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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Pengertian Judul 

Judul laporan Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

(DP3A) adalah “Penataan Kampung Windan sebagai Kampung Gerabah Berbasis 

Wisata Halal dan Kreatif”, dan definisi istilah yang digunakan adalah sebagai 

berikut : 

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

(KBBI, 2018). 

Kampung 

Windan 

: Salah satu kampung yang berada di Kelurahan 

Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, 

Provinsi Jawa Tengah (Mardiyastuti, 2017). 

Gerabah : Perkakas yang terbuat dari tanah liat atau lempung yang 

dibentuk kemudian dibakar untuk dijadikan alat-alat yang 

berguna membantu kehidupan manusia, dan biasanya 

berupa wadah. (Sunjana, 2018). 

Basis, berbasis : Asas, dasar, menjadikan sesuatu sebagai basis  

(KBBI, 2018). 

Wisata Halal : Salah satu bentuk wisata yang berbasis pada budaya yang 

mengedepankan nilai-nilai dan norma serta Syariat Islam 

sebagai dasarnya (Widagdyo, 2015). 

Kreatif : Memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk 

menciptakan (KBBI, 2018). 

 

Jadi  pengertian  dari  judul  Penataan Kampung Windan di Surakarta 

sebagai Kampung Gerabah Berbasis Wisata Halal dan Kreatif adalah proses 

menata dan meningkatkan mutu atau kualitas Kampung Windan
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sebagai tempat wisata yang memiliki produk kreatif yang berdasar pada nilai-nilai 

dan norma serta Syariat Islam. 

1.2 Latar Belakang 

Kelurahan Makamhaji adalah salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan 

Kartasura Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah. Kelurahan ini memiliki 

luas wilayah 2.106.244 m2 dan jumlah penduduk 17.702 jiwa yang memiliki 

kepadatan penduduk 7.500 per km. Batas wilayah sebelah Utara dan Barat adalah 

Kelurahan Pabelan, sebelah Selatan Kelurahan Gumpang, sebelah Timur 

Kelurahan Pajang (Mardiyastuti, 2017).  

Di Kelurahan Makamhaji terdiri dari bebrapa kampung, salah satunya adalah 

Kampung Windan. Pada tahun 1950 Kampung Windan terkenal sebagai kampung 

yang menjadi pusat kerajinan gerabah di daerah Kartasura dan sekitarnya. 

Gerabah merupakan perkakas yang terbuat dari tanah liat atau lempung yang 

dibentuk kemudian dibakar untuk dijadikan alat-alat yang berguna membantu 

kehidupan manusia (biasanya bebentuk wadah). Adapun macam-macam gerabah 

diantaranya adalah anglo, pengaron, cobek, kendi dan masih banyak lagi. Di 

kampung Windan masyarakatnya mayoritas memproduksi anglo untuk produk 

gerabah unggulan mereka. Daerah pemasaran gerabah Kampung Windan meliputi 

Pasar Kadipolo, Pasar Gading dan Pasar Gemblegan. Karena perkembangan 

zaman dan teknologi gerabah sudah tidak lagi diminati oleh masyarakat karena 

kurang ekonomis dan praktis. Banyak masyarakat yang beralih menggunakan 

perabot dan perkakas dapur hasil produksi industri karena lebih praktis dan 

ekonomis, oleh sebab itu banyak pengrajin yang sudah tidak berproduksi lagi. 

Masalah yang lebih serius adalah sudah tidak adanya regenerasi pengrajin gerabah 

karena anak-anak dari pengrajin gerabah tersebut memilih untuk berpofesi 

menjadi karyawan pabrik daripada menjadi seorang pengrajin gerabah. Menurut 

mereka menjadi pengrajin gerabah adalah pekerjaan yang menghabiskan banyak 

waktu dan tenaga dengan hasil yang kurang menjanjikan. 

Kondisi di atas menunjukkan bahwa gerabah yang dihasilkan oleh pengrajin 

gerabah di Kampung Windan harus ada variasi produk yang sesuai dengan selera 
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masyarakat dan juga harus mampu bersaing dengan produk sejenis dari industri. 

Pengrajin gerabah harus mencari alternatif untuk menghasilkan produk inovatif 

seperti cindera-mata (souvenir), hiasan-hiasan serta produk lain yang dapat 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu produk hasil kerajinan rumah tangga 

ini sebagai salah satu komponen pembangunan bidang ekonomi. Misinya sangat 

strategis, yaitu mampu mendukung terwujudnya peningkatan pendapatan 

masyarakat, yang diantara lain adalah dengan cara: (1) pemerataan pembangunan, 

(2) memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, (3) melestarikan dan 

mengembangkan karya kerajinan seni budaya tradisional serta mempunyai peran 

dalam mengatasi persoalan kemiskinan di Indonesia (Sumarno, 2010). 

  

Gambar 1.  1. Gapura masuk Kampung Windan 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018 

Sektor jasa terbesar yang memberikan pendapatan nasional berupa valuta 

asing, peluang kerja dan pembangunan nasional adalah industri pariwisata. 

Indonesia merupakan pasar industri wisata islam terbesar di dunia dengan jumlah 

penduduk muslim terbesar di dunia, yang seharusnya hal ini disadari oleh pelaku 

bisnis pariwisata Indonesia. Potensi Indonesia yang sangat mendukung menjadi 

salah satu tujuan wisata mancanegara adalah adanya kekayaan flora dan fauna 

maupun budaya yang sangat beragam. Wisata halal sedang menjadi tren dalam 

dunia pariwisata. Wisata halal ini berusaha menyediakan berbagai fasilitas dan 

sarana yang sesuai untuk wisatawan muslim di tempat-tempat wisata. Hal ini tentu 

akan menambah kenyamanan para pelancong muslim saat menikmati berbagai 



4 

 

 

objek wisata. Dalam penerapannya wisata halal sama seperti wisata pada 

umumnya, dengan tetap menjaga adab sebagai muslim, perbedaannya ada pada 

kebutuhan yang harus dipenuhi untuk wisatawan yang mengacu pada aturan 

Islam. Pengembangan wisata Islami yang berkelanjutan, yang mencakup aspek 

konservasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat akan dapat memberikan 

kontribusi ekonomi yang cukup signifikan bagi seluruh pelaku yang terlibat di 

dalamnya (Widagdyo, 2015). 

Prof. Dr. H. Syarifuddin Latif, M. HI. Dalam sambutannya di buku Wisata 

dalam Wawasan al-Qur’an karangan Dr. H. Muhammad Amir HM. Menjelaskan 

bahwa tren wisata bukanlah hal yang baru di adad modern ini, serta bukan pula 

hanya hasil rekayasa nalar manusia, tetapi dia lahir bersamaan dengan lahirnya 

umat manusia dan diperkuat dengan isyarat-isyarat al-Qur’an al-Karim sejak 15 

adad yang lalu. Tidak ada keraguan baginya, bahkan tidak ada alternatif lain 

kecuali menjadikan al-Qura’an sebagai petunjuk bagi umat manusia, termasuk 

kegiatan wisata. Karena Allah menurunkan al-Qur’an sebagai petunjuk bagi umat 

manusia. “Ini berarti bahwa al-Qur’an bagi umat islam tidak hanya merupakan 

kitab suci yang menjadi sumber utama dalam peningkatan kualitas dan nilai bagi 

pengamalan nyata (amal saleh)”, tetapi mencakup seluruh problematika 

kehidupannya. 

Wisata Syariah adalah salah satu bentuk wisata yang berbasis budaya dan 

mengedepankan nilai-nilai serta norma Syariat Islam sebagai landasan dasarnya 

(Widagdyo, 2015). Istilah wisata Syariah berkembang seiring dengan 

perkembangan ekonomi Islam global, dan beberapa tahun terakhir mengalami 

pergeseran istilah lagi menjadi wisata halal. Pengembangan wisata halal menjadi 

alternatif bagi industri wisata di Indonesia seiring dengan tren wisata halal yang 

menjadi bagian dari industri ekonomi Islam global. Sebagai konsep baru didalam 

industri pariwisata, wisata halal tentunya memerlukan pengembangan lebih lanjut 

serta pemahaman yang lebih komprehensif terkait kolaborasi nilai keIslaman yang 

disematkan didalam kegiatan pariwisata. Konsep wisata halal adalah sebuah 

proses pengintegrasian nilai-nilai keIslaman kedalam seluruh aspek kegiatan 

wisata. Wisata halal mempertimbangkan nilai-nilai dasar umat muslim didalam 
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penyajiannya mulai dari akomodasi, rumah makan, hingga aktivitas wisata yang 

selalu mengacu pada norma-norma keIslaman. Konsep wisata halal dapat juga 

diartikan sebagai kegiatan wisata yang berdasarkan ibadah dan dakwah disaat 

wisatawan muslim dapat berwisata serta mengagumi hasil penciptaan Allah SWT 

(tafakur alam), dengan tetap menjalankan kewajiban sholat wajib sebanyak lima 

waktu dalam satu hari dan semuanya terfasilitasi dengan baik, serta menjauhi 

segala yang dilarang olehNya (Widagdyo, 2015). 

Dalam buku Wisata dalam Wawasan al-Qur’an Dr. H. Muhammad Amir, 

HM., menjelaskan pelaksanaan wisata merupakan sesuatu yang sangat urgen 

dalam kehidupan umat manusia, karena termasuk salah satu bagian yang akan 

mengantarkan manusia untuk memperoleh surga. Tentu saja wisata yang 

dimaksud adalah wisata yang dilakukan untuk mendapat rida dari Allah SWT. 

Wisata yang dimaksud adalah berjihad menuntut ilmu maupun untuk melihat 

tanda-tanda kebesaran Allah SWT yang berkenaan dengan alam raya. Kalau al-

Qur’an mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia, maka salah satu objek 

kajiannya adalah masalah wisata. Wisata yang berdasarkan dengan petunjuk al-

Qur’an diantaranya adalah ketika berjalan di atas persada bumi ini tidak 

diperkenankan bersifat angkuh, sombong dan takabbur. Allah SWT melarang 

memalingkan wajah dari sesama manusia karena kesombongan dan 

membanggakan diri. Dan hendaklah bersikap sederhana serta melunakkan suara 

ketika berjalan. Bahkan dianjurkan para wisatawan agar menjadi hamba Allah 

SWT yang selalu merendahkan diri dan menebar keselamatan kepada siapa saja. 

Inilah beberapa petunjuk wisata dalam Islam yang seharusnya menjadi pegangan 

ketika melakukan perjalanan atau berwisata (Amir, 2011). 

Berangkat dari masalah-masalah di atas dan juga visi dan misi Kota Surakarta 

sebagai kota budaya maka Tugas Akhir ini penulis ajukan. Secara administratif 

Kampung Windan memang masuk di kawasan Kabupaten Sukoharjo, tetapi secara 

geografis kampung ini dekat dengan Surakarta. Kampung Windan menarik untuk 

dijadikan sebagai kampung wisata gerabah kreatif. Kampung ini memiliki 

keunikan karena lokasinya yang dekat sekali dengan Kota Surakarta yang 
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merupakan kota budaya. Gerabah lekat sekali dengan tradisi dan budaya 

masyarakat jawa pada umumnya dan masyarakat solo pada khususnya. 

 

Gambar 1. 2. Aktivitas salah satu warga yang sedang membuat gerabah 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018 

Adapun tujuan tugas ahir ini adalah untuk penataan Kampung Windan sebagai 

kampung gerabah berbasis wisata kreatif, pengembangan kampung wisata 

berkelanjutan yang berdasar pada partisipasi masyarakat dan wisata halal. Hasil  

dari tugas akhir ini diharapkan dapat memberi masukan pada pemerintah daerah 

dalam menentukan Kampung Windan sebagai kampung wisata gerabah kreatif 

berbasis wisata halal. Untuk universitas tugas akhir ini bisa menjadi contoh untuk 

tugas akhir yang lain di tempat yang berbeda terkait penataan dan pengembangan 

kampung wisata. Menjadi masukan bagi masyarakat untuk penataan dan 

pengembangan kampung wisata kreatif berbasis wisata halal. 

1.3 Rumusan Masalah 

Seiring perkembangan zaman dan teknologi, Kampung Windan sebagain 

kampung penghasil gerabah semakin berkurang. Dikhawatirkan industri gerabah 

di Kampung Windan akan hilang, hilangnya industri gerabah di Kampung 

Windan akan berdampak pada hilangnya identitas, karakter lingkungan dan 
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bangunannya yang khas. Bagaimana menata Kampung Windan supaya tidak 

kehilangan identitas, karakter lingkungan dan bangunan yang khas tetap lestari?. 

1.4 Tujuan dan Sasaran 

1.4.1 Tujuan 

Menata Kampung Windan sebagai kampung gerabah dengan cara 

melestarikan industri gerabah, agar industri gerabah dan identitas kawasan di 

Kampung Windan tidak hilang. 

1.4.2 Sasaran 

1. Menata Kampung Windan berbasis wisata halal dan kreatif. 

2. Menata dan merenovasi layout denah rumah pengrajin gerabah sehingga layak 

untuk dijadikan kampung wisata. 

1.5  Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan ini meliputi beberapa hal terkait, antara lain : 

1. Pembatasan pembahasan laporan ini hanya pada disiplin ilmu arsitektur dan 

rumah pengrajin gerabah, untuk displin ilmu yang lainsebatas sebagai 

pendukung, yang dibahas secara garis besar yang diselaraskan pada tujuan 

dan sasaran. 

2. Lokasi atau site adalah Kampung Windan yang berada di Kelurahan 

Makamhaji. 

1.6 Metodologi Pembahasan 

Metode yang digunakan dalam pembahasan Studio Konsep Perancangan 

Arsitektur ini adalah sebagai berikut: 

1.6.1 Pengumpulan Data 

Metode yang dilakukan dengan beberapa cara untuk mendapatkan data yang 

mendukung dalam penyusunan laporan ini,antara lain sebagai berikut : 

1. Survey Instansional, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengumpulkan dan mencari arsip dan refrensi yang berkaitan dengan tema 
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2. Survey lapangan, yaitu pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung 

ke lapangan sehingga dapat diketahui kondisi ekssiting, baik permasalahan 

maupun potensi yang dapat dikembangkan di lokasi tersebut 

Studi literatur, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku, jurnal, dan hasil 

penelitian maupun tugas akhir yang memiliki keterkaitan dalam konsep yang akan 

direncanakan. 

1.6.2 Pengolahan Data 

Pengolahan Data dengan menganalisis dan mengidentifikasi data yang telah 

didapatkan dengan teori-teori yang berkaitan dan mendukung sehingga 

didapatkan hasil kesimpulan yang akan menjadi acuan konsep perencanaan. 

1.6.3 Perumusan Konsep 

Perumusan konsep dapat diperoleh dengan cara memecahkan masalah dari 

data-data yang telah dianalisa yang kemudian akan menjadi acuan Penataan 

Kampung Windan sebagai Kampung Gerabah Berbasis Wisata Halal dan 

Kreatif. 

1.7 Sistematika Pembahasan 

Pada Studio Konsep Perancangan Arsitektur akan dibahas mengenai 

Penataan dan Pengembangan Kampung Windan sebagai Kampung Wisata 

Gerabah Kretif Berbasis Wisata Halal, yaitu: 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang yang akan dijadikan sebagai 

dasar pemikiran dirancangnya Penataan Kampung Windan 

sebagai Kampung Gerabah Berbasis Wisata Halal dan Kreatif, 

perumusan masalah, sasaran dan tujuan, lingkup pembahasan, 

serta motode san sistematika yang digunakan dalam 

pemabahasan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang tinjauan literatur dan studi-studi terkait 

mengenai substansi materi, metode perancangan yang 

digunakan, elemen perancangan yang terkait. 
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BAB 

III 

: GAMBARAN UMUM LOKASI PERENCANAAN 

Berisi tentang tinjauan lokasi perencanaan, kondisi 

eksisting,aspek fisik dan aspek non fisik, dan peraturan 

pemerintah mengenai perencanaan tata ruang wilayah di 

Sukoharjo. 

BAB 

IV 

: ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP 

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Berisikan tentang analisa pendekatan serta konsep 

perencanaan dan perancangan yang meliputi analisa dan 

konsep site, analisa dan tata masa, analisa dan konsep ruang, 

bentuk fasad atau tampilan luar, serta utilitas 

 

 

 


