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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Di era modern sekarang ini, upaya mempertahankan peninggalan sejarah telah menjadi 

tekanan antara kebutuhan untuk melestarikan budaya sejarah atau untuk melakukan pembangunan 

kota (Rodwell, D., 2007). Tantangan antara pembangunan perkotaan dan pelestarian menjadi hal 

penting bagi negara-negara berkembang sejak pembangunan modern mengancam daerah perkotaan 

yang bernilai sejarah (Deghati, Atiah, & Maulan, 2015). Hal ini didukung dengan fakta bahwa 

kawasan kuno dan bersejarah dari suatu kota harus dilestarikan untuk generasi mendatang 

(Sarvarzadeh & Abidin, 2012). Upaya pelestarian muncul sebagai akibat dari kesadaran pemangku 

kepentingan terhadap peninggalan sejarah semenjak proses globalisasi mulai merubah persepsi 

pembangunan perkotaan. Tidak hanya dipandang sebagai sisi negatif dari pelestarian, namun adanya 

globalisasi telah memberikan kesadaran kepada para stakeholder untuk melestarikan warisan lokal 

sebagai penarik kegiatan wisata (Samadi & Yunus, 2012). Upaya pelestarian juga merupakan suatu 

bagian pengelolaan ruang-ruang bersejarah, dimana ruang memiliki nilai kesejarahan dan 

memberikan ikatan rasa dan inspirasional kepada masyarakat lokal sebagai cerminan identitas suatu 

Kota (Kurniawan & Suwandono, 2015).  

Upaya pelestarian menurut Othman, Hamzah, & Abdullah (2013) merupakan bagian dari 

pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development) yang juga didukung dengan pengertian 

pelestarian menurut Undang-undang no 11  tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, bahwa pelestarian 

diartikan sebagai upaya melindungi, mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan eksistensi 

cagar budaya secara berkelanjutan. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan pengertian cagar budaya 

sebagai benda alam atau buatan manusia baik yang bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan 

atau kelompok atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan 

kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Namun, pengertian pelestarian sekarang ini tidak 

lagi hanya mencakup bangunan, namun telah berkembang ke arah yang lebih luas seperti kawasan 

hingga kota dan komponen-komponen yang berada didalamnya seperti kearifan lokal, adat istiadat 

dan pemandangan alam. 

Era globalisasi telah mendorong peningkatan gaya konsumsi masyarakat baik masyarakat 

urban maupun non-urban. Konsumsi yang terjadi bukan hanya dilihat dari upaya pemenuhan pangan 

dan sandang namun juga papan. Peningkatan konsumsi papan telah mendorong stakeholder untuk 

melakukan segala cara demi memenuhi aktivitas masyarakatnya. Hal tersebut dapat berupa konversi 

lahan non terbangun menjadi lahan terbangun atau penghancuran kawasan lama untuk dibangun 
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kembali menjadi kawasan baru dengan gaya modern yang tidak memiliki ciri khas. Hal tersebut 

merupakan salah satu bentuk ketidakpedulian terhadap kawasan bersejarah dengan membiarkan 

bangunan terbengkalai hingga merubah fungsi bangunan yang tidak sesuai seperti pada kawasan 

Kota Pusaka Klampok, Banjarnegara berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan & 

Suwandono, (2015). Bangunan dengan arsitektur modern tersebut telah merubah wajah kota menjadi 

seragam antara kota satu dengan kota lainnya sehingga ciri khas suatu kota telah hilang. Padahal 

menurut Budiharjo, (1991:5) bahwa pembongkaran bangunan lama yang memiliki nilai sejarah untuk 

memberikan ruang baru bagi bangunan modern menimbulkan keprihatinan bagi para pemerhati 

lingkungan. Sebab dengan hilangnya bangunan lama, maka kita kehilangan warisan sejarah yang 

sangat berharga bagi masa depan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kawasan Pekojan Jakarta, bahwa faktor-faktor 

yang mendorong penurunan kualitas bangunan bersejarah adalah keterbatasan dana dari pemerintah 

maupun pemilik dalam hal perawatan bangunan, dan pergantian kepemilikan bangunan yang dapat 

menyebabkan sengketa kepemilikan (Suprihatin, Meidiana, & Antariksa, 2009). Faktor-faktor 

tersebut telah mendorong aksi penghancuran kawasan lama hasil peninggalan sejarah menjadi 

kawasan baru agar lebih memberikan keuntungan ekonomi. Namun saat ini, pembangunan modern 

yang telah dilakukan dinilai kurang peka terhadap keadaan lingkungan dan kurang tanggap terhadap 

permasalahan warisan budaya (Budiharjo, 2009) sebab sejatinya produk arsitektur tidak hanya dapat 

dilihat sebagai suatu hasil namun juga suatu proses dari masyarakatnya sehingga menciptakan suatu 

makna kultural. 

Seperti pada kawasan bersejarah di Kota Parakan Temanggung yang memiliki beragam 

peninggalan sejarah berupa bangunan, situs maupun budaya lokal yang termasuk kedalam suatu 

pusaka budaya. Pusaka budaya sendiri terdiri atas dua macam yaitu pusaka budaya ragawi seperti 

bangunan dan situs, serta pusaka budaya tak ragawi yang berupa kebudayaan lokal. Oleh karena itu, 

kawasan ini ditetapkan sebagai Kota Pusaka yang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementrian 

PUPR tahun 2015-2019 dinyatakan bahwa untuk mendorong Indonesia sebagai salah satu World 

Heritage City (WHS) oleh UNESCO maka pemerintah menyusun program Penataan dan Pelestarian 

Kota Pusaka (P3KP). Tujuan pembentukannya adalah untuk mempertahankan atau mengembalikan 

ciri khas dari suatu kota secara berkelanjutan.  

Selain Piagam P3KP, Kabupaten Temanggung juga telah menunjukkan eksistensinya 

dengan bergabung menjadi salah satu anggota dari Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JPKI). Dalam 

Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Temanggung tahun 2011-2031 juga telah 

mencantumkan rencana pengembangan Kota Pusaka Parakan. Tujuan pembentukan Kota Pusaka 

Parakan ini oleh Pemerintah Kabupaten adalah untuk mengembangkan Kota Parakan sebagai Kota 

wisata dan pendidikan terutama wisata dan pendidikan yang bernilai sejarah.  Hal ini sejalan dengan 
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pendapat Tonapa, Rondowunu, & Tungka, (2015) bahwa kawasan bersejarah tersebut merupakan 

suatu potensi yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang mengandung unsur pendidikan 

dan sejarah melalui bangunan dan situs-situs yang ada.  

Kota Parakan merupakan wajah dari Kota Pusaka Kabupaten Temanggung yang 

diwujudkan dengan banyak peninggalan sejarah yang terdapat di Kota Parakan baik berupa pusaka 

budaya ragawi maupun non ragawi. Dari sejarah yang ada di Kota Parakan membuktikan bahwa Kota 

Parakan merupakan tanah hibah pada masa Mataram Kuno dan pernah menjadi pusat pemerintahan 

Kadipaten Menoreh pada zaman dahulu serta menjadi tempat penyepuhan senjata andalan rakyat 

dalam melawan penjajah pada masa perjuangan kemerdekaan. Kota Parakan terkenal dengan senjata 

andalan yaitu “Bambu Runcing” dengan salah satu tokohnya yaitu K.H Subkhi yang menjadi ikon 

perjuangan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan RI dengan menggunakan senjata tradisional 

tersebut.  

Aktivitas atau kegiatan utama yang terjadi di kawasan Kota Pusaka Parakan adalah 

aktivitas perdagangan dan jasa, serta permukiman. Aktivitas perdagangan tidak terlepas dari sektor 

pertanian utama yaitu tembakau yang telah menjadi komoditas wajib tiap tahun bahkan menjadi ikon 

Kabupaten Temanggung. Aktivitas perdagangan dan jasa berkembang dengan pesat karena kawasan 

ini merupakan pusat kegiatan ekonomi kedua dari Kabupaten Temanggung dan memiliki pasar skala 

Kabupaten. Hal tersebut mendorong banyak bermunculan pedagang-pedagang kecil seperti PKL 

yang menempati lapak dagangan secara sembarangan. Berdasarkan pengamatan awal, bangunan 

lama seperti rumah-rumah Tionghoa dan Jembatan Lama Kali Galeh kini telah beralih fungsi menjadi 

tempat pedagang kaki lima (PKL) dan kondisi bangunan yang dihiasi oleh banyak coretan 

vandalisme.  Selain itu, pengamatan dilakukan dengan melihat visual fisik dari bangunan, salah 

satunya adalah bekas Stasiun Kereta Api Parakan yang tidak terawat dengan kondisi bangunan yang 

sudah rapuh dan lingkungannya yang dipenuhi dengan sampah karena dekat dengan permukiman 

warga. 

Beragam bangunan dengan arsitektur klasik dan memiliki fungsi bangunan penting seperti 

sebagai tempat ibadah maupun tempat kerja yang ada di Kota Pusaka Parakan menjadikan kawasan 

ini penting untuk dilakukan pelestarian. Sebagai pemberi ciri khas pada kawasan Kota Pusaka 

Parakan, bangunan peninggalan sejarah akan memberikan gambaran peran kawasan di masa lalu 

sehingga mudah diingat oleh generasi masa depan. Oleh karena itu, warisan cagar budaya yang ada 

di Kota Parakan perlu dilakukan upaya mempertahankan peninggalan sejarah sebagai suatu 

pengetahuan masa lampau dan dapat digunakan sebagai proses pembelajaran di masa depan. Selain 

itu, kegiatan melindungi dan mempertahankan peninggalan sejarah juga bertujuan untuk 

mempertahankan ciri khas Kota Parakan yang mencerminkan karakter kota. Sehingga diperlukan 
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suatu kajian untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya pelestarian bagi kawasan Kota Pusaka 

Parakan agar eksistensi kawasan terus ada dan menjadi kawasan wisata dan pendidikan. 

1.2  Rumusan Permasalahan 

 Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung tahun 2011-2031, 

disebutkan bahwa kawasan perkotaan Parakan bersama dengan kawasan perkotaan Temanggung 

memiliki fungsi sebagai kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan pertumbuhan ekonomi. 

Kota Parakan merupakan salah satu pusat perekonomian di Kabupaten Temanggung yang 

ditunjukkan dengan adanya pasar skala kabupaten yaitu Pasar Legi Parakan yang melayani 

kecamatan-kecamatan disekitarnya. Permasalahan yang dihadapi oleh kawasan Kota Pusaka Parakan 

merupakan pengaruh yang berasal dari adanya percepatan pembangunan di Kota Parakan. Dalam 

dokumen akhir Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kota Pusaka Parakan Tahun 2016, 

disebutkan bahwa permasalahan yang mengancam Kota Pusaka Parakan adalah perkembangan 

kegiatan perekonomian yang pesat di Parakan. Hal tersebut berdampak pada degradasi bangunan 

yang telah menghilangkan citra kawasan, berupa konstruksi bangunan yang sudah rapuh atau 

mangkrak tidak terawat seperti pada bangunan bekas Stasiun Lama Parakan, banyak terdapat coretan 

pada bangunan rumah-rumah lama kaum Tionghoa (vandalisme), bahkan gerbang Pasar Legi 

Parakan yang merupakan salah satu bangunan bersejarah kini sudah tidak mencerminkan ciri khas 

bangunan masa lalu. Selain itu, kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memasarkan dagangannya 

pada beberapa bangunan peninggalan sejarah telah merusak citra bangunan. 

Peningkatan kemajuan teknologi informasi telah merubah gaya hidup generasi muda. 

Remaja sebagai penerus bangsa lebih menyenangi dan tertarik untuk mempelajari kebudayaan baru 

daripada melestarikan kebudayaan lama peninggalan masa lampau. Hal tersebut karena golongan 

usia muda lebih mudah menerima perubahan paradigma dalam kehidupan (Sari, 2010). Sehingga 

pusaka kesenian yang ada di Parakan harus selalu dijaga agar tidak hilang oleh perkembangan zaman.  

Rumusan masalah tersebut juga didukung dengan beberapa kendala yang tertuang dalam dokumen 

RTBL Kota Pusaka Parakan  tahun 2016 terkait pengembangan kawasannya sebagai Kota Pusaka 

yaitu (1) rendahnya apresiasi Pemda Temanggung terhadap seni dan budaya daerah, (2) rendahnya 

nilai moral, etika dan keagamaan masyarakat, (3) belum optimalnya pemeliharaan, pengelolaan, dan 

pemanfaatan benda cagar budaya yang ada di Kabupaten Temanggung, dan (5) belum optimalnya 

pembinaan dan pengembangan kesenian daerah Temanggung. Selain itu, belum adanya surat 

keputusan Bupati mengenai penetapan bangunan dan kawasan bersejarah di Kabupaten Temanggung 

menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat sekitar mengenai peninggalan sejarah yang ada. 

Dari beberapa permasalahan tersebut, maka disusunlah suatu pertanyaan penelitian yaitu: 

“Bagaimana upaya pelestarian bagi kawasan bersejarah Kota Pusaka Parakan Kabupaten 

Temanggung?” 
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1.3  Tujuan dan Sasaran 

Berikut ini adalah tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam penelitian Upaya Pelestarian 

Kawasan Bersejarah Kota Pusaka Parakan. 

1.3.1  Tujuan 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui upaya pelestarian bagi pusaka 

budaya Kawasan bersejarah Kota Pusaka Parakan agar eksistensinya selalu harmonis dengan 

perkembangan perkotaan yang semakin modern. Keluaran yang dihasilkan dari penelitian ini adalah 

klasifikasi pelestarian dari setiap pusaka yang ada di kawasan bersejarah Kota Parakan dan arahan 

dalam kegiatan pelestarian tersebut. 

1.3.2  Sasaran 

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan beberapa sasaran yang 

mendukung yaitu: 

a. Mengidentifikasi karakteristik kawasan Kota Pusaka Parakan 

b. Mengidentifikasi variabel penilaian pusaka budaya ragawi dan tak ragawi Kota Pusaka 

Parakan 

c. Menganalisis upaya pelestarian pusaka budaya ragawi dan tak ragawi Kota Pusaka 

Parakan 

d. Menentukan zonasi kawasan Kota Pusaka Parakan 

e. Memberikan arahan upaya pelestarian pusaka budaya Kota Pusaka Parakan 

1.4  Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini terdiri atas ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup 

materi yang menjadi pembahasan. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing ruang lingkup 

tersebut. 

1.4.1  Ruang Lingkup Wilayah 

Lokasi penelitian berada di kawasan perkotaan Parakan, mencakup Kelurahan Parakan 

Wetan, Kelurahan Parakan Kauman dan sebagian kecil Desa Wanutengah yang disebut sebagai Poros 

BT (Barat-Timur) dengan luas 63,59 ha. Pemilihan kawasan studi Poros B-T adalah karena poros 

tersebutlah yang membentuk Kota Parakan sekarang ini dan menjadi prioritas penataan dan 

pelestarian Kota Pusaka di Kota Parakan. Penentuan ruang lingkup wilayah ini berdasarkan hasil 

skoring prioritas penanganan Kawasan Kota Pusaka yang terdapat di Kabupaten Temanggung yaitu: 
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TABEL I.1 

SKORING PRIORITAS PENANGANAN KAWASAN KOTA PUSAKA KABUPATEN 

TEMANGGUNG 

 
No Kriteria Kawasan 

Ngadirejo 

Kawasan 

Parakan 

Kawasan 

Kledung 

Kawasan 

Temanggung 

1 Konsentrasi aset pusaka yang tinggi 5 5 2 4 

2 Aksesibilitas kawasan 3 4 2 4 

3 Signifikansi aset pusaka 3 4 2 3 

4 Potensi pembiayaan dari aktor lain 5 4 2 4 

5 Memiliki potensi investasi 4 5 3 4 

6 Reguler kegiatan budaya tahunan 2 4 4 3 

7 Tidak berada pada kawasan rawan bencana 3 5 2 4 

Rata-rata 3,57 4,43 2,43 3,71 

Sumber: Dokumen RTBL Kota Pusaka Parakan, 2016 

Keterangan:  

 5 : Kadar sangat tinggi 

 4 : Kadar cukup tinggi 

 3 : Kadar sedang 

 2 : Kadar cukup rendah 

 1 : kadar rendah 

Berikut ini adalah cakupan administrasi Kota Pusaka Parakan yaitu:  

 
Sumber: Analisis Peneliti, 2017 

Gambar 1.1 

 Konstelasi Kawasan Bersejarah Kota Pusaka Parakan
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Sumber: Citra Landsat (Olah Data), 2017 

Gambar 1.2 

Citra Kawasan Kota Pusaka Parakan



8 
 

 
 

1.4.2  Ruang Lingkup Materi 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui upaya pelestarian pada kawasan bersejarah Kota 

Parakan sebagai upaya mempertahankan kesejarahan Parakan. Dalam rangka mencapai tujuan 

tersebut, maka dibuat batasan-batasan pembahasan yang dikaji pada penelitian ini. Berikut ini adalah 

batasan-batasan atau ruang lingkup materi dalam penelitian yaitu: 

a. Mengidentifikasi karakteristik kawasan Kota Pusaka Parakan. 

Tujuannya adalah untuk mengetahui karakteristik fisik dan non-fisik kawasan Kota 

Pusaka Parakan. Karakteristik fisik kawasan berkaitan dengan hubungan ruang yang 

ada dalam kawasan, jalur aktivitas dalam kawasan serta pemberi elemen citra dalam 

kawasan. Sementara itu karakter non-fisik kawasan terkait dengan fungsi kawasan, 

kegiatan kawasan, dan kesejarahan dari kawasan Kota Pusaka Parakan. 

b. Mengidentifikasi penilaian pusaka budaya ragawi Kota Pusaka Parakan sesuai variabel 

penilaian bangunan bersejarah. 

Tujuannya adalah untuk menilai kriteria pelestarian pusaka budaya ragawi Kota Pusaka 

Parakan sesuai dengan variabel-variabel yang digunakan. Pusaka budaya ragawi yang 

menjadi prioritas penelitian adalah berupa bangunan bersejarah dan situs bersejarah. 

Pada pusaka budaya ragawi, variabel yang digunakan meliputi aspek estetika bangunan, 

kejamakan, kelangkaan, keistimewaan/keluarbiasaan, peranan sejarah, superlativitas, 

penguat kawasan, kualitas pengaruh, nilai sosial, nilai ekonomi, dan nilai komersial. 

c. Mengidentifikasi penilaian pusaka budaya tak ragawi Kota Pusaka Parakan sesuai 

variabel penilaian pusaka budaya tak ragawi. 

Tujuannya adalah untuk menilai kriteria pelestarian pusaka budaya tak ragawi Kota 

Pusaka Parakan sesuai dengan variabel-variabel yang digunakan. Pusaka budaya tak 

ragawi yang menjadi fokus penelitian adalah sebatas pada kesenian dan upacara adat 

yang ada di Kota Pusaka Parakan. Variabel penilaian yang digunakan pusaka budaya 

tak ragawi berupa nilai warisan keturunan, keistimewaan, nilai sosial budaya dan nilai 

pengetahuan. 

d. Menganalisis klasifikasi upaya pelestarian Pusaka Budaya Kota Pusaka Parakan. 

Analisis upaya pelestarian dilakukan setelah melakukan perhitungan bobot penilaian 

pusaka budaya (ragawi dan tak ragawi). Analisis yang digunakan adalah AHP atau 

Proses Hirarki Analitik untuk memperoleh kriteria pelestarian pusaka budaya tersebut. 

Setelah upaya pelestarian masing-masing pusaka budaya didapatkan kemudian 

diberikan arahan pelestarian yang sesuai dengan klasifikasi pelestariannya.  
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e. Menentukan zonasi kawasan Kota Pusaka Parakan. 

Analisis ini bertujuan untuk menentukan pembagian zonasi di kawasan Kota Pusaka 

Parakan sebagai suatu pencegahan dari ancaman perkembangan kawasan akibat 

kegiatan perekonomian terhadap kelangsungan peninggalan kawasan bersejarah. 

f. Memberikan arahan upaya pelestarian pusaka budaya Kota Pusaka Parakan. 

Bagian ini dilakukan dengan memberikan arahan upaya pelestarian berdasarkan hasil 

pembobotan dari kriteria klasifikasi pelestarian untuk pengembangan Kota Pusaka .  

1.5  Kerangka Pemikiran 

Kota Parakan merupakan tanah hibah Mataram Kuno dan menjadi pusat pemerintahan 

Kabupaten Menoreh pada zaman dahulu. Oleh sebab itu banyak ditemukan peninggalan bersejarah 

di Kota Parakan sehingga ditetapkan menjadi Kota Pusaka oleh Kementerian PUPR pada tahun 2015. 

Permasalahan yang dihadapi Kota Parakan sebagai salah satu Kota Pusaka baru di Indonesia adalah 

degradasi bangunan bersejarah dan vandalisme pada bangunan. Hal tersebut dapat terjadi karena 

Parakan merupakan kawasan pertumbuhan ekonomi yang pesat di Kabupaten Temanggung sehingga 

banyak kegiatan ekonomi yang mengancam keberadaan bangunan bersejarah. Padahal pelestarian 

bangunan bersejarah merupakan kegiatan positif dan merupakan bagian dari perencanaan kota untuk 

membentuk wajah kota yang memberikan ciri khas. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pelestarian bagi kawasan 

bersejarah Kota Pusaka Parakan. Dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut maka diperlukan 

suatu kajian literatur terkait untuk memberikan dasar dan landasan dalam melakukan penelitian. 

Kegiatan pengidentifikasian dilakukan dalam beberapa tahapan untuk menghasilkan temuan studi 

berupa klasifikasi pelestarian bagi kawasan Bersejarah Parakan. Berikut ini adalah kerangka 

pemikiran dalam penyusunan penelitian yang daat dilihat pada Gambar 1.3. 



10 
 

 
 

Kota Parakan memiliki banyak peninggalan pusaka budaya   

karena merupakan tanah hibah mataram kuno dan bekas ibu 

kota Kabupaten Menoreh sehingga dinobatkan sebagai Kota 

Pusaka  

Pusaka budaya ragawi: Bekas Stasiun Parakan, 

Jembatan lama Kali Galeh, Kawedanan, Klenteng 

Hok Tek Tong, Rumah Tionghoa, Gerbang Pasar 

Legi, Masjid Al-barokah, Rumah KH. Subkhi, 

Langgar wali, Kantor kecamatan 

 

Pusaka budaya tak ragawi:  
Kuda lumping, Peksi muda, Topeng ireng, Shalawat 

kadaro, Liong, shalawat zan-zanen, Khoul Kyai Parak, 

Sadranan 

 

Permasalahan: 

1. Degradasi bangunan atau penurunan kualitas bangunan bersejarah 

2. Pengaruh perkembangan globalisasi yang akan menghilangkan kesenian Parakan 

3. Belum ditetapkannya surat keputusan terkait inventarisasi bangunan dan kawasan 

bersejarah 

Bagaimana upaya pelestarian bagi kawasan Kota Pusaka Parakan? 
INPUT 

Sasaran 

a. Mengidentifikasi karakteristik kawasan Kota Pusaka Parakan  

b. Mengidentifikasi penilaian pusaka budaya ragawi Kota Pusaka Parakan sesuai variabel 

penilaian bangunan bersejarah 

c. Mengidentifikasi penilaian pusaka budaya tak ragawi Kota Pusaka Parakan sesuai variabel 

penilaian pusaka budaya tak ragawi 

d. Menentukan zonasi kawasan 

e. Memberikan arahan upaya pelestarian Kota Pusaka Parakan 

 

Kajian teori: 

Roger Trancik (1986), 

Hamid Shirvani (1985,  

Kevin Lynch (1984), 

Peraturan Menteri PU 

No 18 tahun 2010 

tentang Pedoman 

Revitalisasi Kawasan, 

Catanesee dan Snyder 

(1979), Eko Budiharjo 

(1997), UNESCO 

(2003), Piagam Burra 

(1999), P3KP, Fitch 

(1982), Bustono (2009) 

Identifikasi variabel penilaian 

pusaka budaya ragawi 

a. Estetika 

b. Kelangkaan 

c. Kesejarahan 

d. Kejamakan 

e. Superlativitas 

f. Pengaruh kawasan  

g. Nilai sosial 

h. Nilaii ilmiah  

i. Nilai komersial 

 

Identifikasi  variabel 

penilaian pusaka budaya  

tak ragawi 

a. Nilai pengetahuan 

b. Sumberdaya/bahan 

c. Warisan/keturunan 

d. Nilai sosial budaya 

e. keistimewaan 

 

Analisis upaya pelestarian 

menggunakan AHP dengan dasar 

pembobotan nilai kepentingan masing-

masing variabel pusaka budaya ragawi 

Analisis upaya pelestarian menggunakan 

AHP dengan dasar pembobotan nilai 

kepentingan masing-masing variabel 

pusaka budaya tak ragawi PROSES 

OUTPUT 

klasifikasi Pelestarian 

pusaka budaya ragawi 

klasifikasi Pelestarian 

pusaka budaya tak ragawi 

Identifikasi Karakter 

Kawasan 

a. Linkage kawasan 

b. Citra  kawasan 

c. Fungsi kawasan 

d. Kegiatan kawasan 

e. Sejarah  kawasan 

 

Arahan Pelestarian Pusaka Budaya 

Kesimpulan dan rekomendasi 

Zonasi Kawasan 

Sumber: Analisis Penulis,2017 

Gambar 1.3 

Kerangka Pemikiran Penelitian 
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1.6  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dihasilkan melalui penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan 

kontribusi kepada beberapa pihak yaitu peneliti, pemerintah dan masyarakat. Keluaran penelitian 

yang berupa klasifikasi pelestarian pusaka budaya pada kawasan Kota Pusaka Parakan diharapkan 

dapat menjadi acuan pemerintah dan swasta dalam memberikan masukan bagi implementasi 

kebijakan pelestarian Kota Pusaka Parakan. Selain juga dapat memberikan sumbangan pengetahuan 

bagi dunia pendidikan dan penelitian selanjutnya. Penelitian ini dapat digunakan sebagai penyedia 

informasi kepada masyarakat mengenai kondisi yang terjadi di kawasan Kota Pusaka Parakan agar 

mereka menyadari dan memberikan kontribusi nyata terhadap kegiatan pelestarian kawasan.  

1.7  Pendekatan dan Metodologi Penelitian 

Pada bagian ini memuat metode penelitian yang mencakup metode analisis data, teknik 

sampling, dan kebutuhan data yang dibutuhkan dalam penelitian. 

1.7.1  Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian memberikan gambaran mengenai langkah-langkah pekerjaan yang 

harus dilakukan dalam penelitian Upaya Pelestarian Kawasan Bersejarah Kota Pusaka Parakan. Hal 

tersebut bertujuan agar tujuan dan sasaran dalam penelitian dapat terukur hasil akhirnya. Pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kuantitatif. Kajian penelitian diukur 

menggunakan angka atau nilai pengaruh/kepentingan masing-masing variabel yang didapatkan 

melalui responden ahli untuk mengetahui penilaian variabel pelestarian pusaka budaya baik ragawi 

maupun tak ragawi sehingga menghasilkan suatu bobot. Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif kuantitatif. Menurut Whitney (1960) dalam Nazir, (2003) pengertian metode deskriptif 

adalah metode yang digunakan untuk mencari berbagai fakta melalui suatu interpretasi yang tepat 

dengan mempelajari masalah dalam masyarakat, tata cara kehidupan masyarakat dan hubungan-

hubungan yang terjadi di sekitar kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini, analisis deskriptif 

digunakan untuk mengetahui karakteristik kawasan Kota Pusaka Parakan baik fisik maupun non fisik 

serta untuk mengetahui variabel penilaian pusaka budaya yang terdapat pada kawasan Kota Pusaka 

Parakan. Setelah itu, kriteria tersebut akan dilakukan penilaian untuk mendapatkan bobot upaya 

pelestarian menggunakan pendekatan kuantitatif. 

1.7.2  Tahap Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan suatu prosedur yang harus dilakukan untuk mendapatkan 

data yang diinginkan. Terdapat suatu hubungan antara data yang diperlukan dengan sasaran 

penelitian yang ingin dicapai. Masalah yang disusun akan mempengaruhi metode pengumpulan 
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datanya (Nazir,2003). Dalam penelitian ini terdapat dua jenis metode pengumpulan data yang akan 

digunakan yaitu: 

a. Teknik Pengumpulan Data Primer 

Teknik ini merupakan teknik yang digunakan untuk mendapatkan informasi secara 

langsung dari narasumber. Data primer dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

informasi dan data-data terkait Kota pusaka yang tidak didapatkan melalui survei sekunder. 

Teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Observasi langsung 

Observasi langsung dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati kondisi 

nyata kawasan Kota Pusaka Parakan. Objek-objek yang diamati berupa aktivitas 

kawasan dan pusaka budaya yang terdapat pada kawasan Kota Pusaka Parakan. 

Observasi langsung dalam penelitian dilakukan dengan mengambil gambar/foto 

objek yang diteliti yaitu visual kawasan dan pusaka budaya yang ada. Dengan 

melakukan pengamatan langsung, data yang diperoleh dapat segera dicatat dan 

tidak menggantungkan data dari catatan atau ingatan orang lain (Nazir,2003).  

2. Kuesioner  

Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner harus memiliki poin yang 

menjadi perhatian yaitu masalah yang ingin dicari solusinya (Nazir,2003). 

Pertanyaan yang diajukan melalui kuesioner dalam penelitian ini berupa 

pertanyaan mengenai nilai pengaruh/kepentingan kriteria pelestarian pusaka 

budaya. Kuesioner ini digunakan untuk mendapatkan angka penilaian kriteria dari 

responden ahli yang mengetahui sejarah kawasan dan kebijakan-kebijakan terkait.  

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dan dilakukan 

melalui media perantara seperti laporan atau catatan pihak lain. Data sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini didapatkan melalui survei instansional terkait Kota Pusaka 

Parakan. Data-data yang diperoleh digunakan untuk mengetahui informasi seperti sejarah 

Kota Pusaka Parakan dan informasi mengenai variabel penilaian pusaka budaya. Instansi 

yang dipilih untuk mendapatkan data sekunder diantaranya adalah Bappeda, dan Dinas 

Pariwisata Kabupaten Temanggung. 

1.7.3  Teknik Sampling 

Dalam praktiknya, suatu populasi adalah sangat banyak sehingga untuk mempersingkat 

waktu, biaya dan sumberdaya maka dibutuhkan suatu sampel untuk mempermudah penelitian. Dalam 

penelitian upaya pelestarian kawasan ini, teknik sampling yang digunakan adalah non random 

sampling (purposive sampling). Artinya bahwa tidak semua elemen populasi memiliki kesempatan 
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yang sama untuk dijadikan sebagai sampel. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini 

merupakan orang-orang yang ahli dalam bidang pelestarian di Kabupaten Temanggung. Sampel yang 

dipilih dalam penelitian merupakan pihak-pihak yang mengetahui sejarah kawasan dan mengetahui 

kebijakan-kebijakan terkait pelestarian di kawasan Kota Pusaka Parakan. Selain itu, pihak responden 

juga tertuang dalam SK Bupati Temanggung No 555 Tahun 2015 Tentang Tim Koordinasi Kota 

Pusaka Kabupaten Temanggung dan sebagian dari responden merupakan orang yang tinggal di 

Kawasan Kota Pusaka dan bahkan mendiami salah satu bangunan bersejarah yaitu Klenteng Hok 

Tek Tong. Pertimbangan penggunaan purposive sampling adalah peneliti ingin mendapatkan data 

yang akurat dan lengkap berdasarkan sumber yang ahli serta penentuan penilaian kelayakan 

pelestarian dapat menghasilkan skor yang maksimal sesuai dengan kondisi di lapangan. Berikut ini 

adalah sampel yang digunakan dalam penelitian diantaranya adalah:  

 

TABEL I.2 

RESPONDEN AHLI PENELITIAN UPAYA PELESTARIAN KOTA PUSAKA PARAKAN 

 

No Nama Responden Jabatan/pengaruh 

1 Waluyo, S.S Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Temanggung 

2 Wirawan, S.T Bappeda Kabupaten Temanggung 

3 Ikhsan Gunawan, S.Si Bappeda  Kabupaten Temanggung 

4 Suhartoyo Kecamatan Parakan/ Ketua Dewan Pertimbangan NPL (Noto 

Parakan Luwes)/ Tetua Masyarakat 

5 Titis Wibowo Wakil Dewan Pertimbangan NPL (Noto Parakan Luwes) 

6 The Han Thong Anggota Komunitas  NPL (Noto Parakan Luwes) 
Sumber: Analisis Penulis, 2017 

1.7.4  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis AHP Analytical 

Hierarchy Process untuk menentukan upaya pelestarian yang sesuai, berdasarkan pendapat ahli. 

AHP merupakan analisis yang memberikan kerangka baru yang memungkinkan peneliti untuk 

menentukan keputusan secara cepat dan tepat dengan cara menyederhanakan permasalahan yang 

kompleks (Saaty, 1991). Dalam menggunakan AHP ini perlu menyusun suatu hirarki atau tingkatan 

yang terdiri atas tiga komponen utama yaitu goal (tujuan), criteria (Kriteria), choice (pilihan). Dalam 

penelitian ini elemen tujuannya adalah upaya pelestarian, kriteria berupa variabel penilaian 

kelayakan kawasan dan pilihan berupa klasifikasi upaya pelestarian.  Berikut ini adalah hirarki 

penentuan upaya pelestarian kawasan Kota Pusaka Parakan. 
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a. Hirarki untuk memilih klasifikasi upaya pelestarian pusaka budaya ragawi 

Sumber: Analisis Penulis,2017 

Gambar 1.4 

Hirarki Penentuan Pelestarian Pusaka Budaya Ragawi Kawasan  

Upaya pelestarian 

bangunan x 

Estetika  kelangkaan kesejarahan superlativitas Kejamakan  Kualitas 

pengaruh 
Nilai sosial Nilai 

komersial 
Nilai 

ilmiah 

Preservasi  Restorasi  konsolidasi Rekontritusi  Adaptasi  Rekontruksi  Replika  

Tujuan  

Kriteria 

Pilihan 
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b. Hirarki untuk memilih klasifikasi upaya pelestarian pusaka budaya tak ragawi 

 

 

Sumber: Analisis Penulis,2017  

Gambar 1.5 

Hirarki Penentuan Pelestarian Pusaka Budaya Tak Ragawi 

 

Kedua hirarki diatas menggambarkan suatu grafik yang menunjukkan hubungan saling 

ketergantungan elemen-elemen dalam penelitian ini.  Hirarki tersebut juga akan mengisolisir faktor-

faktor yang relevan dengan memperlihatkan hubungan antarfaktor dan hubungan faktor dengan 

sistem secara keseluruhan (Saaty, 1991).  Tujuan utama dari pengembangan hirarki adalah untuk 

menentukan prioritas elemen-elemen dalam penelitian dengan melakukan perbandingan berpasangan 

(Saaty, 1991). Hal tersebut dilakukan dengan membandingkan setiap kriteria yang ditentukan yaitu 

kriteria pelestarian dengan klasifikasi upaya pelestarian. Perbandingan berpasangan dilakukan 

dengan menggunakan matriks. Proses perbandingan dimulai dengan memilih pusaka budaya yang 

akan dicari upaya pelestariannya (X) sebagai perbandingan pertama. Kemudian menggunakan 

tingkatan dibawahnya yaitu kriteria pelestarian (K). Berikut ini adalah matriks perbandingan antara 

X dengan K: 

Upaya pelestarian kesenian x 

Nilai 

pengetahuan 

Sumberdaya/

bahan 
Warisan/ 

keturunan 
keistimewaan Nilai sosial 

budaya 

Preservasi  Transmisi 

budaya 

Revitalisasi 

budaya 

Tujuan  

kriteria 

Pilihan  
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Sumber: Analisis Penulis Berdasarkan  Saaty, (1991)  

 

Gambar 1.6 

Matriks Perbandingan X dengan K 

 

Kemudian elemen K di bandingkan berpasangan dengan elemen pilihan klasifikasi upaya 

pelestarian (P) menggunakan matriks.   

 

 

Sumber: Analisis Penulis Berdasarkan  Saaty, (1991)  

 

Gambar 1.7  

Matriks Perbandingan K dengan   P 

Keterangan: 

1. X mengacu kepada semua objek pusaka budaya baik pusaka budaya ragawi maupun tak ragawi 

2. K 1-n mengacu kepada masing-masing kriteria dari pusaka budaya X 

3. Kn mengacu kepada banyaknya kriteria yang digunakan, Kn = 9 untuk pusaka budaya ragawi dan 

Kn = 5 untuk pusaka budaya tak ragawi 

4. An mengacu kepada banyaknya klasifikasi upaya pelestarian yang digunakan, An = 7 untuk 

upaya pelestarian pusaka budaya ragawi dan An = 3 untuk upaya pelestarian pusaka budaya tak 

ragawi 

5. Perbandingan antara suatu elemen dengan elemen itu sendiri misalnya A1 dengan A1 maka 

perbandingan tersebut bernilai 1. 

6. Vektor prioritas ditentukan menggunakan software Expert Choice di computer 

X 
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21
K2

21
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K4
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Kn 
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Vektor prioritas 
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Dalam kedua matriks tersebut kemudian dibandingkan antara elemen dalam kolom di 

sebelah kiri dengan elemen di sebelah kanan berkenaan dengan objek (X) atau kriteria (K) yang 

berada di sudut kiri atas. Pertanyaan dalam mengisi nilai perbandingan elemen tersebut menurut 

Saaty, (1991: 84) adalah: 

 

 ” seberapa kuat suatu elemen (atau aktivitas) memiliki – atau berkontribusi, mendominasi, 

mempengaruhi, memenuhi, atau menguntungkan – sifat tersebut, dibandingkan dengan elemen lain 

dengan mana ia sedang dibandingkan?” 

 

Dalam mengisi nilai pada matriks perbandingan berpasangan tersebut menggunakan skala 

perbandingan Saaty. Skala tersebut mendefinisikan angka 1 sampai 9 yang digunakan dalam 

pertimbangan membandingkan pasangan elemen yang sejenis pada setiap tingkat hirarki terhadap 

tingkat hirarki yang berada di atasnya. Berikut ini penjelasan dari skala Saaty 1-9: 

 

TABEL I.3 

SKALA BANDING SECARA BERPASANGAN 

 

Intensitas 

pentingnya 

Definisi Penjelasan 

1 Kedua elemen sama penting Dua elemen menyumbangkan sama besar pada 

sifat tersebut 

3 Elemen yang satu sedikit lebih 

penting dari elemen lainnya 

Pengalaman dan pertimbangan sedikit 

mempengaruhi satu elemen atas elemen yang 

lainnya 

5 Elemen yang satu sangat penting 

dari elemen yang lainnya 

Pengalaman dan pertimbangan kuat 

mempengaruhi suatu elemen atas elemen yang 

satunya 

7 Satu elemen jelas lenih penting dari 

elemen lainnya 

Suatu elemen dengan kuat didukung dan 

dominannya telah terlihat dalam praktik 

9 Satu elemen mutlak lebih penting 

ketimbang elemen yang lainnya 

Bukti yang menyokong elemen yang satu atas 

yang lain memiliki tingkat penegasan tertinggi 

yang mungkin menguatkan 

2,4,6,8 Nilai-nilai diantara dua 

pertimbangan yang berdekatan 

Kompromi diperlukan antara dua pertimbangan 

Kebalikan Jika untuk aktivitas i mendapatkan satu angka dibandingkan dengan aktivitas  j, maka j 

memiliki nilai kebalikannya bila dibandingkan dengan aktivitas i 
Sumber: Saaty, 1991 

 

Untuk memperoleh peringkat prioritas menyeluruh dalam menentukan upaya pelestarian 

pusaka budaya maka harus dilakukan upaya pembobotan dan penjumlahan untuk menghasilkan suatu 

bilangan tunggal yang menunjukkan prioritas suatu elemen.  



18 
 

 
 

 

Sumber: Analisis Penulis Berdasarkan  Saaty, (1991)  

 

Gambar 1.8  

Matriks Penetapan Prioritas-prioritas Menyeluruh 

 

Keterangan:  elemen yang memiliki nilai vektor prioritas terbesar maka elemen tersebut yang menjadi 

klasifikasi upaya pelestarian terhadap suatu pusaka budaya. 

 

Dalam persoalan pengambilan keputusan, penting untuk mengetahui seberapa besar nilai 

konsistensi agar tidak seperti pertimbangan acak.  Nilai konsistensi menunjukkan tingkat konsistensi 

masing-masing narasumber, semakin mendekati 0 maka nilai konsistensi tersebut semakin baik. Pada 

Expert Choice batasan nilai inkonsistensinya adalah 1 (Rudiarto, Rahayu, Widjanarko, & Sejati, 

2015).  Berikut ini adalah langkah-langkah dalam mengukur rasio konsistensi: 

1. Menguji konsistensi setiap matriks berpasangan dengan mengalikan elemen matriks 

berpasangan dengan nilai prioritas kriteria kemudian hasilnya dari masing-masing baris 

dijumlahkan kemudian dibagi dengan masing-masing nilai prioritas sebanyak λ1, λ2, 

λ3,........,λn. 

2. Kemudian menentukan nilai lamda max (λmax) dengan rumus 

𝜆 max = 
𝛴 𝜆 

𝑛
          n = banyaknya kriteria  

3. Menentukan Indeks Konsistensi (CI) dengan rumus 

𝐶𝐼 =  
𝜆 max − 𝑛

𝑛 − 1 
 

4. Menentukan Rasio Kosistensi (CR) dengan rumus 

𝐶𝑅 =  
𝐶𝐼

𝑅𝐼
 

Dimana nilai indeks random konsistensi (RI) dapat dilihat pada tabel: 

 
TABEL I.4  

NILAI INDEKS RANDOM KONSISTENSI (RI) 

 

UkuranMatriks 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Nilai RI 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56 1,57 1,59 

Sumber: Saaty, 1991

X 

A1 

A2 

A3 

A4 

. 

. 
 

An 

K1

21

K2

21

K3

21

K4

21

. . . Kn 

 

Vektor prioritas 

menyeluruh 

VA1(VK1) + VA1(VK2) + VA1(VK3) + VA1(VK4) + ......+ VA1(VKn) 

VA2(VK1) + VA2(VK2) + VA2(VK3) + VA2(VK4) + ......+ VA2(VKn) 

VA3(VK1) + VA3(VK2) + VA3(VK3) + VA3(VK4) + ......+ VA3(VKn) 

VA4(VK1) + VA4(VK2) + VA4(VK3) + VA4(VK4) + ......+ VA4(VKn) 

VAn(VK1) + VAn(VK2) + VAn(VK3) + VAn(VK4) + ......+ VAn(VKn) 
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1.7.5  Kebutuhan Data 

Berikut ini adalah data yang dibutuhkan dalam penelitian: 

TABEL I.5  

KEBUTUHAN DATA PENELITIAN 
 

Sasaran Variabel Data Tipe Data Teknik Pengumpulan 

Data 

Sumber Data 

Mengidentifikasi 

karakteristik kawasan 

Kota Pusaka Parakan  

 

Linkage kawasan Karakteristik jalur penghubung 

pada kawasan 
 Narasi 

 Gambar (peta dan foto) 

Primer (observasi 

lapangan) 

Kawasan Kota Pusaka Parakan 

Citra kawasan  Elemen path (jalur penhubung)  

 Elemen node (simpul-simpul 

strategis kawasan) 

 Elemen landmark (tetenger 

kawasan) 

 Elemen district (kawasan)  

 Elemen edge  (tepian kawasan) 

 Narasi 

 Gambar (peta dan foto) 

Primer (observasi 

lapangan) 

Kawasan Kota Pusaka Parakan 

Fungsi kawasan Peranan kawasan Parakan  Narasi  

 Gambar (foto) 

 Primer (observasi 

lapangan) 

 Sekunder (dokumen 

sejarah,jurnal dll) 

 Kawasan Kota Pusaka 

Parakan 

 Bappeda Kab.Temanggung 

 Dinas Pariwisata 

kab.Temanggung 

Kegiatan/aktivitas 

kawasan 

Aktivitas yang ada di Parakan   Narasi  

 Gambar (foto) 

 Primer (observasi 

lapangan) 

 Sekunder (dokumen 

sejarah,jurnal dll) 

 Kawasan Kota Pusaka 

Parakan 

 Bappeda Kab.Temanggung 

 Dinas Pariwisata 

kab.Temanggung 

Sejarah kawasan Sejarah kawasan Parakan  Narasi  

 Gambar (foto) 

 Sekunder (dokumen 

sejarah,jurnal dll) 

 Kawasan Kota Pusaka 

Parakan 

 Bappeda Kab.Temanggung 

 Dinas Pariwisata 

kab.Temanggung 

Mengidentifikasi 

penilaian pusaka 

budaya ragawi Kota 

Pusaka Parakan sesuai 

Estetika  Gaya arsitektur bangunan 

 

 Narasi 

 Gambar (foto) 

 Angka  

 Primer (observasi 

lapangan, kuesioner) 

 Sekunder (telaah 

dokumen) 

 Kawasan Kota Pusaka 

Parakan 

 Bappeda Kab.Temanggung 

 Dinas Pariwisata 

kab.Temanggung 
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Sasaran Variabel Data Tipe Data Teknik Pengumpulan 

Data 

Sumber Data 

variabel penilaian 

bangunan bersejarah 

 

Kelangkaan   Gaya bangunan 

 Nilai pengaruh/kepentingan 

 

 Narasi 

 Gambar (foto) 

 Angka  

 Primer (observasi 

lapangan, kuesioner) 

 Sekunder (telaah 

dokumen) 

 Kawasan Kota Pusaka 

Parakan 

 Bappeda Kab.Temanggung 

 Dinas Pariwisata 

kab.Temanggung 

Kesejarahan  Nilai sejarah bangunan  

 Peranan /fungsi bangunan 

 Kepemilikan bangunan 

 Nilai pengaruh/kepentingan 

 

 Narasi 

 Gambar (foto) 

 Angka 

 

 Primer (observasi 

lapangan, kuesioner) 

 Sekunder (telaah 

dokumen) 

 Kawasan Kota Pusaka 

Parakan 

 Bappeda Kab.Temanggung 

 Dinas Pariwisata 

kab.Temanggung 

Superlativitas  Usia bangunan 

 Volume bangunan 

 Nilai pengaruh/kepentingan 

 

 Narasi 

 Gambar (foto) 

 Angka  

 Primer (observasi 

lapangan, kuesioner) 

 Sekunder (telaah 

dokumen) 

 Kawasan Kota Pusaka 

Parakan 

 Bappeda Kab.Temanggung 

 Dinas Pariwisata 

kab.Temanggung 

Kejamakan  Ciri khas arsitektur bangunan 

 Nilai pengaruh/kepentingan 

 

 Narasi 

 Gambar (foto) 

 Angka  

 Primer (observasi 

lapangan, kuesioner) 

 Sekunder (telaah 

dokumen) 

 Kawasan Kota Pusaka 

Parakan 

 Bappeda Kab.Temanggung 

 Dinas Pariwisata 

kab.Temanggung 

Kualitas pengaruh  Pengaruh bangunan terhadap 

kawasan disekitarnya 

 Nilai pengaruh/kepentingan 

 

 Narasi 

 Gambar (foto) 

 Angka  

 Primer (observasi 

lapangan, kuesioner) 

 Sekunder (telaah 

dokumen) 

 Kawasan Kota Pusaka 

Parakan 

 Bappeda Kab.Temanggung 

 Dinas Pariwisata 

kab.Temanggung 

Nilai sosial   Makna bangunan bagi 

masyarakat dan kawasan 

 Nilai pengaruh/kepentingan 

 

 Narasi 

 Gambar (foto) 

 Angka  

 Primer (observasi 

lapangan, kuesoner) 

 Sekunder (telaah 

dokumen) 

 Kawasan Kota Pusaka 

Parakan 

 Bappeda Kab.Temanggung 

 Dinas Pariwisata 

kab.Temanggung 

Nilai komersial  Potensi bangunan untuk 

dikembangkan 

 Nilai pengaruh/kepentingan 

 

 Narasi 

 Gambar (foto) 

 Angka  

 Primer (observasi 

lapangan, kuesioner) 

 Sekunder (telaah 

dokumen) 

 Kawasan Kota Pusaka 

Parakan 

 Bappeda Kab.Temanggung 

 Dinas Pariwisata 

kab.Temanggung  

Nilai ilmiah  Potensi bangunan untuk objek 

pendidikan dan penelitian 

 Narasi 

 Gambar (foto) 

 Primer (observasi 

lapangan, kuesioner) 
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Sasaran Variabel Data Tipe Data Teknik Pengumpulan 

Data 

Sumber Data 

 Nilai pengaruh/kepentingan 

 

 Angka   Sekunder (telaah 

dokumen) 

 Kawasan Kota Pusaka 

Parakan 

 Bappeda Kab.Temanggung 

 Dinas Pariwisata 

kab.Temanggung 

Mengidentifikasi 

penilaian pusaka 

budaya tak ragawi 

Kota Pusaka Parakan 

sesuai variabel 

penelaian pusaka 

budaya tak ragawi 

Nilai pengetahuan  Makna pusaka budaya tak 

ragawi terhadap ilmu 

pengetahuan 

 Nilai pengaruh/kepentingan 

 

 Narasi  

 Gambar (foto) 

 Angka  

 Primer (observasi 

lapangan, kuesioner) 

 Sekunder (telaah 

dokumen) 

 Kawasan Kota Pusaka 

Parakan 

 Bappeda Kab.Temanggung 

 Dinas Pariwisata 

kab.Temanggung  

Sumberdaya/bahan  Bahan-bahan yang digunakan 

dalam pelaksanaan budaya  

 Nilai pengaruh/kepentingan 

 

 Narasi  

 Gambar (foto) 

 Primer (observasi 

lapangan, kuesioner) 

 Sekunder (telaah 

dokumen) 

 Kawasan Kota Pusaka 

Parakan 

 Bappeda Kab.Temanggung 

 Dinas Pariwisata 

kab.Temanggung 

Warisan atau keturunan  Sejarah perkembangan budaya  

 Nilai pengaruh/kepentingan 

 

 Narasi  

 Gambar (foto) 

 Angka  

 Primer (observasi 

lapangan, kuesioner) 

 Sekunder (telaah 

dokumen) 

 Kawasan Kota Pusaka 

Parakan 

 Bappeda Kab.Temanggung 

 Dinas Pariwisata 

kab.Temanggung 

Keistimewaan  Ciri khas yang melekat pada 

budaya tersebut 

 Nilai pengaruh/kepentingan 

 

 Narasi  

 Gambar (foto) 

 Angka  

 Primer (observasi 

lapangan, kuesioner) 

 Sekunder (telaah 

dokumen) 

 Kawasan Kota Pusaka 

Parakan 

 Bappeda Kab.Temanggung 

 Dinas Pariwisata 

kab.Temanggung  

Nilai sosial budaya  Nilai sosial budaya yang dianut 

masyarakat 

 Nilai pengaruh/kepentingan 

 

 Narasi  

 Gambar (foto) 

 Angka  

 Primer (observasi 

lapangan, kuesioner) 

 Sekunder (telaah 

dokumen) 

 Kawasan Kota Pusaka 

Parakan 

 Bappeda Kab.Temanggung 

 Dinas Pariwisata 

kab.Temanggung  

Arahan upaya 

pelestarian pusaka 

budaya ragawi 

kawasan Kota  Pusaka 

Parakan 

Preservasi  Bobot penilaian variabel Angka Primer (kuesioner)  Tetua masyarakat 

 Komunitas Noto Parakan 

Luwes 

 Kecamatan Parakan 

 Bappeda 
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Sasaran Variabel Data Tipe Data Teknik Pengumpulan 

Data 

Sumber Data 

 Dinas Kebudayaan 

Restorasi Bobot penilaian variabel Angka Primer (kuesioner)  Tetua masyarakat 

 Komunitas Noto Parakan 

Luwes 

 Kecamatan Parakan 

 Bappeda 

 Dinas Kebudayaan 

Konsolidasi Bobot penilaian variabel Angka Primer (kuesioner)  Tetua masyarakat 

 Komunitas Noto Parakan 

Luwes 

 Kecamatan Parakan 

 Bappeda 

 Dinas Kebudayaan 

Rekontritusi Bobot penilaian variabel Angka Primer (kuesioner)  Tetua masyarakat 

 Komunitas Noto Parakan 

Luwes 

 Kecamatan Parakan 

 Bappeda 

 Dinas Kebudayaan 

Adaptasi Bobot penilaian variabel Angka Primer (kuesioner)  Tetua masyarakat 

 Komunitas Noto Parakan 

Luwes 

 Kecamatan Parakan 

 Bappeda 

 Dinas Kebudayaan 

Rekontruksi Bobot penilaian variabel Angka Primer (kuesioner)  Tetua masyarakat 

 Komunitas Noto Parakan 

Luwes 

 Camat Parakan 

 Bappeda 

 Dinas Kebudayaan 

Replika Bobot penilaian variabel Angka Primer (kuesioner)  Tetua masyarakat 

 Komunitas Noto Parakan 

Luwes 

 Kecamatan Parakan 

 Bappeda 
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Sasaran Variabel Data Tipe Data Teknik Pengumpulan 

Data 

Sumber Data 

 Dinas Kebudayaan 

Arahan upaya 

pelestarian pusaka 

budaya tak ragawi 

kawasan Kota  Pusaka 

Parakan 

Preservasi  Bobot penilaian variabel Angka Primer (kuesioner)  Tetua masyarakat 

 Komunitas Noto Parakan 

Luwes 

 Kecamatan Parakan 

 Bappeda 

 Dinas Kebudayaan 

Transmisi budaya Bobot penilaian variabel Angka Primer (kuesioner)  Tetua masyarakat 

 Komunitas Noto Parakan 

Luwes 

 Kecamatan Parakan 

 Bappeda 

 Dinas Kebudayaan 

Revitalisasi budaya Bobot penilaian variabel Angka Primer (kuesioner)  Tetua masyarakat 

 Komunitas Noto Parakan 

Luwes 

 Kecamatan Parakan 

 Bappeda 

 Dinas Kebudayaan 

Sumber: Analisis Penulis, 2017
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1.7.6  Kerangka Analisis 

 

 

Sumber: Analisis Penulis,2017  

Variabel karakteristik kawasan 

1. Linkage kawasan 

2. Citra  kawasan 

3. Fungsi kawasan 

4. Kegiatan kawasan 

5. Sejarah  kawasan 

 

Variabel penilaian 

pusaka budaya 

ragawi 

1. Estetika 

2. Kelangkaan 

3. Kesejarahan 

4. Kejamakan 

5. Superlativitas 

6. Pengaruh 

kawasan 

7. Nilai sosial 

8. Nilai komersial 

9. Nilai ilmiah 

Variabel  penilaian 

pusaka budaya tak 

ragawi 

1. Nilai pengetahuan 

2. Sumberdaya/ bahan 

3. Warisan keturunan 

4. Nilai sosial budaya 

5. keistimewaan 

INPUT 

Identifikasi 

karakteristik kawasan 

 

Analisis upaya pelestarian 

pusaka budaya ragawi dengan 

metode AHP 

PROSES 

Klasifikasi upaya pelestarian pusaka 

budaya ragawi 

1. Preservasi 

2. Restorasi 

3. Konsolidasi 

4. Rekontritusi 

5. Adaptasi 

6. Rekontruksi 

7. Replika 

Arahan Pelestarian pusaka budaya 

Kesimpulan 
OUTPUT 

Analisis upaya pelestarian 

pusaka budaya tak ragawi 

dengan metode AHP 

Memberikan nilai 

pengaruh/kepentingan 

antarvariabel penilaian 

pusaka budaya ragawi  

Memberikan nilai 

pengaruh/kepentingan 

antarvariabel penilaian 

pusaka budaya  tak ragawi  

Memberikan nilai 

pengaruh/kepentingan variabel 

penilaian dengan klasifikasi 

pelestarian pusaka budaya ragawi 

Memberikan nilai pengaruh/ 

kepentingan variabel penilaian 

dengan klasifikasi pelestarian 

pusaka budaya tak ragawi 

Klasifikasi upaya pelestarian pusaka 

budaya tak ragawi 
1. Preservasi 
2. Transmisi budaya 
3. Revitalisasi budaya 

Pembobotan 
Pembobotan  

Zonasi Kawasan 

 
Gambar I.9 

Kerangka Analisis Penelitian 
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1.8  Sistematika Penulisan 

Berikut ini adalah sistematika penulisan dalam dokumen Tugas Akhir Upaya Pelestarian 

Kawasan Kota Bersejarah Kota Pusaka Parakan, Kabupaten Temanggung. 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, 

manfaat penelitian, ruang lingkup wilayah dan materi, kerangka pemikiran penelitian pendekatan dan 

metode penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II PELESTARIAN KAWASAN BERSEJARAH KOTA PUSAKA  

Bab ini berisi kajian literatur yang berisi tentang teori pendukung yang terdiri atas pengertian 

mengenai pelestarian, kawasan bersejarah dan Kota Pusaka. Selain itu juga terdapat literatur 

mengenai kriteria pelestarian yang digunakan sebagai variabel penelitian dan klasifikasi dari kegiatan 

pelestarian. 

BAB III KAWASAN BERSEJARAH KOTA PUSAKA PARAKAN 

Pada bab kawasan bersejarah Kota Pusaka Parakan berisi tentang aspek kesejarahan dan peninggalan 

bersejarah yang ada di kawasan bersejarah Parakan. 

BAB IV ANALISIS PELESTARIAN KAWASAN BERSEJARAH KOTA PUSAKA 

PARAKAN 

Bab ini berisi pembahasan dari ruang lingkup materi dari penelitian ini yang berisi mengenai 

identifikasi karakteristik kawasan Kota Pusaka Parakan, identifikasi mengenai penilaian variabel 

pusaka budaya ragawi dan tak ragawi, analisis mengenai kriteria pelestarian pusaka budaya di 

kawasan Kota Pusaka Parakan, menentukan zonasi kawasan, dan menentukan arahan pelestarian 

pusaka budaya ragawi dan tak ragawi. 

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI PELESTARIAN KAWASAN KOTA 

PUSAKA PARAKAN 

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan dan arahan rekomendasi berupa saran dan 

masukan terkait dengan pengembangan kawasan Kota Pusaka Parakan. 


