
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pengertian Judul

Judul laporan Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (DP3A)

adalah Pusat Kerajinan Kain Tenun Ikat Sumba di Tambolaka, Sumba

Barat Daya.

Arti Kata

Pusat : Tempat yang memiliki letak di bagian tengah dan

menjadi  titik fokus dalam sebuah kegiatan maupun

aktivitas. Secara umum ini bisa diartikan sebagai suatu

pemusatan kegiatan yang di dalamnya mencakup

pengertian hal yang dominan terhadap hal di sekitarnya

yang memiliki potensi dari macam-macam pola yang

sejenis (KBBI, 2018).

Kerajinan : Merupakan hasil seni karya yang dihasilkan dari

keterampilan tangan seseorang yang memiliki beraneka

bentuk dan warna (Wikipedia, 2018).

Kain Tenun Ikat : Merupakan kain yang ditenun menggunakan alat

tradisional secara memanjang dan melintang dari helaian

benang pakan dan lungsin yang sebelumnya diikat dan

dicelupkan pada pewarna alami (Wikipedia, 2018).

Sumba : Salah satu pulau yang berada di provinsi Nusa

Tenggara Timur. Mempunyai luas 10.710 km² dan

terbagi menjadi 4 kabupaten (Wikipedia, 2018).

Tambolaka : Kecamatan di Sumba Barat Daya yang sekaligus

menjadi ibukota kabupaten.

Sumba Barat Daya : Sebuah Kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur

yang terbentuk dari hasil pemekaran kabupaten Sumba

Barat pada tahun 2007. Kabupaten ini berbatasan

dengan kabupaten Sumba Barat di sebelah timur, di
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sebelah utara berbatasan dengan selat Sumba, dan

samudra Hindia di sebelah barat dan selatan (Wikipedia,

2018).

Jadi pengertian dari judul Pusat Kerajinan Kain Tenun Ikat Sumba di

Tambolaka, Sumba Barat Daya adalah tempat atau wadah kegiatan bagi para

penenun kain tenun ikat Sumba yang mencakup mulai dari awal pembuatan kain

tenun ikat hingga menjual kain tenun ikat tersebut.

1.2 Latar Belakang

1.2.1 Tambolaka sebagai pintu gerbang masuk menuju pulau Sumba

Sumba Barat Daya merupakan kabupaten baru di provinsi Nusa Tenggara

Timur yang terbentuk dari hasil pemekaran kabupaten Sumba Barat pada tahun

2007. Ini berdasarkan UU No.16 Tahun 2007 yang peresmiannya pada waktu

itu dilaksanakan oleh pejabat menteri dalam negeri, Widodo A. S. pada tanggal

22 Mei 2007 (Wikipedia, 2018). Sumba Barat Daya memiliki destinasi wisata

alam yang masih asri dan cukup beragam, diantaranya danau Weekuri, Pantai

Mandorak, Pantai Watu Maladong, Pantai Mananga Aba, pantai Kawona, serta

mata air Weekelo Sawah. Selain itu ada wisata budaya yang dapat ditemui yaitu

desa adat Retenggaro, pasola Kodi, serta kerajinan kain tenun ikat.

Gambar 1 1 Sumba Barat Daya
Sumber : sumbabaratdayakab.bps.go.id

(diakses pada 08-09-2018 pukul 12.55 WIB)
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Dalam kurun waktu 11 tahun setelah pemekaran, kabupaten Sumba Barat

Daya telah melakukan pembangunan yang cukup signifikan di bidang

infrastruktur. Ini dapat dibuktikan dengan pelebaran jalan lintas pulau Sumba,

pembukaan akses jalan menuju kampung-kampung terpencil, perbaikan sarana

dan prasarana fasilitas umum seperti puskesmas, rumah sakit, bandar udara,

serta pelabuhan. Sumba Barat Daya terdiri dari sebelas kecamatan yaitu,

kecamatan Wewewa Timur, Wewewa Tengah, Wewewa Utara, Wewewa

Barat, Wewewa Selatan, Loura, Kodi, Kodi Utara, Kodi Balaghar, Kodi

Bangedo, serta kecamatan kota Tambolaka.

Kota Tambolaka merupakan ibukota dari kabupaten Sumba Barat Daya.

Sebagai salah satu gerbang masuk menuju pulau Sumba, kecamatan ini

memiliki 2 fasilitas sebagai pintu gerbang masuk yaitu bandar udara

Tambolaka dan pelabuhan Waikelo. Kecamatan ini memiliki batas wilayah

yaitu selat Sumba disebelah utara, kecamatan Kodi Utara disebelah barat,

kecamatan Loura disebelah timur, serta kecamatan Wewewa Tengah dan barat

disebelah selatan. Tambolaka terletak disepanjang pesisir pantai Waikelo

sehingga menyebabkan suhu cukup panas sekitar 35̊c.

Gambar 1 2 Kecamatan Kota Tambolaka
Sumber: www.google.co.id/maps/place/Kota+Tambolaka,+Kabupaten+Sumba+Barat+Daya,+Nusa+Tenggara
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Sebagai ibukota dari kabupaten Sumba Barat Daya, Tambolaka

mengalami pembangunan dan perkembangan yang cukup pesat. Hal ini

menarik minat para pendatang dari luar pulau yang mulai menetap di

Tambolaka. Ini berdampak positif pada kegiatan ekonomi yang ikut

terdongkrak. Kota Tambolaka sendiri memiliki letak posisi yang strategis,

selain sebagai akses masuk menuju Sumba, kecamatan ini menjadi jalur

penghubung antar kecamatan Wewewa dan Kodi. Semakin populernya wisata

alam yang ada di pulau Sumba, khususnya Sumba Barat Daya maka ini menjadi

suatu kesempatan untuk memperkenalkan lebih jauh salah satu oleh-oleh

kerajinan khas Sumba yaitu kain tenun ikat kepada wisatawan yang datang

berkunjung. Dengan lokasi geografisnya yang strategis, ini menjadi potensi

umtuk mengembangkan kerajinan kain tenun ikat Sumba di kota Tambolaka.

1.2.2 Kain Tenun Ikat Sebagai Identitas Sekaligus Sumber Ekonomi

Kain tenun ikat merupakan salah satu peninggalan nenek moyang yang

masih tetap lestari keberadaanya. Kain tenun ikat sudah sangat melekat pada

masyarakat Sumba dalam kehidupan sehari-hari. Setiap suku yang ada di

Sumba memiliki ciri khas dan beragam motif pada masing-masing pada kain

tenun ikatnya. Ada yang bermotif polos, berwarna-warni, tumbuhan, hewan,

dan manusia. Motif manusia, tumbuhan, dan hewan kebanyakan di gunakan

oleh suku-suku yang ada di Sumba Timur, sedangkan Sumba Barat, dan Sumba

Barat Daya lebih dominan menggunakan motif polos, simetris, dan berwarna.

Kain tenun ikat biasanya dipakai baik oleh perempuan maupun laki-laki.

Namun bagi perempuan sumba mereka hanya menggunakan 1 jenis. Sedangkan

bagi pria sumba, mereka menggunakan 3 jenis kain tenun ikat. Walaupun

memiliki fungsi yang sama, namun penamaan jenis kain tenun yang biasa

digunakan berbeda antara di Sumba Timur dengan di Sumba Barat dan Sumba

Barat Daya.
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Kain tenun ikat memiliki banyak sekali fungsi dalam kehidupan

masyarakat sumba, diantaranya yaitu :

1. sebagai busana untuk penggunaan sehari-hari.

2. sebagai busana saat pelaksanaan tarian adat maupun upacara adat.

3. sebagai belis atau mas kawin dalam perkawinan.

4. sebagai pemberian pada saat acara kedukaan atau kematian

5. sebagai bentuk penghargaan bagi tamu yang datang

Kain tenun ikat biasanya dikerjakan oleh wanita-wanita Sumba, baik itu

yang muda maupun yang sudah berumur. Pengerjaan kain tenun ikat biasanya

dikerjakan pada saat santai ataupun selepas sekolah maupun setelah pulang dari

kebun atau sawah. Namun  ada juga sebagian wanita Sumba yang lebih

memprioritaskan membuat kain tenun ikat. Sehingga ketika urusan rumah dan

dapur dirasa telah beres, maka akan segera melanjutkan pembuatan kain tenun

ikat.

Hasil dari penjualan kain tenun ikat dapat membantu perekonomian

masyarakat khususnya yang berasal dari kampung terpencil. Namun akses

perjalanan kadang menjadi kendala untuk menjual kerajinan kain tenun ikat,

karena letak kampung adat yang jauh masuk menuju ke pasar. Sedangkan bagi

sebagian orang akan malas untuk membeli secara langsung kain tenun ikat di

kampung adat karena medan yang berat.

Berangkat dari permasalahan tersebut  diharapkan dengan adanya

pembuatan pusat kerajinan kain tenun ikat Sumba di kota Tambolak mampu

memberikan solusi yang baik untuk menyelesaikan masalah dan kendala terkait

sulitnya memasarkan kain tenun ikat dari kampung adat. Ini sekaligus dapat

juga membantu mengenalkan produk kerajinan budaya kain tenun ikat pada

wisatawan yang datang ke pulua Sumba, khususnya kabupaten Sumba Barat

Daya. Dan dapat menjadi salah satu destinasi wisata baru di Sumba Barat Daya

yang mengedukasi bagi masyarakat.
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1.3 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan

beberapa permasalahan dalam penulisan dengan memunculkan  pertanyaan sebagai

berikut:

1. Bagaimana penentuan lokasi yang tepat sebagai site perencanaan Pusat

Kerajinan Kain Tenun Ikat di Tambolaka ?

2. Bagaimana menyediakan dan merencanakan sebuah Pusat Kerajinan Kain

Tenun Ikat yang dapat meningkatkan pendapatan ekonomi serta sebagai wisata

edukasi ?

1.4 Tujuan dan Sasaran

1.4.1 Tujuan

Tujuan dari perancangan pusat kerajinan kain tenun ikat Sumba di

Tambolaka adalah sebagai wadah untuk pembuatan dari awal sampai akhir kain

tenun dan juga menampung kain-kain tenun ikat yang berasal dari kampung

adat dan memasarkannya pada masyarakat umum maupun pada wisatawan

yang datang.

1.4.2 Sasaran

Menjadikan kota Tambolaka Sumba Barat Daya sebagai pusat percontohan

pengembangan dan pelestarian kerajinan kain tenun ikat Sumba yang

berlandaskan 3 aspek, yaitu ekonomi, wisata, serta edukasi.

1.5 Lingkup Pembahasan

Penyusunan Studio Konsep Perancangan Arsitektur (SKPA) ini mempunyai

lingkup pembahasan yang dibatasi oleh beberapa hal agar sesuai dengan tujuan

yang ingin dicapai, antar lain sebagai berikut :

1. Pembahasan hanya meliputi disiplin ilmu arsitektur, sedangkan disiplin ilmu

lain hanya sebatas pendukung

2. Perencanaan pusat kerajinan kain tenun ikat Sumba di Tambolaka yang dapat

membawa implikasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat

3. Lokasi perencanaan dibatasi hanya berada di daerah kota Tambolaka

4. Desain tata masa bangunan, landscape site dan fasilitas pendukung
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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

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

3. 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 perencanaan

dan perancangan Pusat Kain Tenun Ikat Sumba di Tambolaka.

1.7 Sistematika Pembahasan

Pada Studio Konsep Perancangan Arsitektur akan dibahas mengenai Pusat

Kerajinan Kain Tenun Ikat Sumba dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang yang akan dijadikan sebagai dasar

pemikiran dirancangnya Pusat Kerajinan Kain Tenun Ikat Sumba di

Tambolaka, perumusan masalah, sasaran dan tujuan, lingkup

pembahasan, serta motode san sistematika yang digunakan dalam

pemabahasan.
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang tinjauan literatur dan studi-studi terkait mengenai

substansi materi, metode perancangan yang digunakan, elemen

perancangan yang terkait.

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 Surakarta.

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.

DAFTAR PUSTAKA


