WORKSHOP HARI PERTAMA

Fokus kegiatan:
1. Mengembangkan code berdasarkan tujuan analisis
2. Melakukan coding
Tujuan analisis:
•

Identifikasi objek perkotaan yg termasuk warisan sejarah dan budaya

•

Identifikasi nilai sejarah dan budaya

•

Identifikasi bentuk pelestarian (meliputi perlindungan dan pemanfaatan cagar
budaya)

•

Identifikasi permasalahan dalam usaha pelestarian cagar budaya

Kembangkan code berdasarkan tujuan analisis di atas!
Contoh theoretical code:
Theoretical codes

Defenisi

Official heritage

Cagar budaya (heritage) yang secara resmi diproteksi oleh
pemerintah, yang meliputi perlindungan hukum, kebijakan publik
dan keterlibatan ahli dalam assessment dan dokumentasi
(Harrison 2013)

Unofficial heritage

Cagar budaya (heritage) yang tidak secara resmi diproteksi oleh
pemerintah tapi dianggap bernilai oleh warga (publik), biasanya
terkait legenda, mitos atau nilai sejarah/budaya yang tidak
tercatat secara resmi (Harrison 2013)

Lanjutkan …..
Contoh coding memakai theoretical code:
Theoretical codes

Teks

Official heritage

Jadi yang lagi in didengungkan di Yogya, bahasan budayawan itu
city of philosophy (GP 03)

Unofficial heritage

Kalau saya sih lebih ke satu kawasan ya (di Kotagede), kalau
saya di sana, saya bisa ngebayangi ooo ini kalau kerajaan jaman
dulu kotanya seperti ini (Expert 1)

Lanjutkan …..

Contoh In vivo code:
Invivo codes

Defenisi

Tradisi Jawa

Pandangan hidup dan tradisi Jawa yang terwujud secara fisik
dalam bentuk susunan objek perkotaan yang mengikuti kosmologi
atau simbol Jawa dan terwujud secara non-fisik berupa mitos dan
legenda.

Kebanggaan

Perwujudan rasa memiliki yang disertai rasa kagum dan
menghormati atas apa yang dimiliki masyarakat dan menjadi ciri
khas kota.

Lanjutkan …..
Dalam In vivo code, defenisi dapat berkembang melalui peng-kaya-an makna sesuai
masuknya data teks yang memiliki makna yang berbeda
Contoh coding memakai In vivo code
Invivo codes
Tradisi Jawa

Teks
• Kemudian di sini ada kraton dan dulu jalan ini sebagai .. kan
ada filosofinya.. (Expert 1)
• city of philosophy itu akan menunjukkan kota, sumbu filosofis.
Jadi misalnya kan ada itu sumbu filosofi sama imajiner (GP 03)
• Jadi itu kaya konsepsi masyarakat di Yogya itu kan ...
“habulminanas sama habulmin...” sama menyebutnya itu tri hita
karana (GP 03)

Kebanggaan

• kalau menurut saya intangible itu lebih ke kehidupan sehari-hari
ya.. sebenarnya banyak, karena itu identitas kita (expert 1)
• budaya dari leluhur yang benar-benar dilestarikan ... meskipun
itu tinggalan dari orang luar ya, itulah kebanggaan kita (GP 03)

Lanjutkan …..
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