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KABUPATEN BANTUL 

Wigati Lulus Juniarsih, Nurhasan dan Suryaning Setyowati 
Program Studi Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta (UMS) 
Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartasura Sukoharjo 57102 Telp 0271-

717417 
Email : wigati.juniarsih@gmail.com/ 085702164700 

ABSTRAK 
Sebagai kawasan bersejarah, Kotagede juga terkenal sebagai penghasil kerajinan 
perak. Berbagai tradisi khususnya yang dimiliki warga lokal Kotagede seperti 
rumah tradisional, kuliner tradisional dan mata pencaharian asli sebagai perajin 
perak berangsur-angsur berkurang sulit ditemukan. Dari ulasan diatas penulis 
tertarik untuk mendesain suatu kawasan yang diperuntukkan untuk para pengrajin 
perak yang ada di Kampung Jagalan Kotagede, sebagai tempat untuk pembuatan 
atau workshop dan tempat penjualan. Agar para wisatawan dapat mudah untuk 
menemukan kerajinan perak asli Kotagede, selain itu para wisatawan juga dapat 
belajar dalam pembuatan kerajinan perak tersebut. Tujuan dari penelitian ini 
penulis membuat suatu kawasan yang di khususkan untuk para pengrajin perak 
Desa Jagalan Kotagede, untuk melestarikan keberadaan kerajinan tersebut dan 
membuat satu obyek wisata untuk mengenalkan para wisatawan tentang kerajinan 
perak di Desa Jagalan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul. Metode yang dipakai 
dengan studi literatur, studi observasi, wawancara, analisis data dengan metode 
deskriptif. Berdasarkan analisis terhadap obyek, terhadap lokasi dan tapak, dan 
analisis terhadap gubahan bentuk dan arsitektur, serta kajian terhadap tema faham 
arsitektur  Neo Vernakuler, maka dapat disimpulkan beberapa kriteria 
perancangan yang akan digunakan dalam proses transformasi konsep dengan 
tujuan memaksimalkan hasil. 

Kata Kunci : Kabupaten Bantul, Kerajinan Perak, wisata 

ABSTRACT 

As a historical district, Kotagede is also well known as a producer of silver. 
Various traditions especially those owned by local residents Kotagede like a 
traditional home, traditional cuisine and indigenous livelihoods as silversmiths 
gradually reduced hard to find. From the above review authors interested in 
designing an area dedicated to the silversmith in Kampung Jagalan Kotagede, as 
a place to manufacture or workshops and points of sale. So that tourists can be 
easy to find original silver Kotagede, besides tourists can also learn in making the 
silver. The purpose of this study the authors make an area devoted to the Jagalan 
Kotagede silversmith village, to preserve the existence of such craft and create a 
tourist attraction for introducing tourists of silver in Jagalan village, district. 
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Banguntapan, Kab. Bantul. The method employed by literature studies, 
observational studies, interviews, data analysis with descriptive method. Based on 
the analysis of the object, the location and footprint, and an analysis of the 
composition and architectural forms, as well as studies on the theme of Neo 
Vernakuler schools of architecture, it can be concluded some design criteria that 
will be used in the process of transformation of the concept with the aim of 
maximizing yield.  

1. PENDAHULUAN  

Sebagai kawasan bersejarah, Kotagede juga terkenal sebagai penghasil kerajinan 
perak. Berbagai tradisi khususnya yang dimiliki warga lokal Kotagede seperti 
rumah tradisional, kuliner tradisional dan mata pencaharian asli sebagai perajin 
perak berangsur-angsur berkurang sulit ditemukan. Dari ulasan diatas penulis 
tertarik untuk mendesain suatu kawasan yang diperuntukkan untuk para pengrajin 
perak yang ada di Kampung Jagalan Kotagede, sebagai tempat untuk pembuatan 
atau workshop dan tempat penjualan. Agar para wisatawan dapat mudah untuk 
menemukan kerajinan perak asli Kotagede, selain itu para wisatawan juga dapat 
belajar dalam pembuatan kerajinan perak tersebut. Tujuan dari penelitian ini 
penulis membuat suatu kawasan yang di khususkan untuk para pengrajin perak 
Desa Jagalan Kotagede, untuk melestarikan keberadaan kerajinan tersebut dan 
membuat satu obyek wisata untuk mengenalkan para wisatawan tentang kerajinan 
perak di Desa Jagalan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul. 

2. METODE  

Metode yang dipakai dengan studi literatur, studi observasi, wawancara, analisis 
data dengan metode deskriptif. Berdasarkan analisis terhadap obyek, terhadap 
lokasi dan tapak, dan analisis terhadap gubahan bentuk dan arsitektur, serta kajian 
terhadap tema faham arsitektur  Neo Vernakuler, maka dapat disimpulkan 
beberapa kriteria perancangan yang akan digunakan dalam proses transformasi 
konsep dengan tujuan memaksimalkan hasil. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Arsitektur Neo Venakuler adalah salah satu paham arsitektur yang berkembang 
pada era Pos Modern, dimana berawal saat para arsitek melakukan protes terhadap 
pola-pola yang terkesan lebih monoton. Sehingga lahirlah aliran- aliran baru yaitu 
post modern.Desain pada kawasan wisata pusat kerajinan perak kab. Bantul 
menggunakan tema perancangan paham arsitektur Neo Vernakuler sebagai 
landasan dalam rancangan untuk membuat elemen-elemen yang lebih bersifat 
tradisional agar terlihat lebih modern tanpa menghilangkan keaslian dari budaya 
setempat. Hal ini juga diharapkan dapat menjadikan kawasan wisata pusat 
kerajinan perak agar diminati masyarakat.  
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3.1 Konsep Perancangan  
Berdasarkan analisis terhadap obyek, terhadap lokasi dan tapak, dan analisis 
terhadap gubahan bentuk dan arsitektur, serta kajian terhadap tema faham 
arsitektur  Neo Vernakuler, maka dapat disimpulkan beberapa kriteria 
perancangan yang akan digunakan dalam proses transformasi konsep dengan 
tujuan memaksimalkan hasil. Untuk menghasilkan suatu bentuk arsitektural, maka 
dalam mengimplemenntasikan tema ke dalam proses desain diperlukan suatu 
kajian arsitektural yang dapat dijadikan sebagai pendekatan untuk 
mengaplikasikan tema menjadi produk desain arsitektural yang tematik. 
Pendekatan desain yang digunakan adalah Arsitektur Neo Vernakuler. Konsep 
aplikasi Arsitektur Neo Vernakuler dapat dilihat pada penerapan tema kedalam 
rancangan dibawah ini. 

1. Arah hadap bangunan 
Arah hadap bangunan di kawasan wisata pusat kerajinan perak menghadap 
ke utara atau selatan, seperti bangunan yang ada di kawasan Jagalan pada 
umumnya yang menghadap ke utara/ selatan, selain itu bangunan rumah 
Jawa pada umumnya juga menghadap ke utara selatan. 

2. Jalan rukunan 
Menghadirkan jalan Rukunan sebagai salah satu elemen tradisional yang 
di terapkan kedalam perancangan ini. Jalan Rukunan memiliki lebar tidak 
sama antara 1-3 m. Letak Jalan Rukunan membujur ke arah barat dan 
timur. Jalan rukunan merupakan salah satu karakteristik kampung Jagalan 
Kotagede. 

  
Gambar 4.53. Gerbang Jalan Rukunan 

Sumber : Dok. Survey, 2015. 
 

3. Fasade  
Menggunakan khas bangunan yang ada di Kp. Jagalan Kotagede, yaitu 
rumah Joglo, rumah kalang, dan rumah jengki. 
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Gambar 4.54. Contoh Atap Joglo 

Sumber : Google.com, 2016. 
4. Lansekap 

Menggunakan tanaman yang sering dijumpai dikawasan Jagalan Kotagede 
seperti Tanaman Bintaro, Bungan Lilia, bunga kantil, dan pohon mangga.  

 

 
Gambar 4.55. Tanaman Bintaro, Bungan Lilia, bunga kantil, dan pohon mangga. 

Sumber : Google.com, 2016. 
 

Untuk elemen bawah, menggunakan paving block dan grass block. 
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Gambar 4.56. Contoh Paving Block  

Sumber : Google.com, 2016. 
5. Warna  

Tema Neo Vernakuler menggunakan warna yang kontras dan mencolok, 
yaitu putih.  

6. Ornamen 
Untuk ornament yang dipakai adalah ornament yang ada di kampng 
Jagalan Kotagede yang biasanya dipakai di ventilasi pntu ataupun jendela 
rumah. 

 
Gambar 4.57. Jenis Ornamen pada Ventilasi Pintu dan Jendela. 

Sumber : Dok. Survey, 2015.
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