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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. PENGERTIAN JUDUL 

Pengertian judul : “Sasana Kebangkitan Memorial Building of Bantul” 

adalah sebagai berikut : 

Sasana  : 1. Pelajaran, petunjuk, nasihat, 2. Tempat berlatih, gelanggang 

  (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1993) 

Kebangkitan : 1. Kebangun (menjadi sadar), 2. Perihal bangkit dari mati. 

  (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1993) 

Memorial : adalah sesuatu yang dibuat (didirikan) sebagai peringatan 

peristiwa bersejarah atau sebagai peringatan seorang tokoh. 

Building : Gedung, Bangunan 

Memorial Building :  

: Gedung Peringatan 

Bantul : adalah sebuah kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta Indonesia. Kabupaten ini berbatasan dengan Kota 

Yogyakarta dan Kabupaten Sleman di utara, Kabupaten Gunung 

Kidul di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Kulon 

Progo di barat. Bagian selatan Kabupaten ini berupa pegunungan 

kapur, (http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bantul) 

 Dari beberapa uraian di atas maka dapat disimpulkan pengertian “Sasana 

Kebangkitan Memorial Building of Bantul” adalah sebuah gedung peringatan 

yang merupakan tempat/gelanggang kebangkitan dari suatu peristiwa bersejarah 

di Bantul. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bantul
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1.2. LATAR BELAKANG 

1.2.1. Umum 

Untuk mengenang sejarah maupun peristiwa besar dapat diwujudkan 

dengan berbagaimacam cera. Di luar negeri selain museum terdapat pula 

bangunan peringatan (memorial building) yang berfungsi untuk mengenang suatu 

peristiwa bersejarah maupun untuk mengeang suatu tokoh besar atau tokoh 

pahlawan, terdapat War Memorial Building di Balboa Park, Joseph Smith 

Memorial Building di Salt Lake City Utah. Sebagai contoh The War Memorial 

Building ini didesain oleh kelompok arsitek terkemuka di San Diego pada tahun 

1950 untuk menghormati warga Amerika yang berpartisipasi dalam konflik 

(perselisihan) luar negeri. 

Di Indonesia salah satu wujud untuk mengenang suatu peristiwa maupun 

menyimpan benda-benda bersejarah diwujudkan dalam sebuah museum. Museum 

itu sendiri merupakan sebuah sarana untuk menyimpan benda-benda yang 

mempunyai sejarah tinggi yang berfungsi untuk mengenang dan mengingatkan 

tentang peristiwa apa yang terjadi sebelumnya. Banyak museum yang terdapat di 

Indonesia seperti yang sudah kita kenal Museum Jogja Kembali, Museum Gajah 

di Jakarta, Museum Lubang Buaya yang terdapat di Jakarta, Museum Tsunami di 

Aceh, Museum Karst di Wonogiri dan banyak lainnya. Dengan adanya museum 

disuatu daerah maka diharapkan akan memajukan pariwisata daerah tersebut 

sehingga bisa mendongkrak pendapatan daerah tersebut. Museum merupakan 

salah satu objek wisata yang bisa menarik para wisatawan baik lokal maupun 

manca Negara. 

Dalam lingkup sebuah wilayah seperti kabupaten memiliki peristiwa-

peristiwa penting dan bersejarah untuk dikenang merupakan hal penting untuk 

menunjukkan eksistensi suatu wilayah tersebut mulai dari bagaimana wilayah 

tersebut dapat terbentuk, bagaimana sejarahnya, siapa pemimpinnya dan peristiwa 

apa saja yang pernah terjadi di wilayah tersebut. Yang patut menjadi perhatian 

bahwa sampai saat ini belum ada satu wadah atau wujud yang benar-benar 

mengenang salah satu peristiwa bersejarah di Bantul bahkan secara umum dapat 
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dikatakn suatu peristiwa bersejarah di Indonesia yaitu sebuah bencana gempa 

bumi 27 Mei 2006 baik itu dalam wujud museum, monument, tugu maupun 

memorial building.. 

1.2.2. Sejarah Kabupaten Bantul 

Bantul memang tak bisa dilepaskan dari sejarah Yogyakarta sebagai kota 

perjuangan dan sejarah perjuangan Indonesia pada umumnya. Bantul menyimpan 

banyak kisah kepahlawanan. Antara lain, perlawanan Pangeran Mangkubumi di 

Ambar Ketawang dan upaya pertahanan Sultan Agung di Pleret. Perjuangan 

Pangeran Diponegoro di Selarong. Kisah perjuangan pioner penerbangan 

Indonesia yaitu Adisucipto, pesawat yang ditumpanginya jatuh ditembak Belanda 

di Desa Ngoto. Sebuah peristiwa yang penting dicatat adalah Perang Gerilya 

melawan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman (1948) yang 

banyak bergerak di sekitar wilayah Bantul. Wilayah ini pula yang menjadi basis, 

"Serangan Oemoem 1 Maret" (1949) yang dicetuskan oleh Sri Sultan 

Hamengkubuwono IX. 

Tolok awal pembentukan wilayah Kabupaten Bantul adalah perjuangan 

gigih Pangeran Diponegoro melawan penjajah bermarkas di Selarong sejak tahun 

1825 hingga 1830. Seusai meredam perjuangan Diponegoro, Pemeritah Hindia 

Belanda kemudian membentuk komisi khusus untuk menangani daerah 

Vortenlanden yang antara lain bertugas menangani pemerintahan daerah Mataram, 

Pajang, Sokawati, dan Gunung Kidul. Kontrak kasunanan Surakarta dengan 

Yogyakarta dilakukan baik hal pembagian wilayah maupun pembayaran ongkos 

perang, penyerahan pemimpin pemberontak, dan pembentukan wilayah 

administratif. 

Tanggal 26 dan 31 Maret 1831 Pemerintah Hindia Belanda dan Sultan 

Yogyakarta mengadakan kontrak kerja sama tentang pembagian wilayah 

administratif baru dalam Kasultanan disertai penetapan jabatan kepala 

wilayahnya. Saat itu Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi tiga kabupaten yaitu 

Bantulkarang untuk kawasan selatan, Denggung untuk kawasan utara, dan 

Kalasan untuk kawasan timur. Menindaklanjuti pembagian wilayah baru 

Kasultanan Yogyakarta, tanggal 20 Juli 1831 atau Rabu Kliwon 10 sapar tahun 
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Dal 1759 (Jawa) secara resmi ditetapkan pembentukan Kabupaten Bantul yang 

sebelumnya di kenal bernama Bantulkarang. Seorang Nayaka Kasultanan 

Yogyakarata bernama Raden Tumenggung Mangun Negoro kemudian dipercaya 

Sri Sultan Hamengkubuwono V untuk memangku jabatan sebagai Bupati Bantul. 

Tanggal 20 Juli ini lah yang setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Jadi 

Kabupaten Bantul. Selain itu tanggal 20 Juli tersebut juga memiliki nilai simbol 

kepahlawanan dan kekeramatan bagi masyarakat Bantul mengingat Perang 

Diponegoro dikobarkan tanggal 20 Juli 1825.Pada masa pendudukan Jepang, 

pemerintahan berdasarkan pada Usamu Seirei nomor 13 sedangakan stadsgemente 

ordonantie dihapus. Kabupaten Memiliki hak mengelola rumah tangga sendiri 

(otonom). 

Kemudian setelah kemerdekaan, pemerintahan ditangani oleh Komite 

Nasional Daerah untuk melaksanakan UU No 1 tahun 1945. Tetapi di Yogyakarta 

dan Surakarta undang-undang tersebut tidak diberlakukan hingga dikeluarkannya 

UU Pokok Pemerintah Daerah No 22 tahun 1948. dan selanjutnya mengacu UU 

Nomor 15 tahun 1950 yang isinya pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom di 

seluruh Indonesia. 

Seiring dengan perjalanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan silih 

bergantinya kepemimpinan nasional, kini ini Kabupaten Bantul telah mengalami 

kemajuan pesat diberbagai bidang dibawah kepemimpinan Drs. HM. Idham 

Samawi yang menjabat sejak akhir tahun 1999. 

1.2.3. Peristiwa Gempa Bumi Bantul sebagai Peristiwa Bersejarah 

Masih terbesit di ingatan kita, Indonesia juga mengalami beberapa kali 

diguncang gempa dahsyat yang merenggut banyak korban jiwa. Letak Indonesia 

yang berada diantara 3 lempeng utama dunia yaitu lempeng Australia, lempeng 

Eustria dan lempeng Pasifik serta berada di posisi Ring of Fire menjadikan 

Indonesia kerap kali diguncang gempa bumi dan letusan gunung berapi. 

Salah satu peristiwa bersejarah itu adalah gempa yang melanda 

Yogyakarta, tepatnya Bantul pada 27 Mei 2006 yaitu gempa bumi seperti yang 

dilangsir sebuah sumber 

http://id.wikipedia.org/wiki/Gempa_bumi_Yogyakarta_2006  diakses 2012, yang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Gempa_bumi_Yogyakarta_2006
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menyebutkan bahwa Bantul dan sekitarnya dilanda bencana gempa bumi pada 

tanggal 27 Mei 2006 dengan kekuatan 6,2 skala richter selama 57 detik. Sumber 

Departemen Sosial menyebutkan setidaknya korban tewas 6.234 orang, sementara 

korban luka-luka 36.300 orang , 154.000 rumah hancur total dan 260.000 rumah 

mengalami kerusakan.  

Berikut daftar gedung yang mengalami rusak parah 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Gempa_bumi_Yogyakarta_2006, diakses 2012) : 

a. Mall Saphir Square mengalami kerusakan parah di lantai 4 dan 5. Tembok 

depan Mall lantai tersebut roboh hingga berlubang, kanopi teras Mall 

ambruk dan menimpa teras Mall yang sebagian ikut roboh. 

b. Mall Ambarukmo Plaza, yang saat itu belum lama dibuka, mengalami 

kerusakan tak terlalu parah. Beberapa bagian tembok terlihat retak-retak 

dan terkelupas. 

c. GOR Universitas Ahmad Dahlan mengalami kerusakan parah. Atap GOR 

roboh dan hanya tersisa tembok di sisi-sisinya. 

d. STIE Kerja Sama di Jl. Parangtritis rusak sangat parah. 

e. ISI (Institut Seni Indonesia) Yogyakarta, Jl. Parangtritis Km.6,5 kerusakan 

sangat parah. 

 

Gambar 1.1. Kerusakan Mall Shapir Square 

Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Sapir2-1-.jpg, diakses 2012 

http://id.wikipedia.org/wiki/Gempa_bumi_Yogyakarta_2006
http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Sapir2-1-.jpg
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Gambar 1.2. Kerusakan Gedung BPKP roboh di satu sisi 

Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:JogjaEarthquake27Mei2006-2.jpg, diakses 

2012 

 

Gambar 1.3. Kerusakan Gedung ISI Yogyakarta 

Sumber :  http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:JogjaEarthquake27Mei2006-3.jpg= , 

diakses 2012 

 

 

Gambar 1.4. Kerusakan Gedung STIE Kerjasama Yogyakarta 

Sumber : http://lifestyle.kompasiana.com/catatan/2012/05/26/ketika-gempa-dahsyat-

jogja-itu-datang-6-tahun-gempa-jogja/ , diakses 2012 

http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:JogjaEarthquake27Mei2006-2.jpg
http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:JogjaEarthquake27Mei2006-3.jpg
http://lifestyle.kompasiana.com/catatan/2012/05/26/ketika-gempa-dahsyat-jogja-itu-datang-6-tahun-gempa-jogja/
http://lifestyle.kompasiana.com/catatan/2012/05/26/ketika-gempa-dahsyat-jogja-itu-datang-6-tahun-gempa-jogja/
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Kejadian ini mendapat respon positif dari dunia Internasional yaitu dengan 

berdatangannya lembaga-lembaga kemanusiaan untuk membantu para korban 

gempa sendiri, hal ini meninggalkan duka mendalam karena mereka kehilangan 

sanak saudara dan juga harta benda dan menyisakan trauma yang tidak mudah 

untuk disembuhkan. 

1.2.4. Kebutuhan Bantul Akan Memorial Building 

Indonesia merupakan salah satu dari beberapa negara yang cukup sering 

dilanda gempa bumi, berikut sejarah mengenai gempa di Indonesia yang pernah 

tercatat (sumber : http://winanto.blog.uns.ac.id/2009/10/01/sejarah-gempa-bumi-

di-indonesia/, diakses 2012): 

a. 30 september 2009 gempa besar berkekuatan 7,6  skala ritchter 

mengguncang Sumatera Barat, mengahancurkan ratusan ( mungkin ribuan) 

rumah serta gedung-gedung bertingkat. Ratusan korban tewas dan luka-

luka, serta banyak lagi korban yang tertimbun reruntuhan gedung yang 

belum di evakuasi, keesokannya 01 Oktober 2009 gempa kuat juga terjadi 

di Jambi dengan kekuatan 7,0 SR. Data korban dan kerusakan belum dapat 

di konfirmasi. 

b. 2 September 2009, Gempa Tektonik 7,3 Skala Richter mengguncang 

Tasikmalaya, Indonesia. Gempa ini terasa hingga Jakarta dan Bali, 

berpotensi tsunami. Korban jiwa masih belum diketahui jumlah pastinya 

karena terjadi Tanah longsor sehingga pengevakuasian warga terhambat 

c. 12 September 2007 – Gempa Bengkulu dengan kekuatan gempa 7,9 Skala 

Richter 

d. 6 Maret 2007 – Gempa bumi tektonik mengguncang provinsi Sumatera 

Barat, Indonesia. Laporan terakhir menyatakan 79 orang tewas . 

e. 17 Juli 2006 Gempa dan Tsunami pantai selatan Jawa (Pangandaran). 

Korban lebih 341 orang. 

f. 27 Mei 2006 – Gempa bumi tektonik kuat yang mengguncang Daerah 

Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah pada 27 Mei 2006 kurang lebih 

pukul 05.55 WIB selama 57 detik. Gempa bumi tersebut berkekuatan 5,9 

pada skala Richter. United States Geological Survey melaporkan 6,2 pada 

http://winanto.blog.uns.ac.id/2009/10/01/sejarah-gempa-bumi-di-indonesia/
http://winanto.blog.uns.ac.id/2009/10/01/sejarah-gempa-bumi-di-indonesia/
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skala Richter; lebih dari 6.000 orang tewas, dan lebih dari 300.000 

keluarga kehilangan tempat tinggal. 

g. 26 Desember 2004 Gempa dan Tsunami di Aceh, Nias,. Korban lebih 

150.000 orang di Aceh dan Nias. Ketinggian tsunami mencapai 35 meter 

karena gempa tektonik 8.5 SR di Samudera Hindia. 

h. 4 Mei 2000 Gempa bumi 6,5 SR Sulawesi Tengah,. Korban 386 orang. 

i. 3 Juni 1994. Tsunami Banyuwangi-Jawa Timur Korban 208 orang. 

j. 12 Desember 1992 – Di Flores, Indonesia berukuran 7,9 pada skala richter 

dan menewaskan 2.500 orang. 

k. 19 Mei 1919 Gempa akibat ledakan. Gunung Kelud, meletus. Korban 

5.115 orang. 

l. 27 Agustus 1883 Gempa akibat ledakan Gunung krakatau bersama 

tsunami yang ditimbulkannya meluluhlantakkan 165 desa dan kota. Selain 

itu, 132 kota rusak parah dan 36.417 orang menjadi korban.  

m. 15 April 1815 gempa akibat meletusnya gunung Tambora Sumbawa . 

Korban 92.000 orang. 

Dari keterangan diatas bisa disimpulkan bahwa Indonesia termasuk dalam 

kawasan rawan bencana gempa bumi yang setiap saat bisa saja terjadi dan tidak 

bisa diramalakan. Oleh karena itu, pemahaman dan pengetahuan akan sejarah 

gempa bumi di Bantul yang pernah merenggut ribuan nyawa perlu diperhatikan 

bagi generasi mendatang agar tidak lengah bila suatu saat terjadi gempa bumi. 

Sebuah museum maupun monumen untuk mengenang kedahsyatan gempa 

perlu diwujudkan di daerah Bantul agar masyarakat dan generasi mendatang tidak 

cenderung lupa bahkan tidak mengetahui akan kejadian bersejarah 27 Mei 2006 

yang memporak-porandakan sebagian besar Kabupaten Bantul dan bisa  berakibat 

jatuhnya banyak korban lagi karena tingkat pengetahuan gempa rendah. 

Berikut pendapat para ahli mengenai keberadaan museum atau monument 

peringatan (Sumber : Galing Supangkat,Museum Gempa Dengan Penerapan Arsitektur 

Berkelanjutan di Kabupaten Bantul, Jurusan Arsitektur UGM, 2011) : 

a. Pakar Gempa UGM, Dr. Sudibiyakto menyatakan : 
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1) Pendirian monument bencana alam seperti gempa dan tsunami di 

beberapa Negara Asia Pasifik memiliki tujuan yang bagus. Yakini 

pendidikan kesadaran bencana alam kepada masyarakat. “Dengan 

pendirian monument atau museum masyarakat akan selalu teringat akan 

bahaya bencana alam. Sehingga akan muncul sikap waspada dan 

melestarikan lingkungan.” 

2) “Jika Bantul membuat monument dan museum gempa berarti sudah 

menjalankan deklarasi aksi pengurangan bencana untuk Negara Asia. 

Beberapa Negara sempat mendeklarasikannya di Beijing. Dan Maklumatnya 

berisi setiap Negara dengan potensi bencana alam tinggi wajib memiliki 

program edukasi bencana kepada masyarakat salah satu caranya dengan 

pembangunan museum bencana.”. 

b. Ahli Kegempaan, Prof. Ir. Sarwadi, MSCE, Ph. D, IP-U 

1) “Pembangunan museum ini dimaksudkan untuk mengenang peristiwa gempa 

bumi di Yogyakarta 27 Mei 2006 lalu. Dimana dalam peristiwa tesebut 

menimbulkan banyak korban, baik nyawa maupun harta benda, terutama 

bangunan rumah yang rusak” ungkap Ahli Rekayasa Gempa dari 

Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Dengan adanya 

museum ini, diharapkan nantinya akan banyak manfaat dan 

kegunaannya. Diantaranya sebagai dokumen sejarah, pendidikan, 

laboratorium pengembangan teknologi dan juga pemberdayaan 

masyarakat. 

2) Pembangunan monumen yang direncanakan oleh Pemkab Bantul 

merupakan ide bagus. Sebab monumen gempa bisa dijadikan sebagai 

media komunikasi antar generasi. 

3) “Masyarakat itu memiliki sifat pelupa, terutama pada masa lalu. Lha 

monumen bisa dijadikan sebagai pengingat, bahwa kitaq hidup di daerah 

rawan bencana. Sehingga, budaya membangun bangunan lahan gempa harus 

dipertahankan.” 

c. Pakar Konstruksi UGM Ir. Suprapto Siswosukarto, PhD 

1) “Agar bencana yang terjadi tidak terlupaka begitu saja, maka untuk 

memudahkan masyarakat dalam mengakses peristiwa tersebut perlu membuat 
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semacam museum. Sehingga selain tidak terlupakan, pada saat bencana 

terjadi masyarakat tahu tindakan apa yang harus dilakukan.” 

2) “Pentingnya sosialisasi bangunan tahan gempa, ini penting dalam 

penanggulangan bencana karena banyaknya korban saat gempa 27 Mei 2006, 

antara lain terkait rendahnya kualitas bangunan. Gempa bumi rutin terjadi, 

untuk mengurangi jumlah korban, sistem pembangunan rumah tahan gempa 

perlu diperhatikan.” 

d. Kompas, 22 Desembaer 2007 

“Meskipun bertempat tinggal di daerah rawan gempa bumi, masyarakat DI 

Yogyakarta cenderung kurang waspada terhadap kemungkinan terulangnya 

kejadian gempa. Seiring dengan berjalannya waktu, mereka seringkali melupakan 

kejadian gempa. Hadirnya museum gempa dinilai cukup efektif sebagai 

pengingat gempa, sekaligus media pembelajaran.” 

Sebuah Memorial Building yang di dalamnya terdapat museum gempa 

dengan perpaduan teknologi dan informasi yang memberikan wahana edukasi 

kepada masyarakat juga berfungsi sebagai memorial place dan unsur pusat 

informasi gempa yang di dalamnya menyajikan benda-benda koleksi tentang 

gempa, didukung oleh alat/benda koleksi (sketsa, foto, peta dan lain-lain), 

dilengkapi dengan simulasi dan animasi kejadian gempa diharap sanggup 

mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Bantul akan 

keberadaan Memorial Building sebagai media pembelajaran dan monumen gempa 

di Bantul. 

 

1.3. PERMASALAHAN DAN PERSOALAN 

1.3.1. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, maka dapat 

diangkat sebuah permasalahan :  

Sebuah bangunan yang berfungsi untuk mengenang atau memperingati sebuah 

peristiwa besar dan bersejarah di Bantul yang dapat mewadahi kebutuhan 

pendidikan, hiburan/wisata, dan informasi yang bersifat dokumen maupun benda-

benda visual. 
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1.3.2. Persoalan 

Memorial Building ini diarahkan untuk memperoleh sebuah wadah yang 

berfungsi sebagai Gedung Peringatan yang menerapkan prinsip-prinsip 

arsitektural yang mendukung konsep dasar perancangannnya. Dalam Proses 

Perencanaannya membutuhkan pemecahan, diantaranya : 

a. Penentuan pengelompokan kegiatan, pola kegiatan, kebutuhan ruang, 

besaran ruang, pola hubungan ruang dan organisasi ruang, serta 

persyaratan ruang yang dibutuhkan oleh kegiatan-kegiatan yang 

ditampung oleh Memorial Building of Bantul. 

b. Penentuan lokasi site yang strategis, pengolahan tapak yang meliputi 

penentuan zona, ME (Main Entrance) dan SE (Side Entrance), sirkulasi, 

orientasi bangunan dan penataan landscape. 

c. Penentuan penampilan fisik bangunan baik interior maupun eksterior, 

penentuan gubahan massa sesuai tuntutan kebutuhan sebagai Memorial 

Building yang dapat mewadahi kegiatan yang direncanakan. 

d. Penentuan sistem struktur dan konstruksi yang akan tahanterhadap  gempa 

bumi dengan skala tertentu dan sistem utilitas yang mendukung kesehatan 

di dalam bangunan dan lingkungan sekitarnya. 

 

1.4. TUJUAN DAN SASARAN 

1.4.1. Tujuan 

Merancang sebuah Memorial Building yang dapat mewadahi fungsi untuk 

mengenang atau memperingati sebuah peristiwa besar dan bersejarah di Bantul 

yang dapat mewadahi kebutuhan pendidikan, hiburan/wisata, dan informasi. 

1.4.2. Sasaran 

Mendapatkan hasil aplikasi konsep dari bentuk fisik perencanaan dan 

perancangan bangunan Memorial Building yang mampu merefleksikan seluruh 

konsep perencanaan yang ditentukan sebelumnya diantaranya: 

a. Dapat membuat konsep pengelompokan kegiatan, pola kegiatan, 

kebutuhan ruang, besaran ruang, pola hubungan ruang dan organisasi 
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ruang, serta persyaratan ruang yang dibutuhkan oleh kegiatan-kegiatan 

yang ditampung oleh Memorial Building of Bantul. 

b. Dapat menentuan lokasi site yang strategis, pengolahan tapak yang 

meliputi penentuan zona, ME (Main Entrance) dan SE (Side Entrance), 

sirkulasi, orientasi bangunan dan penataan landscape. 

c. Dapat menentuan penampilan fisik bangunan baik interior maupun 

eksterior, penentuan gubahan massa sesuai tuntutan kebutuhan sebagai 

Memorial Building yang dapat mewadahi kegiatan yang direncanakan. 

d. Penentuan sistem struktur dan konstruksi yang tahan terhadap gempa bumi 

dengan skala tertentu dan sistem utilitas yang mendukung kesehatan di 

dalam bangunan dan lingkungan sekitarnya. 

 

1.5. BATASAN DAN LINGKUP PEMBAHASAN 

1.5.1. Batasan Pembahasan 

Permasalahan dan persoalan yang akan diangkat terbatas pada pemilihan 

lokasi dan site yang sesuai untuk bangunan Memorial Building, penyelesaian 

zonifikasi kegiatan dan peruangan fasilitas yang berkaitan dengan Memorial 

Building yang dapat menampung segala kegiatan (pendidikan, hiburan/wisata, 

informasi, dll) beserta fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. 

1.5.2. Lingkup Pembahasan 

Pembahasan hanya meliputi disiplin ilmu arsitektur, sedangkan disiplin 

ilmu lain hanya sebatas pendukung, yang akan dibahas secara garis besar yang 

diselaraskan dengan tujuan dan sasarannya. 

 

1.6. METODE PENGUMPULAN DATA DAN PEMBAHASAN 

Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan meliputi metode pengumpulan data, metode pengolahan data, metode 

pembahasan dan perumusan konsep. 

1.6.1. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode Observasi 
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Mengamati dan meneliti langsung ke lapangan, yaitu kawasan Bantul yang 

mempunyai potensi didirikannya Sasana Kebangkitan Memorial Building 

of Bantul untuk mendapatkan data primer berupa kondisi site. 

b. Metode Wawancara 

Memperoleh data sekunder melalui survey instansional dengan melakukan 

wawancara dengan pihak-pihak terkait. 

c. Metode Studi Literatur 

Meliputi menelaah data sekunder yang diperoleh dari berbagai literature, 

buku-buku, jurnal dan karya ilmiah yang ada kaitannya dengan masalah 

yang dibahas. 

1.6.2. Metode Pembahasan 

a. Metode Analisis 

Data yang sudah dikaji kemudian diuraikan secara lebih mendekati untuk 

memperoleh pembahasan dan penyelesaian masalah yang ada pada 

fasilitas Sasana Kebangkitan Memorial Building of Bantul. 

b. Metode Sintesis 

Studi pendekatan konsep yang didapatkan digunakan untuk menentukan 

konsep perencanaan dan perancangan sebagai dasar untuk menuju tahap 

desain fisik. 


