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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Deskripsi (Pengertian Judul) 

Judul laporan Studio Konsep Perancangan Arsitektur yang diangkat adalah 

“Penataan Kampung Batik Pecinan Babagan Lasem sebagai Pusaka Kota”. 

Untuk mengetahui pengertian dari judul tersebut, maka akan diuraikan setiap 

rangkaian kata yang digunakan untuk menyusun judul  laporan. 

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

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016) 

2. Kampung  : Kampung merupakan kawasan permukiman kumuh dengan 

kertesediaan sarana umum buruk atau tidak ada sama sekali, kerap kawasan ini 

disebut “slum” atau “squatter” (Budihardjo, 1992) 

3. Batik  : Kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan 

menuliskan atau menerakan malam pada kain itu, kemudian pengolahannya 

diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan (Wikipedia, 2016) 

4. Pecinan  : Tempat permukiman orang Cina (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 2016) 

5. Babagan  : Desa di kecamatan Lasem, Rembang, Jawa 

Tengah, Indonesia. 

6. Lasem  :  Lasem adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Rembang, 

Jawa Tengan, Indonesia. Merupakan kota terbesar kedua di Kabupaten 

Rembang setelah kota Rembang. Lasem dikenal juga sebagai “Tiongkok 

Kecil” karena merupakan kota awal pendaratan orang Tionghoa di tanah Jawa 

an terdapat perkampungan tionghoa yang sangat banyak tersebar di kota Lasem 

(Wikipedia, 2016) 

7. Kota Pusaka : Kota yang di dalamnya terdapat kawasan cagar budaya 

dana tau bangunan cagar budaya yang memiliki nilai-nilai penting bagi kota, 

menempatkan penerapan kegiatan penataan dan pelestarian pusaka sebagai 

strategi utama pengembangan kotanya (Cipta Karya, 2015)

https://id.wikipedia.org/wiki/Desa
https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Lasem,_Rembang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Rembang
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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Penataan Kampung Batik Pecinan Babagan Lasem dapat diartikan sebagai 

perencanaan penataan desa wisata batik pecinana yang mempunyai fungsi rekreasi 

dan edukasi  yang mengusung karakter budaya lokal pada pengolahan tampilan 

bangunan massa baru dan pengolahan tata ruang dalam serta penataan ruang 

kawasan. 

1.2 Latar Belakang 

Pariwisata merupakan sektor yang dapat memberikan peranan besar bagi 

pembangunan suatu daerah sekaligus memberikan kontribusi bagi perolehan devisa 

maupun penciptaan kesempatan kerja. Melihat peranan dan kontribusi yang begitu 

besar terhadap pembangunan di Indonesia maka kekayaan pariwisata perlu 

dikembangkan secara berkelanjutan. Di samping itu, berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh PATA tahun 1961 di Amerika Utara, diperoleh suatu kesimpulan 

bahwa lebih dari 50% wisman yang mengunjungi Asia dan daerah Pasifik, motivasi 

perjalanan wisata mereka adalah untuk melihat dan menyaksikan adat-istiadat, the 

way of life, peninggalan sejarah, bangunan-bangunan kuno yang tinggi nilainya. 

Pendapat tersebut tidaklah salah. Menurut penelitian Citra Pariwisata 

Indonesia pada tahun 2003, budaya merupakan elemen pariwisata yang paling 

menarik minat wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia.1 

Batik merupakan warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. 

UNESCO memasukan batik ke dalam Daftar Representatif sebagai Budaya Tak-

Benda Warisan Manusia (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of 

Humanity). Seiring dengan meningkatnya apresiasi global terhadap produk 

kerajinan ini, inovasi produk dan perluasan kawasan industri batik pun 

mendapatkan hawa segar. Hingga saat ini ada banyak kota-kota di Indonesia yang 

memproduksi batik dengan corak dan keunikan masing-masing. 

Lasem, kecamatan yang berada di pantura kabupaten Rembang akhir-akhir 

ini digembor-gemborkan sebagai Kota Pusaka (Heritage City) karena banyak 

ditemukannya situs pusaka (heritage site) dan budaya khas yang sejak dulu melekat 

pada kota Lasem. Pusaka (heritage/warisan/sesuatu yang berharga dan harus 

                                                           
1 https://id.wikipedia.org/wiki/Pariwisata_berbasis_budaya diakses tanggal 20 Februari 2018 

https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian
https://id.wikipedia.org/wiki/1961
https://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Asia
https://id.wikipedia.org/wiki/Pasifik
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ndonesia&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Pariwisata_berbasis_budaya
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dijaga) itu sendiri dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu Pusaka Alam (Natural 

Heritage), Pusaka Budaya (Cultural Heritage) dan Pusaka Saujana (Cultural-

Landscape Heritage) yang ketiga-tiganya ini Lasem memiliki potensi di tiga bidang 

pusaka ini. Dengan semakin banyaknya situs prasejarah maupun sejarah di kota 

Lasem dan semakin mirisnya kondisi kota ini, diharapkan dengan gerakan Pusaka 

Lasem ini dapat menjadikan Lasem bangkit kembali dan berpredikat sebagai Kota 

Pusaka 'Dunia'.   

Kecamatan Lasem terkenal sebagai pusat batik tulis yang diakui di tingkat 

nasional maupun internasional. Keberadaan batik tulis Lasem ini telah menjadi 

pusat perhatian pemerintah dan swasta. Keberadaan Batik Lasem saat ini menjadi 

mata pencaharian sebagian warga, diantaranya Desa Babagan. Desa Babagan sejak 

tahun 2015 menjadi desa wisata batik melalui dukungan Bank BNI. Tidak sulit 

mencari lokasi Desa Babagan, karena saat memasuki wilayah Lasem, sebuah 

gapura berdiri kokoh dengan bertuliskan “Selamat Datang di Desa Wisata 

Babagan”. (Maftuhah, 2017) 

Desa Babagan memiliki predikat sebagai desa wisata batik merupakan hal 

yang memang sangat dinanti. Dikarenakan memang di Desa Babagan sebelumnya 

telah terdapat aktivitas membatik tulis yang hingga kini berkembang pesat. 

Kampung batik Babagan memiliki konsep yang sedikit berbeda. Kampung batik ini 

dipadukan dengan kampung pecinan menjadi satu paket, mengingat batik dan 

kampung pecinan adalah ikon Kabupaten Rembang yang banyak diminati 

wisatawan. 

Meski Desa Babagan telah menjadi desa wisata batik, namun nama tersebut 

harus terus dipertahankan. Desa wisata batik Desa Babagan sebelumnya tidak 

direncanakan sedemikian rupa sebagaimana perencanaan suatu program. Kegiatan 

pembangunan desa wisata batik Desa Babagan berjalan mengalir begitu saja. Inilah 

yang kemudian menjadi keunikan tersendiri adanya desa wisata batik yang ada di 

Desa Babagan. Awal yang pasti di Desa Babagan terdapat aktivitas pembangunan 

yang bersumber dari masyarakat dalam memproduksi batik dengan khas batik 

tulisnya. Hingga saat ini, pengorganisasian terutama yang mengelola kegiatan batik 

yang ada di Desa Babagan belum terorganisir secara baik. 
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Oleh sebab itu diperlukan suatu perencanaan penataan desa wisata batik 

yang ada di Desa Babagan dengan perkembangan dalam berbagai bidang. 

Pembangunan dan penaataan kawasan ini direncanakan mempunyai fungsi utama 

berupa fungsi rekreasi dan edukasi dengan fasilitas pendukung yang memiliki 

fungsi pemasaran. Memperkenalkan sejarah, perkembangan dan berbagai ragam 

batik tulis Lasem merupakan unsur utama yang diangkat dalam perencaan kampung 

batik pecinana Babagan Lasem ini. Dengan desain yang ditawarkan, diharapkan 

dapat terwujud sebuah obyek wisata budaya yang dapat dinikmati dan diapresiasi 

oleh wisatawan dan masyarakat luas. 

1.3 Rumusan Masalah 

1.3.1 Permasalahan 

Dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan sebuah permasalahan, 

yaitu :  Bagaimana wujud perancangan Penataan Kampung Batik Pecinan Babagan 

Lasem yang mengusung karakter budaya lokal pada penataan ruang kawasan serta 

pengolahan tampilan dengan konsep wisata edukatif serta informative yang 

bertujuan untuk mengangkat wisata di Lasem? 

1.3.2 Persoalan 

a. Bagaimana wujud desain penataan Kampung Batik Pecinan Babagan 

Lasem? 

b. Bagaimana mengembangkan fasilitas di Kampung Batik Pecinana Babagan 

Lasem untuk mendukung daya tarik wisata? 

c. Bagaimana mewujudkan suasana perpaduan bangunan gaya Tiongkok dan 

Jawa? 

1.4 Tujuan dan Sasaran 

1.4.1 Tujuan 

Terwujudnya perancangan Penataan Kampung Batik Pecinan Babagan 

Lasem yang mengusung karakter budaya lokal pada penataan ruang kawasan serta 

pengolahan tampilan dengan konsep wisata edukatif serta informative yang 

bertujuan untuk mengangkat wisata di Lasem. 
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1.4.2 Sasaran 

a. Mewujudkan rancangan desain penataan Kampung Batik Pecinan Babagan 

Lasem 

b. Mengembangkan fasilitas khusus untuk mendukung daya Tarik obyek 

wisata di Kampung Batik Pecinan Babagan Lasem 

c. Mewujudkan suasana perpaduan arsitektur Tiongkok dan Jawa. 

1.5 Ruang Lingkup Pembahasan 

1.5.1 Ruang Lingkup Substansial 

Mencakup pembahasan perencanaan dan perancangan Kampung Batik 

Pecinan Babagan Lasem yang dititikberatkan pada masalah dan teori perencanaan 

untuk kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan-pendekatan aspek dari 

segi arsitektur, yaitu aspek kontekstual, aspek fungsional dan aspek arsitektural. 

Hal-hal diluar lingkup arsitektur akan dibahas garis besarnya saja. 

1.5.2 Ruang Lingkup Spasial 

Secara administratif, daerah perencanaan dan perancangan Kampung Batik 

Pecinan Babagan Lasem adalah Desa Babagan Kecamatan Lasem, Kabupaten 

Rembang, Jawa Tengah. Untuk lingkup spasial non-fisiknya berupa kebiasaan 

membatik masyarakat Desa Babagan yang perlu lebih dibudidayakan sebagai 

kegiatan budaya sekaligus kegiatan wisata edukatif tanpa mengurangi aktivitas 

perekonomian, sosial, budaya, dan keseharian masyarakat setempat. 

1.6 Metode Pembahasan 

1.6.1 Studi Literatur 

Studi literatur ini dilakukan dengan mempelajari sumber-sumber tertulis 

yang berkaitan tentang teori pembentukan kota/kawasan, bentuk dan pola kawasan, 

elemen citra kawasan, studi desa wisata, studi desa wisata budaya lokal, dan 

elemen-elemen pengembangan desa wisata. 

1.6.2 Studi Lapangan 

Studi lapangan yang dilakukan terdiri dari dua jenis. Jenis studi lapangan 

pertama terkait dengan kondisi eksisting. Studi lapangan ini bertujuan untuk 
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mendapatkan data primer mengenai kondisi fisik obyek Kampung Batik Pecinan 

Babagan Lasem. Studi lapangan jenis pertama ini didominasi kegiatan wawancara 

dengan penduduk. Studi lapangan kedua dilakukan kaitannya dengan komparasi 

obyek studi desa wisata budaya kemudian dikomparasikan dengan kondisi eksisting 

di Kampung Batik Pecinan Babagan Lasem untuk selanjutnya dijadikan acuan 

dalam mengembangkan sebuah kawasan obyek wisata yang mengusung budaya 

lokal. 

1.6.3 Analisis dan Sintesis 

Dari hasil temuan yang didapat baik dari studi literatur maupun studi 

lapangan, kemudian dilakukan analisis menggunakan teori-teori kawasan dan teori-

teori terkait pengembangan desa wisata yang mengusung budaya lokal. Hasil 

analisis dari berbagai macam teori tersebut kemudian baru disimpulkan menjadi 

sebuah sintesis. Hasil sintesis tersebutlah yang nantinya akan menjadi penekanan 

desain Penataan Kampung Batik Pecinan Babagan Lasem. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan didasarkan pada lingkup pembahasan yakni 

dimulai dari pembahasan masalah makro kemudian mengerucut dan mengarah pada 

pembahasan masalah mikro. Sistematikanya adalah sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang permasalahan, tujuan dan sasaran, manfaat, 

ruang lingkup pembahasan, metode pembahasan, sistematika 

pembahasan dan alur pikir dalam penyusunan Konsep Perancangan 

Arsitektur. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka berisi 

pemahaman umum tentang studi kebudayaan, studi kerajinan batik, 

studi desa wisata, studi pengembangan desa wisata, kota pusaka atau 

heritage dan strategi penataan kawasan desa wisata. 
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BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PERANCANGAN 

Berisi tinjauan umum dan tinjauan khusus. Tinjauan umum berisikan 

mengenai karakteristik desa wisata di Lasem, sedangkan tinjauan 

khusus berisikan mengenai detail fisik dan nonfisik kawasan 

Kampung Batik Pecinan Babagan Lasem. 

BAB IV ANALISA PENDEKATAN SERTA KONSEP 

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Berisi tentang pendekatan-pendekatan yang diambil dari hasil proses 

analisa mengenai pemahaman kampung wisata dan pemahaman 

kontekstualnya. Pendekatan-pendekatan yang diambil akan 

berpengaruh pada produk desain. 

  


