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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. PENGERTIAN JUDUL 

Judul dari DP3A yang diangkat adalah “Kawasan Wisata Jelajah Alam 

dan Sentra Kerajinan Batu Akik Donorojo Pacitan”, masing-masing kata secara 

bahasa dapat diartikan sebagai berikut : 

Kawasan : Daerah tertentu yang antara bagian-bagiannya terdapat 

hubungan tertentu. 

(Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1987). 

Wisata : Adalah perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan 

untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan 

mengadakan kunjungan atau peninjauan ke tempat lain atau 

luar negeri. 

(Nyoman S. Pendit, 1994). 

Jelajah : Adalah bepergian kemana-mana untuk menyelidiki dan 

menelusuri (suatu daerah) sampai ke pelosok-pelosok agar 

memperoleh gambaran yang jelas. 

(http://www.artikata.com/arti-340389-jelajah.html) 

Alam : Adalah segala yang ada di langit dan di bumi (seperti 

bumi, bintang, kekuatan, dan sebagainya). 

 (http://www.artikata.com/arti-318327-alam.html) 

Sentra : Berasal dari kata center yang artinya adalah pusat. Dapat 

diartikan juga sebagai tempat yang menjadi pokok 

kedudukan dan sasaran perhatian. 

(http://www.artikata.com/arti-350319-sentra.html) 

http://www.artikata.com/arti-340389-jelajah.html
http://www.artikata.com/arti-318327-alam.html
http://www.artikata.com/arti-350319-sentra.html
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Kerajinan : Adalah hasil dari olahan dan bentukan manusia dengan 

proses yang dibarengi dengan ketelitian dan kreatifitas serta 

seni yang menghasilkan bentuk baru yang di dalamnya 

tersirat suatu citra keindahan yang tidak terlepas dari nilai 

estetika seni. 

(http://www.artikata.com/arti-374969-kerajinan.html) 

Batu : Adalah benda keras dan padat yang berasal dari bumi atau 

planet lain, tetapi bukan logam. 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Batu) 

Akik : Batu berwarna yang dijadikan permata cincin dan 

sebagainya, batu akik merupakan Geo batuan kalsedon 

(SiO2) yang tersusun berlapis-lapis dan berbagai warna. 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Akik) 

Donorojo : Adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Pacitan, Jawa 

Timur, Indonesia, berjarak 45 km ke arah barat dari pusat 

kota Pacitan. 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Donorojo,_Pacitan) 

Pacitan : Adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur. 

Ibukotanya adalah Pacitan. Kabupaten ini berbatasan 

dengan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah) di Barat, 

Kabupaten Ponorogo di Utara, Kabupaten Trenggalek di 

Timur, dan Samudera Indonesia di selatan. Kabupaten 

Pacitan mempunyai banyak potensi sumber daya penanaman 

modal dari berbagai sektor, antara lain dari sektor pertanian, 

perikanan, pertambangan, pariwisata, dan industri. 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pacitan) 

 

 

http://www.artikata.com/arti-374969-kerajinan.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pacitan
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Maksud dan pengertian judul ditinjau dari aspek bahasa : 

Sebuah kawasan atau daerah yang dijadikan sebagai wisata jelajah 

alam (dalam hal ini penggalian batuan dan area outbound) serta sentra 

kerajinan batu akik di Donorojo Pacitan. 

  

1.2. LATAR BELAKANG 

1.2.1. Umum 

a. Keadaan Geografis dan Potensi Kabupaten Pacitan 

Secara geografis Kabupaten Pacitan berada di Pantai Selatan Pulau 

Jawa dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta, merupakan pintu gerbang bagian barat dari Jawa Timur 

dengan kondisi fisik pegunungan kapur yang membujur dari Gunung 

Kidul ke Trenggalek menghadap ke Samudera Indonesia. Luas wilayah 

Kabupaten Pacitan adalah 1.389,872 km
2
, dengan letak geografis berada 

antara 110º 55’ - 111º 25’ Bujur Timur dan 7º 55’ - 8º 17’ Lintang Selatan. 

Kabupaten Pacitan mempunyai banyak potensi sumber daya 

penanaman modal dari berbagai sektor, antara lain dari sektor pertanian, 

perikanan, pertambangan, pariwisata, dan industri. 

(Sumber : Laporan Analisis Potensi Sumber Daya Daerah Kab. Pacitan, 2010) 

1) Pertanian 

Potensi di sektor pertanian menjadi komoditas unggulan yang 

berkontribusi besar pada perkembangan perekonomian di Kabupaten 

Pacitan, baik berupa bahan baku (langsung dimanfaatkan) dan bahan 

olahan (digunakan setelah melalui proses pengolahan). Peningkatan hasil 

pertanian ini juga sangat berperan dalam meningkatkan pendapatan petani, 

memperluas kesempatan kerja, dan memenuhi kebutuhan pangan daerah, 

namun di samping itu tetap menjaga kelestarian alam dan lingkungan. 

(Sumber : Laporan Analisis Potensi Sumber Daya Daerah Kab. Pacitan, 2010) 
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2) Perikanan 

Sektor perikanan di Kabupaten Pacitan juga berpotensi menjadi 

sektor investasi yang potensial. Selain dikelilingi oleh laut yang kaya ikan 

secara alami, wilayah Pacitan juga banyak memiliki nelayan tradisional 

dalam jumlah yang cukup besar. Cukup banyak penduduk yang 

menggantungkan hidupnya melalui mata pencaharian sebagai nelayan. 

Beberapa jenis hasil komoditas perikanan yang layak ekspor dan potensial 

untuk dikembangkan di wilayah perikanan Pacitan antara lain Udang 

lobster, Rumput laut, dan Sirip ikan. 

(Sumber : Laporan Analisis Potensi Sumber Daya Daerah Kab. Pacitan, 2010) 

3) Pertambangan 

Pertambangan merupakan sektor yang mempunyai prospek baik 

dan strategis sebagai sumber daya investasi daerah. Sektor pertambangan 

di Kabupaten Pacitan dapat memberi peluang tenaga kerja dan 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan kondisi dasar, 

topografi, struktur dan jenis batuan, 85% wilayah Pacitan memiliki 

berbagai macam bahan tambang. 

(Sumber : Laporan Analisis Potensi Sumber Daya Daerah Kab. Pacitan, 2010) 

4) Pariwisata 

Kabupaten Pacitan mempunyai beberapa Objek dan Daya Tarik 

Wisata (ODTW) yang potensial, terutama wisata Goa dan wisata Pantai. 

Wisata goa yang terkenal antara lain Goa Gong, Goa Putri, dan Goa 

Tabuhan. Sedangkan wisata pantai yang memiliki pemandangan sangat 

indah dan potensial untuk menjadi lokasi wisata antara lain Pantai Teleng 

Ria, Pantai Watukarung, Pantai Tamperan, Pantai Srau, Pantai Tawang, 

Pantai Taman, Pantai Klayar, dan Pantai Wawaran.  

(Sumber : Laporan Analisis Potensi Sumber Daya Daerah Kab. Pacitan, 2010) 
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5) Industri 

Kabupaten Pacitan sebagai kabupaten yang baru saja berkembang, 

dari sektor industri terkonsentrasi pada industri kecil dan menengah. 

Industri yang besar masih belum berkembang, dikarenakan mayoritas 

industri masyarakat Pacitan masih diolah secara tradisional. Untuk 

industri batu akik ini mengolah berbagai jenis batuan akik yang banyak 

dijumpai di sekitar sentra industri batu akik. Kini industri kerajinan batu 

akik tidak hanya merupakan kegiatan rumah tangga saja, melainkan sudah 

menjadi sumber mata pencaharian masyarakat di beberapa desa di 

Kecamatan Donorojo pada khususnya dan seluruh kecamatan di 

Kabupaten Pacitan pada umumnya. 

(Sumber : Laporan Analisis Potensi Sumber Daya Daerah Kab. Pacitan, 2010) 

 

b. Sosial Budaya Kabupaten Pacitan 

1) Sosial 

Kabupaten Pacitan mempunyai jumlah penduduk yaitu 

540.516 jiwa dengan kepadatan penduduk 400 jiwa/ km² yang terdiri 

dari 263.919 jiwa laki-laki (48,83%) dan 276.597 jiwa perempuan 

(51,17%) dan mayoritas penduduk beragama Islam. Kabupaten 

Pacitan terdiri dari 12 kecamatan, 5 kelurahan, dan 166 desa. 

Penduduk Pacitan menjalani kehidupan dengan bekerja di 

berbagai bidang. Nelayan dan petani merupakan salah satu mata 

pencaharian penduduk Pacitan, disamping berbagai mata pencaharian 

lain seperti pengrajin batu alam, perak, ternak udang dan lobster, serta 

industri rumah tangga lainnya seperti terasi, jenang, dan sale pisang.  

2) Budaya 

 Upacara Ceprotan 

Upacara Ceprotan berasal dari Desa Sekar, Kecamatan 

Donorojo. Upacara ini merupakan kegiatan tradisi adat di Desa Sekar 
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yang biasanya selalu dilaksanakan pada hari Senin atau Jumat di bulan 

Dzulqo’dah atau bulan Longkang menurut kalender Jawa. Ceprotan ini 

merupakan ritual bersih desa yang sudah dikemas menjadi atraksi 

wisata. Masyarakat Desa Sekar memegang pemurnian dengan 

melemparkan kelapa muda. Diawali dengan drama tari Ki Godek dan 

Dewi Sekartaji, dilanjutkan dengan Ceprotan (melempar kelapa muda) 

yang diselenggarakan oleh remaja yang terdiri dari dua kelompok yang 

saling melempar sehingga kelapa muda tersebut nyeprot (pecah). 

 Mantu Kucing 

Upacara adat Mantu Kucing berasal dari Desa Purworejo. 

Upacara adat ini diadakan ketika musim kemarau panjang sebagai 

penolak musibah kekeringan dan mendatangkan hujan. Warga 

mengarak keliling kampung sepasang calon pengantin sebelum 

akhirnya dikawinkan di hadapan ratusan warga. 

Calon pengantin dimasukkan dalam kandang kayu dan diarak 

dari tempat asal masing-masing. Calon pengantin akhirnya 

dipertemukan di sebuah sumber air sakral yang ada di tengah 

persawahan setempat. Disanalah akhirnya kedua mempelai itu 

dikawinkan. Tradisi Mantu Kucing ini adalah upaya untuk 

melestarikan budaya dan kearifan lokal. 

 Methik Pari 

Upacara adat Methik Pari berasal dari Desa Jeruk, Kecamatan 

Bandar, Pacitan. Upacara adat ini dilakukan untuk acara memetik atau 

memanen padi. Upacara ini diadakan setiap panen padi untuk 

menghormati Dewi Sri dan Joko Sadono. Pada upacara adat ini 

diiringi tari Methik Pari yang menggambarkan rasa syukur kepada 

Tuhan karena telah diberi hasil panen yang berlimpah.  
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1.2.2. Khusus 

a. Kawasan Industri Kerajinan Batu Akik 

Donorojo merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten 

Pacitan yang sudah dikenal luas hingga mancanegara sebagai salah 

satu sentra kerajinan batu akik di Indonesia, terutama untuk Desa 

Sukodono dan Desa Gendaran. Permintaan kerajinan batu akik ini 

tidak hanya datang dari Indonesia, tepai juga dari luar negeri seperti 

Korea, Arab, Taiwan, dan Australia. Bahkan di desa tersebut ada pasar 

khusus untuk kerajinan batu akik. Dinamakan Pasar Kliwon karena 

pasar ini hanya buka khusus pada hari kliwon pada penanggalan Jawa. 

 

Gambar 1.1 Penjual Aksesoris 

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2012 

 

Industri kerajinan batu akik ini mengalami masa-masa paling 

ramai pada tahun 1960-an sampai 1995-an. Meskipun sudah puluhan 

tahun dikenal sebagai sentra kerajinan batu akik, saat ini sudah jarang 

ditemukan aktifitas pengolahan batu akik. Beberapa tempat yang dulu 

digunakan untuk mengolah batu akik ternyata sekarang sudah tidak 

lagi berproduksi. Saat ini pasar kerajinan batu akik sudah dapat 

dikatakan lesu, yang mengakibatkan tidak sedikit dari para pengrajin 

yang enggan untuk memproduksi batu akik lagi dan memilih untuk 
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mencari pekerjaan lain. Namun masih ada juga beberapa yang masih 

setia dengan profesinya sebagai pengrajin batu akik. 

 
Gambar 1.2 Pasar Batu Akik 

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2012 

 

 
Gambar 1.3 Toko Souvenir 

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2012 

 

Penyebab terpuruknya pasar batu akik tersebut adalah daya beli 

masyarakat yang anjlok. Daya beli yang rendah tersebut merupakan 

akibat dari krisis moneter yang mulai terjadi di penghujung tahun 

1996. Tentu saja saat ekonomi sulit masyarakat sebagai konsumen 

lebih mengutamakan barang-barang kebutuhan pokok dan memilih 

menahan diri untuk membeli batu akik yang hanya termasuk barang 

kesenangan saja. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, bahwa di 
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Kecamatan Donorojo pada tahun 2010 jumlah pengrajin batu mulia 

yaitu 96 orang dan total jumlah tenaga kerjanya 250 orang. 

Meskipun kondisi pasar batu akik saat ini memilukan, namun 

beberapa pengrajin tetap bertahan di bisnis batu akik dan tetap 

menghasilkan produk-produk kerajinan batu akik. Karena mereka 

masih memegang harapan bahwa kerajinan batu akik dapat kembali 

seperti pada masa jayanya dulu. 

b.  Bahan Baku Pembuatan Batu Akik 

Desa Sukodono dan Desa Gendaran yang terletak di 

Kecamatan Donorojo merupakan desa penghasil kerajinan batu akik di 

Kabupaten Pacitan. Batu akik merupakan batu-batuan khas Pacitan 

yang dijadikan souvenir khas Pacitan dan banyak terdapat di tempat-

tempat wisata di Pacitan. Selain itu pemasaran batu akik dilakukan 

dengan cara mengikuti event-event pameran di daerah Pacitan dan 

beberapa daerah di Jawa Timur, mereka juga menerima pesanan dari 

luar kota. 

Bahan baku yang digunakan untuk membuat berbagai macam 

kerajinan batu akik antara lain dari batu jasper, marmer, kalsedon dan 

feldspar yang diambil dari daerah sekitar sentra atau daerah perbukitan 

lainnya di Pacitan, seperti Tulakan dan Punung. Pengambilan bahan 

baku batu akik ini tidak dalam bentuk penambangan sehingga tidak 

ada bentuk eksploitasi terhadap alam. Jadi dalam memperoleh bahan 

baku, para pengrajin harus mencari batuan tersebut dari satu titik 

galian ke titik galian yang lain, proses inilah yang menjadikan batu 

akik disebut batuan langka dan spesial. 
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Gambar 1.4 Lokasi Pengambilan Batuan 1 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2012 

 

 
Gambar 1.5 Lokasi Pengambilan Batuan 2 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2012 

 

 
Gambar 1.6 Lokasi Pengambilan Batuan 3 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2012 
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Jenis-jenis batu akik dapat dibedakan menurut urat atau serat 

dan warnanya. Contohnya batu sulaiman berserat garis-garis dan 

warnanya seperti madu. Batu yahman warnanya seperti batu sulaiman, 

namun uratnya menyerupai bentuk air. Batu pancawarna, sesuai 

dengan namanya, mengandung lima macam warna. Adapun batu badar 

asem memiliki serat seperti rambut halus, dan sering juga disebut 

rambut cendana. 

Seperti layaknya sebuah produk, batu akik juga melalui satu 

proses dimana bahan material mentah berubah menjadi satu produk 

yang disebut dengan batu akik. Proses pembuatannya adalah sama, 

hanya kadang ada sedikit metode pemolesan yang berbeda tergantung 

teknologi yang digunakan.  

c. Wisata Jelajah 

Pariwisata merupakan dunia universal artinya siapa pun akan 

menyatakan bahwa pariwisata adalah kebutuhan manusia di seluruh 

dunia. Seiring dengan meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran 

manusia di bidang ekonomi, maka timbul kebutuhan lain, suatu 

kegiatan yang sifatnya kesenangan dan menghibur. Kegiatan itu 

berupa rasa keingintahuan atau ketertarikan pada keanekaragaman 

budaya, adat istiadat, nilai-nilai sejarah, pengetahuan ataupun 

penciptaan alam. Pacitan merupakan salah satu kota yang mempunyai 

banyak keindahan alam terutama goa dan pantai. 

1) Goa Gong 

Goa dengan stalagtit dan stalagmit yang konon paling indah se-

Asia Tenggara mempunyai kedalaman ± 256 meter, selain itu 

mempunyai 5 sendang yaitu Sendang Jampi Rogo, Sendang 

Panguripan, Sendang Relung Jiwo, Sendang Kamulyan, dan 

Sendang Ralung Nisto yang konon memiliki nilai magic untuk 
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menyembuhkan penyakit. Keindahan stalagnit dan stalagmitnya 

sangat memukau diabadikan dengan nama Selo Cengger Bumi, 

Selo Gerbang Giri, Selo Citro Cipto Agung, Selo Pakuan Bomo, 

Selo Adi Citro Buwono, Selo Bantaran Angin dan Selo Susuh 

Angin. Goa ini terletak 45 km arah barat kota Pacitan tepatnya 

Desa Bomo Kecamatan Punung dan dapat dengan mudah 

dijangkau dengan segala jenis kendaraan.  

 
Gambar 1.7 Pintu Masuk Goa Gong 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2012 

 

 
Gambar 1.8 Keindahan Goa Gong 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2012 

 

2) Goa Tabuhan 

Dinamakan Goa Tabuhan karena stalagtit dan stalagmitnya 

pesinden atau waranggono. Dengan keunikannya tersebut Goa ini 

telah dikenal luas, hingga saat ini pun juga masih banyak dinikmati 
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wisatawan maupun seniman untuk ajang pentas seni. Gua ini 

terletak di Kecamatan Donorojo ± 33 km dari pusat kota Pacitan ke 

arah barat. Fasilitas yang ada seperti Musholla dan souvenir (aneka 

produk batu Mulia/Akik). 

 
Gambar 1.9 Keindahan Goa Tabuhan 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2012 

 

3) Pantai Klayar 

Pantai Klayar berada di wilayah kecamatan Donorojo Kabupaten 

Pacitan, yang jaraknya ± 35 km ke arah barat kota Pacitan. Pantai 

berpasir putih ini memiliki suatu keistimewaan yaitu adanya 

seruling laut yang sesekali bersiul di antara celah batu karang dan 

semburan ombak. Di samping itu juga terdapat air mancur alami 

yang sangat indah. Air mancur ini terjadi karena tekanan ombak air 

laut yang menerpa tebing karang berongga. Air muncrat yang 

dapat mencapai ketinggian 10 meter menghasilkan gerimis dan 

embun air laut yang diyakini berkhasiat sebagai obat awet muda. 
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Gambar 1.10 Keindahan Pantai Klayar 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2012 

 

4) Pantai Srau 

Pantai Srau berada di wilayah kecamatan Pringkuku Kabupaten 

Pacitan, yang jaraknyaa ± 25 km ke arah barat kota Pacitan dapat 

dilalui dengan kendaraan umum dan pribadi. Pantai ini memiliki 3 

surf spots dengan ombak yang cukup menantang bagi peselancar 

yang sudah cukup handal. Spot pertama terletak di belakang portal 

tiket sehingga sering disebut sebagai The Portal. Spot kedua adalah 

Pancingan, berada di bawah bukit karang sebelah barat pantai yang 

sering dipakai mangkal oleh para nelayan pemancing ikan. 

Sementara spot ketiga adalah Pandan, berada di balik bukit karang. 

 
Gambar 1.11 Keindahan Pantai Srau 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2012 
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1.3. RUMUSAN PERMASALAHAN 

1.3.1. Bagaimana mencari lokasi yang cocok di Donorojo untuk didesain 

sebagai area wisata jelajah dan sentra kerajinan batu akik. 

1.3.2. Bagaimana mendesain sebuah kawasan yang terdiri dari area wisata 

jelajah alam dan sentra kerajinan batu akik di Donorojo Pacitan dengan 

penataan arsitektural yang tepat untuk tercapainya fungsi yang optimal. 

1.3.3. Bagaimana merancang tata lahan sebagai daerah kawasan wisata jelajah 

dan sentra kerajinan batu akik di area-area penggalian batu akik dan 

pemukiman pengrajin yang saat ini sudah ada. 

 

1.4. TUJUAN DAN SASARAN 

1.4.1. Tujuan 

Menyusun sebuah konsep kawasan wisata jelajah alam dan sentra 

kerajinan batu akik di Donorojo, Pacitan dengan memanfaatkan potensi 

yang ada di masyarakat setempat dan lingkungannya, mengangkat kualitas 

sosial dan ekonomi masyarakat setempat, dan meningkatkan potensi 

wisata di daerah tersebut. 

1.4.2. Sasaran 

Sebuah konsep wisata jelajah dan penataan kawasan sentra 

kerajinan batu akik Donorojo, Pacitan sebagai kawasan industri, wisata 

alam dan edukasi. 

 

1.5. BATASAN DAN LINGKUP PEMBAHASAN 

1.5.1. Batasan 

Pembahasan dibatasi pada pemecahan masalah kawasan wisata 

jelajah alam dan masalah arsitektural sentra kerajinan batu akik di 

Donorojo Pacitan, sedangkan tinjauan pada disiplin ilmu merupakan 
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penunjang serta disesuaikan dengan kebutuhan mencari penyelesaian atas 

permasalahan arsitektural tersebut. 

1.5.2. Lingkup Pembahasan 

Pembahasan meliputi perencanaan dan perancangan Kawasan 

Wisata Jelajah dan Sentra Kerajinan Batu Akik Donorojo Pacitan dengan 

memasukkan kehidupan sosial budaya masyarakat di daerah tersebut.  

 

1.6. METODOLOGI PEMBAHASAN 

1.6.1. Observasi 

Pengamatan langsung kondisi penggalian batu akik dan kondisi 

pemukiman pengrajin batu akik di Donorojo Pacitan, difokuskan pada : 

a. Kondisi penggalian batu akik, baik di dalam maupun di luar wilayah 

Donorojo Pacitan. 

b. Kondisi fisik pemukiman pengrajin batu akik di Donorojo. 

c. Sarana dan prasarana yang ada meliputi fasilitas penunjang umum. 

d. System sirkulasi dan pola tata tapak serta tata kawasan eksisting. 

1.6.2. Interview 

Wawancara langsung dengan pihak terkait baik dengan Dinas Tata 

Ruang Kota Pacitan, para pengrajin batu akik Donorojo, maupun dengan 

penduduk yang bermukim di Donorojo yang meliputi kondisi pemukiman 

dan pembuatan kerajinan batu akik dan fasilitas sosial yang ada di daerah 

tersebut.  

1.6.3. Studi Literature 

Mencari data fisik maupun non fisik dengan memakai literature 

yang ada dan berhubungan dengan objek yang ada. 
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1.6.4. Analisa Data 

a. Analisa kondisi fisik eksisting kawasan dan bangunan pengrajin batu 

akik di Donorojo Kabupaten Pacitan. 

b. Analisa kondisi fisik tempat-tempat penggalian batu akik di wilayah 

Donorojo dan sekitarnya. 

c. Kondisi fasilitas umum dan sosial sekitar pemukiman pengrajin batu 

akik di Donorojo Kabupaten Pacitan. 

d. Analisa gubahan massa. 

e. Analisa program ruang.  

 

1.7. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang pengertian judul, latar belakang penulisan, 

rumusan permasalahan, tujuan dan sasaran, batasan dan lingkup 

pembahasan, metodologi dan sistematika pembahasan. 

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN 

Berisi tentang pengertian kawasan wisata jelajah dan wisata 

arsitektural, pengertian tentang kerajinan batu akik, fungsi rumah, alat 

dan bahan yang digunakan, proses pembuatan kerajinan batu akik, 

persyaratan pemukiman, pola penataan pemukiman. 

BAB III GAMBARAN LOKASI 

Berisi tentang gambaran lokasi dan lingkungan eksternal dari 

Kabupaten Pacitan dan Kecamatan Donorojo. Aspek fisik : guna lahan, 

topografi, iklim, sarana dan prasarana (bangunan dan jaringan) yang ada, 

ciew, arsitektur lingkungan, dan sebagainya. Aspek aktifitas : 

kependudukan , pelaku kegiatan, jumlah, waktu, tempat kegiatan, jenis 

kegiatan, frekuensi, dan sebagainya. Aspek ekonomi : kemampuan 

pembiayaan pengembangan rencana, sumber-sumber dana, dan 
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sebagainya. Aspek pengelolaan dan kebijakan pembangunan : 

pemerintah (Rencana Kota, Rencana Induk Pengembangan 

Kepariwisataan, dan sebagainya), swasta, perorangan, dan sebagainya. 

BAB IV ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP PERENCANAAN 

DAN PERANCANGAN 

Berisi tentang pendekatan analisis tapak, view, vegetasi, massa, 

perilaku dan kebiasaan sehari-hari, tampilan bangunan, bahan bangunan 

dan struktur. Penulisan alternatif-alternatif pemecahan masalah ke dalam 

konsep dasar perencanaan dan perancangan kawasan wisata jelajah dan 

sentra kerajinan batu akik Donorojo Pacitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


