
` 

 

1 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Judul 

Pengembangan Kampung Kenteng Sukoharjo Sebagai KampungWisata dan 

Kawasan Pusat Seni Kriya Tenun Ikat Tradisional Dengan Pendekatan Arsitektur 

Ramah Lingkungan 

1.2 Pengertian Judul 

Pengembangan :Meningkatkan kualitas agar dapat digunakan untuk 

berbagai ke dalam kehidupan masyarakat. (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2018). 

Kampung :Kelompok rumah yang merupakan bagian kesatuan 

administrasi terkecil yang menempati wilayah tertentu, 

terletak di bawah desa/ kecamatan (Kamu Besar Bahasa 

Indonesia, Balai Pustaka, 2018) 

Kenteng  :Nama sebuah kampung yang secara administrasi terletak 

di kelurahan Pojok Kecamatan Tawangsari Kabupaten 

Sukoharjo. 

Sukoharjo  :Nama sebuah Kabupaten di karesidenan Surakarta. 

Wisata :Bepergian secara bersama-sama dengan tujuan untuk 

bersenang-senang, menambah pengetahuan, dan lain-lain. 

Selain itu juga dapat diartikan sebagai bertamasya atau 

piknik (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka) 

Pusat :Pokok Pangkal atau yang menjadi pumpuan berbagai hal, 

urusan dan lain sebagainya (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Balai Pustaka, 2018) 

Edukasi :Berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan 

pengalaman (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai 

Pustaka, 2018) 
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Seni Kriya :Keahlian membuat karya yang bermutu dengan 

mengunakan tangan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Balai Pustaka, 2018) 

Tenun Ikat :Seni kriya tenun berupa kain yang ditenun dari helaian 

benang pakan atau benang lungsi yang sebelumnya diikat 

dan dicelupkan ke dalam zat pewarna alami. (Trisnayana, 

Suartini, & Budiarta, 2016) 

Tradisional :Sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu 

berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang ada 

secara turun-temurun. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Balai Pustaka, 2018) 

 Pengembangan Kampung Kenteng Sukoharjo Sebagai Kampung 

Wisata dan Pusat Edukasi Berbasis Kreatif Seni Kriya Tenun Ikat Tradisional  

adalah mengeksplorasi potensi lingkungan dan aktifitas sosial (Kerajinan Tenun 

Ikat Tradisional) di Kampung Kenteng menjadi kawasan wisata dan pusat edukasi 

sebagai sarana belajar tentang tenun ikat tradisional dengan melakukan suatu 

kegiatan yang mencakup proses pengenalan, pelatihan, dan pembelejaran 

pembuatan tenun ikat tradisional dalam produksi “sarung goyor” dengan alat tenun 

tradisional yang di harapkan mampu mendongkrak perekonomian Kampung 

Kenteng dan menjaga eksistensi serta keberlanjutan produksi tenun ikat tradisional. 

1.3 Latar Belakang 

1.3.1 Kampung Kenteng Sebagai Kawasan Wisata 

Keberadaan lingkungan dan aktifitas sosial masyarakat Kampung Kenteng 

memiliki potensi sebagai sarana  pengembangan Kampung Kenteng sebagai 

destinasi wisata dan edukasi, bentangan lahan pertanian yang luas dan keberadaan 

sungai  besar yang melintasi pinggiran kampung serta aktifitas masyarakat lokal 

yang memproduksi tenun ikat tradisional menjadi motor pengerak pengembangan 

Kampung Kenteng sebagai upaya pemaksimalan aset dan potensi sebagai 

keberlangsungan dan kesejahrteraan masyarakat kampung, dengan mengelola 
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potensi potensi yang ada dan di integrasikan sehingga menjadi satu kesatuan area 

wisata yang menarik untuk di kunjungi.  

Dewasa ini trend kampung wisata marak diprogramkan di seluruh penjuru 

indonesia, karena timbal baliknya sangat efektif dirasakan peranya terutama dalam 

pemberdayaan masyarakat kampung untuk produktif di lingkunganya, dan 

peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat baik aspek ekonomi maupun sosial 

dengan demikian akan mengurangi popoluasi urbanisasi masyarakat desa untuk 

hijrah ke kota. 

1.3.2 Kampung Kenteng sebgai kawasan sentra industri Sarung Goyor 

Kampung Kenteng adalah salah satu kampung yang berada di desa pojok 

Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo, lebih dari 40 pengrajin tenun ikat 

tradisional yang tersebar di seluruh kampung dengan hasil produksi berupa sarung 

goyor, dan menjadikan Kampung Kenteng sebagai salah satu kampung sentra 

industri sarung goyor di Kabupaten Sukoharjo. Kampung Kenteng sudah lama 

terkenal sebagai kawasan yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai 

pengrajin kain tenun ikat tradisional. Permasaahanya lambat laun usaha ini semakin 

meredup dengan berkurangnya para pengusaha dan pengrajin tenun ikat tradisional 

di Kampung Kenteng hal ini disebabkan karena pesanan yang fluktuatif yang 

berdampak pada pengrajin yang mengesampingkan pekerjaan ini, karena memang 

upah pengrajin yang diberikan untuk melakukan produksi kain tenun ikat ini reletif 

rendah. 

Perlu adanya upaya untuk menjaga eksisteni dan keberlanjutan produksi 

tenun ikat tradisonal lintas generasi di Kampung Kenteng dengan mengembangkan 

potensi yang ada melalui suatu langkah yang tepat guna. Kreatifitas dari kegiatan 

produksi sarung goyor dengan mengunakan alat tenun tradisional (ATBM) 

memunculkan industri berwawasan kreatif, jika industri kreatif di sampaikan 

melalui cara cara yang informatif, kreatif dan rekreatif  maka akan memunculkan 

adanya usaha baru yaitu wisata edukasi berbasis kreatif.  
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Gambar 1 Peta Kampung Kenteng 

Sumber: google earth (2015) 

 

Gambar 2 Zonasi Kampung Kenteng  

Sumber: google earth (2015) 
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1.3.3 Trand tenun ikat tradisional “Sarung Goyor” 

Trand fashion indonesia yang semakin melejit, kini melirik Traditional 

Ethnic sebagai trand fashion saat kini, karena ke aslian proses dan macam motif 

yang di hasilkan  sangat beragam. seperti dikutip dalam sriwijaya post "Walau 

bagaimana pun kita kan harus mengikuti trend, jadi sarung tradisional kan juga bisa 

dipakai jadi terkesan gaya. Sarung bisa jadi dress atau atasan, di drapped lalu 

dipadupadan dengan baju-baju lain," tutur pemilik Lembaga Pengajaran Tata 

Busana Susan Budihardjo itu, Penggunaan sarung juga bahkan tak luput dari gaya 

berbusana Presiden Joko Widodo, Saat melakukan kunjungan kerja ke Jawa 

Tengah. Perkembangan dan skala jual sarung goyor yang telah menembus pasar 

internasional (Arab, Afrika, dll) semakin meyakinkan bahwa produksi tenun ikat 

akan menjadi bagian fashion yang di gandrungi dewasa ini, dengan kata lain  hal 

ini akan membuka luas potensi eksistensi tenun ikat tradisional “sarung goyor” di 

indonesia. 

 
Gambar 3 Fashion festival of Sarung  

sumber : jogjacreative.wordpress.com 

1.3.4 Pariwisata sebagai pengerak ekonomi kampung dan eksistensi 

pengusaha dan pengrajin kain tenun ikat tradisional 

Pariwisata telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern secara 

tidak langsung, perkembangan teknologi telah mengubah perilaku berwisata 

masyarakat karena kemudahan-kemudahan yang didapatkan. Dalam hal ini, 

masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi terkait destinasi wisata 

yang ada melalui media sosial dan internet. Kemudahan-kemudahan ini menjadi 

http://palembang.tribunnews.com/tag/sarung
http://palembang.tribunnews.com/tag/sarung
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sebuah ketertarikan tersendiri bagi masyarakat untuk mengunjungi destinasi wisata 

tertentu. Rasa keingin tauan akan sesuatu yang menarik menjadi salah satu faktor 

utama yang melandasi deras arus pariwisata di indonesia, tercatat peningkatan 

populasi wisatawan pada periode 2016-2018 mencapai 26,68 % (Nur, 2017), 

dengan kenaikan tertinggi pada pariwisata pedesaan/ kampung dimana ketertarikan 

wisatawan akan sejarah, budaya dan sosial masyarakat, bentang alam dan kerjainan 

daerah menjadi alasan para wisatawan untuk berkunjung kesuatu desa/ kampung.  

Pariwisata sebagai pengerak ekonomi pedesaan/ kampung, dengan derasnya 

arus wisatawan akan mengiatkan adanya usaha usaha baru masyarakat yang tidak 

menutup kemungkinan akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan 

masyarakat Kampung kenteng.  

1.4 Rumusan Permasalahan 

1.4.1 Permasalahan : 

Bagaimana konsep mengembangkan dan merancang Kampung Kenteng 

sebagai kawasan wisata yang menawarkan potensi alam dan lingkungan serta 

aktivitas masyarakat pengrajin tenun ikat tradisional,sehingga menjadi suatu 

kawasan wisata terpadu yang produktif dan bijak dalam memanfaatkan dan 

mengolala potensi yang ada di Kampung Kenteng. 

1.4.2 Persoalan: 

1. Penentuan perwadahan fasilitas Kampung Kenteng sebagai kawasan wisata.  

2. Menentukan rancangan arsitektur bangunan dengan pendekatan arsitektur 

ramah lingkungan. 

3. Mengeksplorasi potensi lingkungan sebagai aset wisata dan sumber energi 

alternatif. 

4. Mengidentifikasi dan menentukan pola ruang kerja/ layout ruang pengrajin 

tenun ikat tradisional sebagai fasilitas penunjang wisatawan. 
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1.5 Tujuan dan Sasaran 

1.5.1 Tujuan  

Menghasilkan konsep pengembangan dan perancangan Kampung Kenteng 

sebagai kawasan wisata yang menyuguhkan potensi alam dan lingkungan serta 

aktivitas masyarakat pengrajin tenun ikat tradisional. 

1.5.2 Sasaran 

Menyusun konsep pengembangan dan perancangan Kampung Kenteng 

sebagai kawasan wisata yang menyuguhkan potensi alam dan lingkungan serta 

aktivitas masyarakat pengrajin tenun ikat tradisional yang berupa : 

1. Konsep perencanaan dan perancangan perwadahan fasilitas Kampung Kenteng 

sebagai daerah wisata. 

2. Konsep perencanaan dan perancangan arsitektur bangunan dengan pendekatan 

arsitektur ramah lingkungan.  

3. Konsep penataan dan eksplorasi lingkungan sebagai aset wisata dan sumber 

energi alternatif. 

4. Konsep layout ruang pengrajin tenun ikat tradisional sebagai fasilitas penunjang 

wisatawan. 

1.6 Lingkup dan Batasan Pembahasan 

1.6.1  Lingkup Pembahasan 

 Pembahasan di fokuskan pada permasalahan arsitektur kawasan dalam 

merencankan dan mengembangkan Kampung Kenteng, sebagai kawasan wisata 

dan pusat edukasi berbasis kreatif yang diharapkan dapat di capai berdasarkan data 

data yang diperoleh. Sedangkan hal hal di luar disiplin ilmu arsitektur akan dibahas 

secara garis besar. 

1.6.2  Batasan Pembahasan 

Pembahasan menitik beratkan pada penyusunan dan penerapan konsep 

pengembangan Kampung Kenteng sebagai kawasan wisata dan pusat edukasi tenun 

ikat tradisional, yang meliputi : Penentuan tapak, zoning kawasan, kebutuhan 

ruang, tata massa bangunan, estetikan bangunan dan dengan mempertimbangkan 
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kontekstualitas terhadap  kawasan termasuk pada pengunaan meterial dan orientasi 

bangunan. 

1.7  Keluaran 

Keluaran yang dihasilkan berupa konsep perencanaan dan perancangan 

Pengembangan kampung Kenteng Sukoharjo sebaga kawasan wisata dan  pusat 

edukasi tenun ikat tradisional yang merujuk pada kaidah kaidah arsitektur ramah 

lingkungan dan aturan aturan yang berlaku dalam disiplin ilmu arsitektur. 

1.8 Metode Pembahasan 

1.8.1 Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi Lapangan  

Teknik pengamatan langsung terhadap semua aspek yang berhubungan tentang 

pengembangan Kampug Kenteng sebagai kawasan wisata dan pusat edukasi tenun 

ikat tradisional, pengumpulan data dengan teknik observasi berkenaan dengan 

perilaku manusia, kondisi lingkungan, segala potensi yang berada di Kampung 

Kenteng. 

2. Wawancara  

Melakukan proses tanya jawab dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan 

masyarakat maupun pemerintahan untuk mendapatkan informasi. 

3. Studi Banding 

Kegitan meninjau sebuah objek yang berkaitan dengan topik yang diangkat guna 

mendapatkan gambara mengenai perencanaan dan pengembangan topik. 

4. Studi Literatur 

Mengumpulkan refrensi teori yang berkaitan dengan topik perencanaan pusat 

belajar lingkungan dan pengembangan kampung yang bersumber dari buku, media 

cetak maupun media elektronik untuk mendukung penyusunan. 

1.8.2  Analisa dan Sintesa 

1. Analisa 

Mengidentifikasi segala bentuk permaslahan dan potensi berdasarkan data data 

yang diperoleh selanjutnta di analisa berdasarkan teori teori dan ditarik kesimpulan.  
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2. Sintesa 

Kesimpulan dari analisa yang merupakan inti dari pembahasan yang akan 

digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan konsep rancangan. 

3. Konsep 

Konsep perencanaan dan perancangan yang dihasilkan dalam pengembangan 

kampung Kenteng sebagai pusat edukasi berbasi kreatif tenun ikat tradisional. 

1.9 Sistematika Pembahasan 

 Bab 1 : Pendahuluan 

 Membahas tentang latar belakang, pengertian judul, implementasi 

judul, rumusan permaslahan, tujuan dan sasaran perencanaan, 

keluaran, metode dalam pembahasan dan sistematika penulisan. 

 Bab II : Tinjauan Pustaka 

 Membahas tentang tinjauan umum pusat edukasi berbasis kreatif 

tenun ikat tradisional, pariwisata,  arsitektur dan teknologi serta 

material ramah lingkungan dan studi komparasi pusat kampung 

kreatif. 

 Bab III : Tinjauan Lokasi Perencanaan 

Membahas tentang tinjauan umum kabupaten Sukoharjo, meliputi 

kondisi geografis,kependudukan, perekonomian, pariwisata, 

transportasi dan tinjauan khusus wilayah Sukoharjo meliputi 

rencana pengembangan wilayah. 

 Bab IV : Analisis Pendekatan dan Konsep Perancangan 

 Membahas tentang penyusunan konsep desain perencanaan dan 

perancangan yang didalamnya mencakup analisis pendekatan dan 

konsep seperti : penentuan tapak, analisis kegiatan, konsep ruang, 

analisis konsep material, analisis konsep tata masa bangunan serta 

analisis konsep tampilan bangunan. 

 

 

 


