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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Pengertian Judul 

Judul laporan Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

(DP3A) yang diangkat adalah “Penataan Desa Kliwonan Masaran Sragen 

Sebagai Desa Wisata Batik”. Untuk mengetahui pengertian dari judul 

tersebut, maka akan diuraikan rangkaian kata yang digunakan untuk menyusul 

judul laporan. 

1.1.1 Arti Kata 

Penataan : Proses, cara, perbuatan menata, pengaturan, 

penyusunan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

2016) 

Desa : Desa merupakan kesatuan hukum tempat 

tinggal suatu masyarakat yang berhak 

menyelenggarakan rumah tangganya sendiri 

merupakan pemerintahan terendah dibawah 

camat. 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Desa#Pengertia

n_Des a_menurut_para_ahli,2014) 

Kliwonan, Masaran, sragen : Sebuah desa Industri batik di kecamatan 

Masaran yang berada di kota Sragen di 

Propinsi Jawa Tengah yang berada di tengah 

-  tengah Pulau Jawa. 

Sebagai : Kata penghubung untuk menyatakan 

keselarasan. 

(http://www.kamusbesar.com/8508/sebagai,

2014) 

Wisata : Berpergian bersama untuk memperluas 

pengetahuan, bersenang-senang.  
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     (balai pustaka Kamus Bahasa Indonesia 1998) 

Batik : Salah satu cara pembuatan bahan pakaian. 

Selain itu batik bisa mengacu pada dua hal. 

Yang pertama adalah teknik pewarnaan kain 

dengan menggunakan malam untuk 

mencegah pewarnaan sebagiandari kain. 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Batik,2014) 

1.1.2 Arti Keseluruhan 

Dari beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan pengertian 

Penataan Desa Kliwonan Masaran Sragen Sebagai Desa Wisata Batik 

adalah Sebuah kawasan wisata dengan komoditas utamanya adalah batik 

yang berada di desa Kliwonan kecamatan Masaran Kabupaten Sragen. 

1.2 Latar Belakang 

1.2.1 Potensi Desa Kliwonan dari Segi Industri 

Dunia mode dan fashion rasanya sudah tidak asing lagi dengan batik. 

Menyebut batik, ingatan seseorang akan melayang pada secarik kain dan 

pakaian khas Indonesia Khususnya Pekalongan, Surakarta, dan Yogyakarta. 

Tiga kota itu selama ini lebih dikenal oleh para pecinta busana sebagai 

sentra penghasil batik. Namun jika ditelusuri lebih jauh, pusat-pusat 

produksi batik pun dapat ditemukan di daerah lain di Jawa Tengah. 

Kabupaten Sragen, misalnya, adalah sentra produksi batik terbesar 

setelah Pekalongan dan Surakarta. Di Sragen, terdapat dua sub sentra batik 

yakni Kecamatan Plupuh dan Masaran. Dua sub sentra tersebut memiliki 

beberapa desa penghasil batik. Letak mereka pun berdekatan, saling 

berseberangan di sisi utara dan selatan Sungai Bengawan Solo. Desa-desa 

di utara sungai adalah Jabung dan Gedongan yang masuk wilayah 

Kecamatan Plupuh. Mereka hanya berjarak sepelemparan batu dengan Desa 

Pilang, Sidodadi, dan Kliwonan. Tiga desa yang disebut terakhir terletak di 

selatan Bengawan Solo dan berada dalam wilayah Kecamatan Masaran. 
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Karena berada di pinggiran sungai atau kali dalam bahasa Jawa, industri 

batik di kawasan tersebut juga dikenal dengan sebutan Batik Girli (Pinggir 

Kali). Berdasarkan survey yang dilakukan peneliti, Di dua sub sentra batik 

tersebut terdapat 4.817 perajin batik dengan menyerap sekurangnya 7.072 

tenaga kerja. 

Sebagian besar perajin batik tinggal di Desa Kliwonan. Kuantitas 

produksi batik yang dihasilkan perajin Kliwonan pun paling besar. Oleh 

sebab itu, kawasan penghasil batik di Sragen kemudian lebih dikenal dengan 

sebutan sentra batik Kliwonan. Pemerintah Kabupaten Sragen lalu 

menetapkan sentra batik itu sebagai kawasan wisata terpadu, yang 

dinamakan Desa Wisata Batik Kliwonan. Desa 3 Kliwonan sekaligus 

diditetapkan menjadi pusat pengembangan, pelatihan, dan pemasaran batik. 

Desa wisata batik terletak 13 kilometer dari pusat kota Kabupaten 

Sragen dan telah dilengkapi dengan infrastruktur dan sarana publik yang 

memadai. Di sepanjang jalan menuju lokasi desa wisata yang terletak 4 

kilometer dari jalan besar itu, pengunjung akan disuguhi hamparan 

persawahan dan rumah penduduk yang tertata rapi. Saat tiba di desa wisata 

batik, wisatawan tidak hanya dapat berbelanja. Wisatawan juga dapat 

melihat proses pembatikan, seperti proses penjemuran, pewarnaan, 

pemberian motif, pelapisan dengan sejenis parafin, dan pembatikan. Para 

wisatawan yang berminat tinggal beberapa hari dapat menginap di rumah-

rumah penduduk yang telah disulap menjadi homestay. Perjalanan wisata 

ini dapat menyuguhkan pengalaman yang tak terlupakan. Sebab itu, 

wisatawan dapat memperoleh cukup waktu untuk belajar membatik sembari 

menikmati kehidupan warga pedesaan khas Sragen. Tidak cuma melihat 

proses pembuatan batik, wisatawan pun boleh ikut menjajal menggoreskan 

canting semacam pena untuk melukis batik keatas kain mori. Wisatawan 

juga akan dikenalkan jenis-jenis kain batik dan motif yang dituangkan pada 

kain. Jika tak keberatan untuk berbasah dan berkotor-kotor sedikit, para 

penikmat perjalanan wisata bolehlah terjun ke dalam kolam pewarnaan. 



4 
 

 
 

Bersama juru warna kain, wisatawan akan diajarkan mencelup dan 

mewarnai kain. Wisatawan juga dapat mempelajari sejarah dan asal usul 

batik di Indonesia dan lahirnya batik khas Sragen itu sendiri. 

Batik Sragen awal mulanya identik dengan batik Surakarta, terutama di 

era 80-an. Ini tak mengherankan, sebab para pionir kerajinan batik di Sragen 

umumnya pernah bekerja sebagai buruh batik di perusahaan milik juragan 

batik Surakarta. Namun kemudian, batik Sragen berhasil membentuk ciri 

khas yang berbeda dari gaya Yogyakarta dan Surakarta. Batik gaya 

Yogyakarta umumnya memiliki dasaran atau sogan putih dengan motif 

bernuansa hitam atau warna gelap. Corak Yogyakarta ini biasa disebut batik 

latar putih atau putihan. Beda lagi dengan batik gaya Surakarta, biasanya 

memiliki warna dasaran gelap dengan motif bernuansa putih. Biasa disebut 

batik latar hitam atau ireng. Batik Yogyakarta dan Surakarta juga lebih kuat 

dalam mempertahankan motif gaya kraton yang telah menjadi patokan 

baku, misalnya 4 parang, kawung, sidodrajat, sidoluhur, dan lain 

sebagainya. Batik Pekalongan yang terletak daerah pesisir utara Jawa itu 

biasanya berlatar warna cerah mencolok. Motif batik yang digoreskan 

umumnya berukuran kecil-kecil dengan jarak yang rapat. Beda dengan batik 

Sragen. Lahirnya motif batik Sragen tidak lepas dari pengaruh karakter 

masyarakat Sragen yang pada dasarnya terbuka dan blak-blakan dalam 

mengekspresikan isi hati. Batik Sragen lebih kaya dengan ornamen flora 

dan fauna. Ada kalanya dikombinasi dengan motif baku. Jadilah, motif 

tumbuhan atau hewan yang disusupi motif baku seperti parang, sidoluhur, 

dan lain sebagainya. Belakangan ini beberapa perajin mulai mencoba 

menelurkan motif baru yang isinya merekam aktivitas keseharian 

masyarakat. Guratan motif batik Sragen dewasa ini cenderung menyiratkan 

makna secara tegas. Jauh lebih lugas ketimbang corak Yogyakarta dan 

Surakarta. 

Di desa wisata batik Kliwonan, wisatawan dapat dengan mudah 

membedakan batik Sragen dengan motif batik dari daerah lainnya. Para 
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perajin batik di Kliwonan biasa menuangkan karyanya ke berbagai jenis 

kain dengan berbagai teknik produksi. Jenis kain yang digunakan antara lain 

sutera yang ditenun dengan mesin maupun manual, katun, dan primisma. 

Perajin di Sragen umumnya memproduksi batik dengan teknik tulis, cap, 

printing, dan kombinasinya. Namun, sebagian besar perajin masih 

mempertahankan teknik tulis di atas kain primisma. Teknik tradisional ini 

menunjukkan kemampuan luar biasa batik tulis Sragen dalam bertahan di 

era modern ini. Masih dipegangnya cara tradisional para pembatik di 

kawasan Kliwonan ini merupakan eksotisme yang langka dijumpai. Inilah 

daya tarik desa wisata batik Kliwonan. Soal daya saing batik Sragen 

memang tidak kalah dengan sentra batik lainya. Walaupun berupa industri 

rumahan dan berlokasi di pedesaan, kapasitas produksi batik yang 

dihasilkan tidak bisa dianggap enteng. Lihat saja, produksi batik jenis katun 

yang dihasilkan pada 2005 mampu menembus angka 50.000 potong, 

sementara batik jenis sutera dari alat tenun bukan mesin mencapai 365.000 

potong. Tak mengherankan apabila Sragen mampu membayang-bayangi 

Pekalongan dan Surakarta sebagai daerah produsen batik.Selain itu 

masyarakat sentra batik Girli itu dikenal sebagai komunitas yang religius. 

Mereka juga dikenal ramah, sopan, dan terbuka terhadap tamu. Ajaran Islam 

-agama mayoritas penduduk sentra batik Girli untuk memuliakan tamu yang 

disampaikan turun temurun oleh pendahulu mereka benar-benar dipegang 

teguh. Bahkan, jika beruntung, wisatawan akan menjumpai sambutan yang 

unik yaitu hidangan daging ayam yang digoreng utuh. Tradisi ini merupakan 

simbol penghormatan dan ucapan selamat datang kepada para tamu atau 

orang asing yang dinilai bermaksud baik. 

Di Kecamatan Masaran sebagian besar perajin batik tinggal di desa 

Kliwonan. Kuantitas produksi batik yang dihasilkan perajin Kliwonan pun 

paling besar. Oleh sebab itu, kawasan penghasil batik di Sragen kemudian 

lebih dikenal dengan sebutan sentra batik Kliwonan. Batik di desa Kliwonan 

tidak hanya di kota-kota besar seperti : Jakarta Surabaya dan luar pulau jawa 
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saja akan tetapi sudah menembus pasar internasional seperti : Jepang, Swiss 

dan Benua Afrika.  

Hal inilah yang menjadi pertimbangan bagi penulis yang mengangkat 

potensi desa  

Kliwonan sebagai Seminar Penelitian yang kemudian dilanjutkan ke DP3A. 

1.2.2 Perkembangan di Desa Kliwonan 

Di Desa Kliwonan, wisatawan dapat dengan mudah membedakan batik 

Sragen dengan motif batik dari daerah lainnya. Para perajin batik di 

Kliwonan biasa menuangkan karyanya ke berbagai jenis kain dengan 

berbagai teknik produksi. Jenis kain yang digunakan antara lain sutera yang 

ditenun dengan mesin maupun manual, katun, dan primisma. Perajin di 

Sragen umumnya memproduksi batik dengan teknik tulis, cap, printing, dan 

kombinasinya. Namun, sebagian besar perajin masih mempertahankan 

teknik tulis di atas kain primisma. Teknik tradisional ini menunjukkan 

kemampuan luar biasa batik tulis Sragen dalam bertahan di era modern ini. 

Masih dipegangnya cara tradisional para pembatik di kawasan Kliwonan ini 

merupakan eksotisme yang langka dijumpai. Inilah daya tarik desa wisata 

batik Kliwonan. Soal daya saing batik Sragen memang tidak kalah dengan 

sentra batik lainya. Walaupun berupa industri rumahan dan berlokasi di 

pedesaan, kapasitas produksi batik yang dihasilkan tidak bisa dianggap 

enteng. Lihat saja, produksi batik jenis katun yang dihasilkan pada 2005 

mampu menembus angka 50.000 potong, sementara batik jenis sutera dari 

alat tenun bukan mesin mencapai 365.000 potong. Tak mengherankan 

apabila Sragen mampu membayang bayangi Pekalongan dan Surakarta 

sebagai daerah produsen batik.Selain itu masyarakat sentra batik Girli itu 

dikenal sebagai komunitas yang religius. Mereka juga dikenal ramah, sopan, 

dan terbuka terhadap tamu. Ajaran Islam -agama mayoritas penduduk sentra 

batik Girli untuk memuliakan tamu yang disampaikan turun temurun oleh 

pendahulu mereka benar-benar dipegang teguh. Bahkan, jika beruntung, 

wisatawan akan menjumpai sambutan yang unik yaitu hidangan daging 



7 
 

 
 

ayam yang digoreng utuh. Tradisi ini merupakan simbol penghormatan dan 

ucapan selamat datang kepada para tamu atau orang asing yang dinilai 

bermaksud baik.  

Merujuk pada pengembangan desa wisata bertema kreatif, wilayah 

Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dikenal sebagai wilayah penghasil kain 

batik terluas ke-dua di Kota Solo setelah Laweyan. Selain itu, jumlah 

pengrajin batik di Kabupaten Sragen terbilang cukup kuat sebagai pemasok 

utama permintaan kain batik di Kota Solo. Meskipun demikian produksi 

kain batik Kabupaten Sragen juga didistribusikan ke pelbagai wilayah Jawa 

Tengah bahkan ke luar Pulau Jawa. Memang secara keseluruhan batik khas 

Sragen belum kuat menciptakan brand batik sendiri, namun hal ini tidak 

menyurutkan animo masyarakat Sragen untuk giat mempromosikan batik 

ciri khas wilayahnya (Sragen, 2016). Salah satu langkah yang telah 

ditempuh pemerintah Kabupaten Sragen, yaitu dengan mengenalkan budaya 

serta atraksi kekhasan desa dengan dibentuknya kawasan desa wisata batik. 

Kawasan desa wisata batik ini tersebar dalam dua kecamatan besar di 

Kabupaten Sragen, yaitu di Kecamatan Masaran dan Kecamatan Plupuh. Di 

Kecamatan Masaran wilayah yang telah dikukuhkan menjadi desa wisata 

batik yaitu Desa Kliwonan. Disisi lain, diperlukan penataan kawasan serta 

penyediaan fasilitas yang memadai untuk para wisatawan yang datang dan 

masih banyak kekuarangan fasilitas untuk wisatawan yang datang. 

1.3 Rumusan Permasalahan 

Permasalahannya adalah belum siapnya desa kliwonan sebagai desa wisata 

batik dikarenakan belum adanya sarana prasarana untuk wisatawan. 

1.4 Tujuan dan Sasaran 

1.4.1 Tujuan 

Adapun tujuannya adalah menata kawasan desa kliwonan sebagai sentra 

industri batik berbasis wisata. 
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1.4.2 Sasaran 

Menjadikan kawasan batik Sragen sebagai desa wisata kreatif. 

1.5 Batasan dan Lingkup Pembahasan 

1.5.1 Batasan 

Adapun batasan penyusunan laporan ini adalah : 

1) Menjadikan Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Sragen ini 

menjadi salah satu wisata desa sentra indutri batik di Kabupaten 

Sragen. 

2) Pengaturan zoning pada kawasan. 

3) Adanya keterbatasan waktu dan literatur, maka hasil wawancara dan 

asumsi dipergunakan juga sebagai pegangan dalam penulisan ini. 

4) Berpedoman pada tujuan akhir yang ingin dicapai, maka pembahasan 

dibatasi pada masalah-masalah dalam lingkup disiplin arsitektur. 

5) Hal-hal diluar lingkup disiplin arsitektur, bila dianggap mendasari 

dan menentukan faktor-faktor perancangan, akan diusahakan dibahas 

dengan asumsiasumsi, hipotesa dan logika sederhana, sesuai dengan 

kemampuan yang ada. 

1.5.2 Lingkup Pembahasan 

1) Ruang Lingkup Wilayah 

Wilayah perencanaan penyusunan laporan Dasar Program Perencanaan 

dan Perancangan Arsitektur meliputi kawasan dukuh Kliwonan dan 

Kuyang, Kecamatan Masaran, Sragen salah satu sentra industri batik di 

wilayah kabupaten Sragen. Batasan yang lebih jelas dari wilayah 

perencanaan ditentukan berdasarkan kondisi fisik dan lingkungan yang 

berpotensi.  

Adapun kawasan tersebut berupa desa wisata batik dimana para perajin 

batik di Kliwonan ini biasa menuangkan karyanya ke berbagai jenis kain 

dengan berbagai teknik produksi. Jenis kain yang digunakan antara lain 

sutera yang ditenun dengan mesin maupun manual, katun, dan primisma. 
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Perajin di Sragen umumnya memproduksi batik dengan teknik tulis, cap, 

printing, dan kombinasinya. Namun, sebagian besar perajin masih 

mempertahankan teknik tulis di atas kain primisma. Teknik tradisional ini 

menunjukkan kemampuan luar biasa batik tulis Sragen dalam bertahan di 

era modern ini. Masih dipegangnya cara tradisional para pembatik di 

kawasan Kliwonan ini merupakan eksotisme yang langka dijumpai. Inilah 

daya tarik desa wisata batik Kliwonan. 

 

 

2) Ruang Lingkup Materi 

 Materi yang dibahas pada laporan ini adalah tentang :  

1) Perencanaan kawasan batik Sragen sebagai Desa wisata kreatif 

2) Perencanaan fasilitas bagi wisatawan  

1.6 Keluaran / Output 

Adapun keluaran/output dari laporan ini yaitu :  

1) Pengaturan zona dan pemanfaatan ruang kawasan sentra industri batik di 

desa Kliwonan, kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen.  

2) Pengaturan ruang publik pada kawasan desa wisata batik. 
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1.7 Metode Pengumpulan Data 

1) Studi Literatur yang memiliki keterkaitan dengan perencanaan kawasan 

wisata  

2) Studi Observasi  

3) Wawancara dengan penduduk setempat dan instansi-instansi terkait.   

4) Analisis data dengan metode diskriktif yaitu menganalisis data yang terkait 

dengan permasalahan yang timbul kemudian di dapatkan dasar-dasar untuk 

menyusun konsep perencanaan dan perancangan kawasan kerajinan batik 

sebagai tujuan wisata. 

1.8 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan penyusunan laporan Dasar Program Perencanaan 

dan Perancangan Arsitektur (DP3A) meliputi : 

BAB I  : Pendahuluan 

Bab pendahuluan ini berisikan tentang latar belakang, rumusan 

permasalahan, tujuan dan sasaran, batasan dan lingkup 

pembahasan, keuaran/output, metodologi pembahasan.  

BAB II  : Tinjauan Pustaka  

Bab ini berisikan tentang tinjauan literatur dan studi-studi terkait 

mengenai substansi materi, metode perancangan yang digunakan, 

elemen perancangan yang terkait.  

BAB III  : Tinjauan Desa Wisata  

Bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi perencanaan serta 

aspek-aspek terkait yang mempengaruhi pola perencanan tata 

ruang seperti aspek fisik, aspek aktivitas, aspek ekonomi, serta 

aspek pengelolaan kebijakan pembangunan.   

BAB IV : Analisa Pendekatan Serta Konsep Perencanaan dan 

Perancangan  

Bab ini berisi tentang gagasan perencanaan, analisa dan konsep 

site, analisa dan konsep arsitektur, analisa dan konsep utilitas, 

analisa dan konsep struktur, analisa dan konsep pengkondisian 

ruang.


