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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Pengertian Judul 

Judul laporan Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

(DP3A) yang diangkat adalah Penataan dan Pengembangan Wisata Kampung 

Rebana di Tanubayan, Bintoro, Demak. 

 

I.1.1. Arti kata 

Penataan : Proses, cara, perbuatan menata, pengaturan, penyusunan. 

(Sumber: http:// artikata.com/arti-38591-penataan.html) 

Pengembangan : Proses, cara, perbuatan mengembangkan. (Sumber: http:// 

kamusbahasaindonesia.org/pengembangan) 

Wisata  : Kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk 

tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari 

keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka 

waktu sementara. (Sumber: UU RI No 10 Tahun 2009 tentang 

kepariwisataan) 

Kampung : Kelompok rumah yg merupakan bagian kota. (Sumber: http:// 

artikata.com.arti-332746-kampung.html) 

Rebana : Rebana adalah gendang berbentuk bundar dan pipih. Bingkai 

berbentuk lingkaran dari kayu yang dibubut, dengan salah satu 

sisi untuk ditepuk berlapis kulit kambing. (Sumber: 

http://kreasirebana.blogspot.com/2011/11/pengertian-

rebana.html) 

Tanubayan : Kampung di Kelurahan Bintoro yang merupakan bagian dari 

Kabupaten Demak. 

Bintoro : Kelurahan yang merupakan bagian dari kecamatan Demak, 

Kabupaten Demak. 

Demak : Salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Tengah. 
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I.1.2. Arti keseluruhan 

Dari beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan pengertian Penataan 

dan Pengembangan Wisata Kampung Rebana di Tanubayan, Bintoro, 

Demak adalah sebuah usaha untuk menata dan mengembangkan Kampung 

Tanubayan, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak menjadi 

wisata Kampung Rebana. 

 

I.2. Latar Belakang 

1.2.1. Sejarah Kampung Rebana Tanubayan Demak 

Kampung Tanubayan, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten 

Demak merupakan Kampung Rebana atau dalam masyarakat Demak 

menyebutnya dengan sebutan kampung terbangan, merupakan kampung sentra 

pembuatan alat musik rebana. Alat musik yang tergolong dalam jenis alat musik 

perkusi ini merupakan alat musik khas dari Kabupaten Demak, alat musik ini 

merupakan sarana untuk menyebarkan agama Islam di pulau jawa pada masa 

Sunan Kalijaga.  

Rebana di kampung ini pertama diperkenalkan oleh Mbah Muslih, beliau 

merupakan pengrajin pertama di kampung ini pada tahun 1940-an. Keahliannya 

membuat rebana diturunkan kepada anaknya sampai sekarang, sehingga kampung 

ini dikenal kampung rebana oleh masyarakat Demak. Pada masa itu kampung ini 

sangat banyak yang membuat rebana dan mengirim hasil karyanya sampai ke luar 

negeri.  
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Gambar 1.1.Letak Kampung Tanubayan 

Sumber : kpudemak.worpress.com 
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1.2.2. Potensi Kampung Tanubayan 

Wisata merupakan kebutuhan setiap manusia, dengan wisata pikiran 

menjadi lebih semangat lagi untuk melakukan aktivitas rutinnya, di Indonesia 

banyak sekali tempat wisata yang menarik. Apabila diteliti lebih dalam lagi, 

Indonesia memiliki potensi wisata yang unik, salah satunya wisata edukasi budaya 

yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. 

Kabupaten Demak, misalnya, merupakan kabupaten yang memiliki banyak 

sejarah dan pengaruh besar dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, terlebih 

di Tanah Jawa, di Kabupaten Demak terdapat peninggalan masjid dari Walisongo, 

sehingga banyak menarik wisatawan untuk berkunjung di Demak, tetapi setelah 

diteliti lebih lanjut Demak memilki potensi wisata selain Masjid Agung dan 

Makam Sunan Kalijaga, yaitu Kampung Rebana.  

Alat musik ini sering dimainkan saat acara keagamaan seperti maulid nabi, 

qosidah, pengiring tari zippin, pengiring sholawatan, acara nikahan, dan lain-lain.  

Untuk saat ini rebana dapat dipadukan dengan alat musik modern, seperti gitar, 

organ, dan lain-lain. Sebenarnya pengrajin rebana di Kabupaten Demak terdapat 

sejumlah kelurahan, namun untuk sentra dan cikal bakal terciptanya alat musik 

rebana di Kabupaten Demak terdapat di Kampung Tanubayan ini. 

(Sumber:http://www/kemendagri.go.id) 

Pengrajin rebana di Kampung ini merupakan usaha turun temurun dari 

keluarga, sehingga para pengrajin di Kampung ini masih memiliki hubungan 

kekerabatan, lebih dari 10 set rebana dihasilkan dari kampung kini setiap 

bulannya. Sebenarnya banyak pengrajin disini, tetapi dengan berjalannya waktu 

lambat laun kampung ini kehilangan pengrajinnya, mereka kebanyakan keluar 

dari kampung ini dan berpindah ke tempat lain, sehingga hanya beberapa yang 

masih eksis. Ini membuktikan bahwa masyarakat sekarang cenderung melupakan 

kesenian alat musik tradisional.  

Potensi yang dimiliki Kampung Tanubayan ini sangat luar biasa, 

menjadikan kampung ini sebagai kampung wisata dengan mengangkat kembali 

rebana sebagai icon kampung ini, sehingga kampung yang terasa mati suri ini, 

yang dulunya merupakan cikal bakal adanya alat musik rebana ini sekarang hanya 
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terlihat sebagai permukiman biasa. Letaknya yang tidak jauh dari Makam Sunan 

Kalijaga dan berada di tengah-tengah kota ini, kampung ini juga dilalui jalan 

negara pantura, sehingga potensi ini sangat bagus, karena tempatnya sangat 

strategis dan mudah dijangkau oleh para wisatawan,. seharusnya potensi yang 

dimiliki ini dapat dikelola dengan baik untuk menghidupkan pengrajin rebana 

yang mulai tergerus oleh zaman, dengan adanya pengelolaan yang baik akan 

menjadikan kampung ini sebagai kampung wisata rebana.  

Banyaknya sejarah yang tersimpan di Kampung merupakan modal untuk 

menghidupkan dan menata kembali permukiman yang terkenal dengan sebutan 

Kampung Terbangan (Rebana) sebagai Kampung Rebana, dengan adanya 

pengembangan kampung ini maka akan menarik wisatawan untuk datang ke 

kampung ini, wisatawan juga dapat belajar membuat rebana, memainkan rebana, 

melihat pertunjukkan rebana, dan lain-lain, dengan sejarah yang dimiliki kampung 

ini akan memudahkan daya tarik bagi wisatawan di Kabupaten Demak, sehingga 

kampung ini dapat menyumbangkan manfaat untuk mempromosikan pariwaisata 

di Kabupaten Demak sebagai Kota Wali. 

Kampung ini juga mampu memberikan manfaat tentang pengetahuan alat 

musik di zaman Walisongo, dengan diangkatnya Kampung Tanubayan sebagai 

Kampung Terbangan (Rebana), pengembangan ini merupakan usaha untuk 

melestarikan kesenian asli Indonesia, terlebih kesenian asli Kabupaten Demak. 
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Gambar 1.2. Suasana Kampung Tanubayan 

(Sumber : Dokumen penulis, 2014) 
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1.2.3. Permasalahan Kampung Tanubayan 

Pada saat masa jayanya sekitar tahun 1998 sampai tahun 2003 kampung 

Tanubayan ini telah banyak mengirim alat musik rebana ke berbagai negara 

seperti Thailand, Brunei, Malaysia, selain itu para pejabat negara Indonesia seperti 

mantan Presiden Soeharto pernah memesan rebana di kampung ini. Saat dulu 

kesenian rebana ini sering di pentaskan dengan perpaduan kesenian Tari Zippin, 

yang merupakan kesenian khas dari Demak. Masa sekarang pentas seni itu sudah 

jarang sekali diadakan, sehingga rebana lambat laun mulai berkurang peminatnya, 

selain itu masalah yang dialami para pengrajin adalah tidak adanya kepedulian 

Pemerintah setempat untuk mengelola dan mengembangkan kesenian ini. 

Pengrajin yang masih bertahan memiliki harapan mengembalikan masa kejayaan 

kampung Tanubayan ini seperti dulu, sehingga kampung yang dikenal masyarakat 

Demak sebagai Kampung Terbangan (Rebana) ini menjadi lebih terkenal dan 

menjadi brand image Kabupaten Demak, selain itu pengrajin rebana berharap 

anak cucu yang akan datang masih bisa menikmati alunan ketukan rebana, 

sehingga alat musik rebana ini tidak punah di tengah-tengah era modern ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3. Pentas Rebana Tahun 2000an 

(Sumber : Dokumen penulis, 2014) 
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Kampung Tanubayan saat ini terlihat seperti kampung biasa, padahal 

kampung ini memiliki potensi yang sangat bagus, seperti dijabarkan diawal tadi. 

Masalah yang dialami oleh kampung ini adalah sulitnya pemasaran rebana, 

sehingga pengrajin lambat-laun meninggalkan kampung ini dan berpindah tempat 

yang menurut mereka menguntungkan, sehingga kampung ini kehilangan masa 

keemasannya. Selain masalah yang disebut di atas, terdapat masalah lain, dari segi 

infrastruktur kampung, infrastruktur kampung sangat tidak tertata dengan baik, 

selain itu tidak adanya tanda atau simbol yang bisa menarik perhatian wisatawan 

untuk berkunjung ke kampung Tanubayan ini, sehingga kampung ini terlihat 

seperti kampung biasa, kampung ini juga tidak ada fasilitas-fasilitas yang terkait 

dengan rebana, sehingga alat musik rebana hanya dimainkan dalam waktu tertentu 

saja. Akses yang ada di kampung Tanubayan ini dicampur antara akses pejalan 

kaki dan kendaraan bermotor, tidak adanya pemisahan akses, sehingga ini tidak 

nyaman dan aman bagi pejalan kaki. 

 

 

 

 

I.3. Rumusan Permasalahan 

Kampung Tanubayan ini memiliki potensi yang sangat luar biasa di bidang 

kepariwisataan. Namun potensi ini tidak dikembangkan, sehingga pengrajin alat 

musik rebana ini semakin sedikit karena kalah saing dengan alat musik modern. 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat duraikan 

beberapa dasar permasalahan, yaitu : 

1) Bagaimana menata dan mengembangkan wisata kampung rebana di kampung 

Tanubayan Demak? 

Gambar 1.4. Kondisi Kampung Tanubayan Terkini 

(Sumber : Dokumen penulis, 2014) 
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2) Bagaimana menetapkan konsep zoning pada kampung? 

3) Bagaimana menata infrastruktur pada kampung Tanubayan? 

 

I.4. Tujuan dan Sasaran 

1.4.1. Tujuan 

1) Menata dan mengembangkan kampung Tanubayan dengan fasilitas-fasilitas 

yang menunjang, seperti : 

a) Homestay 

b) Tempat penerimaan wisatawan dan pertunjukan kesenian rebana. 

c) Museum rebana. 

d) Restoran. 

e) Showroom rebana/tempat penjualan dan aksessoris rebana. 

f) Tempat parkir. 

g) Ruang publik (Public Space). 

2) Menata zoning kampung, zoning di kelompokkan berdasarkan aktivitas 

pengunjung. 

3) Menata infrastruktur kampung dengan standar-standar yang sudah ada, dengan 

konsep jawa kampung (setempat). 

 

I.4.2. Sasaran 

Menjadikan Kampung Tanubayan ini sebagai tempat wisata dengan 

komoditas utamanya adalah rebana, dengan desain arsitektur jawa kampung 

(setempat). 

 

I.5. Batasan dan Lingkup Pembahasan 

I.5.1. Batasan 

Adapun batasan penyusunan laporan ini adalah : 

1) Menjadikan Kampung Tanubayan, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, 

Demak ini menjadi Kampung wisata sentra rebana. 

2) Pengaturan zoning pada kawasan. 
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3) Adanya keterbatasan waktu dan literatur, maka hasil wawancara dan asumsi 

dipergunakan juga pegangan dalam penulisan ini. 

4) Berpedoman pada tujuan akhir yang ingin dicapai, maka pembahasan dibatasi 

pada masalah-masalah dalam lingkup disiplin arsitektur. 

5) Hal-hal diluar lingkup disiplin arsitektur, bila dianggap mendasari dan 

menentukan faktor-faktor perancangan, akan diusahakan dibahas dengan 

asumsi-asumsi, hipotesa dan logika sederhana, sesuai dengan kemampuan yang 

ada. 

 

I.5.2. Lingkup pembahasan 

Pembahasan dilakukan pada lingkup arsitektural dengan menggunakan 

disiplin ilmu lain sebagai penunjang tercapainya sasaran dan tujuan : 

1) Penataan dan pengembangan kawasan 

2) Penataan zoning pada kawasan. 

3) Penataan fasilitas kawasan. 

 

I.6. Keluaran 

Adapun keluaran/output  dari lapran ini adalah : 

1) Penataan dan pengembangan wisata kampung rebana. 

2) Pengaturan zoning pada kawasan. 

3) Menata infrastruktur (street furniture) di kampung Tanubayan 

 

I.7. Metode Pembahasan 

1) Pengumpulan data 

a) Metode pengumpulan data. 

 Metode observasi lapangan. 

Termasuk didalamnya wawancara, untuk mengetahui kondisi lapangan 

dengan benar dan mendapatkan isu-isu yang sedang berkembang di objek 

penelitian. 
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 Metode studi literatur. 

Upaya mendapatkan referensi untuk memperoleh data objek. Dilakukan 

dengan mengumpulkan data/informasi dari buku-buku maupun laporan yang 

berkaitan dengan objek. 

2) Pengolahan data 

Data yang didapat diolah baik dengan cara kualitatif maupun kuantitatif, 

sedangkan data yang berupa angka dalam bentuk tabel. 

3) Analisa 

Mengidentifikasi permasalahan untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan 

berpedoman pada kajian dan data yang ada. 

4) Konsep perencanaan dan perancangan 

Konsep perencanaan dan perancangan disusun berdasarkan hasil analisa yang 

telah dibuat sebelumnya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. 

 

I.8. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan penyusunan laporan Dasar Program Perencanaan 

dan Perancangan Arsitektur (DP3A) meliputi : 

BAB I Pendahuluan 

Bab pendahuluan ini berisikan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan sasaran, batasan dan lingkup pembahasan, 

metodologi, pembahasan. 

 

BAB II Tinjuan Pustaka 

Bab ini berisikan tentang tinjuan literatur dan studi-studi terkait 

mengenai substansi materi, metode perancangan yang digunakan, 

elemen perancangan yang terkait. 

 

BAB III Tinjauan Objek Perencanaan 

Bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi perencanaan serta 

aspek-aspek terkait yang mempengaruhi pola perencanaan tata 
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ruang seperti aspek fisik, aspek aktivitas, aspek ekonomi, serta 

aspek pengelolaan kebijakan pembangunan. 

 

BAB IV Analisa Pendekatan Serta Konsep Perencanaan dan 

Perancangan 

Bab ini berisi tentang gagasan perencanaan, analisa dan konsep 

site, analisa dan konsep arsitektur, analisa dan konsep uitilitas, 

analisa dan konsep struktur, analisa dan konsep pengkondisian 

ruang. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 


