberagaman dan pendorong kreativitas, inovasi dan regenerasi 

perkotaan. Kunci untuk memahami dan mengelola setiap lingkungan perkotaan 

bersejarah adalah pengakuan bahwa kota bukan monumen statis atau sekelompok 

bangunan, tetapi tunduk pada kekuatan dinamis dalam bidang ekonomi, sosial dan 
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budaya yang membentuk dan terus membentuknya. Buklet ini menganjurkan 

bahwa konteks sejarah dan perkembangan baru dapat saling berinteraksi dan 

memperkuat peran dan makna.  

UNESCO melakukan pendekatan menyeluruh dalam mengelola lanskap 

kota bersejarah; mengintegrasikan tujuan pelestarian cagar budaya perkotaan dan 

tujuan dari pembangunan sosial dan ekonomi (UNESCO, 2013). Metode ini 

melihat cagar budaya perkotaan sebagai modal sosial, budaya dan ekonomi bagi 

perkembangan kota. Rekomendasi dalam Lanskap Kota Bersejarah diadopsi pada 

tanggal 10 November 2011 oleh Sidang Umum UNESCO. Pendekatan lansekap 

kota bersejarah bergerak di luar pelestarian lingkungan fisik, dan berfokus pada 

seluruh lingkungan manusia dengan semua kualitas benda dan tak bendanya. 

Pendekatan ini berusaha untuk meningkatkan keberlanjutan perencanaan dan 

intervensi desain dengan memperhatikan lingkungan terbangun yang ada, warisan 

budaya takbenda, keragaman budaya, faktor sosial-ekonomi dan lingkungan 

bersamaan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.  

2. Tekanan Pada Kota Bersejarah 
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Figure 30. Perubahan iklim, Urbanisasi, Eksploitasi pasar dan Pariwisata massal 

 

 

3. Menuju Keseimbangan Baru 

Pendekatan lanskap kota bersejarah melihat dan menafsirkan kota sebagai 

rangkaian dalam ruang dan waktu. Berbagai masyarakat yang tak terhitung 

jumlahnya telah meninggalkan jejak mereka, serta terus melakukannya saat ini. 

Sebagai pendekatan, Lanskap kota Bersejarah menganggap keanekaragaman 

budaya dan kreatifitas sebagai modal utama bagi pembangunan manusia, sosial 

dan ekonomi. Ini adalah metode alternatif untuk membagi kota melalui „zonasi‟ 

dalam kawasan konservasi tersendiri, yang dengan demikian menjadi kompleks 

pelestarian bersejarah. Untuk tujuan ini, UNESCO bekerja sama dengan kota-kota 

untuk mendukung integrasi masalah lingkungan, sosial dan budaya ke dalam 

perencanaan, desain dan pelaksanaan pembangunan perkotaan. 

Di banyak kota, pendekatan ini telah memiliki hasil yang sangat positif 

serta menggembirakan. Dalam tiap kondisi setempat, keseimbangan tercapai 
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antara pelestarian serta perlindungan cagar budaya perkotaan, pembangunan 

ekonomi, fungsi dan kelayakan huni kota. Dengan demikian kebutuhan penduduk 

saat ini terjawab sambil meningkatkan secara berkelanjutan sumber daya alam 

dan budaya kota untuk generasi mendatang. Warisan budaya, ekonomi, 

lingkungan dan sosial budaya, -- Berbagai pendekatan namun tidak bertentangan; 

mereka saling melengkapi dan kesuksesan jangka panjangnya tergantung satu 

sama lain  
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4. Lapisan Kota Bersejarah 
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5. Manfaat Pendekatan Lansekap Kota Bersejarah 

Jika ditangani dengan benar, cagar budaya perkotaan akan berperan 

sebagai katalisator pembangunan sosial-ekonomi melalui pariwisata, 

perdagangan, dan tanah dan properti nilai yang lebih tinggi - sehingga mampu 

menyediakan pendapatan untuk membayar untuk perawatan, restorasi dan 

rehabilitasi. Wilayah cagar budaya perkotaan menghasilkan imbal hasil yang jauh 

lebih tinggi dibandingkan dengan daerah tanpa makna budaya-bersejarah. Lokasi 

dekat dengan monumen dan situs kelas dunia biasanya menarik penduduk dan 

sektor jasa dan bisnis kelas atas, yang bersedia membayar lebih untuk lokasi 

bergengsi. Hal ini tercermin nilai lahan dan bangunan.  

250-an kota Cagar Budaya yang masuk dalam Daftar Warisan Dunia 

memberikan manfaat sosial ekonomi yang sangat signifikan di tingkat lokal dan 

nasional - tidak hanya melalui pariwisata serta produk dan jasa terkait, tetapi juga 

melalui fungsi lain. Misalnya, populasi Salzburg hanya 6 persen dari total 

populasi Austria, namun memberikan kontribusi 25 persen dari pendapatan 

ekonomi bersih. Wilayah cagar budaya perkotaan sering menuntut peningkatan 

manajemen, karena adanya peraturan yang lebih ketat dalam mengendalikan dan 

memantau lingkungan binaan, sehingga memperbaiki perencanaan dan desain jika 

dilaksanakan dengan baik. Hal ini, pada gilirannya, meningkatkan kepastian dan 

keamanan investasi jangka panjang.  
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6. Langkah Dalam Pendekatan Lansekap Kota Bersejarah 

 

1) Melakukan kajian lengkap pada sumber daya kota - alam, budaya dan 

manusia;  

2) Menggunakan perencanaan partisipatif dan konsultasi dengan berbagai 

pemangku kepentingan untuk memutuskan sasaran dan tindakan 

pelestarian;  

3) Menilai kerentanan cagar budaya perkotaan akibat tekanan sosial- 

ekonomi dan dampak perubahan iklim;  

4) Memadukan nilai cagar budaya perkotaan dan status kerentanannya ke 

dalam kerangka pembangunan kota yang lebih luas;  

5) Memprioritaskan kebijakan dan tindakan pelestarian dan pembangunan, 

termasuk pelayanan yang baik;  

6) Menetapkan kemitraan (publik dan swasta) yang sesuai dan kerangka 

kerja manajemen lokal;  

7) Mengembangkan mekanisme koordinasi dalam berbagai kegiatan antar 

pelaku yang berbeda.  

7. Menerapkan Paradigma HUL / Lansekap Kota Bersejarah 

Seringkali terlihat jelas mana saja bangunan bersejarah, fitur lanskap, dan 

tradisi budaya yang terpenting di suatu daerah. Namun menganalisis fitur-fitur ini 

dalam konteks spasial, budaya, sosial ekonomi, dan lingkungan bukanlah praktik 

yang umum dilakukan. Hal inilah yang mendasari dibuatnya pendekatan terpadu 

untuk pelestarian dan pembangunan dengan mengantisipasi isu-isu lingkungan, 

sosial ekonomi, dan perkotaan. Partisipasi para ahli, pemangku kepentingan, 

pemerintah, dan masyarakat lokal yang terlibat di lapangan sangat dibutuhkan. 

Sayangnya, hal ini tidak selalu terjadi, walaupun para aktor ini secara kolektif 

menentukan masa depan kota dan aset pusakanya. 

Mendapatkan respons yang memadai terhadap berbagai tantangan 

merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan waktu bertahun-tahun. 

Tidak selalu jelas apa yang mungkin dihasilkan, manfaat khusus yang didapatkan 

atau bagaimana membuat orang berkomitmen pada proses tersebut. Di sinilah 

Metode Pemindaian Cepat HUL dapat digunakan (Damayanti et al., 2021). 

Metode Pemindaian Cepat HUL adalah metode praktis untuk menyelenggarakan 
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lokakarya yang menghasilkan ide-ide untuk masa depan yang terinspirasi dari 

pengelolaan pusaka berkelanjutan situs kota dan mendorong orang-orang untuk 

bekerja sama dan berkontribusi dalam masalah ini (Damayanti et al., 2021). 

Metode ini sama sekali bukan dimaksudkan untuk menggantikan pendekatan 

HUL UNESCO, yang jauh lebih komprehensif dalam cakupan dan penerapannya. 

Penyelenggaraan lokakarya Pemindaian Cepat HUL harus dilihat sebagai kegiatan 

yang dapat membuka jalan bagi penerapan pendekatan HUL.  

 

 

Figure 31.  QMetode Pemindaian Cepat HUL dalam kaitannya dengan 

pendekatan HUL. 

a) Tujuan Pemindaian Cepat HUL  

Metode Pemindaian Cepat HUL harus dianggap sebagai model kegiatan 

partisipatif di bidang pusaka budaya dan pembangunan berkelanjutan.Tujuan 

utamanya adalah untuk menginspirasi. Metode ini adalah latihan, dan yang 

terpenting, metode ini mempraktikkan cara berpikir HUL dan menjadikannya 

konkret. Pendekatan praktisnya memungkinkan untuk membuat gambaran tentang 

aset pusaka bendawi dan tak bendawi yang paling signifikan, tantangan dan 

peluang, hal yang perlu dilakukan dan terutama untuk menentukan (dengan cukup 

cepat) hal yang paling memungkinkan untuk dilakukan. Tujuannya adalah untuk 

menghasilkan visi dan proposal tentang pelestarian dan pembangunan pada skala 

perkotaan dan/ atau regional, menciptakan perspektif masa depan dan dasar untuk 

pembangunan masa depan. Dengan demikian, maka dapat tercipta „cakrawala‟ 

yang menarik dan mendorong masyarakat untuk menerapkan pendekatan HUL 

atau bertindak sesuai dengan paradigmanya.  
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Figure 32. Prinsip-Prinsip Utama Metode Pemindaian Cepat HUL. 

 

b) Prinsip-Prinsip Utama  

Prinsip-prinsip utama (Figure 32) Metode Pemindaian Cepat HUL adalah 

eksplorasi, penerjemahan, dan inspirasi. Ketiga prinsip tersebut penting untuk 

diperhatikan saat metode ini diterapkan.  
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c) Cakupan dan Pemilihan Lokasi  

Pada prinsipnya, Metode Pemindaian Cepat HUL dapat diterapkan pada 

setiap tingkatan skala. Tingkatan skala tersebut dapat mencakup suatu blok atau 

jalan di dalam area perkotaan, area perkotaan di dalam kota atau bahkan seluruh 

kota dan sekitarnya. Metode ini juga dapat diterapkan di lokasi pedesaan, dalam 

bentuk pemukiman dan budaya yang terkait erat. Namun, perlu diingat bahwa 

akan terdapat keterbatasan bila metode ini diterapkan di pedesaan, mengingat 

metode ini dikembangkan untuk lokasi perkotaan. 

Pemilihan suatu area perkotaan bersejarah untuk penerapan Metode 

Pemindaian Cepat HUL dapat dilatarbelakangi oleh berbagai alasan atau motif. 

Latar belakang pemilihan dapat berupa kepentingan pribadi mahasiswa, ambisi 

masyarakat lokal, keinginan untuk mengubah suatu kawasan atau keinginan untuk 

merehabilitasi kawasan yang rusak, atau mengantisipasi transformasi yang 

terencana dan tidak direncanakan yang (dapat) mempengaruhi area bersejarah 

tersebut. Pemilihan juga dapat dilatari adanya permintaan pemerintah daerah atau 

LSM untuk mempertimbangkan penilaian lokasi atau topik perkotaan tertentu 

yang terkait dengan area tersebut. Motif ini sering dikaitkan dengan misi atau, 

dengan kata lain, hal yang ingin dicapai secara umum untuk area yang dipilih.  
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Figure 33.  Lima Langkah Metode Pemindaian Cepat HUL 

 

d) Langkah-Langkah Metode Pemindaian Cepat HUL  

Metode Pemindaian Cepat HUL mencakup lima langkah (Figure 33) 

untuk diaplikasikan pada area yang dipilih. Urutan langkah-langkah ini saling 

terkait, karena setiap langkah didasarkan pada hasil dari langkah-langkah 

sebelumnya. Hasil dari setiap langkah perlu dirumuskan dengan jelas.  

 Langkah 1 adalah pencapaian pemahaman mendalam terhadap lingkungan 

bersejarah di area terpilih dalam konteks masa lalu dan masa kini. Hal ini 

mencakup unsur-unsur yang terkait dengan perkembangan spasial, fungsional, 

dan budaya sepanjang waktu, dilanjutkan dengan analisis faktor-faktor yang 

(dapat) memiliki atau dapat berdampak – atau berpengaruh – pada lanskap 

kota bersejarah dan faktor-faktor apa yang harus diperhitungkan. Karena 

tapak perkotaan bukanlah entitas yang terisolasi, maka penting untuk melihat 

suatu area dari skala yang lebih luas dengan tujuan untuk memahami 

bagaimana area tersebut berfungsi dan perkembangan mana yang mungkin 

berpengaruh.  

 Langkah 2 adalah identifikasi tantangan dan peluang dari area yang dipilih, 

yang akan disaring dari hasil langkah 1. Identifikasi mencakup kekuatan dan 

kelemahan serta atribut atau tema mana saja yang mungkin mengungkapkan 

potensi pembangunan di masa depan.  
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 Langkah 3 adalah penentuan visi umum untuk area yang dipilih berdasarkan 

hasil dari langkah-langkah sebelumnya. Visi ini akan memberikan dasar yang 

kuat untuk proses selanjutnya.  

 Langkah 4 adalah melibatkan perumusan prinsip-prinsip dasar yang 

dijabarkan dari visi. Proses ini meliputi fitur bendawi dan tak bendawi berupa 

elemen fungsional dan spasial yang dapat digunakan sebagai dasar untuk 

pembangunan atau pembangunan kembali dalam konteks parameter yang 

ditetapkan oleh visi.  

 Langkah 5 adalah penjabaran prinsip-prinsip dasar dalam bentuk proposal 

dan gagasan tentang pelestarian melalui pembangunan lanskap bersejarah. 

Fokusnya dapat berupa pelestarian dan intervensi, peluang pembangunan, 

pusaka sebagai katalis untuk pembangunan sosial ekonomi, desain kota, alat 

perencanaan, arsitektur, dan penataan lanskap. Dalam proses ini, unsur fisik 

dan non-fisik menjadi sumber inspirasi.  

e) Keterlibatan Masyarakat, Pemerintah, dan Pemangku Kepentingan  

Bagian penting metode ini adalah pelibatan warga, perwakilan 

masyarakat, pejabat pemerintah, pakar lokal, LSM, dan pemangku kepentingan 

lainnya seperti calon investor atau pengusaha. Mereka adalah orang- orang yang 

tinggal atau bekerja di area studi dan membuat keputusan yang membentuk masa 

depan kawasan tersebut. Orang-orang tersebut mengetahui banyak hal tentang 

area atau kota tersebut serta fungsinya secara menyeluruh. Pelibatan para pihak 

tersebut juga dapat menumbuhkan perasaan memiliki atau kesadaran „bersama‟ 

atau „kolektif‟ tentang pusaka kota dan peluang untuk pelestarian dan 

pembangunan masa depan yang berkelanjutan. Dengan menciptakan kondisi 

dinamis yang tepat dan menginspirasi pemerintah, masyarakat lokal dan 

pemangku kepentingan tidak diragukan lagi akan meningkatkan kelayakan 

kemungkinan implementasi hasil lokakarya.  

Hasil lokakarya dapat dilihat sebagai gagasan umum atau gagasan 

bersama para peserta tentang masa depan kota atau lingkungannya. Namun 

penting untuk ditekankan bahwa jika lokakarya Pemindaian Cepat HUL diadakan 

dengan peserta mahasiswa, maka hasilnya adalah produk dengan kualitas sesuai 

dengan kemampuan mahasiswa. Produk tersebut adalah visi, dan yang terpenting 
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merupakan proposal dan ide mereka. Adopsi produk lokakarya oleh pengambil 

keputusan atau perencana tidak dibahas dalam metode ini dan semestinya 

dipandang sebagai kemungkinan tindak lanjut hasil lokakarya. Meskipun 

demikian pemaparan dan pelaporan hasil akhir di depan para pengambil 

keputusan merupakan hal yang sangat penting, mengingat hasil lokakarya tersebut 

dapat berperan dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan kota.  

f) Visi dan Fokus Interdisipliner  

Perumusan visi berperan penting dalam Metode Pemindaian Cepat HUL. 

Namun demikian hal ini bukanlah hal yang mudah. Seseorang perlu merubah cara 

pandang dari pendekatan praktis ke pendekatan yang lebih konseptual dan 

membuat pilihan yang akan menentukan strategi ke depannya. Visi harus 

mencakup perspektif berbasis pusaka yang positif untuk masa depan kota. Visi 

akan bertahan dalam jangka waktu panjang, jika perumusannya didasarkan pada 

aset, kondisi, dan potensi kawasan studi. Dalam jangka pendek, visi tersebut akan 

membantu semua pihak untuk senantiasa terlibat, terlepas dari kemungkinan 

munculnya berbagai masalah dalam implementasi yang tidak dapat dihindari 

dalam penerapan segala jenis proyek perencanaan.  

Pendekatan yang terpadu membutuhkan pandangan secara interdisipliner. 

Buku Panduan Pemindaian Cepat HUL ini berfokus pada universitas yang aktif di 

bidang arsitektur, arsitektur lanskap, perencanaan dan perancangan kota, dan 

sejarah. Dalam semua kasus, sangat disarankan untuk menyertakan peserta atau 

mahasiswa dari jurusan atau universitas lain – misalnya, bidang sosiologi, 

antropologi, ekonomi, geografi fisik atau lingkungan, infrastruktur, seperti 

pengelolaan air, tergantung pada karakter lokasi dan tantangannya. Sangat 

memungkinkan juga untuk melibatkan para profesional jika diperlukan atau 

diinginkan.  

g) Langkah Detil 

Setiap situs kota bersejarah unik dan berbeda. Untuk mengungkap 

karakternya serta mencapai pendekatan holistik dan terintegrasi, panduan yang 

rinci dari langkah-langkah Pemindaian Cepat HUL disajikan dalam sub bab ini. 

Halaman- halaman berikutnya akan berisi uraian terperinci tentang tujuan setiap 

langkah, contoh berbagai opsi visualisasi (materi presentasi lokakarya di Muntok 
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dan Banjarmasin) dan daftar pertanyaan yang perlu diingat selama proses. 

Penjelasan mengenai contoh metode dapat ditemukan dalam laporan lokakarya 

seperti yang disebutkan dalam Pendahuluan atau dapat dilihat pada Bab F dan G 

Buku Panduan ini.  
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Rincian Lima Langkah Metode Pemindaian Cepat HUL. 
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MODUL 4 

METODE DAN TEKNIK PELESTARIAN BANGUNAN DAN 

LINGKUNGAN 

K e g i a t a n  Be l a jar  1 1 :   

S t an d ar  Te kni s  Ban g u na n  G e d u ng  Cag ar  B ud ay a  (BG CB)  

Y a ng  Di l e s ta r i ka n  

 Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya (BGCB) mengacu kepada 

ketentuan yang telah dimuat pada Peraturan Menteri PUPR No.19 Tahun 

2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung 

Cagar Budaya yang Dilestarikan 

 Standar teknis bangunan gedung cagar budaya (BGCB) yang dilestarikan 

meliputi ketentuan tata bangunan, ketentuan pelestarian, dan ketentuan 

keandalan BGCB.  

1. Tata Bangunan 

Ketentuan tata bangunan diberlakukan dalam hal BGCB yang dilestarikan 

mengalami penambahan bangunan gedung baru. Ketentuan tata bangunan terdiri 

atas:  

 peruntukan dan intensitas bangunan gedung, 

 arsitektur bangunan gedung, dan 

 pengendalian dampak lingkungan.  

Di samping ketentuan tata bangunan yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan tentang bangunan gedung, penambahan bangunan gedung 

baru pada BGCB yang dilestarikan juga harus memenuhi ketentuan pelestarian 

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya (zonasi, 

dll.).  

a. Peruntukan dan Intensitas Bangunan Gedung 

Meliputi ketentuan peruntukan lokasi, kepadatan, ketinggian, dan jarak bebas 

bangunan gedung yang ditetapkan untuk lokasi yang bersangkutan, di 

antaranya:  
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1) Ketentuan peruntukan lokasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan tentang 

tata ruang.  

2) Ketentuan kepadatan dan ketinggian bangunan meliputi Koefisien Dasar 

Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan ketinggian 

bangunan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk lokasi yang 

bersangkutan. Ketentuan jumlah lantai maksimum bangunan gedung atau 

bagian bangunan gedung yang dibangun di bawah permukaan tanah harus 

mempertimbangkan keamanan, kesehatan, dan daya dukung lingkungan 

yang dipersyaratkan. Bangunan gedung tidak boleh melebihi ketentuan 

maksimum kepadatan dan ketinggian yang ditetapkan pada lokasi yang 

bersangkutan.  

3) jarak bebas bangunan gedung meliputi Garis Sempadan Bangunan gedung 

dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan 

tegangan tinggi, serta jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas 

persil, dan jarak antara as jalan dan pagar halaman yang diizinkan pada 

lokasi yang bersangkutan. Ketentuan jarak bebas bangunan gedung atau 

bagian bangunan gedung yang dibangun di bawah permukaan tanah harus 

mempertimbangkan batas-batas lokasi, keamanan, dan tidak mengganggu 

fungsi utilitas kota serta pelaksanaan pembangunannya. 

b. Arsitektur Bangunan Gedung 

Meliputi ketentuan penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, 

keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan 

lingkungannya serta pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai 

sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur 

dan rekayasa, di antaranya: 

1) Pelestarian pada bangunan gedung cagar budaya ataupun penambahan 

bahan bangunan gedung pada tapak bangunan gedung cagar budaya. 

2) Ketentuan penampilan bangunan gedung harus memperhatikan bentuk dan 

karakteristik arsitektur dan lingkungan yang ada di sekitarnya. 

3) Ketentuan tata ruang dalam bangunan harus memperhatikan fungsi ruang, 

arsitektur bangunan gedung, dan keandalan bangunan gedung. 

4) Ketentuan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung 

dengan lingkungannya harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar 
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bangunan gedung, ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi, dan selaras 

dengan lingkungannya. 

5) Kelengkapan prasarana dan sarana pada bangunan gedung untuk 

kepentingan umum meliputi penyediaan fasilitas yang cukup untuk ruang 

ibadah, ruang ganti, ruangan bayi, toilet, tempat parkir, tempat sampah, 

serta fasilitas komunikasi dan informasi.  

 

c. Pengendalian Dampak Lingkungan 

Penerapan ketentuan pengendalian dampak lingkungan (AMDAL) hanya 

berlaku bagi pelestarian BGCB yang dapat menimbulkan dampak penting 

terhadap lingkungan.  

2. Pelestarian Bangunan 

Kegiatan pelestarian BGCB harus dapat menjaga, melindungi, 

mempertahankan, atau bahkan menambah keberadaan dan nilai penting dan arti 

khusus yang terdapat pada BGCB, baik yang bersifat ragawi maupun tak ragawi. 

Ketentuan pelestarian BGCB merujuk pada peraturan perundang-undangan 

tentang cagar budaya, antara lain:  

a. Pemeringkatan cagar budaya (peringkat nasional, peringkat provinsi, dan 

peringkat kabupaten/kota). 

b. Jenis pelestarian (pemeliharaan, pemugaran (rekonstruksi, konsolidasi, 

rehabilitasi, restorasi) pengembangan (revitalisasi, adaptasi) dan pemanfaatan). 

c. Kaidah-kaidah pelestarian.  

3. Keandalan Bangunan 

Ketentuan tentang keandalan BGCB meliputi:  

a. Keselamatan 

Sistem dan elemen struktur harus dapat menjamin pemenuhan 

kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan, 

mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran, bahaya petir, dan 

bencana alam.  

1) Ketentuan kemampuan BGCB untuk mendukung beban muatannya:  

 Merupakan kemampuan struktur bangunan gedung yang stabil dan 

kukuh sampai dengan kondisi pembebanan maksimum dalam 
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mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati, serta 

untuk daerah/zona tertentu kemampuan untuk mendukung beban 

muatan yang timbul akibat perilaku alam. 

 Besarnya beban muatan dihitung berdasarkan fungsi bangunan 

gedung pada kondisi pembebanan maksimum dan variasi 

pembebanan agar bila terjadi keruntuhan, pengguna bangunan 

gedung masih dapat menyelamatkan diri. Semua bangunan 

gedung harus memenuhi ketentuan teknis pembebanan. 

 Untuk BGCB yang dilestarikan, apabila kondisi struktur yang asli 

dari bangunan tersebut dinilai kurang memenuhi keandalan 

strukturnya (berdasarkan penelitian dan tes laboratorium struktur 

yang mendalam), maka terhadap komponen struktur bangunan 

tersebut harus dilakukan perbaikan, perkuatan sedemikian rupa 

dengan tanpa mengurangi nilai-nilai pelestariannya.  

 

2) Ketentuan kemampuan BGCB dalam mencegah dan menanggulangi 

bahaya kebakaran merupakan kemampuan bangunan gedung untuk 

melakukan pengamanan terhadap bahaya kebakaran melalui sistem 

proteksi pasif dan/atau proteksi aktif:  

 Pengamanan terhadap bahaya kebakaran dilakukan dengan sistem 

proteksi pasif meliputi kemampuan stabilitas struktur dan 

elemennya, konstruksi tahan api, kompartemenisasi dan 

pemisahan, serta proteksi pada bukaan yang ada untuk menahan 

dan membatasi kecepatan menjalarnya api dan asap kebakaran.  

 Pengamanan terhadap bahaya kebakaran dilakukan dengan sistem 

proteksi aktif meliputi kemampuan peralatan dalam mendeteksi 

dan memadamkan kebakaran, pengendalian asap, dan sarana 

penyelamatan kebakaran. 

 Bangunan gedung selain rumah tinggal, harus dilengkapi dengan 

sistem proteksi pasif dan aktif. Pada dasarnya semua bangunan 

gedung harus memenuhi Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap 

Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.  

 Untuk BGCB yang dilestarikan, apabila pada bangunan yang asli 

belum dilengkapi dengan sarana pencegahan kebakaran, maka 
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terhadap bangunan tersebut harus diberi kelengkapan keamanan 

terhadap kebakaran sedemikian rupa dengan tanpa mengurangi 

nilai-nilai pelestariannya.  

 Penggunaan material asli yang mudah terbakar harus mendapat 

perlakuan tertentu, sedang penggunaan material baru harus tidak 

mudah terbakar. 

3) Ketentuan kemampuan BGCB dalam mencegah bahaya petir 

merupakan kemampuan bangunan gedung untuk melakukan 

pengamanan terhadap bahaya petir melalui sistem penangkal petir. 

 Pengamanan terhadap bahaya petir melalui sistem penangkal petir 

merupakan kemampuanmbangunan gedung untuk melindungi 

semua bagian bangunan gedung, termasuk manusia di dalamnya 

terhadap bahaya sambaran petir.  

 Sistem penangkal petir merupakan instalasi penangkal petir yang 

harus dipasang pada setiap bangunan gedung yang karena letak, 

sifat geografis, bentuk, dan penggunaannya mempunyai risiko 

terkena sambaran petir.  

b. Kesehatan 

Sistem penghawaan, pencahayaan, dan sanitasi harus dapat menjamin 

pemenuhan terhadap ketentuan kesehatan:  

1) Sistem penghawaan merupakan kebutuhan sirkulasi dan pertukaran 

udara yang harus disediakan pada bangunan gedung melalui bukaan 

dan/atau ventilasi alami dan/atau ventilasi buatan.  

2) Sistem pencahayaan merupakan kebutuhan pencahayaan yang harus 

disediakan pada bangunan gedung melalui pencahayaan alami 

dan/atau pencahayaan buatan, termasuk pencahayaan darurat.  

3) Sistem sanitasi merupakan kebutuhan sanitasi yang harus disediakan 

di dalam dan di luar bangunan gedung untuk memenuhi kebutuhan air 

bersih, pembuangan air kotor dan/atau air limbah, kotoran dan 

sampah, serta penyaluran air hujan. Sistem sanitasi pada bangunan 

gedung dan lingkungannya harus dipasang sehingga mudah dalam 

pengoperasian dan pemeliharaannya, tidak membahayakan serta tidak 

mengganggu lingkungan.  
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4) Penggunaan material bangunan harus dapat menjamin pemenuhan 

terhadap ketentuan kesehatan.  

c. Kenyamanan 

Ketentuan kenyamanan terdiri atas:  

1) Pemenuhan ketentuan ruang gerak dan hubungan antar ruang  

2) Kondisi udara dalam ruang  

3) Pandangan  

4) Tingkat getaran 

5) Tingkat kebisingan  

d. Kemudahan aksesibilitas. 

Ketentuan kemudahan meliputi pemenuhan ketentuan hubungan ke, dari, 

dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana, 

meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan 

nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia:  

1) Kemudahan hubungan horizontal antar ruang dalam bangunan gedung 

meliputi keharusan bangunan gedung untuk menyediakan pintu 

dan/atau koridor antar ruang.  

2) Kemudahan hubungan vertikal dalam bangunan gedung, termasuk 

sarana transportasi vertikal berupa penyediaan tangga, ramp, dan 

sejenisnya serta lift dan/atau tangga berjalan dalam bangunan gedung. 

Bangunan gedung yang bertingkat harus menyediakan tangga yang 

menghubungkan lantai yang satu dengan yang lainnya dengan 

mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan 

kesehatan pengguna.  

3) Akses evakuasi dalam keadaan darurat harus disediakan di dalam 

bangunan gedung meliputi sistem peringatan bahaya bagi pengguna, 

pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi apabila terjadi bencana 

kebakaran dan/atau bencana lainnya, kecuali rumah tinggal. 

Penyediaan akses evakuasi harus dapat dicapai dengan mudah dan 

dilengkapi dengan penunjuk arah yang jelas. 

4) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan 

lanjut usia merupakan keharusan bagi semua bangunan gedung, 

kecuali rumah tinggal. Fasilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia 
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termasuk penyediaan fasilitas aksesibilitas dan fasilitas lainnya dalam 

bangunan gedung dan lingkungannya.  

Secara umum BGCB harus memenuhi ketentuan teknis keandalan dan 

kelaikan fungsi bangunan. Namun, seringkali BGCB yang umurnya sudah 

tua tidak dapat memenuhi semua ketentuan teknis tersebut, atau tidak 

semua ketentuan teknis dapat diimplementasikan secara utuh pada 

bangunan tersebut.  

Dalam hal BGCB tidak dapat memenuhi ketentuan teknis keandalan 

bangunan sebagaimana diuraikan di atas, pemanfaatan BGCB masih tetap 

dapat dilanjutkan dengan mempertimbangkan:  

1) Pembatasan pembebanan.  

2) Pembatasan pemanfaatan.  

3) Pemberian penanda (signage).  

4) Pemanfaatan yang sudah ada (existing)  

5) Monitoring dan evaluasi secara berkala.  

6) Telah diupayakan semaksimal mungkin untuk mengikuti standar 

teknis.  

7) Telah dilakukan pengkajian teknis terhadap bangunan gedung yang 

diusulkan.  

8) Telah memperoleh rekomendasi TPA.  

K e gi a t a n  Be l a jar  1 2 :  K a i da h  P e l e s tar i an   

Kegiatan pelestarian BGCB harus dilaksanakan dengan mematuhi kaidah-kaidah 

pelestarian cagar budaya berikut:  

1. Menjaga, melindungi, dan mempertahankan 

Kegiatan pelestarian BGCB harus dapat menjaga, melindungi, dan 

mempertahankan keberadaan, nilai penting serta arti khusus yang terdapat 

pada BGCB. Keberadaan (eksistensi) BGCB harus dijaga, dilindungi, dan 

dipertahankan sehingga tetap lestari. Dalam BGCB terkandung nilai penting 

dan arti khusus yang menjadi dasar pertimbangan suatu bangunan gedung 

ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Nilai penting dan arti khusus 

tersebut harus dijaga, dilindungi, dan dipertahankan, sehingga BGCB yang 

dilestarikan tidak kehilangan ruhnya sebagai bangunan cagar budaya.  
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2. Sedikit mungkin perubahan, sedapat mungkin mempertahankan Dalam 

kegiatan pelestarian BGCB, khususnya pengembangan dan pemanfaatan, 

adanya perubahan atau penambahan elemen baru tidak dapat dihindarkan. 

BGCB adalah living heritage, warisan budaya masa lalu yang masih 

digunakan untuk kegiatan manusia masa kini. Guna mengakomodasikan 

kebutuhan manusia masa kini tersebut, pemanfaatan BGCB seringkali 

memerlukan adanya penyesuaian.  

Dalam kaitan tersebut, kaidah pelestarian mengamanatkan untuk sebanyak 

mungkin mempertahankan keaslian BGCB dan sedikit mungkin melakukan 

perubahan atau penambahan elemen baru. Apabila perubahan atau penambahan 

tersebut memang tidak dapat dihindari, perlu diperhatikan hal-hal berikut:  

a. Perubahan atau penambahan elemen baru harus mudah dikenali (recognizable) 

dan dapat dibedakan dari kondisi aslinya, agar tidak terjadi kerancuan tampilan 

dari segi sejarahnya.  

b. Perubahan atau penambahan elemen dapat dibongkar atau dikembalikan ke 

kondisi asal (reversible) dan memungkinkan dilakukannya perubahan atau 

intervensi di masa mendatang.  

c. Setiap perubahan terhadap atribut fisik bangunan gedung cagar budaya 

diupayakan dengan urutan pertimbangan:  

1. Lebih baik dipertahankan daripada diperbaiki.  

2. Lebih baik diperbaiki daripada diganti.  

3. Lebih baik diganti daripada dihilangkan/dibongkar.  

Apabila pelestarian BGCB menerapkan kaidah sedikit mungkin 

melakukan perubahan dan sebanyak mungkin mempertahankan keaslian, 

diharapkan nilai penting dan arti khusus BGCB yang tercermin dalam atribut-

atribut fisiknya dapat terjaga.  

d. Penuh kehati-hatian dan bertanggungjawab. 

Kegiatan pelestarian BGCB menyangkut bangunan gedung yang telah 

berumur tua dan sarat dengan nilai penting serta arti khusus. Tindakan fisik 

harus dilakukan dengan penuh kehati- hatian mengingat kondisi bangunan 

serta komponen- komponennya yang telah rapuh, agar tidak menimbulkan 

kerusakan pada atribut fisik yang mencerminkan nilai penting BGCB. 
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Seluruh keputusan dalam tindakan pelestarian BGCB juga harus dilakukan 

dengan penuh kehati-hatian, dengan didasari oleh penelitian sejarah, 

arsitektur, arkeologi, struktur/konstruksi, serta bidang-bidang lain yang dapat 

dipertanggungjawabkan.  

e. Didasari kajian identifikasi dan studi kelayakan dan didukung 

pendokumentasian  

Kegiatan pelestarian BGCB harus didasarkan pada hasil kajian identifikasi 

dan studi kelayakan yang dapat memberikan jaminan bahwa tindakan 

pelestarian yang akan dilakukan mampu menjaga, melindungi, dan 

mempertahankan keberadaan, nilai penting serta arti khusus yang terdapat 

pada BGCB.  

Hasil kajian identifikasi dan studi kelayakan ini perlu didukung oleh 

pendokumentasian berupa foto, video, serta gambar hasil pengukuran BGCB 

beserta komponen-komponennya secara rinci. Hasil pendokumentasian ini 

digunakan untuk melakukan identifikasi dan penelitian-penelitian yang akan 

memberi arah penanganan pelestarian. Gambar-gambar hasil pengukuran 

tesebut akan menjadi acuan bagi pembuatan gambar-gambar rencana teknis 

pemugaran, pengembangan dan pemanfaatan. Apabila BGCB berada di situs 

cagar budaya, kawasan cagar budaya, dan apabila pelestarian BGCB 

berpotensi memberi dampak bagi lingkungan sekitarnya, perlu dilakukan 

penyusunan Analisis Dampak Cagar Budaya (Heritage Impact Assessment). 

Berdasarkan analisis dampak ini dapat diputuskan tindakan pengembangan 

dan pemanfaatan yang tidak berdampak negatif bagi lingkungan sekitarnya. 

f. Dilaksanakan oleh tenaga ahli pelestarian dengan memperhatikan etika 

pelestarian 

Mengingat bahwa BGCB memiliki kandungan cagar budaya yang 

penanganannya memerlukan keahlian khusus bidang cagar budaya, maka 

kegiatan pelestarian BGCB harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh 

tenaga ahli pelestarian, dalam hal ini tenaga ahli pelestarian BGCB, yaitu 

tenaga ahli yang memiliki kompetensi keahlian khusus dan/atau memiliki 

sertifikat di bidang pelindungan, pengembangan, atau pemanfaatan BGCB. 

Tenaga ahli pelestarian BGCB dalam melaksanakan kegiatan pelestarian 
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BGCB harus memperhatikan etika pelestarian BGCB, yang antara lain 

mencakup:  

1) Jujur dalam menyatakan kondisi BGCB yang sebenarnya dalam hal nilai 

penting, arti khusus, keaslian dan keutuhan BGCB.  

2) Menjunjung tinggi nilai-nilai agama, adat-istiadat, nilai budaya serta 

pandangan masyarakat.  

3) Bersikap terbuka kepada pemerintah dan masyarakat dalam memberikan 

informasi tentang BGCB.  

4) Menelusuri hasil kajian yang pernah dilakukan sebelumnya.  

5) Menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, keberagaman budaya, 

kearifan lokal, dan keistimewaan daerah.  

6) Mengedepankan kepentingan masyarakat.  

7) Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.  

8) Memperhatikan standar penelitian akademis sesuai bidang kajian.  

2. Jenis Penanganan Pelestarian  

Pelestarian bangunan gedung cagar budaya adalah kegiatan pemeliharaan, 

pemugaran, pengembangan, dan pemanfaatan bangunan gedung cagar budaya 

dengan mempertahankan keberadaan dan nilai pentingnya serta menjaga 

keandalan bangunan gedung.  

Secara garis besar, jenis penanganan pelestarian BGCB meliputi pelindungan, 

pengembangan, dan pemanfaatan.  

 

Figure 34. Jenis penanganan pelestarian 
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1. Pelindungan 

Pelindungan (yang terdiri atas penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan dan 

pemugaran) merupakan tindakan pertama yang dilakukan dalam kegiatan 

pelestarian, sebagai upaya untuk memastikan bahwa BGCB mendapat 

pelindungan terlebih dahulu. 

Pelindungan BGCB adalah upaya mencegah dan menanggulangi BGCB dari 

kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, 

pengamanan, pemeliharaan dan pemugaran. Kerusakan, kehancuran atau 

kemusnahan dapat diakibatkan oleh:  

1. Penuaan karena umur bangunan (dinding tembok keropos, kayu lapuk, 

baja berkarat, dsb.).  

2. Perbuatan manusia (kelalaian pemeliharaan, vandalisme, penjarahan, 

dsb.).  

3. Kondisi alam, misalnya BGCB terletak di lokasi yang mengalami 

kenaikan permukaan air laut, atau BGCB terletak di lokasi yang rawan 

bencana alam gempa, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, likuifaksi, 

dsb.  

2. Penyelamatan 

Penyelamatan BGCB dilakukan untuk:  

1) Mencegah kerusakan BGCB karena faktor manusia atau alam yang 

mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai- nilai yang menyertainya. 

2) Mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan atau penguasaan BGCB 

yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Tindakan penyelamatan BGCB misalnya:  

1. Melakukan upaya-upaya untuk mencegah kebocoran pada atap BGCB 

yang berpotensi menimbulkan kerusakan pada bagian-bagian bangunan 

yang berada di bawahnya.  

2. Melakukan rekayasa temperatur dan sirkulasi udara guna mencegah 

kelembaban ruangan dalam BGCB yang berpotensi menimbulkan 

kerusakan pada material bangunan.  

3. Memindahkan BGCB yang terancam rusak, hancur atau musnah (akibat 

ulah manusia, karena bencana alam, atau tergusur proyek pembangunan) 

ke lokasi yang aman.  
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2. Pengamanan 

Pengamanan BGCB adalah kewajiban pemilik/pengguna atau pengelola 

BGCB untuk menjaga dan mencegah BGCB agar tidak rusak, hancur atau 

musnah. Tindakan pengamanan misalnya memasang pagar, lampu, petugas 

keamanan, alarm kebakaran, dan sarana pengamanan lain untuk mencegah 

dari kerusakan atau vandalisme pada BGCB.  

3. Pemeliharaan 

Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung 

beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi. Pemeliharaan 

BGCB meliputi:  

1) Pemeliharaan rutin bangunan gedung cagar budaya adalah kegiatan 

pembersihan dan perbaikan ringan bangunan gedung cagar budaya beserta 

prasarana dan sarananya.  

2) Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian 

bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan 

sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.  

3) Pemeriksaan berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau 

sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan 

sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan 

fungsi bangunan gedung cagar budaya.  

4. Pemugaran 

Pemugaran (terdiri atas rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi) 

adalah upaya untuk mengembalikan kondisi BGCB ke kondisi aslinya pada 

periode tertentu. Pemugaran juga dapat diartikan sebagai upaya 

pengembalian kondisi fisik benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan 

struktur cagar budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata 

letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya. Melalui 

pemugaran ini pula bagian-bagian BGCB yang rusak diperbaiki atau 

diperkuat, agar BGCB memenuhi ketentuan teknis keandalan bangunan 

gedung. 

Setelah BGCB terlindungi, barulah memungkinkan untuk dimanfaatkan atau 

bahkan dikembangkan untuk dapat menjawab kebutuhan sekarang dan masa 

mendatang.  
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1) Rekonstruksi adalah upaya pemugaran untuk membangun kembali 

keseluruhan atau sebagian bangunan gedung cagar budaya yang hilang 

dengan menggunakan konstruksi baru agar menjadi seperti wujud 

sebelumnya pada suatu periode tertentu  

2) Konsolidasi adalah upaya pemugaran dengan penguatan bagian bangunan 

gedung cagar budaya yang rusak tanpa membongkar seluruh bangunan 

untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.  

3) Rehabilitasi adalah upaya pemugaran dengan pemulihan kondisi suatu 

bangunan gedung cagar budaya agar dapat dimanfaatkan secara efisien 

untuk fungsi kekinian dengan cara perbaikan atau perubahan tertentu 

dengan tetap menjaga nilai kesejarahan, arsitektur, dan budaya.  

4) Restorasi adalah upaya pemugaran untuk mengembalikan kondisi 

bangunan gedung cagar budaya secara akurat sesuai keasliannya dengan 

cara menghilangkan elemen/komponen dan material tambahan, dan/atau 

mengganti elemen/komponen yang hilang agar menjadi seperti wujud 

sebelumnya pada suatu periode tertentu.  

5. Pengembangan 

Pengembangan (terdiri atas revitalisasi dan adaptasi) adalah upaya 

menyiapkan BGCB agar dapat mengakomodasikan fungsi- fungsi 

pemanfaatan yang menuntut adanya penyesuaian. Pengembangan BGCB 

adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi bangunan gedung 

cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan 

adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan 

pelestarian. 

Ketika BGCB sudah dalam kondisi terlindungi, dapat dilakukan upaya 

pelestarian berupa pengembangan, yang merupakan upaya peningkatan 

potensi nilai, informasi, dan promosi BGCB. Pengembangan BGCB dapat 

berupa:  

1. Perubahan fisik atau perubahan fungsi.  

2. Penambahan elemen mekanikal-elektrikal-plumbing (MEP), sistem 

pencegahan dan penanggulangan kebakaran, dll akibat adanya ketentuan 

keandalan bangunan gedung.  

3. Penambahan bagian massa bangunan baru menempel pada BGCB.  

4. Penambahan bangunan baru (infill) di tapak BGCB.  
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6. Revitalisasi.  

Revitalisasi adalah upaya pengembangan dengan menumbuhkan kembali 

nilai-nilai penting BGCB dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak 

bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat. 

Melalui revitalisasi, BGCB yang kehilangan vitalitasnya (karena umur atau 

karena fungsinya sudah tidak sesuai dengan kebutuhan manusia masa kini) 

diolah agar mejadi vital kembali, misalnya dengan mengubah atau menambah 

fungsi bangunan agar mampu memenuhi kebutuhan kegiatan masa kini.  

7. Adaptasi 

Adaptasi adalah upaya pengembangan BGCB untuk kegiatan yang lebih 

sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas 

yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan 

pada bagian yang mempunyai nilai penting. Pengertian adaptasi adalah 

penyesuaian yang perlu dilakukan agar dapat mewadahi kegiatan-kegiatan 

yang baru. Adaptasi yang menuntut perubahan (pengurangan/penambahan) 

elemen-elemen bangunan dilakukan secara selektif dan tidak menyangkut 

atribut fisik utama yang merupakan nilai penting BGCB. 

Pola adaptasi seperti ini disebut “adaptive reuse”, yaitu penambahan atau 

perubahan fungsi BGCB yang membutuhkan adaptasi (penyesuaian berupa 

penambahan atau pengurangan). 

8. Pemanfaatan 

Pemanfaatan merupakan tahapan terakhir pelestarian, berupa penggunaan 

BGCB untuk kegiatan-kegiatan yang sesuai dan dapat menjamin kelestarian 

BGCB. 

Pemanfaatan bangunan gedung cagar budaya adalah pendayagunaan 

bangunan gedung cagar budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya 

kesejahteraan rakyat sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk 

kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala dengan 

tetap mempertahankan pelestariannya. 

Pemanfaatan disertai syarat dan kriteria untuk memastikan bahwa kegiatan 

yang ada di BGCB sesuai dengan kaidah pelestarian dan tidak mengurangi 

nilai penting BGCB. Pemanfaatan dipantau dengan mewajibkan 

pemilik/pengguna/pengelola BGCB untuk selalu memelihara BGCB guna 
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menjaga keandalan BGCB, dan menyampaikan laporan tahunan pemanfaatan 

BGCB.  

3. Nilai Penting, Arti KHusus dan Atribut Fisik  

a. Nilai Penting dan Arti Khusus  

Nilai penting dan arti khusus BGCB adalah nilai, makna, atau peranan tertentu 

yang dimiliki oleh BGCB, yang menjadi dasar bangunan gedung tersebut 

ditetapkan sebagai cagar budaya. Dalam surat penetapan suatu bangunan 

sebagai bangunan cagar budaya, akan dilampirkan pertimbangan yang 

mendasari bangunan tersebut dinyatakan layak sebagai cagar budaya. Dasar 

pertimbangan ini merupakan hasil kajian Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) 

ketika mendapat penugasan untuk mengkaji apakah suatu bangunan 

memenuhi kriteria layak ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. 

Serangkaian kualitas bangunan yang membuatnya dinyatakan layak sebagai 

cagar budaya itu dikategorikan sebagai “nilai penting” dan arti “khusus” 

BGCB. Nilai penting meliputi ciri-ciri fisik BGCB yang merupakan:  

1) Karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa 

Indonesia atau kebudayaan daerah di Indonesia, misalnya bangunan-

bangunan utama di Keraton Yogyakarta serta di Pura Mangkunegaran, 

Solo.  

2) Bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas negara 

dan/atau lintas daerah, misalnya gedung- gedung kuno peninggalan 

Belanda atau kelenteng-kelenteng kuno.  

3) Representasi langgam (gaya) arsitektur atau teknik membangun yang 

khas, misalnya bangunan-bangunan berlanggam Gotik atau Art Deco.  

4) Karya arsitektur atau karya kreatif yang unik dan langka, misalnya Aula 

Barat-Timur ITB Bandung dan Gereja Puhsarang di Kediri yang 

mengadopsi unsur-unsur arsitektur tradisional Nusantara.  

Contoh karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa 

Indonesia atau kebudayaan daerah di Indonesia:  
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Figure 35. Pendapa Keraton Yogyakarta (interior)  

 Sumber: https://www.tjokrostyle.com/blog/keistimewaan-    

keraton-yogyakarta 

 

Figure 36. Pendapa Pura Mangkunegaran, Solo 

Sumber: D. Priatmodjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tjokrostyle.com/blog/keistimewaan-
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Contoh bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas negara 

dan/atau lintas daerah:  

 

Figure 37. Gereja Sion (Portugis), Jakarta (interior) 

Sumber: https://www.hanivinside.net/2017/03/fakta-unik-seputar-gpib-sion-

jakarta.html 

 

 

Figure 38. Kelenteng Tay Kek Sie, Semarang 

Sumber: https://www.tripadvisor.co.id/ShowUserReviews-g297712-d3433087-

r251899097-Tay_Kak_Sie_Temple-Semarang_Central_Java_Java.html 

Contoh representasi langgam arsitektur atau teknik membangun yang khas:  

https://www.hanivinside.net/2017/03/fakta-unik-seputar-gpib-sion-jakarta.html
https://www.hanivinside.net/2017/03/fakta-unik-seputar-gpib-sion-jakarta.html
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Figure 39. Gereja Katedral, Jakarta (langgam Neo Gotik) Sumber: 

https://travel.detik.com/domestic-destination/d-5221568/mengenal-3-lokasi- 

lahirnya-sumpah-pemuda-1928 

 

 

Figure 40. Pasar Johar, Semarang (“struktur jamur”) 

Sumber: http://panoramawallpaper.blogspot.com/2011/02/pasar-johar-habitat- 

merchant.html 
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Contoh karya arsitektur atau karya kreatif yang unik dan langka:  

 

Figure 41. Aula Barat ITB, Bandung (adopsi atap tradisional) 

Sumber: D. Priatmodjo 

 

Figure 42. Masjid Agung, Medan (unik) 

Sumber: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Great_mosque_in_Medan_cropped.jpg 

Arti khusus meliputi:  

1. Kandungan atau peristiwa sejarah, misalnya rumah pengasingan Bung Karno 

di Bengkulu.  

2. Arti bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, agama, 

dan/atau kebudayaan, misalnya Gedung Imigrasi (ex Kunstkring), Jakarta, 

sebagai bangunan gedung pertama di Indonesia yang menggunakan struktur 

beton bertulang.  

3. Filosofi, konsep simbolik atau kearifan lokal dalam perancangan bangunan, 

misalnya Masjid Agung Demak yang atapnya melambangkan hubungan 
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vertikal (manusia dan Tuhan) dan hubungan horisontal (antar sesama 

manusia).  

4. Kaitan bangunan dengan tradisi masyarakat setempat, misallnya Paseban Tri 

Panca Tunggal, Cigugur, tempat upacara adat Seren Tahun.  

Contoh bangunan yang memiliki arti khusus dalam peristiwa sejarah dan arti 

khusus bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi:  

 

Figure 43. Rumah pengasingan Bung Karno di Bengkulu 

Sumber: https://www.tripadvisor.fr/LocationPhotoDirectLink-g1472388-

d6780994- i252318613-Rumah_Pengasingan_Bung_Karno-

Bengkulu_Bengkulu_Province_Sumatra.html 

 

Figure 44. Gedung Imigrasi (ex Kunstkrng), Jakarta 

Sumber: https://indonesiaexpat.id/lifestyle/tugu-kunstkring-paleis/ 

https://www.tripadvisor.fr/LocationPhotoDirectLink-g1472388-d6780994-%20i252318613-Rumah_Pengasingan_Bung_Karno-Bengkulu_Bengkulu_Province_Sumatra.html
https://www.tripadvisor.fr/LocationPhotoDirectLink-g1472388-d6780994-%20i252318613-Rumah_Pengasingan_Bung_Karno-Bengkulu_Bengkulu_Province_Sumatra.html
https://www.tripadvisor.fr/LocationPhotoDirectLink-g1472388-d6780994-%20i252318613-Rumah_Pengasingan_Bung_Karno-Bengkulu_Bengkulu_Province_Sumatra.html
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Contoh bangunan yang memiliki arti khusus dalam konsep simbolik dan arti 

khusus kaitan bangunan dengan tradisi masyarakat setempat:  

 

Figure 45. Masjid Agung Demak 

Sumber: D. Priatmodjo, 

 

Figure 46. Paseban Tri Panca Tunggal Cigugur 

Sumber: http://www.infobudaya.net/2017/09/seren-taun-upacara-adat-panen-

masyarakat- sunda/ 

 

b. Atribut Fisik 

1) Atribut fisik sebagai cerminan nilai penting BGCB  

Nilai penting BGCB tercermin pada atribut fisik BGCB, yaitu elemen-

elemen yang dapat dilihat dan secara kolektif menyusun keseluruhan wujud 

bangunan sehingga memiliki karakter tertentu. Elemen-elemen dimaksud antara 

lain bentuk massa bangunan, bentuk dan desain komponen- komponen bangunan, 

material bangunan, ragam hias (ornamen) dan kelengkapan bangunan lainnya, 

baik di luar bangunan (lanskap, dll.) maupun di dalam bangunan (dinding, langit-

langit, dll.) yang memiliki nilai penting. Komponen-komponen bangunan yang 

merupakan atribut fisik antara lain adalah lantai, kolom, dinding, pintu, jendela, 

http://www.infobudaya.net/2017/09/seren-taun-upacara-adat-panen-masyarakat-%20sunda/
http://www.infobudaya.net/2017/09/seren-taun-upacara-adat-panen-masyarakat-%20sunda/
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atap, tangga, menara, komponen mekanikal- elektrikal dan/atau komponen-

komponen spesifik lain yang dimiliki oleh BGCB.  

Dalam hal bangunan gedung cagar budaya dalam perjalanan waktu yang 

panjang telah mengalami beberapa fase pembangunan atau perubahan fisik, perlu 

dilakukan penelitian untuk menentukan atribut fisik suatu periode tertentu yang 

akan dijadikan acuan dalam pelestarian. Misalnya, suatu BGCB dari masa 

pertengahan abad-19 telah mengalami dua kali perubahan, yaitu di akhir abad-19 

dan awal abad-20. Berdasarkan penelitian arsip sejarah dan identifikasi atribut 

fisik yang memiliki nilai penting (membandingkan antara ketiga periode tersebut), 

diambil keputusan periode mana yang akan dijadikan acuan pelestarian, misalnya 

periode akhir abad-19.  

2) Klasifikasi atribut fisik 

Masing-masing atribut fisik tidak sama tingkat keistimewaan atau 

kontribusinya terhadap pembentukan nilai penting BGCB. Karenanya, dibuat 

klasifikasi yang membedakan kontribusi tersebut:  

 Atribut fisik utama (istimewa, intact, kunci). Merupakan atribut fisik yang 

menjadi karakter utama serta mewakili nilai penting bangunan gedung 

cagar budaya. Atribut fisik utama harus dipertahankan dan tidak boleh 

diubah serta harus diperbaiki seperti semula.  

 Atribut fisik pendukung (kontributif). Merupakan atribut fisik yang 

mendukung terbentuknya karakter dan nilai penting BGCB. Atribut fisik 

ini memungkinkan diperbaiki ataupun diganti dengan tetap 

menjaga/mendukung atau berkontribusi pada nilai-nilai penting BGCB. 

 Atribut fisik bukan-pendukung (tidak kontributif) Merupakan atribut fisik 

yang tidak berkontribusi pada terbentuknya karakter dan nilai penting 

BGCB. Atribut fisik ini memungkinkan diganti, diubah, ditambah, atau 

dibongkar dengan diupayakan dapat menjadi berkontribusi pada nilai 

penting BGCB.  

Secara indikatif penentuan klasifikasi atribut fisik dapat didasarkan pada:  

1) Penentuan periode yang menjadi acuan dalam penentuan klasifikasi 

atribut fisik.  

2) Berdasarkan komponen bangunan, yaitu bagian atap-dinding-lantai.  
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3) Berdasarkan urutan elemen dari makro ke mikro, misalnya eksterior-

interior-detail interior.  

Umumnya, mekanikal dan elektrikal (ME) bukanlah merupakan atribut melekat 

pada BGCB, namun pada kasus tertentu bisa saja merupakan atribut utama. 

Untuk pelestarian BGCB yang belum memiliki dokumentasi ataupun hasil 

penelitian yang memadai, perencana/arsitek dapat melakukan analisis guna 

menentukan atribut fisik beserta klasifikasinya, untuk kemudian dikonsultasikan 

dengan TPA-CB.  

 

Figure 47. Nilai penting, atribut fisik, klasifikasi atribut fisik 

 

K e gi a t a n  Be l a jar  1 3 :  P e nye l e n ggar aa n  BG CB  Ya ng  d i l e s -

t ar i ka n  

1. Tahap Persiapan  

Tahap Persiapan meliputi:  

a. Kajian identifikasi  

1) Penelitian 

Nilai penting BGCB tercermin pada atribut fisik BGCB, yaitu elemen-

elemen yang dapat dilihat dan secara kolektif Sebagai pendukung 

• UTAMA 
• PENDUKUNG 
• BUKAN-PENDUKUNG  
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argumentasi akademik yang mendasari pengambilan keputusan tindakan 

pelestarian, diperlukan berbagai penelitian menyangkut BGCB yang 

dilestarikan. Setidaknya dibutuhkan penelitian sejarah, arsitektur, 

arkeologi, struktur, MEP, dan material bangunan. 

2) Penelitian sejarah  

Melalui penelusuran arsip, foto-foto lama, buku/majalah/koran lama yang 

terkait dengan BGCB yang dilestarikan dapat diketahui sejarah bangunan 

menyangkut:  

 Latar belakang masa/situasi sejarah ketika bangunan didirikan.  

 Peristiwa sejarah yang pernah terjadi di bangunan tersebut.  

 Kronologi perubahan fisik dan wajah bangunan dari masa ke masa, 

dll.  

Dari penelitian sejarah dapat dilakukan analisis guna menentukan periode 

yang akan dijadikan acuan pelestarian, serta arahan mengembalikan wujud 

bangunan pada kondisi asli sesuai periode yang menjadi acuan.  

 

Figure 48. Hotel Gayatri di sudut Harmonie, Jakarta, contoh bangunan yang dari 

masa ke masa mengalami perubahan bentuk dan wajah. 

Sumber: https://twitter.com/holdenklasik/status/1237321160389324801 
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Figure 49. Peristiwa bersejarah di Hotel Yamato, Surabaya, tahun 1945,  

bendera merah-putih-biru dirobek oleh para pemuda menjadi bendera merah-

putih. Bagian bangunan yang bersejarah ini harus dipertahankan bentuknya. 

Sumber: https://www.aiya.org.au/2020/10/these-photos-ended-colonialism/ 

 

 

Figure 50. Hotel Majapahit (eks Hotel Yamato), Surabaya masa kini. 

Sumber: https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g297715- 

d301470-i299756129-Hotel_Majapahit_Surabaya_MGallery- 

Surabaya_East_Java_Java.html 

b. Penelitian arsitektur 

Berdasarkan pengamatan langsung pada BGCB yang dilestarikan serta 

mencermati foto-foto dan gambar- gambar hasil pengukuran, dapat ditelusuri 

aspek-aspek arsitektural BGCB menyangkut: 

https://www.aiya.org.au/2020/10/these-photos-ended-colonialism/


178 | Metode dan Teknik Pelestarian Bangunan dan Lingkungan 

1) Langgam atau gaya (style) bangunan, apakah menganut satu langgam 

tertentu atau merupakan perpaduan dari berbagai langgam, atau hanya 

mendapat sedikit pengaruh dari suatu langgam tertentu. 

2) Tipe-tipe sosok (massing), fasade, denah, atap, menara, serta komponen-

komponen bangunan (kolom, pintu, jendela, balkon, kanopi, dsb.). 

3) Ragam hias (ornamen) serta kelengkapan bangunan, dll.  

Hasil penelitian arsitektur diperlukan untuk keperluan rekonstruksi dan 

restorasi guna mengembalikan ke kondisi semula dan agar konsisten pada 

langgam tertentu atau perpaduan langgam yang dianut.  

 

Figure 51. Tipe-tipe bangunan rumah Melayu. Sumber: 

https://www.semanticscholar.org/paper/A-Parametric-Shape- Grammar-of-the-

Traditional-Malay-Said Embi/79be18f972d7b8bb2f712cd06d4e9823540d020a 
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Figure 52. Tipe dan nama bagian-bagian kolom Klasik. Sumber: 

https://www.pinterest.com/kdowse/agamemnon/ 

 

 

Figure 53. Tipe fasade, pintu dan jendela. 

Sumber: https://www.pinterest.com/cherylschullers/colonial-revival-homes/ 
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c. Penelitian arkeologi 

Pada kondisi BGCB tidak berada pada situs cagar budaya atau kawasan cagar 

budaya, penelitian arkeologi bersifat membantu penelitian arsitektur untuk 

menganalisis langgam bangunan serta merekonstruksi kegiatan pengguna 

bangunan di masa lalu. Analisis arkeologi juga diperlukan untuk tindakan 

restorasi BGCB. Jika berdasarkan sejarahnya diperkirakan terdapat tinggalan-

tinggalan masa lalu di bawah tanah, atau BGCB berada di situs atau kawasan 

cagar budaya, perlu dilakukan ekskavasi untuk mengantisipasi adanya 

tinggalan di bawah tanah. Pada prinsipnya, penelitian arkeologi di bangunan, 

tapak dan lingkungan diperlukan untuk memastikan tindakan pelestarian 

BGCB tetap berada di koridor dan mematuhi kaidah- kaidah pelestarian cagar 

budaya.  

 

Figure 54. Ekskavasi di Gereja St. Nikolai, Hamburg. Sumber: 

https://amh.de/en/ausstellungen/ausgegraben-archaeologische-forschungen-zur-

nikolaikirche/  
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Figure 55. Ekskavasi di Kampung Akuarium, Jakarta. Sumber: 

https://metro.tempo.co/read/1379108/ada-ekskavasiwarga- kampung-akuarium-

pastikan-tak- ada-situs-cagar-budaya 

d. Penelitian struktur 

Mengingat bahwa BGCB pada umumnya umurnya sudah tua, penelitian 

struktur bangunan mutlak diperlukan, karena terkait dengan ketentuan 

keandalan bangunan. Penelitian struktur meliputi kajian atas sistem struktur 

serta pengujian kekuatan struktur yang antara lain mencakup:  

1) Kekuatan pembebanan.  

2) Kekuatan tarik-tekan.  

3) Kekelahan struktur (fatigue).  

4) Ketahanan terhadap cuaca.  

5) Penurunan struktur (settlement), dll.  

Hasil kajian dan pengujian struktur akan menjadi dasar bagi tindakan pelestarian 

yang terkait dengan upaya penguatan bangunan, misalnya diperlukan tindakan 

konsolidasi untuk keseluruhan bangunan atau bagian- bagian tertentu BGCB.  
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Figure 56. Pengukuran/pengujian kekuatan beton  

Sumber: https://theconstructor.org/practical-guide/non-destructive-testing-of- 

concrete/5553/  

e. Penelitian mekanikal-elektrikal-plumbing. 

Penelitian tentang MEP di BGCB meliputi dua hal, yaitu:  

1) Apakah di antara komponen-komponen atau elemen-elemen MEP ada 

yang merupakan benda cagar budaya. Bila ada, perlu dikaji apakah 

benda- benda cagar budaya itu masih dapat difungsikan sebagai bagian 

dari sistem MEP di BGCB. Jika masih berfungsi, maka 

komponen/elemen MEP tersebut dipertahankan. Jika tidak lagi berfungsi, 

maka diganti dengan komponen/elemen baru, sedang komponen/elemen 

cagar budaya dipajang (di-display) di tempat yang layak, sebagai bagian 

dari sejarah bangunan. 

2) Sejauh mana komponen-komponen dan elemen- elemen MEP di BGCB 

masih berfungsi. Kajian dan pengujian diperlukan untuk mengetahui 

bagian- bagian mana yang masih bisa digunakan dan bagian-bagian mana 

yang harus diganti guna memenuhi ketentuan keandalan bangunan.  
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Figure 57. Keran air kuno (untuk berwudlu) di Blue Mosque, Istanbul 

Sumber: https://www.learnreligions.com/wudu-ablutions-for-islamic-prayer- 

3879518 

 

 

Figure 58. Stop kontak dan saklar listrik kuno 

Sumber: https://www.pinterest.com/pin/558727897492342254/ 

f. Penelitian material 

 Material asli BGCB harus diinventarisasi dan dikaji kemungkinan perbaikan 

atau penggantian bagian- bagian yang rusak. Pada BGCB yang umurnya 

sangat tua, biasanya material asli tidak tersedia lagi di pasar bahan bangunan 

masa kini. Penggantian dengan material baru perlu diusahakan sedapat 

mungkin mendekati material aslinya. Meski material baru diusahakan agar 
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tampilan fisiknya menyerupai material asli, etika pelestarian menyatakan 

bahwa material baru harus dapat dikenali dan dibedakan dari material asli. 

Bukan hanya menyangkut tampilan fisik, material bangunan juga perlu diteliti 

karakteristik atau sifat fisikanya. Misalnya, plesteran dinding yang 

menggunakan kapur tidak bisa digantikan dengan plesteran menggunakan 

semen (PC).  

 

Figure 59. Plesteran (kiri) dan acian dinding tembok kuno (kanan) 

Sumber: http://www.mortartigaroda.com/2014/10/ 

 

 

Figure 60. Pelapis lantai tegel (ubin) kuno yang saat ini sudah bisa dibuat 

tiruannya 

Sumber: http://kalakabnb.com/index.php/cerita-kalaka/cerita-kami-berburu- 

tegel-kuno-otentik/?lang=id 

2. Penelitian Pendataan dan Penilaian Kondisi Fisik 

Penelitian awal kondisi fisik (tingkat kerusakan) BGCB meliputi pendataan 

kondisi fisik eksisting bangunan, pemeriksaan tingkat kerusakan serta 

ancaman yang secara umum dapat merusak atribut arsitektural, struktural dan 

utilitas bangunan. 
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Kerusakan BGCB disebabkan oleh penyusutan umur bangunan, ulah 

manusia, atau bencana alam. Secara umum, tingkat kerusakan BGCB dapat 

digolongkan menjadi:  

a. Kerusakan ringan  

1) Kerusakan pada komponen bukan struktural, seperti penutup atap, langit-

langit (plafon), penutup lantai dan dinding pengisi.  

2) Retak halus, tidak tembus.  

3) Plesteran terkelupas (serpihan berjatuhan sedikit).  

4) Korosi yang terjadi pada elemen bangunan, seperti pada teralis, railing, 

pintu, dll.  

5) Cakupan area kerusakan kecil.  

b. Kerusakan sedang  

1) Kerusakan pada bagian komponen bukan struktural, dan/atau komponen 

struktural, seperti struktur atap, lantai, dll.  

2) Retak yang cukup besar, tembus.  

3) Plesteran terkelupas cukup besar (serpihan berjatuhan).  

4) Korosi terjadi pada tulangan beton struktural dan masih dapat diperbaiki.  

5) Genteng dan keramik lantai lepas. 

6) Terdapat kerusakan struktural kecil dan daya topang bangunan 

berkurang.  

c. Kerusakan berat  

1) Kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural, 

maupun bukan struktural.  

2) Retakan menyebabkan komponen/bidang bangunan mengalami perubahan 

bentuk atau miring.  

3) Sekitar 50% atau lebih elemen utama bangunan mengalami kerusakan.  

4) Bagian struktural mengalami kerusakan yang dapat menyebabkan 

bangunan roboh.  

5) Bangunan terpisah akibat kegagalan unsur pengikat bangunan.  

6) Bangunan roboh sebagian/total.  

7) Bangunan tidak laik huni dan membahayakan.  
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Penilaian kerusakan pada BGCB dilakukan untuk melihat dua hal yang saling 

terkait, yaitu: 

1) Kerusakan bangunan secara keseluruhan, meliputi kondisi baik, rusak 

ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Tingkat kerusakan ini yang menjadi 

pertimbangan bagi pemilihan jenis penanganan pelestarian BGCB. 

2) Kerusakan pada atribut fisik utama, dalam konteks pelindungan terhadap 

nilai penting dan karakter fisik BGCB. Dengan melihat tingkat klasifikasi 

atribut fisik dan tingkat kerusakannya maka dapat segera ditentukan 

strategi/urgensi serta kebutuhan penanganan atributnya, misalnya 

dipertahankan, diperbaiki, diganti, ditambahkan (dibuat baru), atau 

dihilangkan.  

d. Dokumentasi 

Kegiatan pendokumentasian dilaksanakan sebelum melakukan kajian 

identifikasi dan studi kelayakan, karena foto-foto dan gambar-gambar hasil 

pendokumentasian dibutuhkan sebagai pendukung identifikasi dan berbagai 

penelitian dalam rangka penyusunan studi kelayakan. Pelaksanaan 

dokumentasi harus dilakukan dengan kejujuran dalam arti hasil dokumentasi 

harus sesuai dengan kondisi sebenarnya dan apa adanya serta bukan 

merupakan asumsi. Kegiatan dokumentasi meliputi:  

1) Pemotretan seluruh bagian bangunan. Berupa pengambilan video dan foto 

tampak eksterior dan interior, elemen arsitektur, ornamen, utilitas dan 

mekanikal- elektrikal, situasi tapak dan lingkungan.  

2) Pengukuran seluruh bagian bangunan. Pengukuran bangunan eksisting 

dengan acuan gambar sistematis, penjiplakan ornamen, identifikasi bahan 

bangunan dan penggambaran 3D laser (jika dibutuhkan). Diberikan notasi 

terhadap bagian yang harus diukur.  

3) Penggambaran kondisi eksisting berskala.  

a) Block plan dan siteplan (skala 1:500 atau 1:200)  

b) Denah interior, denah lantai, denah plafon dan denah atap (skala 1:200 

atau 1:100)  

c) Tampak dan potongan (skala 1:200 atau 1:100)  

d) Denah komponen/elemen arsitektur seperti pintu, jendela, kolom, dll. 

(skala 1:20)  

e) Detai ornamen (skala 1:20, 1:50 atau 1:100)  
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f) Harus dilengkapi dengan keyplan pada tiap elemen arsitektur dan 

ornamen yang digambarkan  

   

 

Figure 61. Teknik pengukuran – dengan cara manual, menggunakan alat teodolit, 

teknik fotogrametri, serta 3D laser scanner. 

Sumber: Nadia Purwestri (PDA), Metode Pelestarian Bangunan Warisan Budaya 

Berkelanjutan 

 

Figure 62. Kegiatan pengukuran bangunan 

Sumber: Konservasi Gedung De Javasche Bank; Surabaya, 2009 
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Figure 63. Contoh gambar mal elemen arsitektur 

Sumber: PDA, 2004 



Metode dan Teknik Pelestarian Bangunan dan Lingkungan | 189 

 

Figure 64. Contoh penggambaran hasil pengukuran eks Rumah Raden Saleh, 

Jakarta 

Sumber: Nadia Purwestri (PDA), Metode Pelestarian Bangunan Warisan Budaya 

Berkelanjutan 

 

Catatan: 

Selain pendokumentasian pada tahap awal, seluruh tahapan kegiatan pelestarian 

BGCB wajib didokumentasikan. Seluruh dokumen yang dibuat dan digunakan 

selama proses pelestarian diarsipkan sebagai dokumentasi pelestarian BGCB. 

Dokumentasi pelestarian BGCB tersebut disimpan oleh penyelenggara dan 

instansi yang berwenang untuk rujukan pemeliharaan dan kebutuhan pelestarian 

di masa datang.  

e. Usulan Penanganan Pelestarian 
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Usulan penanganan pelestarian meliputi jenis dan lingkup pelestarian sesuai 

rekomendasi studi kelayakan, yaitu salah satu dari empat kemungkinan 

berikut:  

1) Pemeliharaan BGCB  

2) Pemugaran BGCB  

3) Pemugaran dan pemanfaatan BGCB  

4) Pemugaran, revitalisasi dan/atau adaptasi, dan pemanfaatan BGCB  

Usulan penanganan pelestarian ini kemudian dituangkan dalam dokumen rencana 

teknis pelestarian BGCB.  

 

Figure 65. Matriks penentuan jenis penanganan pelestarian BGCBDAFTAR 
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