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 BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Pengertian Judul 

Pengertian judul “Konservasi CANDI LOSARI Sebagai Tempat Wisata 

Sejarah Dengan Menekankan Kearifan Lokal” adalah sebagai berikut: 

Konservasi  : semua proses pengembangan dan pembangunan yang  

terencana dengan baik yang melibatkan masyarakat secara 

aktif dalam suatu proses parsitipatif untuk memelihara 

warisan budaya, alam, dan saujana sedemikian rupa 

sehingga makna atau nilai yang terkandung didalamnya 

yang mengandung semua aspek, antara lain berupa nilai 

keindahan sejarah, keilmuan, ekonomi atau nilai social 

yang dipersembahkan untuk generasi lampau, masa kini 

dan masa akan datang dapat terpelihara dengan baik. 

(Larkham Peter, 1996) 

Candi  : sebuah bangunan yang dijadikan tempat ibadah dari  

peninggalan masa lampau yang berasal dari agama Hindu 

dan Budha. Digunakan sebagai tempat pemujaan dewa-

dewa. (http://wikipedia.org,2012) 

Losari  : sebuah dusun  di daerah Salam,Magelang.  

(www.magelangkab.go.id,2012) 

Tempat  : ruang (bidang,rumah dsb) yang tersedia untuk melakukan  

sesuatu.(http://kamusbahasaindonesia.org,2012) 

Wisata  : suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau 

liburan,dan juga persiapan yang dilakukan untuk 

persiapan ini. (http://id.wikipedia.org,2012) 
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Sejarah  : kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada  

masa lampau.(http://id.wikipedia.org,2012) 

Kearifan lokal : gagasan atau pandangan-pandangan setempat atau (lokal) 

yang bersifat bijaksana , penuh kearifan, bernilai baik yang 

tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. 

(http://id.wikipedia.org,2012) 

Sehingga judul di atas memiliki pengertian yaitu sebuah candi yang 

terletak di dusun Losari yang akan dikonservasi  menjadi obyek wisata 

bersejarah yang sekaligus sebagai tempat wisata yang menonjolkan kearifan 

lokal masyarakat sekitar berupa seni,sosial,dan budaya. 

1.2 Latar Belakang 

Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan kekayaan 

alam,kekayaan budaya,dan juga banyaknya peniggalan benda-benda 

bersejarah dari masa lampau. Banyaknya ragam kekayaan Indonesia 

dikarenakan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan. Dari berbagai 

benyaknya benda bersejarah di Indonesia , salah satu peninggalan sejarah yang 

banyak adalah berupa situs candi.  

Candi mengacu pada berbagai macam bentuk dan fungsi bangunan, 

antara lain tempat beribadah, pusat pengajaran agama, tempat menyimpan abu 

jenazah para raja, tempat pemujaan atau tempat bersemayam dewa, petirtaan 

(pemandian) dan gapura. Walaupun fungsinya bermacam-macam, secara 

umum fungsi candi tidak dapat dilepaskan dari kegiatan keagamaan, 

khususnya agama Hindu dan Buddha, pada masa yang lalu. Oleh karena itu, 

sejarah pembangunan candi sangat erat kaitannya dengan sejarah kerajaan-

kerajaan dan perkembangan agama Hindu dan Buddha di Indonesia, sejak 

abad ke-5 sampai dengan abad ke-14. 

Karena sejarah Hindu dan Buddha berasal dari negara India, maka  

bangunan candi banyak mendapat pengaruh India dalam berbagai aspeknya, 

seperti: teknik bangunan, gaya arsitektur, hiasan, dan sebagainya. Walaupun 
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demikian, pengaruh kebudayaan dan kondisi alam setempat sangat kuat, 

sehingga arsitektur candi Indonesia mempunyai karakter tersendiri, baik dalam 

penggunaan bahan, teknik kontruksi maupun corak dekorasinya. Dinding 

candi biasanya diberi hiasan berupa relief yang mengandung ajaran atau cerita 

tertentu. 

Salah satu bagian terpenting dalam perencanaan teknis adalah 

pembuatan sketsa yang benar, karena dengan sketsa yang benar akan 

dihasilkan bangunan seperti yang diharapkan sang seniman. Pembuatan sketsa 

bangunan harus didasarkan pada aturan dan persyaratan tertentu, berkaitan 

dengan bentuk, ukuran, maupun tata letaknya. Apabila dalam pembuatan 

bangunan terjadi penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dalam kitab 

keagamaan akan berakibat kesengsaraan besar bagi pembuatnya dan 

masyarakat di sekitarnya. Hal itu berarti bahwa ketentuan-ketentuan dalam 

kitab keagamaan tidak dapat diubah dengan semaunya. Namun, suatu 

kebudayaan, termasuk seni bangunan, tidak dapat lepas dari pengaruh keadaan 

alam dan budaya setempat, serta pengaruh waktu. Di samping itu,  setiap 

seniman mempunyai imajinasi dan kreatifitas yang berbeda. 

Candi di Indonesia dikelompokkan ke dalam: candi di Jawa Tengah dan 

Yogyakarta, candi di Jawa Timur candi di Bali dan candi di Sumatra. 

Walaupun pada masa sekarang Jawa Tengah dan Yogyakarta merupakan dua 

provinsi yang berbeda, namun dalam sejarahnya kedua wilayah tersebut dapat 

dikatakan berada di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram Hindu, yang sangat 

besar peranannya dalam pembangunan candi di kedua provinsi tersebut. 

Pengelompokan candi di Jawa Tengah dan Yogyakarta berdasarkan wilayah 

administratifnya saat ini sulit dilakukan, namun, berdasarkan ciri-cirinya, 

candi-candi tersebut dapat dikelompokkan dalam candi-candi di wilayah utara 

dan candi-candi di wilayah selatan. 

Kerajaan Mataram pada masa pemerintahan Rakai Sumba berakhir 

dengan tiba-tiba. Hal itu dikarenakan letusan Gunung Merapi yang terhebat 

sepanjang sejarahnya. Menurut R.W van Bemmelan (Nugroho Notosusanto, 
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1990: 154) letusan itu demikian dahsyatnya sehingga sebagian besar 

puncaknya lenyap dan terjadi lipatan yang antara lain membentuk Gunung 

Gendol, karena gerakan tanah itu terbentur pada lempengan Pegunungan  

Menoreh. Letusan tersebut disertai gempa bumi, banjir lahar dan hujan abu 

dan batu-batuan yang sangat mengerikan. Bencana alam ini mungkin merusak 

Ibu Kota Medang dan banyak daerah pemukiman di Jawa Tengah, sehingga 

oleh rakyat dirasakan sebagai pralaya atau kehancaran dunia.  

   Akibat letusan Gunung Merapi,  daerah di sekitar terkena lahar 

sehingga permukaan tanah semakin tinggi dibandingkan dengan permukaan 

tanah sebelumnya. Pelapisan tanah kebanyakan mengandung unsur pasir, 

lumpur, dan abu. Hal tersebut membawa berkah penduduk  karena sesuai 

 untuk tanaman  salak pondoh  khususnya di daerah Muntilan, Salam, Dukun, 

Srumbung, Ngluwar, dan  Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.  

Pada tahun 2004 di temukan candi di daerah Losari,Salam,Magelang. 

Candi tersebut ditemukan di tengah-tengah perkebunan salak pondoh milik 

warga sekitar dengan ketidak sengajaan.Candi Losari ditemukan petani ketika 

sedang membuat parit untuk aliran air. Secara tidak sengaja, pada saat petani 

tersebut menggali untuk parit mata cangkulnya terkena batu. Dan setelah di 

gali lebih dalam terdapat tumpukan batu yang tekstur batunya merupakan batu 

candi. Petani tersebut langsung melapor ke kelurahan. Dan di tindak lanjuti 

dengan melapor pada balai konservasi. Setelah dilakukan penelitian dan di 

gali, ternyata terdapat satu buah candi induk dan tiga buah candi perwara. 

Candi tersebut bercorak agama Hindu. Dikarenakan di temukan patung Lingga 

dan Yoni. 

Kearifan lokal masyarakat di sekitar candi sangatlah beraneka ragam. 

Kearifan lokal merupakan gagasan-gagasan atau nilai-nilai, pandangan-

pandangan setempat atau lokal yang bersifat bijaksana penuh kearifan bernilai 

baik yang tertanam dan di ikuti oleh anggota masyarakat. Contoh kearifan 

lokal yang berada di sekitar adalah berupa seni arsitektur, kesenian setempat 

(kobro siswo), kerajinan dari batu, sosial masyarakat dll. 
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Gaya arsitektur yang dapat menonjol untuk mengembangkan potensi 

kawasan wisata candi trsebut adalah arsitektur historicism. Historicism, dalam 

arti luas, berarti kembali ke gaya sejarah, misalnya seperti yang juga 

digunakan selama Renaissance. Namun istilah ini dipahami untuk arti 

pencarian yang semakin sempit dan gaya pluralisme dalam paruh kedua pada 

abad ke-19. Historicism dapat dilihat sebagai penutup dari arsitektur klasik. 

Seperti di Inggris masa akhir Gothic, gaya dominan yang tegak lurus, di depan 

bangunan berkisi hiasan. Irama terkendali, yang diperoleh dari aksen façade 

horisontal yang kuat. Ornamen yang sama diberikan pada bangunan secara 

berulang sampai dihiasi sepenuhnya. Dapat dilihat karakteristik historicism 

adalah kesatuan. Jadi, penganut aliran ini ingin tetap menampilkan komponen-

komponen bangunan yang berasal dari komponen-komponen klasik tetapi 

ditampilkan dengan penyelesaian yang modern, misalnya bentuk klasik yang 

dulunya menggunakan bahan dari kayu diganti dengan bahan beton tetapi 

diberikan ornament. 

Melihat peristiwa diatas maka penulis mempunyai inisiatif untuk 

membuat tempat wisata baru yang mengangkat candi Losari sebagai obyek 

utama. Serta membuat bangunan-bangunan pendukung untuk obyek candi dan 

membuat tempat untuk mewadahi segala kearifan local yang terdapat pada 

sekitar candi Losari. Sehingga selain berwisata sejarah diharapkan pengunjung 

dapat mengetahui potensi kearifan lokal sekitar candi Losari. 

Tempat tersebut diharapkan akan menjadi obyek wisata baru. Yang 

dapat memberkaya keaneka ragaman budaya bangsa Indonesia. Pada intinya 

obyek wisata ini selain menekankan wisata peninggalan sejarah tetapi juga 

mengusung kearifan lokal masyarakat sekitar candi tersebut. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana membuat sebuah kawasan wisata baru yang dapat menarik 

para wisatawan dengan menonjolkan candi losari? 

2. Bagaimanakah membuat bangunan penunjang candi yang dapat mewadahi 

potensi kearifan lokal? 
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3. Konsep arsitektur yang seperti apakah yang cocok di terapkan pada 

kawasan wisata tersebut? 

1.4 Tujuan 

Tujuan yang iningin di capai dari perancangan ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Membuat sebuah kawasan wisata baru yang menonjolkan candi losari serta 

menampilkan kearifan lokal masyarakat sekitar. 

2. Untuk memberikan pengetahuan tentang peninggalan bersejarah berupa 

candi kepada masyarakat dan para wisatawan. 

3. Melestarikan benda cagar budaya yang berupa candi yang bercorakan 

agama Hindu. 

4. Memberikan pengetahuan tentang potensi kearifan lokal yang terdapat di 

sekitar candi berupa seni arsitektur,kerajinan,keseniandan sosial 

masyarakat. 

 

1.5 Lingkup Pembahasan 

Batasan-batasan untuk ruang lingkup pembahasan laporan DP3A ini 

adalah: 

1. Batasan substansi materi, yaitu terfokus pada materi candi Losari dan 

konsep bangunan yang historicism. 

2. Batasan site wilayah perencanaan, yaitu di Losari, Salam, Salam, 

Magelang. 

3. Batasan waktu penyusunan laporan, yaitu dimulai pada tanggal 1 Mei 

2012 dan selesai pada 1 Juli 2012. 

 

1.6 Keluaran 

Keluaran yang ingin dicapai dari perancangan ini adalah sebagai berikut:  

1. Dapat memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat mengenai 

benda cagar budaya berupa candi. 

2. Dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar candi. 
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3. Menjadikan masyarakat sadar akan benda cagar budaya khususnya candi. 

 

1.7 Metode Pembahasan 

1.7.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode pembahasan dalam pencarian data dan penyusunan laporan 

DP3A ini adalah dengan cara setudi literatur dan survey langsung ke 

tempat yang akan dijadikan rujukan sebagai tempat perencanaan 

bangunan.Selain itu juga survey ke tempat yang akan di jadikan site untuk 

perencanaan dan perancangan bangunan.Hal itu dilakukan untuk 

mendapatkan data yang akurat yang kemudian dicocokan dengan literatur-

literatur yang ada. 

Data-data tersebut ada 2 macam, yaitu: 

1. Data primer yang berupa peta lokasi, kondisi tapak dan kawasan, 

identifikasi tipologi bangunan dsb. Didapat dari pengamatan langsung 

dari lapangan, wawancara, rekaman gambar, dan sketsa-sketsa. 

2. Data sekunder yang meliputi latar belakang sejarah, diperoleh melalui 

survey instansional dan kepustakaan.  

 

1.7.2 Tahap Analisa 

Data analisa ini untuk kuantitatif dan kualitatif 

1. Metode kuantitatif meliputi pengukuran besaran ruang berdasarkan 

kegiatan kebutuhan pemakaian ruang, penentuan luas bangunan yang 

disesuaikan dengan luasan tapak dsb. Digukan untuk permasalahan 

yang dapat dipecahkan dengan menggunakan pola piker kuantitatif , 

yaitu mengejar yang terukur. 

2. Metode kualitatif dilakukan dalam analisis penyajian visual yang 

menmggunakan metode tipologi arsitektural, dan penyajian materi 

koleksi dengan menggunakan visualisasi exterior dan interior ruang 

dsb. Digunakan untuk masalah-masalah yang dideskripsikan secara 

verbal dan visual , terutama untuk memecahkan persoalan tentang 

bentuk penampilan bangunan yang akan direncanakan nanti. 



 

 

8 
 

 

1.7.3 Tahap Kesimpulan 

Konsep perencanaan dan perancangan disusun berdasarkan 

kesimpulan dari analisa-analisa yang telah dilakukan sebelumnya. 

 

1.8 Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisikan tentang judul dan latar belakang permasalahan yang 

diangkat sebagai dasar penyusunan dan perencanaan DP3A untuk 

mewujutkan tujuan tertentu yaitu dengan judul “Candi Losari 

Sebagai Tempat Wisata Sejarah Dengan Menekankan Kearifan 

Lokal”. 

 

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN 

Berisikan tentang teori-teori yang terkait dengan Candi 

Losari,wisata sejarah, dan kerifan lokal yang di angkat untuk 

penyusunan laporan DP3A . 

 

BAB III GAMBARAN LOKASI 

Berisikan tentang diskripsi mengenai lokasi candi losari yang akan 

dijadikan sebagai tempat untuk perencanaan dan perancangan 

bangunan. 

 

BAB IV ANALISIS PENDEKATAN SERTA KONSEP  

PERANCANGAN DAN PERENCANAAN 

Berisikan tentang analisis-analisis permasalahan serta pendekatan 

dari sebuah konsep arsitektur historicism yang akan dijadikan dasar 

yang kemudian diterapkan kedalam sebuah perancangan dan 

perencanaan bangunan. 
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