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ABSTRAK 

Kampung adalah suatu daerah, dimana terdapat beberapa rumah atau keluarga yang 

bertempat tinggal disana atau daerah tempat tinggal warga menengah ke bawah di 

daerah kota. Kampung batik bisa diartikan sebuah kampung yang bisa 

memproduksi atau menghasilkan sebuah batik. Kampung Bakdalem adalah satu 

kampung di Desa Sukosari, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar yang 

mayoritas masyarakatnya adalah pengrajin batik canting. Beberapa puluh tahun 

yang lalu sudah dilewati masyarakat sebagai pengrajin batik, namun masyarakat 

hanya mampu menjadi pembatik tanpa bisa memproduksi sendiri. Mereka masih 

belum mempunyai modal dan kemampuan dalam pengolahannya. Dalam sistem 

pembatikan dikampung batik tersebut, masyarakat membatik lalu di olah oleh 

juragan (masyarakat menyebutnya) kemudian masyarakat kampung 

menjualnya.selain potensi tersebut masyarakat juga ada yang menjadi penjahit 

konveksi dan pembuat tempe kedelai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pengumpulan data dengan cara datang langsung ke lokasi kampung dan 

study literature untuk mendapatkan data- data yang lainnya. Dengan hal tersebut 

penulis berencana mengembangkan kampung tersebut menjadi wisata kampung 

batik canting yang nantinya diharapkan akan menjadi kampung wisata yang kreatif, 

edukatifdan rekreatif. 

Kata kunci : pengembangan, kampung, batik canting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Kampung is an area, where there are several houses or families that reside there or 

the area where the middle and lower class residents live in urban areas. Kampung 

batik can be interpreted as a village that can produce or produce a batik. Bakdalem 

Village is a village in Sukosari Village, Jumantono District, Karanganyar Regency, 

the majority of which are canting batik artisans. Several decades ago the community 

had passed by as batik artisans, but the community was only able to become a batik 

without being able to produce their own. They still do not have the capital and 

ability to process it. In the batik system in the batik village, the people make batik 

and then process it by the skipper (the people call it) and then the villagers sell it. 

Besides this potential, some people become convection tailors and soybean tempe 

makers. The method used in this research is data collection by coming directly to 

the location of the village and study literature to get other data. With this the author 

plans to develop the village into a tourist village of batik canting which later is 

expected to become a creative, educative and creative tourist village.  

 

 

Keywords: development, village, batik canting. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Deskripsi (Pengertian Judul) 

1.1.1 Judul 

Perencanaan Pengembangan Wisata  Kampung Batik Canting di 

Bakdalem Kabupaten Karanganyar 

1.1.2 Pengertian judul 

Perencanaan :pemilihan alternative atau pengalokasian berbagai sumber 

daya yang tersedi (Soekartawi, 2000) a 

Pengembangan :proses   menterjemahkan   atau   menjabarkan   spesifikasi   

rancangan   kedalam  bentuk  fitur  fisik . Seels  &  Richey 

(Sumarno, 2012) 

Wisata :suatu kegiatan yang bersifat bersenang- senang (leisure) 

yang ditandai dengan mengeluarkan uang atau melakukan 

kegiatan yang sifatnya konsumtif (Heriawan, 2012) 

Kampung :suatu daerah, dimana terdapat beberapa rumah atau keluarga 

yang bertempat tinggal disana atau daerah tempat tinggal 

warga menengah ke bawah di daerah kota. 

Batik :seni melukis diatas kain dengan mecampurkan 

keberagaman warna. (Yusril, 2016) 

Canting :alat yang dipakai untuk memindahkan atau mengambil 

cairan yang khas digunakan untuk membuat batik tulis, 

kerajinan khas Indonesia. 

Bakdalem :sebuah kampung yang berada di Desa Sukosari, Kecamatan 

Jumantono Kabupaten Karanganyar. 

Karanganyar  :sebuah nama Kabupaten yang berada di Jawa Tengah 

Indonesia. 

1.1.3 Pengertian Keseluruhan Judul 

Upaya untuk mengembangkan kegiatan dan penghasilan masyarakat di 

Kampung Bakdalem dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masyarakat 

maupun alam sekitar kampung yang masih memiliki keaslian dan keasrian. 

1.2 Latar Belakang 



 

 

Kabupaten Karanganyar adalah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yang 

luas wilayahnya mencapai 775,44 km² dan penduduk 896.991 jiwa (2017) 

dengan sebaran 209 jiwa/km². Di Kabupaten Karanganyar ini pula terletak 

kawasan wisata pegunungan yang sangat populer di Indonesia yakni 

Tawangmangu, dengan objek wisata unggulannya adalah Air Terjun Grojogan 

Sewu. Kawasan wisata ini terletak di dataran tinggi dekat puncak Gunung Lawu 

ke arah perbatasan Provinsi Jawa Tengah dengan Jawa Timur, tepatnya 

Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Magetan (Provinsi Jawa Timur). 

Terdapat pula bumi perkemahan di lereng gunung Lawu dan bersebelahan 

dengan objek wisata Tawangmangu yaitu Bumi Perkemahan Camping Lawu 

Resort dan Sekipan. 

 Selain potensi alam tersebut salah satu kampug di Kabupaten Karanganyar 

juga memiliki potensi yaitu pengrajin batik canting yang belum terjamah oleh 

masyarakat luas, yaitu kampung Bakdalem yang berada di Desa Sukosari, 

Kecamatan Jumantono. Kampung Bakdalem adalah salah satu kampung yang 

masyarakatnya memiliki potensi sebagai pengrajin batik canting, dimana 

masyarakat sejak puluhan tahun lalu bekerja sebagai pengrajin batik. Mereka 

membatik dari kain orang lain dan membatiknya dirumah, setelah selesai 

membatik mereka mengembalikan batiknya untuk diolah pemilik kain. Setelah 

menjadi kain batik yang utuh dan selesai masyarakat ada yang menjualnya ada 

juga yang tidak ikut menjual. Selain potensi tersebut kampung Bakdalem juga 

menjadi salah satu kampung yang mayoritas warganya bekerja sebagai penjahit 

konveksi dan pembuat tempe. Dengan adanya potensi utama yaitu membatik 

canting yang dari puluhan tahun masih belum bisa berkembang dan 

menghasilkan sesuai keinginan masyarakat, dengan hal tersebut perlu adanya 

pengembangan potensi sebagai kawasan wisata kampung batik canting. 

Dengan adanya hal tersebut membantu msyarakat untuk mengembangkan 

potensinya, menyalurkan potensinya serta memperbaiki ekonomi masyarakat. 

Selain potensi batik canting, adanya potensi penjahit konveksi juga menjadi 

pendukung untuk menjadikan kampung batik. Selain itu, potensi pembuatan 

tempe juga bisa dijadikan daya Tarik lain selain membatik di kampung tersebut. 

Maka dari itu perlu adanya pengembangan kampung batik canting di Bakdalem 

menjadi wisata kampung batik canting di salah satu Kabupaten Karanganyar. 

Hal tersebut akan menjadi daya Tarik wisatawan yang berkunjung di Kabupaten 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tawangmangu,_Karanganyar
https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Lawu
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Magetan
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Jawa_Timur


 

Karanganyar dan salah satu aset Kabupaten Karanganyar dengan wisata 

kampung batik canting yang kreatif, edukatif dan rekreatif.  

1.2.1 Sejarah Kampung Bakdalem 

Kampung Bakdalem adalah salah satu kampung yang berada di Desa 

Sukosari, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar. Kecamatan 

jumantono merupakan kecamatan yang jaman dahulu memiliki tanah yang 

gersang, hal itu menjadikan ibu- ibu di kampung Bakdalem memilih bekerja 

sebagai buruh batik canting. Hal itu dilakukan mereka karena bekerja di sawah 

dan kebun sangatlah berat pada jaman dulu. Dengan keadaan tanah yang 

gersang menjadikan masyarakat menjadi buruh batik canting guna mencukupi 

kebutuhan hidupnya. Namun keadaan berbeda dengan sekarang berkat gerakan 

konservasi tanah dan air, Jumantono menjadi tempat berlahan cukup subur 

sehingga bisa ditanami palawija dan buah-buahan. Bahkan, saat ini, mata 

pencaharian terbesar adalah petani. Hal ini bisa dibuktikan dengan 

pemandangan alam yang kebanyakan berupa persawahan dan perkebunan. 

Monument Tanah Kritis menjadi salah satu bukti pernah kegersangan tanah di 

Kecamatan Jumantono, salah satunya di kampung Bakdalem. Monumen Tanah 

Kritis terletak di Desa Sukosari, Jumantono. Monumen ini dibangun untuk 

mengenang keadaan tanah di Jumantono yang pernah menjadi lahan kritis. Itu 

terjadi jauh sebelum konservasi tanah dan air berhasil mengembalikan 

kesuburan tanah daerah gersang tersebut. Keadaan tersebut menjadikan 

masyarakat Bakdalem khususnya memiliki potensi sebagai pembatik canting. 

Kegiatan membatik sudah berpuluh- puluh tahun yang lalu, dengan keadaan 

yang masih sama yaitu hanya sebagai pembatik tanpa bisa mengembangkan 

menjadi pakaian. Masyarakat hanya menjualnya sebagai jarik batik dengan 

berbagai varian harga yang ditentukan dari kerumitan pola batik, serta 

pembuatannya. Selain membatik mayoritas masyarakat berkegiatan berkebun 

dan kesawah, mereka ada yang hanya sebagai  buruh tani namun kebanyakan 

dari mereka memiliki tanah untuk ditanami sendiri.  

1.2.2 Potensi Kampung Bakdalem 

Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan 

menuliskan atau menerakan malam pada kain itu, kemudian pengolahannya 

diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Batik adalah kerajinan 



 

 

yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia 

khususnya jawa sejak lama 

Canting adalah alat yang dipakai untuk memindahkan atau mengambil 

cairan yang khas digunakan untuk membuat batik tulis, kerajinan khas 

Indonesia. Canting tradisional untuk membatik adalah alat kecil yang terbuat 

dari tembaga dan bamboo sebagai pegangannya. Canting dipakai untuk 

menuliskan pola batik dengan cairan malam. 

Tradisi membatik pada mulanya merupakan tradisi yang turun temurun, 

sehingga kadang kala suatu motif dapat dikenali berasal dari batik keluarga 

tertentu. Beberapa motif batik dapat menunjukkan status seseorang. Semenjak 

industrialisasi dan globalisasi, yang memperkenalkan teknik otomatisasi, batik 

jenis baru muncul dikenal dengan batik cap dan batik cetak. Sementara batik 

tradisional yang diproduksi dengan teknik tulisan tangan penggunakan canting 

dan malam disebut batik tulis.  

Desa Bakdalem adalah salah satu kampong yang berada di Kabupaten 

Karanganyar. Desa Bakdalem merupakan kampong yang terkenal dengan 

kampong yang berada di tengah- tengah persawahan. Sehingga untuk menuju 

pemukiman warga desa Bakdalem melewati sawah- sawah. Jalan utama untuk 

masuk desa Bakdalem sendiri ada di jalan provinsi yaitu jl. Sugihan- 

karanganyar.  

Tabel 1: Potensi Kampung Bakdalem 

No Potensi Kelebihan Kekurangan 

1 Batik 

Canting 

1. Sebagai salah satu upaya 

mempertahankan 

kebudayaan batik 

2. Sebagai pekerjaan 

sampingan maupun 

pokok simbah- simbah 

dan ibu rumah tangga di 

Desa Bakdalem 

3. Bisa menjadi sumber 

ilmu untuk masyarakat 

yang ingin belajar 

membatik 

1. Masyarakat tidak 

berkembang hanya 

membatik  

2. Masyarakat belum bisa 

menghasilkan produk yang 

berupa pakaian dan 

lainnya 

3. Ketidaksediaan modal  

4. Gaji yang terlalu kecil, 

sehingga tidak banyak 

yang melanjutkan kegiatan 

membatik canting 

2 Alam  1. Kondisi alam yang masih 

asri dan indah 

1. Masyarakat tidak bisa 

mengembangkan potensi 



 

2. Bisa digunakan untuk 

kegiatan pembibitan, 

yang biasanya dilakukan 

oleh mahasiswa 

pertanian yang menyewa 

tanah di Desa Bakdalem 

3. Pertanian menjadi mata 

pencaharian yang tidak 

bisa ditinggalkan oleh 

masyarakat  

 

alam yang bisa digunakan 

sebagai pembibitan 

2. Masyarakat hanya 

menerima uang sewa tanpa 

ikut serta dalam kegiatan 

pembibitan  

3. Penghasilan yang tidak 

terlalu besar, karena 

biasanya mereka tidak 

menjual hasil panennya. 

Hanya digunakan untuk 

kebutuhan hidup 

masyarakat sendiri 

3 Sungai  1. Sungai yang bersih dan 

tidak banyak digunakan 

aktifitas bisa 

dimanfaatkan untuk 

kegiatan air 

1. Susah dijangkau karena 

sungainya berada dibawah 

dan sedikit jauh dari 

permukiman warga 

 4 Konveksi  1. Banyak yang menjadi 

penjahit konveksi yang 

seharusnya bisa menjadi 

partner pembatik canting 

2. Mereka menghasilkan 

banyak produk yang bisa 

dijual  

1. Mereka hanya sebagai 

buruh dengan penghasilan 

yang sedikit  

 

5 Pembuat 

tempe 

1. Masyarakat ada yang 

membuat temped an 

dijual untuk masyarakat 

sekitar 

1. Semakin kesini semakin 

sedikit yang menjadi 

pembuat tempe 

 

 

Sumber : Analisis Penulis 2020 

Batik canting di Desa Bakdalem ini sudah sejak puluhan tahun yang lalu 

dilakukan oleh masyarakat Desa Sukosari. Berikut adalah kegiatan membatik 

masyarakat Bakdalem. Batik canting menjadi salah satu kegiatan yang dijadikan 

pekerjaan oleh masyarakat Bakdalem, Desa Sukosari, Kecamatan Jumantono, 

Kabupaten Karanganyar. Mereka kebanyakan yang membatik adalah simbah- 

simbah dan ibu- ibu yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau bekerja di luar rumah. 

Ada juga yang membatik setelah bekerja di kebun atau sawah.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1:Kegiatan Batik Canting Masyarakat Bakdalem 

Sumber : Penulis 2020 

 

Kegiatan pada gambar 1 adalah kegiatan membatik canting oleh masyarakat 

kampung Bakdalem, mereka para pengrajin  membuat pola dan menggambarnya 

sendiri lalu membatiknya dengan canting dan malam. Adapula yang sudah diberi 

pola sehingga masyarakat tinggal memberi batik canting dengan malam. Selain 

potensi tersebut, masyarakat Desa Sukosari juga menjadi buruh konveksi, seperti 

membuat daster, mukenah, baju dan lainnya. Dengan potensi masyarakat sebagai 

buruh jahit memiliki keuntungan lebih jika mampu bekerja sama dengan buruh 

batik canting. 

 

 

 

 

 

Gambar 2: Motif  Batik Truntum 

Sumber : (http://cet.co.id/motif-batik-solo-yang-paling-populer/) 

 

 

 

 

 

Gambar 3: Motif  Batik Sidomukti 

Sumber : http://cet.co.id/motif-batik-solo-yang-paling-populer/ 

 

 

 

 

http://cet.co.id/motif-batik-solo-yang-paling-populer/


 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4: Motif  Batik Satrio Manah 

Sumber : http://cet.co.id/motif-batik-solo-yang-paling-populer/ 

Gambar 2,3 dan 4 merupakan motif batik yang sering di batik oleh warga 

kampung Bakdalem, dengan alasan dipasaran sangat banyak diminati dengan 

menghasilkan upah cukup. 

Keadaan alam, dimana alam diperkampungan yang masih asri dan indah bisa 

dijadikan wisata edukasi untuk anak- anak. Hampir semua warga memiliki tanah 

persawahan. Sehingga meskipun mereka bekerja sebagai PNS, TNI ataupun yang 

lainnya setiap hari libur maupun pulang kerja menyempatkan waktunya untuk pergi 

kesawah, sekedar melihat keadaan tanaman 

 

 

 

 

Gambar 5: Kondisi Alam Desa Bakdalem 

Sumber : Penulis 2020 

Dengan potensi alam pada gambar 2 diatas adalah sebuah potensi alam yang 

dimiliki kampung Bakdalem, Desa Sukosari. Dengan adanya hal tersebut penulis 

berencana untuk mengembangkannya menjadi desa wisata batik canting dan wisata 

alam. 

 

 

 

 

http://cet.co.id/motif-batik-solo-yang-paling-populer/


 

 

 

 

 

 

Gambar 6: Kegiatan Membuat Tempe 

Sumber : Penulis 2020 

Potensi gambar 3 diatas adalah potensi masyarakat sebagai pembuat tempe. 

Dulu cukup banyak, namun seiring berjalannya waktu pembuat tempe ada yang 

meninggal tanpa ada keluarga atau anaknya yang meneruskan usaha orangtuanya 

sebagai pembut tempe. Gambar 3 diatas menunjukkan bahwa kegiatan pembuat 

tempe selain untuk dijual juga menjadi salah satu tempat kegiatan ibu-ibu maupun 

anak-anak untuk belajar membuat tempe. Hal tersebut menjadi salah satu potensi 

pendukung untuk pengembangan wisata kampung batik canting di Bakdalem 

Kabupaten Karanganyar. 

 

 

 

 

Gambar 7: Kegiatan Menjahit Konveksi 

Sumber : Penulis 2020 

Kegiatan pada gambar 4 merupakan salah satu kegiatatn masyarakat sebagai 

penjahit konveksi, namun saat penelitian kemarin hanya sedikit yang melakukan 

kegiatan tersebut karena sedang musim panen padi. Sehingga masyarakat setempat 

yang bekerja sebagai buruh konveksi lebih memilih kesawah, kegiatan menjahit 

dilakukan setetlah pulang dari sawah. 

 

 

 

 

 



 

Tabel 2: Potensi Desa Sukosari 

No Potensi Keterangan Foto 

1 Wisata 

Monumen 

Tanah Kritis 

Luas Monumen Tanah Kritis 

adalah 9.125 meter persegi. 

Diharapkan, pengunjung 

monumen dapat ingat kembali 

pentingnya pelestarian sumber 

daya alam. Manusia harus 

melakukan langkah nyata 

untuk memelihara dan 

melestarikan alam tempat dia 

bernaung. 

 

2 Pembibitan 

Tanaman 

Pembibitan ini milik 

Universitas Sebelas Maret 

yang berada di Desa Sukosari, 

Kecamatan Jumantono. 

Pembibitan ini melibatkan 

masyarakat guna menyalurkan 

ilmunya untuk masyarakat 

setempat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Ternak Ternak ayam merupakan salah 

satu ternak yang setiap dusun 

di Desa Sukosari pasti ada. 

Kegiatan ternak menjadi salah 

satu kegiatan yang dapat 

menunjang kebutuhan 

ekonomi masyarakat 

setempat. 

 

 

 

 

 

 

 4 Wisata Kebun 

Durian 

 Wisata kebun durian menjadi 

salah satu wisata yang sering 

sekali dikunjungi pecinta 

durian. Hampir seluruh desa 

yang ada di Kecamatan 

Jumantono memiliki asset 

kebun durian. 

 

 

 

5 Sendang 

Kopen 

Mata air alami yang ada di 

dusun Bakaran, Desa 

Sukosari. Sendang yang 

sekarang sudah tidak lagi 

dirawat, padahal dahulu serig 

digunakan untuk kegiatan 

 



 

 

maupun sumber mata air 

sebelum adanya konservasi 

air.  

Sumber : Analisis Penulis 2020 

1.3 RUMUSAN MASALAH 

Adapun rumusan permasalahan terkait perencanaan pengembangan wisata 

kampung batik canting di Bakdalem Kabupaten Karanganyar, antara lain: 

1. Bagaimana merancang kampung batik canting di Bakdalem Kabupaten 

Karanganyar menjadi kawasan wisata kampung batik canting? 

2. Bagaimana merancang kawasan wisata kampung batik canting di Bakdalem 

Kabupaten Karanganyar yang kreatif, edukasi dan rekreatif ? 

1.4 Tujuan Dan Sasaran 

1.4.1 Tujuan 

1. Merancang kampung batik canting Bakdalem menjadi wisata 

kampung batik canting di Kabupaten Karanganyar dengan fasilitas 

penunjang guna mengembangkan potensi masyarakat dan 

perekonomian masyarakat. 

2. Membuat konsep perencanaan dan perancangan kampung batik 

canting di Bakdalem. 

1.4.2 Sasaran 

Menyusun konsep dasar perencanaan dan perancangan kampung batik di 

Bakdalem dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Konsep kampung wisata kreatif , edukasi dan rekreatif tanpa merusak 

alam yang masih asri. 

2. Konsep penyelarasan bentuk dan fungsi yang masih sesuai dengan 

kekhasan sebuah perkampungan. 

3. Konsep usaha pengembangan kampung batik canting Bakdalem 

menjadi wisata kampung batik yang menarik di Kabupaten 

Karanganyar. 

1.5 Batasan Dan Lingkup Pembahasan  

1.5.1 Batasan  

Adapun batasan penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut: 



 

1. Menjadikan kampung Bakdalem Desa Sukosari, Kecamatan 

Jumantono, menjadi salah satu wisata kampung batik canting di 

Kabupaten Karanganyar. 

2. Pengaturan zoning pada kawasan 

3. Adanya keterbatasan literatur dan waktu, maka hasil wawancara 

terhadap narasumber terpercaya dan asumsi yang ada digunakan 

sebagai pegangan dalam penulisan ini. 

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

dibatasi pada masalah- masalah dalam lingkup arsitektur. 

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

menentukan faktor- faktor perancangan akan diusahakan untuk 

dibahas menggunakan asumsi, hipotesa dan logika sederhana sesuai 

dengan kemampuan yang ada.  

1.5.2 Lingkup Pembahasan 

1. Ruang Lingkup Wilayah 

wilayah perencanaan dan perancangan untuk laporan SKPA ini 

meliputi dusun Bakdalem, Desa Sukosari, Kecamatan Jumantono, 

Kabupaten Karanganyar. Batasan yang lebih jelas dari wilayah 

perencanaan ditentukan kondisi fisik dan lingkungan yang memiliki 

potensi. 

Adapun kawasan tersebut berupa kampung batik dimana para 

pengrajin batik di Bakdalem ini biasa menuangkan karyanya ke kain mori 

yang masih bersih maupun kain mori yang sudah memiliki motif dengan 

teknik printing. Teknik yang digunakan oleh pengrajin batik di Bakdalem 

adalah dengan menggunakan canting tangan. Mereka hanya memproduksi 

batik dengan menggunakan canting dan malam.  

Teknik tradisional yang masih bertahan dari jaman dahulu ini menjadi 

daya tarik tersendiri yang menunjukkan kemampuan luar biasa batik 

canting masih bertahan di era modern yang banyak menggunakan teknik- 

teknik lain yang lebih modern yang mudah ditemui dimana- mana. 

Penggunaan cara tradisional ini merupakan eksotisme yang sudah sedikit 

langka untuk dijumpai, inilah potensi masyarakat yang menjadi daya tarik 

wisata kampung batik di Bakdalem, Kabupaten Karanganyar. 

2. Ruang Lingkup Materi 



 

 

Untuk memperjelas arah yang diinginkan penulis, maka penulis 

memilih lingkup pembahasan sebagai berikut: 

1. Desain kawasan 

2. Jalur sirkulasi 

3. Penambahan fasilitas penunjang 

1.6 Metode Pembahasan 

1. Penggunaan studi literatur yang memiliki keterkaitan dengan perencanaan 

dan perancangan kampung wisata maupun kawasan wisata. 

2. Studi observasi lapangan guna mendapatkan data- data keaslian yang 

terbaru. 

3. Wawancara dengan penduduk setempat serta instansi terkait guna 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan sesuai fakta. 

4. Analisis data dengan metode diskriptif yaitu dengan menganalisis data yang 

terkait dengan permasalahan yang ada, kemudian didapatkan dasar untuk 

penyusunan konsep perencanaan dan perancangan wisata kampung batik. 

1.7 Sistematika Pembahasan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan sasaran , batasan dan lingkup pembahasan, 

keluaran/ output, metode pembahasan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjabarkan tentang tinjauan literatur dan studi yang 

terkait mengenai materi, metode perancangan yang digunakan 

serta elemen perancangan yang terkait. 

BAB III : TINJAUAN KAMPUNG WISATA 

Bab ini berisi mengenai gambaran umum lokasi perencanaan serta 

aspek- aspek terkait yang mempengaruhi pola perencanaan tata 

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

aspek pengelolaan kebijakan bangunan. 

BAB IV :ANALISIS PENDEKATAN SERTA KONSEP 

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan tentang gagasan perencanaan, analisa dan 

konsep site, analisa dan konsep arsitektur, analisa dan konsep 



 

utilitas, analisa dan konsep struktur, analisa dan konsep 

pengkondisian ruang. 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi tentang sumber pustaka yang digunakan sebagai penulisan 

bab- bab sebelumnya. Untuk setiap pustaka yang dirujuk dalam 

naskah harus muncul dalam daftar pustaka. 

  



 

 

BAB II 

TINJAUN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Batik 

2.2.2 Pengertian Batik 

Batik menurut SNI 0239:2014 Batik adalah kerajinan tangan sebagai hasil 

pewarnaan secara perintangan menggunakan malam (lilin batik) panas sebagai 

perintang warna dengan alat utama pelekat lilin batik berupa canting tulis dan 

atau canting cap untuk membentuk motif tertentu yang memiliki makna. Batik 

juga merupakan kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan 

menuliskan atau menerakan malam pada kain itu, kemudian pengolahannya 

diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. 

Kesenian batik merupakan kesenian lukis yang digoreskan di atas kain 

untuk pakaian yang menjadi salah satu kebudayaan keluarga raja-raja Indonesia 

zaman dulu.Awalnya batik dikerjakan hanya terbatas dalam keraton saja dan 

hasilnya untuk pakaian raja dan keluarga serta pengikutnya.Oleh karena banyak 

dari pengikut raja yang tinggal diluar keraton dan dikerjakan ditempatnya 

masing-masing. 

Jika proses membuat motif batik dilakukan dengan cara “ditulis” 

menggunakan alat yang disebut canting, maka batik tersebut dinamakan batik 

tulis. Ada juga jenis batik yang pembuatan motifnya menggunakan alat cetak 

khusus yang terbuat dari logam dengan motif-motif tertentu. Batik yang dibuat 

dengan cara ini mirip dengan stempel atau cap. Batik yang dibuat seperti ini 

disebut sebagai batik cap atau batik stempel. 

2.2.2 Sejarah Perkembangan Batik di Indonesia 

Sejarah pembatikan di Indonesia berkait erat dengan perkembangan 

kerajaan Majapahit dan penyebaran ajaran Islam di Tanah Jawa. Dalam 

beberapa catatan, pengembangan batik banyak dilakukan pada masa-masa 

kerajaan Mataram, kemudian pada masa kerjaan Solo dan Yogyakarta. Jadi 

kesenian batik ini di Indonesia telah dikenal sejak zaman kerjaan Majapahit dan 

terus berkembang kepada kerajaan dan raja-raja berikutnya. Adapun mulai 

meluasnya kesenian batik ini menjadi milik rakyat Indonesia dan khususnya 

suku Jawa ialah setelah akhir abad ke XVIII atau awal abad ke-XIX. Batik yang 

dihasilkan ialah semuanya batik tulis sampai awal abad ke-XX dan batik cap 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kain
https://id.wikipedia.org/wiki/Malam_%28zat%29


 

dikenal baru setelah perang dunia kesatu habis atau sekitar tahun 1920. Adapun 

kaitan dengan penyebaran ajaran Islam. Banyak daerah-daerah pusat perbatikan 

di Jawa adalah daerah-daerah santri dan kemudian Batik menjadi alat 

perjaungan ekonomi oleh tokoh-tokoh pedangan Muslim melawan 

perekonomian Belanda.  

Kesenian batik adalah kesenian gambar di atas kain untuk pakaian yang 

menjadi salah satu kebudayaan keluaga raja-raja Indonesia zaman dulu. 

Awalnya batik dikerjakan hanya terbatas dalam kraton saja dan hasilnya untuk 

pakaian raja dan keluarga serta para pengikutnya. Oleh karena banyak dari 

pengikut raja yang tinggal diluar kraton, maka kesenian batik ini dibawa oleh 

mereka keluar kraton dan dikerjakan ditempatnya masing-masing. Lama-lama 

kesenian batik ini ditiru oleh rakyat terdekat dan selanjutnya meluas menjadi 

pekerjaan kaum wanita dalam rumah tangganya untuk mengisi waktu senggang. 

Selanjutnya, batik yang tadinya hanya pakaian keluarga kraton, kemudian 

menjadi pakaian rakyat yang digemari, baik wanita maupun pria. Bahan kain 

putih yang dipergunakan waktu itu adalah hasil tenunan sendiri. Sedang bahan-

bahan pewarna yang dipakai tediri dari tumbuh-tumbuhan asli Indonesia yang 

dibuat sendiri antara lain dari: pohon mengkudu, tinggi, soga, nila, dan bahan 

sodanya dibuat dari soda abu, serta garamnya dibuat dari tanahlumpur.  

1. Perkembangan Batik Pada Zaman Kerajaan Majapahit 

 Batik yang telah menjadi kebudayaan di kerajaan Majahit, pat 

ditelusuri di daerah Mojokerto dan Tulung Agung. Mojoketo adalah daerah 

yang erat hubungannya dengan kerajaan Majapahit semasa dahulu dan asal 

nama Majokerto ada hubungannya dengan Majapahit. Kaitannya dengan 

perkembangan batik asal Majapahit berkembang di Tulung Agung adalah 

riwayat perkembangan pembatikan didaerah ini, dapat digali dari 

peninggalan di zaman kerajaan Majapahit. Pada waktu itu daerah 

Tulungagung yang sebagian terdiri dari rawa-rawa dalam sejarah terkenal 

dengan nama daerah Bonorowo, yang pada saat bekembangnya Majapahit 

daerah itu dikuasai oleh seorang yang benama Adipati Kalang, dan tidak 

mau tunduk kepada kerajaan Majapahit. 

 

 

 

http://www.batiksemarang.com/2014/11/sejarah-batik-pada-zaman-majapahit.html


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Gambar 8: Sejarah Perkembangan Batik Zaman Majapahit 

Sumber : (http://www.karanganyarkab.go.id/20110109/sejarah/) 
 

 Gambar 4 tersebut merupakan bukti sejarah perkembangan batik pada 

zaman majapahit. Diceritakan bahwa dalam aksi polisionil yang dilancarkan 

oleh Majapahati, Adipati Kalang tewas dalam pertempuran yang konon 

dikabarkan disekitar desa yang sekarang bernama Kalangbret. Demikianlah 

maka petugas-petugas tentara dan keluara kerajaan Majapahit yang menetap 

dan tinggal diwilayah Bonorowo atau yang sekarang bernama Tulungagung 

antara lain juga membawa kesenian membuat batik asli. Daerah pembatikan 

sekarang di Mojokerto terdapat di Kwali, Mojosari, Betero dan Sidomulyo. 

Diluar daerah Kabupaten Mojokerto ialah di Jombang. Pada akhir abad ke-

XIX ada beberapa orang kerajinan batik yang dikenal di Mojokerto, bahan-

bahan yang dipakai waktu itu kain putih yang ditenun sendiri dan obat-obat 

batik dari soga jambal, mengkudu, nila tom, tinggi dan sebagainya. 

 Ciri khas dari batik Kalangbret dari Mojokerto adalah hampir sama 

dengan batik-batik keluaran Yogyakarta, yaitu dasarnya putih dan warna 

coraknya coklat muda dan biru tua. Yang dikenal sejak lebih dari seabad 

yang lalu tempat pembatikan didesa Majan dan Simo. Desa ini juga 

mempunyai riwayat sebagai peninggalan dari zaman peperangan Pangeran 

Diponegoro tahun 1825. Meskipun pembatikan dikenal sejak jaman 

Majapahait namun perkembangan batik mulai menyebar sejak pesat 

didaerah Jawa Tengah Surakarta dan Yogyakata, pada jaman kerajaan di 

daerah ini. Hal itu tampak bahwa perkembangan batik di Mojokerto dan 

Tulung Agung berikutnya lebih dipenagruhi corak batik Solo dan 

Yogyakarta. 

 Warna babaran batik Majan dan Simo adalah unik karena warna 

babarannya merah menyala (dari kulit mengkudu) dan warna lainnya dari 



 

tom. Sebagai batik setra sejak dahulu kala terkenal juga didaerah desa 

Sembung, yang para pengusaha batik kebanyakan berasal dari Sala yang 

datang di Tulungagung pada akhir abad ke-XIX. Hanya sekarang masih 

terdapat beberapa keluarga pembatikan dari Sala yang menetap didaerah 

Sembung. Selain dari tempat-tempat tesebut juga terdapat daerah 

pembatikan di Trenggalek dan juga ada beberapa di Kediri, tetapi sifat 

pembatikan sebagian kerajinan rumah tangga dan babarannya batik tulis. 

2. Perkembangan Batik Yogjakarta 

 Batik Jogja merupakan bagian dari perkembangan sejarah batik di 

Jawa Tengah yang telah mengalami perpaduan beberapa corak dari daerah 

lain. Perjalanan “Batik Yogya” tidak bisa lepas dari perjanjian Giyanti 1755. 

Begitu Mataram terbelah dua, dan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat 

berdiri, busana Mataram diangkut dari Surakarta ke Ngayogyakarta maka 

Sri Susuhunan Pakubuwono II merancang busana baru dan pakaian adat 

Kraton Surakarta berbeda dengan busana Yogya. 

Ciri khas batik gaya Yogyakarta, ada dua macam latar atau warna 

dasar kain. Putih dan Hitam. Sementara warna batik bisa putih (warna kain 

mori), biru tua kehitaman dan coklat soga. Sered atau pinggiran kain, putih, 

diusahakan tidak sampai pecah sehingga kemasukan soga, baik kain berlatar 

hitam maupun putih. Ragam hiasnya pertama Geometris : garis miring lerek 

atau lereng, garis silang atau ceplok dan kawung, serta anyaman dan 

limaran. Ragam hias yang bersifat kedua non-geometris semen, lung- 

lungan dan boketan. Ragam hias yang bersifat simbolis erat hubungannya 

dengan falsafah Hindu – Jawa (Ny.Nian S Jumena) antara lain : Sawat 

Melambangkan mahkota atau penguasa tinggi, Meru melambangkan 

gunung atau tanah (bumi), Naga melambangkan air, Burung melambangkan 

angin atau dunia atas, Lidah api melambangkan nyala atau geni. 

3. Perkembangan Batik Solo 

 Solo merupakan sebuah kota ramai yang berada di wilayah provinsi 

Jawa Tengah. Sebagai kota yang masih masuk dalam Karesidenan 

Surakarta, Solo masih sangat lekat dengan budaya Jawa. “The Spirit of 

Java” merupakan slogan yang dimiliki kota ini yang menunjukkan sebuah 

tekad mengakar untuk melestarikan budaya Jawa. 

https://infobatik.id/
https://infoseputarbatik.blogspot.co.id/2014/09/sejarah-batik-yogyakarta.html


 

 

Selain dikenal dengan kekentalan adat Jawa, Solo juga dikenal sebagai 

ikon batik. Motif batik solo yang dihasilkan pun beragam dan akan 

dijelaskan pada paragraf selanjutnya dari artikel ini. Bahkan batik Solo kini 

lebih populer melalui lini produsen batik keris yang sudah merambah 

pangsa pasar luar negeri. Tidak mengherankan jika batik Solo menjadi salah 

satu tujuan yang wajib dikunjungi oleh para wisatawan ketika berkunjung 

ke kota Surakarta hadiningrat. Untuk wisata batik solo anda dapat 

melakukannya di kampung batik Laweyan, juga kawasan kampong batik 

Kauman. Kampung Laweyan merupakan sentra atau pusat kegiatan batik 

bermula, kegiatan membatik sudah menjadi budaya sehari-hari bagi 

masyarakatnya, dan biasanya diturunkan dari leluhurnya. 

Pada era keraton tempo dulu, kegiatan membatik merupakan mata 

pencaharian bagi para wanita Jawa, bahkan kegiatan membatik 

dilingkungan keraton surakarta sangat dikenal sebagai suatu pekerjaan yang 

eksklusif. Batik Solo memiliki ciri khas, baik dalam proses cap maupun 

tulisnya. Pewarna yang digunakan untuk membatik menggunakan bahan 

alam, yaitu soga. motif batik solo sidomukti dan motif batik solo sidoluruh 

merupakan contoh pola batik tulis Solo yang terkenal. 

Motif batik memiliki makna tersendiri, lain motif lain makna. 

Motif  batik Solo yang diciptakan beraneka ragam, dengan harapan dapat 

membawa kebaikan bagi pemakainya. Motif batik solo yang dikenal antara 

lain yaitu, motif batik solo jenis parang, motif batik solo jenis barong, motif 

batik solo jenis kawung dan motif batik solo jenis sawat. 

2.2.2 Teknik Pembuatan Batik 

Batik merupakan teknik rekalatar yang pengerjaannya menggunakan 

semacam lilin yang disebut dengan malam. Ada 4 macam teknik 

pembuatan batik sebagai berikut: 

1. Batik Tulis 

Cara pembuatan batik dengan melukiskan sebuah pola pada kain 

dengan menggunakan tangan, alat- alat yang diperlukan antara lain 

sebagai berikut: 

a. Ngemplong 

Ngemplong merupakan sebuah tahapan paling awal atau 

pendahuluan, diawali dengan mencuci kain mori. Tujuannya adalah 

http://batik-tulis.com/blog/batik-solo
http://batik-tulis.com/
http://batik-tulis.com/blog/macam-macam-motif-batik-di-indonesia


 

untuk menghilangkan kanji. Kemudian dilanjutkan dengan 

pengeloyoran yaitu memasukkan kain mori ke minyak jarak atau 

minyak kacang yang sudah ada di dalam abu merang. Kain mori 

dimasukka ke dalam minyak jarak supaya kain menjadi lemas, 

sehingga kain morinya memiliki daya serap terhadap warna yang 

tinggi.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 9: Proses Ngemplong Pembuatan Batik 

Sumber : (https://wisbenbae.blogspot.com, Proses ngemplong pembuatan batik tulis) 

a. Nyorek atau Memola 

Memola merupakan proses menjiplak atau membuat pola di atas kain 

moti dengan cara menirukan pola motif yang telah ada, teknik ini 

biasanya disebut juga dengan teknik ngeblat. Pola biasanya dibuat 

diatas kertas roti terlebih dahulu, baru setelah itu dijiplak sesuai pola 

di atas kain mori. Tahapan ini bisa dilakukan secara langsung di atas 

kain atau menjiplaknya dengan penggunaan pensil dan canting. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10: Proses Nyorek Pembuatan Batik 
Sumber : https://wisbenbae.blogspot.com 

b. Membatik 

Membatik merupakan tahapan berikutnya dengan cara menorehkan 

malam batik ke kain mori. Sebelumnya dimulai dari nglowong 

(menggambar garis- garis di luar pola) dan isen- isen (mengisi pola 

dengan berbagai macam bentuk). Dalam proses isen- isen terdapat 

https://wisbenbae.blogspot.com/


 

 

istilah nyecek yaitu sebuah proses membuat isian dalam pola yang 

sudah dibuat dengan cara memberi titik- titik (nitik). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11: Proses Membatik Pembuatan Batik 

Sumber : https://sinauwerno-werno.blogspot.com 

c. Nembok 

Nembok merupakan proses menutupi bagian- bagian yang tidak 

boleh terkena warna dasar. Dalam hal ini warna biru dengan 

menggunakan malam. Bagian tersebut ditutup dengan lapisan malam 

yang tebal seolah- olah merupakan tembok penahan. 

 

 

 

 

 

Gambar 12: Proses Nembok Pembuatan Batik 

Sumber : https://wisbenbae.blogspot.com 

d. Medel 

Medel merupakan proses pencelupan kain yang sudah dibatik ke 

cairan warna secara berulang- ulang sehingga mendapatkan warna 

yang diinginkan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13: Proses Medel Pembuatan Batik 

Sumber : https://wisbenbae.blogspot.com 

https://sinauwerno-werno.blogspot.com/
https://wisbenbae.blogspot.com/
https://wisbenbae.blogspot.com/


 

e. Ngerok atau Mbirah 

Proses ini merupakan proses dimana malam pada kain dikerok secara 

hati- hati dengan menggunakan lempengan logam, kemudian kain 

dibilas dengan air bersih. Setelah itu kain di angina- anginkan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14: Proses Ngerok/ Mbirah Pembuatan Batik 

Sumber : https://wisbenbae.blogspot.com 

f. Mbironi 

Mbironi merupakan proses menutupi warna biru dan isen- isen pola 

yang berupa cecek atau titik dengan menggunakan malam. Selain itu 

ada juga proses ngrining, yaitu dimana proses mengisi bagian yang 

belum diwarnai dengan motif tertentu. Proses ngrining biasanya 

dilakukan setelah proses pewarnaan dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15: Proses Mbironi Pembuatan Batik 

Sumber : https://wisbenbae.blogspot.com 

g. Menyoga 

Menyoga berasal dari kata soga yaitu sejenis kayu yang digunakan 

untuk mendapatkan warna cokelat. Adapun cara yang digunakan 

yaitu dengan cara mencelupkan kain kedalam campuran warna 

cokelat tersebut. 

 

 

 

https://wisbenbae.blogspot.com/
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Gambar 16: Proses Menyoga Pembuatan Batik 
Sumber : https://sinauwerno-werno.blogspot.com 

h. Nglorod 

Nglorod merupakan tahapan dimana akhir dalam proses pembuatan 

sehelai kain batik tulis maupun batik cap yang menggunakan 

perintang warna (malam). Dalam tahapan ini pembatik melepaskan 

seluruh malam (lilin) dengan cara memasukkan kain yang sudah 

cukup tua warnanya ke dalam air mendidih. Setelah diangkat, kain 

dibilas dengan menggunakan air bersih dan kemudian diangin- 

anginkan hingga kering.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 17: Proses NglorodPembuatan Batik 
Sumber : https://wisbenbae.blogspot.com 

 Pada gambar 14 dibawah merupakan beberapa contoh motif batik tulis 

wonogiri.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 18: Contoh Motif Batik Tulis Wonogiri 

Sumber : https://batik-tulis.com/kain-batik/jual-kain-batik-tulis-wonogiri-tsp13-018/ 

https://sinauwerno-werno.blogspot.com/
https://wisbenbae.blogspot.com/
https://batik-tulis.com/kain-batik/jual-kain-batik-tulis-wonogiri-tsp13-018/


 

2. Batik Cap 

Batik cap adalah kain yang dihias dengan teksture dan corak batik yang 

dibentuk dengan cap (biasanya terbuat dari tembaga). Proses pembuatan 

batik jenis ini membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 hari.  Batik cap 

dalam proses pembuatannya lebih mudah dan cepat daripada pembuatan 

batik tulis, karenanya kelemahan batik cap terdapat pada motif batik 

yang dapat dibuat terbatas dan tidak dapat membuat motif-motif besar 

serta tidak terdapat seni coretan dan kehalusan motif yang dianggap 

menentukan motif. Secara umum proses pembuatan batik cap, tulis dan 

kombinasi melalui tahapan proses sebagai berikut:  

a.  Persiapan  

Proses persiapan meliputi pemotongan kain mori sesuai ukuran, 

loyoran, pencucian, dan pengeringan. Bila diinginkan dasar yang 

berwarna dan tidak ada warna putih, kain mori dapat diwarnai dengan 

warna dasar seperti kuning muda, coklat muda, dan sebagainya. 

b. Pembatikan 

 Pembatikan adalah proses pelekatan lilin batik pada kain 

menggunakan canting cap dan atau canting tulis sesuai motif yang 

diinginkan. Kain mori yang telah dibatik disebut batikan. 

c. Pewarnaan 

 Pewarnaan adalah proses pemberian warna pada bagian-bagian yang 

tidak tertutup lilin batik. Ada beberapa cara pewarnaan dalam proses 

batik, seperti pewarnaan celupan dan coletan (kuasan). Pewarnaan 

celupan dapat dilakukan pada bak celup, ember plastik, padder, 

sleregan, dsb. Jenis zat warna yang digunakan untuk pewarnaan batik 

antara lain zat warna reaktif, zat warna naphtol, zat warna indigosol, 

zat warna indathrion. Untuk mendapatkan efek warna seperti efek 

pelangi, sinaran, serat kayu dapat dilakukan berbagai cara seperti 

penaburan soda abu, cipratan zat warna, dan warna- warna lainnya. 

d. Pelepasan Lilin atau Pelorodan 

 Ada tiga cara pelepasan lilin batik dari permukaan kain yaitu lorodan, 

kerokan dan remukan. Lorodan merupakan cara pelepasan lilin batik 

secara keseluruhan dengan cara memasukkan batikan yang telah 

berwarna ke dalam air mendidih sehingga lilin batik meleleh dan 

http://batikdan.blogspot.com/2011/06/batik-tulis.html
http://batikdan.blogspot.com/2011/08/motif-batik.html
http://batikdan.blogspot.com/2011/08/kain-mori-dalam-pembuatan-batik.html
http://batikdan.blogspot.com/2011/08/canting-batik-macam-dan-kegunaannya.html
http://batikdan.blogspot.com/2011/08/lilin-batik.html


 

 

lepas dari kain. Kerokan merupakan cara pelepasan lilin sebagian 

menggunakan alat cawuk (alat yang terbuat dari lembaran kaleng 

tipis yang dilengkungkan), dengan tujuan untuk mendapatkan efek 

tertentu pada kain. Batik kerokan merupakan batik tradisional khas 

Yogyakarta. Remukan (crackle) merupakan cara melepas sebagian 

lilin batik dengan cara meremas kain batik baik dengan tangan 

maupun diinjak-injak dengan kaki. Kerokan dan remukan merupakan 

proses antara sedangkan lorodan biasanya merupakan proses akhir. 

Setelah lorodan, kain batik dicuci bersih dan selanjutnya dilakukan 

proses penyempurnaan dan pengemasan 

e. Penyempurnaan 

 Penyempurnaan merupakan proses terakhir. Setelah lorodan kain 

batik kemudian dicuci bersih dan dilakukan proses penyempurnaan. 

Proses penyempurnaan yang dilakukan pada kain batik biasanya 

hanya pelemasan, penganjian tipis, pengeringan, press/setrika dan 

pengemasan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19: Contoh Motif Batik Tulis 
Sumber : https://www.etsy.com/market/batik_cap 

 

3. Batik Kombinasi Cap dan Tulis 

Batik cap kombinasi tulis adalah teknik pembuatan batik yang 

dilakukan dengan kombinasi proses batik tulis murni dan batik 

cap. Saat ini para perajin batik melakukan inovasi dengan 

mengombinasikan antara proses batik cap dengan batik tulis. 

Setelah sepotong kain melalui beberapa tahap selama 

pemalaman dengan “canting cap” dan pewarnaan, kain batik 

kembali ditulis malam (wax) dengan canting tangan untuk 

memperhalus motif. Proses ini kemudian dikenal sebagai proses 

http://batikdan.blogspot.com/
https://www.etsy.com/market/batik_cap


 

batik cap kombinasi tulis. Batik jenis ini memang lebih eksklusif 

dari batik cap, namun tetap tidak se-eksklusif batik tulis jika 

dilihat dari tingkat kerumitan dan lama proses pembatikan-nya. 

 

 

 

 

 

Gambar 20: Contoh Motif Batik Tulis Pekalongan 
Sumber : http://thebatik.co.id/batik-cap-kombinasi-tulis/ 

Awalnya, batik dikerjakan hanya terbatas di dalam lingkungan 

keraton saja. Namun, karena banyak dari pengikut raja yang tinggal di luar 

keratin,maka kesenian batik ini dibawa keluar keratin dan dikerjakan di 

rumah masing-masing. Tidaklama kemudian, kesenian batik ini banyak 

ditiru oleh orang-orang terdekat pengikut raja, dan selanjutnya meluas 

menjadi pekerjaan kaum wanita untuk mengisi waktu luang. Maka, batik 

yang awalnya hanya digunakan oleh raja dan keluarga keratin,menjadi 

pakaian rakyat yang banyak digemari, baik wanita maupun pria. 

Semula, batik hanya dibuat di atas bahan dengan warna putih yang 

terbuat dari kapas yang dinamakan kain mori. Namun  dewasa ini (era 

modern), batik yang sudah menjadikan kain tradisional Indonesia juga 

dibuat di atas bahan lain, seperti sutra, polyester, rayon, dan sintetis lainnya. 

Di samping itu, cara pembuatannya juga mengalami banyak perubahan. 

Selain batik tulis (yaitu batik yang motif batiknya dibentuk dengan tangan), 

kini juga ada batik cap, patik printing(missal, atau menggunakan mesin 

cetak otomatis), batik painting, dan sablon. 

Di luar teknik yang telah disebutkan di atas, ada juga teknik 

pembuatan betik dengan cara mengecatkan langsung pewarna pada kain 

menggunakan kuas untuk membuat motif atau citra-citra tertentu. Bahkan, 

belakangan ini ada juga beberapa orang yang mencoba meperkenalkan cara 

membuat batik dengan cara menyemprotkan langsung tinta ke kain 

http://thebatik.co.id/batik-cap-kombinasi-tulis/


 

 

menggunakan alat yang disebut air brush. Biasanya, motif yang dihasilkan 

adalah motif-motif pop dan kontemporer. 

Perkembangan batik banyak dilakukan pada masa kerajaan 

Mataram, kemudian pada masa kerajaan Solo dan Yogyakarta.Kesenian 

batik merupakan kesenian gambar diatas kain untuk pakaian yang menjadi 

salah satu kebudayaan keluarga raja-raja Indonesia zaman dulu.Awalnya 

batik dikerjakan hanyasebatas dalam kraton saja dan hasilnya untuk pakaian 

raja dan keluarga serta para pengikutnya. 

Oleh karena banyak dari pengikut raja yang tinggal diluar kraton, 

maka kesenian batik ini dibawa oleh mereka keluar kraton dan dikerjakan 

ditempatnya masing-masing.Dalam perkembangannya lambat laun 

pekerjaan batik ini ditiru oleh rakyat terdekat dan selanjutnya meluas 

menjadi pekerjaan kaum wanita dalam rumah tangganya untuk mengisi 

waktu senggang.Selanjutnya, batik yang tadinya hanya pakaian keluarga 

istana, kemudian menjadi pakaian rakyat yang digemari, baik wanita 

maupun pria. 

2.2 Tinjauan Pariwisata 

2.2.2 Pengertian Pariwisata 

Menurut WTO atau World Tourism Organization Pariwisata 

merupakan kegiatan manusia yang melakukan perjalanan dan tinggal 

di daerah tujuan di luar lingkungan kesehariannya. Beberapa ahli juga 

mengatakan pengertian Pariwisata, berikut daftar lengkap pengertian 

Pariwisata menurut para ahli dari luar dan dalam negeri. 

Menurut Undang-undang no 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, 

Pariwisata adalah "Berbagai macam kegiatan wisata dan didukung 

fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat setempat, sesama 

wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan penhgusaha. 

Berdasarkan definisi- definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pariwisata adalah perjalanan untuk mencari kesenangan, sekaligus 

merupakan teori dan praktik berwisata, bisnis menarik, 

mengakomodasi dan menghibur wisatawan. Selain itu juga untuk 

berbisnis jasa tour pariwisata antar Negara atau domestik. 

2.2.2 Jenis- Jenis Pariwisata 

1. Jenis Pariwisata Berdasarkan Letak Geografis 



 

a. Pariwisata Lokal 

Pariwisata setempat yang memiliki ruang lingkup relatif sempit 

serta terbatas dalam tempat-tempat tertentu saja. Contohnya 

seperti pariwisata kota Bandung, DKI Jakarta dll. 

b. Pariwisata Regional (Regional Tourism) 

Pariwisata yang berkembang di sebuah tempat atau daerah yang 

ruang lingkupnya lebih luas jika dibandingkan dengan local 

tourism, namun lebih sempit jika dibandingkan dengan national 

tourism. Contohnya seperti Pariwisata Sumatera Utara, Bali dll. 

c. Regional-International Tourism 

Aktivitas Pariwisata yang berkembang di sebuah wilayah 

international yang terbatas, namun melalui batas-batas lebih dari 

dua atau tiga negara dalam wilayah tersebut. Contohnya seperti 

pariwisata kawasan ASEAN, Timur Tengah, Asia Selatan, 

Eropa Barat dll. 

d. International Tourism  

Aktivitas pariwisata yang berkembang di seluruh negara di dunia 

khususnya regional-international tourism serta national tourism. 

2.  Jenis Pariwisata Menurut Alasan/Tujuan Pariwisata 

a. Business Tourism 

Jenis Pariwisata yang di mana pengunjungnya datang untuk 

tujuan dinas, usaha dagang maupun yang berhubungan dengan 

pekerjaan, meeting, insentif dan convention serta zexhabition 

(MICE). 

b. Vacational Tourism 

Jenis Pariwisata yang dimana kebanyakan orang-orang yang 

melakukan perjalanan wisata terdiri dari orang-orang yang 

sedang berlibur maupun memanfaatkan waktu luang. 

c. Educational Tourism 

Jenis Pariwisata yang dimana pengunjung melakukan 

perjalanannya untuk tujuan mempelajari sesuatu di bidang ilmu 

pengetahuan. Educational Tourism meliputi study tour atau 

dharmawisata. Dalam bidang bahasa dikenal kata polly glotisch, 



 

 

yakni orang-orang yang tinggal sementara waktu di sebuah 

negara untuk mempelajari bahasa negara tersebut. 

3. Jenis Pariwisata Menurut Pendit (1994) 

1. Wisata budaya, yaitu perjalanan yang dilakukan atas dasar 

keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang 

dengan cara mengadakan kunjungan ke tempat lain atau ke luar 

negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat 

mereka, cara hidup mereka, kebudayaan dan seni meraka. 

2. Wisata kesehatan, yaitu perjalanan seseorang wisatawan dengan 

tujuan untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-

hari di mana ia tinggal demi kepentingan beristirahat baginya 

dalam arti jasmani dan rohani. 

3. Wisata olahraga, yaitu wisatawan-wisatawan yang melakukan 

perjalanan dengan tujuan berolahraga atau memang sengaja 

bermakasud mengambil bagian aktif dalam pesta olahraga di 

suatu tempat atau Negara. 

4. Wisata komersial, yaitu termasuk perjalanan untuk mengunjungi 

pameranpameran dan pecan raya yang bersifat komersial, seperti 

pameran industri, pameran dagang dan sebagainya. 

5. Wisata industri, yaitu perjalanan yang dilakukan oleh 

rombongan pelajar atau mahasiswa, atau orang-orang awam ke 

suatu kompleks atau daerah perindustrian, dengan maksud dan 

tujuan untuk mengadakan peninjauan atau penelitian. 

6. Wisata Bahari, yaitu wisata yang banyak dikaitkan dengan 

danau, pantai atau laut. 

7. Wisata Cagar Alam, yaitu jenis wisata yang biasanya 

diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang 

mengkhususkan usaha-usaha dengan mengatur wisata ke tempat 

atau daerah cagar alam, taman lindung, hutan daerah 

pegunungan dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh 

undang-undang. 

8. Wisata bulan madu, yaitu suatu penyelenggaraan perjalanan bagi 

pasanganpasangan pengantin baru yang sedang berbulan madu 



 

dengan fasilitas-fasilitas khusus dan tersendiri demi kenikmatan 

perjalan. 

2.3 Landasan Konsep 

2.3.1 Konsep Desa Wisata 

Pariwisata adalah suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh   

dan   melibatkan   masyarakat   sehingga   membawa berbagai dampak 

terhadap masyarakat setempat, bahkan pariwisata dikatakan mempunyai 

energy trigger yang luar biasa, yang membuat masyarakat setempat 

mengalami metamorphose dalam berbagai aspeknya. Di samping berbagai 

dampak yang dinilai positif, hampir semua penelitian juga menunjukkan 

adanya berbagai dampak yang tidak  diharapkan, seperti  semakin  

buruknya  kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat, 

memburuknya ketimpangan ekonomi, dan lain-lain. 

 Dampak-dampak negatif tersebut di atas disebabkan karena 

pengembangan pariwisata semata-mata dilakukan dengan pendekatan  

ekonomi  dan  pariwisata  dipersepsikan  sebagai instrumen untuk 

meningkatkan pendapatan, terutama oleh bidang usaha swasta dan 

pemerintah. Sementara itu banyak pakar yang mengadari bahwa  

pariwisata,  meskipun  membutuhkan  lingkungan yang baik, namun 

bilamana dalam pengembangannya tidak memperhatikan daya dukung 

lingkungan dan kerentanan lingkungan terhadap jumlah wisatawan akan 

menimbulkan dampak negatif. Dengan tingginya wisatawan yang 

berkarakter Nature Based, pada satu sisi sangat positif dan bermanfaat, 

akan tetapi pada sisi lain terlihat belum adanya pendalaman terhadap fungsi 

lingkungan atau masih  banyak  masyarakat  yang  belum  sadar  akan  

pentingnya “Nature   Related  Tourism”.   Salah   satu   faktor   terpenting 

untuk menangani hal tersebut yaitu dengan cara merubah prilaku 

pengunjung dari sekedar mengetahui menuju kepada suatu pemahaman 

keterkaitan alur dengan kehidupan manusia, dan pendalaman terhadap 

sumber daya alam hayati atau ekosistemnya menjadi  satu  prioritas  utama  

dibandingkan  dengan  hanya memikirkan luas kawasan atau keindahan 

kawasan saja. 

Sejalan dengan dinamika, gerak perkembangan pariwisata merambah 

dalam berbagai terminologi seperti, sustainable tourism development, 



 

 

village tourism, ecotourism, merupakan pendekatan pengembangan 

kepariwisataan yang berupaya untuk menjamin agar wisata dapat 

dilaksanakan di daerah tujuan wisata bukan perkotaan. Salah satu 

pendekatan pengembangan wisata alternatif adalah desa wisata untuk 

pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dalam bidang pariwisata. 

Ramuan utama desa wisata diwujudkan dalam gaya hidup dan kualitas 

hidup masyarakatnya. Keaslian juga dipengaruhi keadaan ekonomi, fisik 

dan sosial daerah pedesaan tersebut, misalnya ruang, warisan budaya, 

kegiatan pertanian, bentangan alam, jasa, pariwisata sejarah dan budaya, 

serta pengalaman yang unik dan eksotis khas daerah. Dengan demikian, 

pemodelan desa wisata harus terus dan secara kreatif mengembangkan 

identitas atau ciri khas daerah. 

Ramuan penting lainnya dalam upaya pengembangan desa wisata  

yang  berkelanjutan  yaitu  pelibatan  atau  partisipasi masyarakat  setempat,  

pengembangan  mutu  produk  wisata pedesaan, pembinaan kelompok 

pengusaha setepat. Keaslian akan memberikan manfaat bersaing bagi 

produk wisata pedesaan. Unsur- unsur keaslian produk wisata yang utama 

adalah kualitas asli, keorisinalan, keunikan, ciri khas daerah dan 

kebanggaan daerah diwujudkan dalam gaya hidup dan kualitas hidup 

masyarakatnya secara khusus berkaitan dengan prilaku, integritas, 

keramahan dan kesungguhan penduduk yang tinggal dan berkembang 

menjadi milik masyarakat desa tersebut. 

Oleh sebab itu, pemodelan desa wisata bagi pembangunan pedesaan 

yang berkelanjutan    harus terus secara kreatif mengembangkan identitas 

atau ciri khas yang baru bagi desa untuk memenuhi tujuan pemecahan 

masalah yang berkaitan dengan krisis ekonomi daerah pedesaan, semakin 

bertambah akibat adanya berbagai  kekuatan yang  rumit,  yang  

menyebabkan  baik berkurangnya kesempatan kerja maupun peningkatan 

kekayaan masyarakat  desa,  salah  satu  jalan  keluar  yang  dapat  

mengatasi krisis tersebut adalah melalui pembangunan industri desa wisata 

skala kecil, sehingga mampu bersaing dan unggul dalam pembangunan 

daerah pedesaan, dan dalam penciptaan lapangan kerja baru serta 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. 



 

Prinsip pengembangan desa wisata adalah sebagai salah satu produk 

wisata alternatif yang dapat memberikan dorongan bagi pembangunan 

pedesaan yang berkelanjutan serta memiliki prinsip- prinsip pengelolaan 

antara lain, ialah:  

(1) memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat,  

(2) menguntungkan masyarakat setempat,    

(3) berskala   kecil   untuk   memudahkan   terjalinnya hubungan timbal 

balik dengan masyarakat setempat, 

(4) melibatkan masyarakat   setempat,    

(5) menerapkan   pengembangan   produk wisata pedesaan, dan beberapa 

kriteria yang mendasarinya seperti antara lain: 

1. Penyediaan  fasilitas  dan  prasarana  yang  dimiliki  masyarakat lokal 

yang biasanya mendorong peran serta masyarakat dan menjamin  adanya  

akses  ke  sumber  fisik  merupakan  batu loncatan untuk berkembangnya 

desa wisata. 

2. Mendorong peningkatan pendapatan dari sektor pertanian dan 

kegiatan ekonomi dan tradisional lainnya. 

3. Penduduk setempat memiliki peranan yang efektif dalam proses 

pembuatan keputusan tentang bentuk pariwisata yang memanfaatkan 

kawasan lingkungan dan penduduk setempat memperoleh pembagian 

pendapatan yang pantas dari kegiatan pariwisata. 

4. Mendorong      perkembangan      kewirausahaan      masyarakat 

setempat. Sedangkan  dalam  prinsip  perencanaan  yang  perlu  dimasukkan 

dalam “prelemenay, planning” yaitu (1) meskipun berada di wilayah 

pariwisata tak semua tempat dan zona lingkungan harus menjadi daya  tarik  

wisata  dan  (2)  potensi  desa  wisata  tergantung  juga kepada kemauan 

masyarakat setempat untuk bertindak kreatif, inovatif, dan kooperatif. 

Tidak semua kegiatan pariwisata yang dilaksanakan di desa adalah benar-

benar bersifat desa wisata, oleh karena itu agar dapat menjadi pusat 

perhatian pengunjung, desa tersebut pada hakikatnya harus memiliki hal 

yang penting, antara lain: 

1.  Keunikan, keaslian, sifat khas 

2.  Letaknya berdekatan dengan daerah alam yang luar biasa 



 

 

3. Berkaitan dengan kelompok atau masyarakat berbudaya yang secara 

hakiki menarik minat pengunjung 

4.  Memiliki  peluang  untuk  berkembang  baik  dari  sisi  prasarana dasar, 

maupun sarana lainnya. 

Kebudayaan membuat perkampungan dimulai sejak manusia merasa 

atau terpaksa oleh kebutuhan atas rumah tempat berdiam, kebudayaan 

perkampungan di mulai sejak manusia mulai menyusun kehidupan 

masyarakat. 

Pola perkampungan masyarakat mencerminkan satu kesatuan yang 

utuh yang satu sama lain ditampilkan melalui formasi dan komposisi 

rumah, rumah yang berdekatan, dengan memusat (bertitik pusat) kepada 

satu bangunan milik orang yang dipertuakan di kampung itu, orang itu 

disebutnya sesepuh. Pola kampung secara keseluruhan terdiri dari rumah-

rumah yang berhubungan dengan berbagai fasilitas yang mencerminkan 

pola hidup harmonis dalam kesatuan lingkungan, sehingga merupakan 

perpaduan antara aspek- aspek yang keramat (sacral) dan lingkungan yang 

tetap terpelihara dalam suasana  silih asah,  silih asih  dan silih asuh  

sebagai satu konsep saling menyayangi di antara keluarga, kerabat dan 

paling utama  adalah  cerminan  sikap  gotong  royong  masyarakat dalam 

segala bentuk prilaku dan kehidupan. harmonisasi dan pengembangan 

kehidupan sosial, ekonomi dan budaya dan lingkungan dalam pola  

perkampungan  yang memiliki kemampuan untuk memberikan 

penyesuaian dan harmonisasi antara religi dan kemajuan teknologi serta 

modernisasi. 

2.3.2 Strategi Pengembangan Desa Wisata 

 Potensi wisata yang luar biasa yang dimiliki Indonesia seharusnya 

bisa menjadi andalan untuk mengangkat taraf hidup masyarakat. Sektor 

pariwisata bisa menjadi sektor penopang pemasukan negara di bidang non 

migas. Di era yang semakin maju semakin pula banyak cara dan strategi 

untuk mengangkat potensi wisata di suatu daerah. Masing-masing daerah 

memiliki kekhasan atau penonjolan karakteristik alam maupun sosio 

kultural dan aspek lainnya. Desa memiliki segudang potensi bisnis yang 

menguntungkan untuk bisa diangkat menjadi komoditas dan dipoles dengan 

https://www.siapbisnis.net/
https://www.siapbisnis.net/


 

manajemen strategi yang tepat untuk menjadi desa wisata. Berikut langkah-

langkah strategis untuk mengembangkan potensi desa menjadi desa wisata: 

1. Identifikasi potensi desa melalui rembug bersama seluruh komponen 

desa dari semua kalangan. Potensi yang bisa menjadi komoditas bisa 

bermacam-macam dari segala aspek. Bisa keindahan alam, hasil bumi, 

kekayaan flora fauna/hayati, sosio kultural, masyarakat, tradisi atau hal-

hal yang bersifat khas/unik yang tak dimiliki daerah lain. Pastikan 

potensi unggulan yang akan dijadikan komoditas utama 

2. Identifikasi permasalahan yang bisa jadi penghambat bagi 

pengembangan potensi wisata desa, mulai dari yang bersifat fisik, non 

fisik atau sosial, internal dan eksternal. Atau bisa saja permasalahan 

tersebut jika diolah dengan cara tertentu justru permasalahan itu bisa 

menjadi potensi 

3. Perlunya komitmen yang kuat dari seluruh komponen desa untuk 

menyamakan pendapat, persepsi dan mengangkat potensi desa guna 

dijadikan desa wisata. Komitmen ini yang menjadi dukungan terkuat 

bagi terwujudnya dan keberlangsungan desa wisata 

4. Identifikasi dampak baik dampak positif maupun negatif dari sebuah 

kegiatan wisata sesuai kekhasan masing-masing desa. Masing-masing 

desa memiliki karakteristik sendiri akan menghasilkan dampak yang 

juga berbeda satu sama lain terutama perubahan-perubahan sosial 

kultural 

5. Komitmen yang kuat dari seluruh komponen desa untuk menggandeng 

Pemerintah Daerah dan jika perlu menggandeng pihak swasta. Pikirkan 

dan identifikasi juga dampak jika bekerja sama dengan pihak swasta. 

Termasuk di sini untuk penganggaran guna pembangunan desa wisata 

dengan menggunakan seluruh sumber daya ekonomi yang ada 

6. Menyiapkan segala perangkat-perangkat aturan/regulasi norma yang 

lebih bertujuan untuk mengawal pengembangan desa wisata dan 

mengawasi potensi-potensi penyimpangan yang mungkin saja bisa 

terjadi. Regulasi disiapkan agar berjalannya aktivitas wisata beserta 

dampaknya tetap berada dalam koridor regulasi sebagai payung 

hukumnya 



 

 

7. Melakukan pelatihan-pelatihan bagi seluruh komponen desa, termasuk 

pemerintah desa tentang manajemen pariwisata, bagaimana mengelola 

tempat wisata, manajemen tamu/pengunjung, beserta inovasi-inovasi 

yang perlu dikembangkan mengingat sebagaimana sektor lainnya sektor 

pariwisata pun mengalami fluktuasi dan bisa mengalami “kejenuhan” 

8. Gunakan segala media untuk memperkenalkan dan mempublikasikan 

potensi wisata di desa baik media konvensional maupun non 

konvensional, seperti media internet. Internet kini menjadi sarana 

publikasi yang sangat efektif yang bisa menjangkau seluruh belahan 

bumi. Tempat wisata yang lokasinya terpencil pun bisa diketahui oleh 

orang di belahan dunia lain pun berkat teknologi internet 

9. Belajar pada kesuksesan desa wisata lain atau studi banding. Kita bisa 

belajar banyak pada keberhasilan desa wisata lain khususnya yang 

sejenis. Karena tipikal permasalahan dan tantangan masa depan yang 

bakal dihadapi kurang lebih sama. Hanya dengan manajemen 

profesional dan inovatif saja desa wisata akan eksis dan kompetitif dan 

dapat melalui ujian yang bersifat internal, eksternal maupun regional 

internasional 

Selain hal diatas terdapat hal yang tidak bisa lepas dari sebuah 

pengembangan desa wisata yaitu dengan adanya antara lain: 

Atraksi 

Atraksi dalam pariwisata merupakan daya tarik utama dari sebuah 

destinasi wisata. Atraksi wisata meliputi segala sesuatu yang dapat 

dinikmati oleh wisatawan, seperti dapat dilihat, didengar, dirasakan atau 

dilakukan, baik berupa daya tarik alam, budaya maupun hasil kreativitas 

masyarakatnya. Daya tarik alam bisa berupa pemandangan alam, air terjun, 

sungai, keberadaan flora dan fauna atau yang lainnya. Daya tarik budaya 

dan kreativitas masyarakat bisa berupa museum, peninggalan sejarah atau 

purbakala, kesenian, wisata agro, taman rekreasi dan tempat hiburan. 

Atraksi wisata yang baik tentunya bukan hanya sesuatu yang dapat dilihat 

atau didengar oleh wisatawan. Atraksi wisata harus mampu memberikan 

kesan pengalaman kepada setiap wisatawan, sehingga tujuannya melakukan 

kegiatan pariwisata bisa tercapai. Pada tingkatan yang lebih baik lagi, 

atraksi wisata harus bisa memberikan pembelajaran kepada setiap 



 

wisatawan atau dikenal dengan istilah experiental learning (pembelajaran 

dari pengalaman). 

Amenitas 

Amenitas atau fasilitas pendukung dari sebuah destinasi wisata 

harus mampu menjawab kebutuhan wisatawan selama berada di lokasi 

wisata. Mulai dari fasilitas dasar seperti keberadaan toilet, tempat ibadah, 

tempat parkir, tempat istirahat dan tempat makan. Selain itu, keberadaan 

hotel atau penginapan, restoran atau tempat kuliner, tempat beli oleh-oleh 

dan segala daya dukung yang bisa menjadi pelengkap dari kegiatan 

pariwisata. 

Kelengkapan dan kenyamanan dari amenitas yang dimiliki sebuah destinasi 

wisata, akan berpengaruh dalam pertimbangan dan keputusan wisatawan 

ketika hendak berkunjung. Keberadaan amenitas ini juga akan 

memengaruhi lama tinggal wisatawan (length of stay) di lokasi wisata. 

Aksesibilitas 

Aksesibilitas dapat diartikan sebagai beragam hal yang berkaitan 

dengan akses wisatawan ketika hendak berkunjung ke sebuah destinasi 

wisata. Akses ini meliputi akses informasi dan akses transportasi. 

Akses informasi bisa berupa informasi tentang daya tarik sebuah destinasi 

wisata, fasilitas dan akomodasi yang dimiliki, informasi perjalanan, serta 

ragam informasi lain yang dibutuhkan oleh wisatawan sebelum melakukan 

kegiatan pariwisata. Akses informasi juga berkaitan dengan promosi yang 

dilakukan oleh sebuah destinasi wisata untuk menjangkau masyarakat luas 

sebagai calon wisatawan. Di lokasi wisata, akses informasi bisa berupa 

ketersediaan pusat informasi wisatawan atau dikenal dengan istilah TIC 

(Tourist Information Center) yang memudahkan setiap wisatawan untuk 

bertanya dan memperoleh informasi berkaitan dengan kegiatan pariwisata 

yang dilakukan. 

Akses transportasi bisa berupa ketersediaan transportasi umum seperti 

pesawat, kapal, kereta api, bus atau transportasi lain yang dibutuhkan oleh 

wisatawan untuk memudahkan dalam menjangkau sebuah destinasi wisata. 

Selain transportasi umum, ketersediaan jalan yang baik, papan penunjuk 

arah dan jauh atau dekatnya jarak tempuh akan berpengaruh terhadap minat 

wisatawan untuk berkunjung. 



 

 

2.4 Urban Design 

2.4.1 Pengertian Urban Design 

 Urban design berhubungan dengan perencanaan kota, tetapi 

memfokuskan pada perancangan fisik suatu tempat dan berhadapan dengan 

skala yang lebih detail. Dia dapat termasuk seni dari perancangan perkotaan 

dan unsur arsitektur dan arsitektur lansekap. Perabot jalan memainkan peran 

yang semakin penting dalam perencanaan kota dan menambah pemasukan 

kota dengan iklan luar rumah.  

 Perancangan perkotaan mengarah ke perhatian kolektif serius untuk 

ruang tiga-dimensi dan pemikiran sebanyak mungkin terhadap area publik 

antara atau di bawah gedung seperti untuk gedung itu sendiri. Ini akan 

membutuhkan pengertian terhadap iklim mikro, ketahanan material, 

kepraktisan perawatan dan harapan dari pengguna masa depan.  

2.4.2 Elemen- Elemen Urban Design 

Hamid shirvani (1985), mengklasifikasikan elemen urban 

design dalam delapan kategori sebagai berikut : 

1. Tata Guna Lahan ( Land Use) 

Pada prinsipnya land use adalah pengaturan penggunaan lahan 

untuk menentukan pilihan yang terbaik dalam mengalokasikan fungsi 

tertentu, sehingga secara umum dapat memberikan gambaran 

keseluruhan bagaimana daerah pada suatu kawasan tersebut seharusnya 

berfungsi.  

Land use bermanfaat untuk pengembangan sekaligus 

pengendalian investasi pembangunan. Pada skala makro, land use lebih 

bersifat multifungsi / mixed use. 

Beberapa keuntungan dan kelemahan dalam penataan land 

use menggunakan pendekatan fungsional adalah : 

a. Menjamin keamanan dan kenyamanan atas dampak negatif karena 

saling pengaruh antar zona. 

b. Pengelompokan kegiatan, fungsi dan karakter tertentu pada tiap zona 

yang terpisah mempermudah penataan dan perencanaan land 

use mikro (horizontal maupun vertikal). 

c. Memudahkan implementasi dan kontrol. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Perencanaan_kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Arsitektur
https://id.wikipedia.org/wiki/Arsitektur_lansekap
https://id.wikipedia.org/wiki/Perabot_jalan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Area_publik&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Iklim_mikro


 

d. Terpisahnya masing-masing zona menjadikan jarak antar berbagai 

kegiatan jauh, dibutuhkan sarana transportasi yang lebih memadai 

untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan lalu - lintas yang tinggi 

pada jam-jam berangkat-pulang kerja. 

e. Terjadi kesenjangan keramahan kawasan, memunculkan perbedaan 

yang tinggi pada harga lahan. 

f. Kepadatan zona tidak seimbang, pemanfaatan lahan tidak optimal. 

2. Bentuk Dan Massa Bangunan (Building Form And Massing) 

Bentuk dan masa bangunan tidak semata - mata ditentukan oleh 

ketinggian atau besarnya bangunan, penampilan maupun konfigurasi 

dari masa bangunannya, akan tetapi ditentukan juga oleh: 

a.    Besaran Bangunan 

b.    Intensitas bangunan : BCR dan FAR. 

c.    Ketinggian bangunan. 

d.    Sempadan Bangunan 

e.    Ragam - Fasade 

f.     Skala 

g.    Material,tekstur dan warna 

3. Sirkulasi dan Parkir (Circulation And Parking ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 21: Sirkulasi Area Parkir  

Sumber : https://anisavitri.wordpress.com/2010/07/06/tempat-parkir-prinsip-

kriteria-bentuk-romantikanya/ 

 

https://anisavitri.wordpress.com/2010/07/06/tempat-parkir-prinsip-kriteria-bentuk-romantikanya/
https://anisavitri.wordpress.com/2010/07/06/tempat-parkir-prinsip-kriteria-bentuk-romantikanya/


 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 22: Area Parkir Wisata 
Sumber : https://id.images.search.yahoo.com 

Masalah sirkulasi kota merupakan persoalan yang 

membutuhkan pemikiran mendasar, antara prasarana jalan yang 

tersedia, bentuk struktur kota, fasilitas pelayanan umum dan jumlah 

kendaraan bermotor yang semakin meningkat. Diperlukan suatu 

manajemen transportasi yang menyeluruh terkait dengan aspek-aspek 

tersebut.  

Elemen sirkulasi dalam urban design merupakan alat yang 

sangat menentukan struktur lingkungan urban, karena dapat 

membentuk, mengarahkan dan mengontrol pola aktivitas dalam 

kota. Teknik perancangannnya meliputi tiga prinsip utama: 

a. Jalan harus menjadi elemen ruang terbuka visual yang positif 

b. Jalan harus mampu memberikan orientasi kepada pengemudi dan 

membuat lingkungan tersebut terbaca secara informatif.  

c. Sektor publik dan privat harus membina hubungan untuk mencapai 

sasaran ini. 

1) Pola, Struktur dan Perlengkapan Jalan 

a. Secara garis besar pola jaringan jalan terdiri dari Pola Papan Catur, 

Radial, Lingkaran, dan Cul-desac 

b. Struktur jalan terdiri dari : 

i. Badan Jalan ( daerah sirkulasi kendaraan ) 

ii. Bahu Jalan ( daerah sirkulasi pejalan kaki, tempat perlengkapan 

jalan, utilitas dan penghijauan ) 

c. Perlengkapan jalan terdiri dari : 

i. Penerangan jalan 

 

 

https://id.images.search.yahoo.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 23: Penerangan Jalan Wisata 
Sumber : https://anisavitri.files.wordpress.com/2010/07/dago2-010.jpg 

ii. Rambu lalu lintas 

 

 

 

 

 

 

Gambar 24: Rambu lalu lintas 
Sumber : (https://ceritaihsan.com/rambu-lalu-lintas/) 

iii. Halte 

 

 

 

 

 

 

Gambar 25: stop bus 
Sumber : (https://3docean.net/item/bus-stop-shelter-02/) 

iv. Telepon Umum 

 

 

 

 

 

 

https://anisavitri.files.wordpress.com/2010/07/dago2-010.jpg


 

 

Gambar 26: telepon umum 
Sumber : (https://www.viator.com/London-attractions/Houses-of-

Parliament-and-Big-Ben/d737-a1395?aid=pin1) 

v. Bangku-bangku 

 

 

 

 

 

 

Gambar 27: Bangku bangku 
Sumber : https://id.images.search.yahoo.com 

vi. Tanaman 

 

 

 

 

 

 

Gambar 28: Tanaman 

Sumber : (https://www.top.nusantarasore.me/2019/06/percantik-

dengan-tanaman-taman.html) 

vii. Papan Reklame 

 

 

 

 

 

 

Gambar 29: Reklame 

Sumber : (https://www.conggado.com/2018/11/apa-saja-jenis-

reklame-contoh-reklame.html) 
 

2) Aspek Lalu Lintas 

Kelancaran, keamanan dan kenyamanan suatu jalur jalan sangat 

ditentukan oleh kondisi lalu lintas yang menyangkut : 

a. Rambu rambu lain 

https://id.images.search.yahoo.com/


 

b. Arah lalu lintas 

c. Kecepatan lalu lintas 

d. Kepadatan lalu lintas 

e. Jenis moda angkutan 

f. Kondisi jalan  

g. Perparkiran 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 30: Petunjuk Arah Area Wisata 
Sumber : (https://infoana.com/rambu-lalu-lintas/) 

3) Perparkiran 

Perparkiran merupakan unsur pendukung system sirkulasi kota, 

yang menentukan hidup tidaknya suatu kawasan ( kawasan komersial, 

kawasan pusat kota, dll ). Perencanaan tempat parkir 

menurut Irvine (Shirvani, 1981 ), harus memenuhi persyaratan sebagai 

berikut : 

a. Keberadaan strukturnya tidak mengganggu aktifitas di sekitarnya, 

mendukung kegiatan street level dan menambah kualitas visual 

lingkungan  

b. Pendekataan program penggunaan berganda ( time sharing ) 

c. Pengadaan tempat parkir khusus bagi suatu perusahaan atau instansi 

yang sebagian besar karyawannya berkendaraan. 

d. Parkir progresif (semakin lama parkira, semakin mahal pula biaya 

parker)  

Lokasi kantong parkir seyoganya ditempatkan pada jarak jangkau 

yang layak bagi para pejalan kaki. Sistem perletakan parkir diharapkan 

dapat secara maksimal mempersingkat jarak jalan kaki menuju jalur 

pedestrian. 



 

 

Masalah perpakiran memiliki dua pengaruh langsung terhadap 

kualitas lingkungan yaitu: 

a. Kelangsungan hidup aktivitas komersial. 

b. Dampak visual terhadap bentuk fisik kota. 

Dua hal penting yang harus diperhatikan dalam setiap agenda urban 

design adalah akses terhadap daerah milik pribadi dan area parkir. 

Penyediaan area parkir yang memadai dengan dampak visual terkecil 

sangat penting dalam keberhasilan urban design. Beberapa cara 

mengatasinya adalah: 

a. Penyediaan lokasi parkir disuatu area yang secara struktur tidak 

didesain untuk penyediaan area parkir. Dalam hal ini perlu adanya 

regulasi yang menetapkan keharusan untuk merencanakan area 

parkir dalam bagian dari perencanaan struktur yang baru. 

b. Multiple use program, yaitu memaksimalkan penggunaan parkir 

yang telah ada dengan cara membuat program yang memungkinkan 

berbagai penggunaan dan menarik orang-orang berbeda pada saat 

yang berlainan. 

c. Packege plan parking yaitu sebuah bisnis besar atau beberapa bisnis 

dapat bergabung untuk membentuk districts perparkiran atau 

menyediakan beberapa blok terpisah untuk area parkir sepanjang 

hari. 

d. Urban edge parking yaitu area parkir yang dibuat di tepi suatu 

wilayah kota. 

Prinsip utama dalam mendesain jaringan transportasi (jalan 

raya) sebagai bagian urban space adalah adalah bahwa jalan seharusnya 

didesain menjadi ruang terbuka yang memiliki pemandangan yang lebih 

baik antara lain : 

a. Bersih dan elemen lansekap yang menarik. 

b. Persyaratan ketinggian dan garis sempadan bangunan yang 

berdekatan dengan jalan. 

c. Pengaturan parkir dipinggir jalan dan tanaman yang berfungsi 

sebagai penyekat jalan. 

d. Meningkatkan lingkungan alami yang terlihat dari jalan. 

4. Ruang Terbuka ( Open Space ) 



 

Ruang terbuka bisa menyangkut lansekap; elemen keras 

(hardscape yang meliputi : jalan, trotoar dsb) serta elemen lunak 

(softscape) berupa taman dan ruang rekreasi dikawasan kota. Elemen-

elemen terbuka juga menyangkut lapangan hijau, ruang hijau kota, pohon-

pohonan, pagar, tanam-tanaman air, penerangan, paving, kios-kios, 

tempat-tempat sampah, air minum, sculpture, jam dsb. 

 

 

 

 

 

Gambar 31: Ruang Terbuka 
Sumber : https://abaslessy.files.wordpress.com/2012/01/3-21.jpg 

5. Area Pedestrian  ( Pedestrian area ) 

Sistem pedestrian yang baik akan mengurangi keterikatan terhadap 

kendaraan dikawasan pusat kota, mempertinggi kualitas lingkungan 

melalui sistem perancangan yang manusiawi, menciptakan kegiatan 

pedagang kaki limayang lebih banyak dan akhirnya akan membantu 

kualitas udara di kawasan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 32: Pedestrian 
Sumber : (https://www.pps.org/article/making-the-journey-

a-destination-indianapolis-cultural-trail-debuts) 

6. Tanda-tanda ( signage ) 

Tanda- tanda petunjuk jalan, arah kesuatu kawasan tertentu pada jalan 

tol atau di jalan kawasan pusat kotasemakin membuat semarak atmosfir 

lingkungan kotatersebut. Peraturan yang mengatur tentang tanda-tanda 

tersebut sebagian kota Indonesia masih belum sepenuhnya diatur hingga 

https://abaslessy.files.wordpress.com/2012/01/3-21.jpg


 

 

pada masalah teknis. Akibatnya perkembangan papan-papan reklame 

terutama, mengalami persaingan yang berlebihan,baik dalam penempatan 

titik-titiknya, dimensi atau ukuran billboardnya, kecocokan bentuk, dan 

pengaruh visual terhadap lingkungan kota. 

Rambu-rambu yang terdesain dengan baik turut mendukung karakter 

dari penampilan gedung sekaligus menghidupkan jalanan, selain 

memberikan informasi barang dan jasa bisnis pribadi (Long Beach dalam 

Arifiani, 2001). 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 33: Petunjuk arah wisata 
Sumber : (https://oejangendey.wordpress.com/category/its-all-about-ciamis/) 

7. Pendukung Kegiatan ( activity support ) 

Pendukung kegiatan adalah semua fungsi bangunan dan kegiatan-

kegiatan yang mendukung ruang publik suatu kawasan kota. Bentuk, 

lokasi dan karakter suatu kawasan yang memiliki ciri khusus akan 

berpengaruh terhadap fungsi, penggunaan lahan dan kegiatan-

kegiatannya. Pendukung kegiatan tidak hanya menyediakan jalan, 

pedestrian atau plaza, tetapi juga harus mempertimbangkan fungsi utama 

dan penggunaan elemen-elemen kota yang dapat menggerakkan aktivitas, 

misalnya : pusat perbelanjaan, taman rekreasi, pusat perkantoran, 

perpustakaan, area PKL, dsb. 

Bentuk, lokasi dan karakter area spesifik akan menarik fungsi, 

penggunaan dan aktivitas yang spesifik pula, sehingga suatu aktivitas 

cenderung berlokasi ditempat yang paling sesuai dengannya. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Gambar 34: Fasad bangunan 
Sumber : (https://inkedinblack.wordpress.com/2011/09/17/oct-

art-and-design-gallery-by-urbanus/amp/) 

8. Konservasi ( Concervation ) - Perlindungan 

Konservasi suatu individual bangunan harus selalu dikaitkan dengan 

keseluruhan kota.  

Konsep tentang konservasi kota memperhatikan aspek : bangunan-

bangunan tunggal, struktur dan gaya arsitektur, hal yang berkaitan dengan 

kegunaan, umur bangunan atau kelayakan bangunan 

Beberapa kategori konservasi : 

a. Preservasi ( Preservation ) – Pelestarian 

Menjaga dan melestarikan bangunan kuno dari kerusakan, 

pembongkaran dan perubahan apapun. Dalam preservasi tidak boleh 

mengganti elemen aslinya dengan lainnya. 

b. Konservasi ( Concervation ) 

Suatu strategi atau kegiatan menangani secara preventif terhadap 

kehancuran bangunan kuno. Memperbaikinya agar dapat bertahan 

lebih lama dengan mengganti beberapa elemen yang sudah rusak 

dengan elemen baru seperti aslinya. 

c. Rehabilitasi ( Rehabilitation ) 

Mengembalikan bangunan-bangunan kuno yang tidak berfungsi 

menjadi lebih berfungsi dengan merestorasi utilitas yang diperlukan 

dan meningkatkan esensi kegunaanya. 

b. Revitalisasi ( Revitalitation ) 

Merupakan bagian konservasi melalui pengembangan fungsi. Secara 

fisik bangunan di konservasi tetapi fungsi yang dikembangkan 

biasanya  berbeda dengan fungsi aslinya. 

e. Peningkatan ( Improvement ) 



 

 

Kegiatan yang dapat meningkatkan nilai, penampilan, tingkat 

kenyamanan, utilitas yang memenuhi standar teknis, dan tingkat 

efisiensi baik secara fisik, sosial budaya, nilai ekonomi bangunan 

maupun kawasan kota. 

Selain ke 8 elemen rancang kota di atas, terdapat beberapa elemen lain 

yang penting diperhatikan dalam perancangan kota. Kevin 

Lynchmenyatakan bahwa image kota dibentuk oleh 5 elemen pembentuk 

wajah kota, yaitu: 

1) Paths 

Adalah suatu garis penghubung yang memungkinkan orang 

bergerak dengan mudah. Paths berupa jalur, jalur pejalan kaki, 

kanal, rel kereta api, dan yang lainnya. 

2) Edges - Pembatas 

Adalah elemen yang berupa jalur memanjang tetapi tidak 

berupa paths yang merupakan batas antara 2 jenis fase 

kegiatan. Edgesberupa dinding, pantai, hutan kota, dan lain-lain. 

3) Districts - Kawasan 

Districts hanya bisa dirasakan ketika orang memasukinya, atau bisa 

dirasakan dari luar apabila memiliki kesan visual. 

Artinya districts bisa dikenali karena adanya suatu karakteristik 

kegiatan dalam suatu wilayah. 

4) Nodes – Simpul – Pertemuan / simpang lalu-lintas 

Adalah berupa titik dimana orang memiliki pilihan untuk 

memasuki districts yang berbeda. Sebuah titik konsentrasi dimana 

transportasi memecah, paths menyebar dan tempat mengumpulnya 

karakter fisik. 

5) Landmark – tetenger / tugu 

Adalah titik pedoman obyek fisik. Berupa fisik natural yaitu gunung, 

bukit dan fisik buatan seperti menara, gedung, sculpture,kubah dan 

lain-lain sehingga orang bisa dengan mudah mengorientasikan diri 

di dalam suatu kota atau kawasan. 

2.5 Studi Banding Objek Sejenis 

Untuk studi banding objek sejenis, ada dua objek yaitu: 

2.5.1 Kampung Batik Laweyan Solo 



 

 

 

 

 

 

 

Gambar 35: Kampung Batik Laweyan Solo 
Sumber : http://kampoengbatiklaweyan.org/sejarah-batik-laweyan/ 

Kampoeng Batik Laweyan adalah salah satu kawasan lanskap budaya 

di Indonesia yang kaya akan potensi budaya dan sejarah yang telah diwarisi 

sejak nenek moyang. Salah satu warisan yang tak ternilai yang dimiliki di 

kampoeng batik laweyan adalah seni batik yang masuk dalam warisan 

budaya tak benda (intangible cultural heritage). Seni batik solo yang 

menjadi daya tarik utama ini diperkaya dengan situs-situs bersejarah seperti 

makam dan mesjid bersejarah serta situs lainnya. 

Di samping itu kampoeng batik laweyan memiliki potensi komunitas 

masyarakat yang berperan besar dalam turut menjaga kelestarian 

kawasannya. Kekuatan komunitas ini akan membantu menjadikan kawasan 

kampoeng batik laweyan menjadi destinasi wisata batik solo yang ramah 

dan layak dikunjungi. 

Suasana Laweyan Tempo Doeloe bisa anda nikmati disini, menambah 

daya tarik tersendiri bagi wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. 

Rumah-rumah kuno yang artistik dan bersejarah ini merupakan 

peninggalan masa lampau milik mbok mase dan mas nganten yang terus 

dilestarikan selaras dengan kebijaksanaan pemerintah pusat yang telah 

menetapkan Laweyan sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional. 

Tak hanya berbelanja batik, para wisatawan dapat melihat secara 

langsung proses pembuatan batik tulis di berbagai industri batik tulis, batik 

cap dan printing. Bagi yang tertarik untuk mencoba praktek membuat batik, 

tersedia paket kursus batik singkat yang bisa ditempuh dalam waktu sekitar 

2 jam saja. Peserta kursus baik personal maupun kelompok belajar membuat 

pola, membatik dan mewarnai dengan teknik colet/tolet. Hasil karya 

http://kampoengbatiklaweyan.org/sejarah-batik-laweyan/
http://kampoengbatiklaweyan.org/bangunan-cagar-budaya-laweyan/
http://kampoengbatiklaweyan.org/wp-content/uploads/2014/10/Kursus-Batik-Intensif-IKJ-Agustus-2014-k.jpg
http://kampoengbatiklaweyan.org/wp-content/uploads/2014/10/kuliner-apem-ledre.k.jpg


 

 

membatik bisa langsung dibawa pulang sebagi kenang-kenangan yang 

unik  dari Kampoeng Batik Laweyan. 

Selain kursus batik singkat kami  juga menyelenggarakan kursus 

batik intensif yang diperuntukkan bagi mereka yang mau mendalami teknik 

pembuatan batik tulis dan batik cap. Kursus jenis ini diselesaikan dalam 

beberapa hari atau beberapa minggu tergantung kebutuhan. Jumlah minimal 

peserta tidak dibatasi, peserta kursus bisa personal maupun kelompok. 

Untuk jenis penginapan, peserta dapat memilih menginap di hotel terdekat 

atau menginap di rumah penduduk (homestay). 

Berwisata di Laweyan tak kan lengkap kalau belum menikmati 

Wisata Kuliner Laweyan seperti kue Ledre, kue Apem maupun aneka 

kue/masakan tradisional khas solo lainnya yang dengan mudah didapatkan 

di berbagai sudut Laweyan. Untuk rombongan wisman dan wisnu,  kami 

juga siap menyajikan aneka menu prasmanan masakan khas solo di rumah-

rumah jawa kuno milik mbok mase laweyan. 

Paket Wisata Edukasi 1 : 

 Berupa kegiatan keliling Kampoeng Batik Laweyan untuk mengunjungi 

beberapa obyek wisata seperti tempat industri batik, gerai batik, cagar 

budaya laweyan dan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah). 

 Durasi kegiatan sekitar 1 sd 2 jam. 

Paket Wisata Edukasi 2 : 

 Paket ini meliputi kegiatan Presentasi & Diskusi seputar Kampoeng Batik 

Laweyan ditinjau dari sudut sejarah, industri batik, cagar budaya dan 

pengembangan kepariwisataannya yang dilanjutkan dengan kunjungan 

lapangan ke berbagai obyek wisata seperti tempat proses pembuatan batik, 

gerai batik,  tempat cagar budaya dan IPAL (Instalasi Pengolahan Air 

Limbah). 

 Durasi kegiatan sekitar 2 sd 3 jam. 

Paket Kursus Membatik Singkat : 

 Peserta belajar membuat batik tulis dari proses nyorek (menggambar pola), 

nyanting dan mewarnai dengan teknik colet. Proses akhir yaitu fiksasi dan 

nglorot dilakukan oleh Tim Pengajar. 

 Hasil karya membatik dibawa pulang oleh peserta kursus. Media membatik 

adalah kain katun ukuran 30 x 30 cm. 

http://kampoengbatiklaweyan.org/wedangan-rumah-nenek/


 

 Selain belajar membatik para peserta juga diajak melihat proses pembuatan 

di beberapa industri batik di Laweyan. 

 Waktu sekitar 2 sd 3 jam 

Paket Kursus Batik Intensif: 

 Paket ini diperuntukkan bagi mereka yang ingin menguasai teknik membuat 

batik tulis dan batik cap baik tingkat pemula sampai tingkat mahir. Waktu 

pelatihan dari jam 8.30 sd 16.00 WIB. 

 Pelaksanaan kursus batik intensif berlangsung selama minimal 5 hari. 

Peserta mendapatkan materi pelatihan baik teori dan praktek dari Tim 

Pengajar yang sudah berpengalaman. Pada akhir pelatihan tiap peserta 

mendapatkan Sertifikat Kursus Batik yang dikeluarakan oleh FPKBL. 

2.5.2 Kampung Batik Kauman Solo 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 36: Kampung Batik Kauman Solo 
Sumber : https://www.pegipegi.com/travel/kampung-batik-kauman-

pusat-pelatihan-batik-abdi-dalem-keraton-solo/ 

Kampung Batik Kauman sezaman dengan Keraton Solo Ngga seperti 

Kampung Batik Laweyan, asal usul Kampung Batik Kauman lebih 

misterius karena ngga ada catatan sejarah tentang siapa pendiri dan kapan 

berdirinya kampung yang saat ini dihuni sekitar 30-an pengusaha batik. 

Menurut kabar burung, Kampung Batik Kauman berdiri bersamaan dengan 

pindanya Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dari Kartasura ke Solo. 

Disebut ‘Kauman’ karena mayoritas penghuni Kampung Batik Kauman 

dulu adalah para ulama kerajaan (kaum), penghulu, suronoto dan abdi 

dalem Keraton Solo beserta kerabat mereka. 

Kaitan antara Kampung Batik Kauman dengan Keraton Solo dapat 

dibuktikan dengan berdirinya beberapa situs bersejarah yang cukup 

terpelihara dengan baik di kampung ini. Bangga rasanya melihat bangunan-

bangunan kuno seperti rumah joglo, rumah yang bergaya campuran 

https://www.pegipegi.com/travel/kampung-batik-kauman-pusat-pelatihan-batik-abdi-dalem-keraton-solo/
https://www.pegipegi.com/travel/kampung-batik-kauman-pusat-pelatihan-batik-abdi-dalem-keraton-solo/


 

 

Belanda-Jawa atau rumah dengan atap limasan yang Jawa banget masih 

berdiri kokoh di tengah bangunan modern seperti mall, money changer dan 

hotel. Meski rumah-rumah penduduk tampak rapat tapi suasana di sekitar 

sangat tenang, nyaman dan penuh dengan kekeluargaan. Dan suasana 

semacam ini hanya bisa kamu temukan di Kampung Batik Kauman aja, 

travelers. 

Pengaruh Keraton Solo juga bisa kamu lihat pada kain batik yang 

diproduksi Kampung Batik Kauman. Berdasarkan motifnya, kain batik 

Kampung Batik Kauman terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah 

kain batik tulis, batik cap dan gabungan antara batik tulis dan cap. Khusus 

untuk batik tulis motif yang digunakan telah berumur ratusan tahun dan 

telah digunakan oleh para perajin batik Kampung Batik Kauman sejak Kota 

Solo masih berbentuk kerajaan/ kasunanan. 

Para pecinta batik bisa dengan mudah mengenali kain batik buatan 

Kampung Batik Kauman melalui warna yang digunakan, yaitu coklat 

kehitaman. Coba deh kamu datang ke pesta pernikahan kerabat, teman atau 

tetangga yang masih menggunakan busana adat Jawa dan perhatikan kain 

batik yang dipake pasangan pengantin. Tampak indah dan anggun bukan? 

Itulah kain batik buatan Kampung Batik Kauman, travelers. 

Ngeliat motifnya yang njelimet dan ornamen yang sangat detil, bisa 

dibayangkan betapa rumitnya proses yang harus ditempuh buat 

menghasilkan selembar kain batik. Sayangnya, motif batik tulis karya 

Kampung Batik Kauman sering kali dicuri oleh orang-orang yang ngga 

bertanggung jawab, trus diproduksi dan dijual dengan harga lebih murah di 

luaran. Makanya kamu jangan kecewa kalo kamu ngga boleh memotret 

waktu berkunjung ke showroom batik manapun di Kampung Batik Kauman. 

Peraturan ini terpaksa diterapkan para pemilik showroom batik Kampung 

Batik Kauman untuk melindungi hasil karya mereka dari pembajakan. 

Kamu juga jangan kaget kalo selembar kain batik tulis Kampung Batik 

Kauman ditawarkan dengan harga fantastis karena ide itu mahal harganya, 

travelers. 

Dari study kasus  kampung batik diatas, segala kondisi, fasilitas, 

kegiatan, dan kondisi arsitektur dikelompokkan menjadi berikut ini, guna 



 

menjadi dasar perencanaan pengembangan wisata kampung batik canting di 

Bakdalem. 

 

Tabel 3. Tabel deskripsi Kampung Batik yang digunakan sebagai studi kasus 

 Nama Desa Wisata 

 Kampung Batik Laweyan Kampung Batik Kauman Kampung Batik Canting 

Bakdalem 

Kondisi 

Tempat 

Merupakan Daerah yang 

terdiri dari beberapa 

kampung. 

Merupakan daerah yang terdiri 

dari beberapa kampung. 

Merupakan daerah 

perkampungan. 

Fasilitas a. Homestay (Rumah 

Penduduk Setempat) 

b. Hotel Terderkat 

c. Musholla 

d. Masjid bersejarah 

e. Makam bersejarah 

f. Rumah kuno yang artistic 

g. Wisata kuliner  

h. Gallery batik milik warga 

i. Tempat produksi batik 

warga 

j. IPAL 

k. Instruktur / tour guide 

l. Toko souvenir 

m. Sungai 

n. Lobby / lounge 

a. Rumah produksi 

b. Kuliner  

c. Penujal batik 

d. Gallery batik warga 

e. Rumah kuno yang artistic 

f. Toko souvenir  

g. Masjid  

h. Instruktur 

 

a. Penginapan / guest house / 

live in 

b. Mushola atau masjid 

c. Rumah produksi batik warga 

d. Rumah produksi tempe  

e. Rumah penjahit konveksi 

f. Area bermain 

g. Area belajar membatik dan 

workshop 

h. Galery batik canting 

i. Kebun / sawah / ladang 

j. Taman  

k. Sungai 

l. Penyewaan sepeda 

m. Kendaraan umum untuk 

berkeliling kampung 

n. Laundry / binatu 

o. Instruktur / tour guide 

p. Lahan parkir / car park 

q. Restoran / kantin 

r. Lobby / Longue 

s. Pusat informasi 

t. Toko souvenir dan oleh-oleh 

u. Toilet umum 

Kegiatan a. Berkekliling kampung 

b. Diskusi seputar 

Kampoeng Batik 

Laweyan 

c. Belajar membatik 

d. Belanja batik 

e. Jajan makanan 

f. Mengunjungi cagar 

budaya laweyan 

g. Melihat IPAL  

a. Berkeliling kampung 

b. Belajar membatik 

c. Belanja batik 

d. Jajan makanan 

 

a. Workshop dan pelatihan 

pembuatan produk batik 

canting, tempe kedelai, 

menjahit konveksi. 

b. Melihat dan ikut serta 

kegiatan warga menanam 

padi, memanen padi jika 

waktunya sesuai. 

c. Melihat warga menanam 

buah, sayur dan memanen 

jika waktunya sesuai. 



 

 

 

Sumber : Analisis Penulis 2020 

h. Melihat proses 

pembuatan di beberapa 

industri batik 

 

d. Mengenal sejarah kampung 

bakdalem dengan segala 

potensi yang dimiliki warga, 

terutama potensi batik 

canting.  

Kondisi 

Arsitektur 

Bangunan fasilitas yang ada 

disana sangat arstistik 

dengan gaya bangunan kuno 

yang bersejarah.  

Bangunan fasilitas yang ada 

disana sangat arstistik dengan 

gaya bangunan kuno yang 

bersejarah. 

Bangunan memiliki ciri khas 

dengan bangunan joglo.  



 

 BAB III  

GAMBARAN UMUM LOKASI DAN GAMBARAN PERENCANAAN 

3.1 Lokasi / Data Fisik 

3.1.1 Data Fisik Kabupaten Karanganyar 

Kabupaten Karanganyar merupakan kabupaten yang terletak di 

provinsi Jawa Tengah 

a. Batas- Batas Wilayah Kabupaten Karanganyar 

1. Sebelah Barat: berbatasan dengan Kota Surakarta dan 

Kabupaten Boyolali  

2. Sebelah Timur: berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur, 

Kabupaten Magetan  

3. Sebelah Utara: berbatasan dengan Kabupaten Sragen  

4. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri dan 

Kabupaten Sukoharjo. 

Kabupaten Karanganyar secara astronomis terletak bila dilihat dari 

garis bujur dan garis lintang, maka Kabupaten Karanganyar terletak 

antara 110° 40” - 110° 70” Bujur Timur dan  7° 28”  - 7° 

46”  Lintang Selatan. 

b. Luasan Wilayah 

Luas wilayah Kabupaten Karanganyar adalah 77.378,64 Ha, 

yang terdiri dari luas tanah sawah 22.459,80 Ha dan luas tanah 

kering 54.917,84 Ha. Tanah sawah terdiri dari irigasi 

teknis12.918,37 Ha, non teknis 7.586,58 Ha, dan tidak 

berpengairan 1.955,61 Ha. Sementara itu luas tanah 

untukpekarangan/bangunan 21.213,99 Ha dan luas untuk 

tegalan/kebun 17.836,49 Ha. Di Kabupaten Karanganyar terdapat 

hutan negara seluas 9.729,50 Ha dan perkebunan seluas 3.251,50 

Ha. 

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya luas Tanah 

sawah di Kabupaten Karanganyar mengalami penyusutan sekitar 

5,31 Ha. Sedangkan untuk luas tanah kering mengalami 



 

 

peningkatan dari tahun sebelumnya yakni sebesar 5,31 Ha, namun 

penggunaan tanah kering untuk tegalan/kebun sesungguhnya 

mengalami penurunan yakni sebesar 10,99 Ha, dan peningkatan 

penggunaan untuk pekarangan/ bangunan sebesar 16,30. Perubahan 

fungsi penggunaan ini dapat dimaklumi seiring dengan 

pertumbuhan penduduk diKabupaten Karanganyar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 37: Peta Kabupaten Karanganyar 

Sumber : https://id.images.search.yahoo.com/ 
 

c. Topografi dan Hidrologi 

 Kabupaten Karanganyar terletak pada ketinggian rata-rata 

511 meter di atas permukaan laut serta beriklim tropis dengan 

temperatur  22-31 derajat celcius. Rata-rata ketinggian wilayah di 

Kabupaten Karanganyar berada di atas permukaan laut yakni 

sebesar 511 m, adapun wilayah terendah di Kabupaten Karanganyar 

berada di Kecamatan Kebakkramat yang hanya 80 m dan wilayah 

tertinggi berada di Kecamatan Tawangmangu yang 

mencapai  2000  m diatas permukaan laut. 

  

https://id.images.search.yahoo.com/


 

3.2 Data Sebaran Aktifitas Penduduk  

3.2.1  Data Sebaran Penduduk Kecamatan Jumantono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 38: Penyebaran Penduduk Kecamatan Jumantono 

Sumber : http://www.karanganyarkab.go.id/20110104/kecamatan-jumantono/ 

 

Kecamatan Jumantono terbagi dalam 11 wilayah desa, yaitu: 

1. Blorong 

2. Gemantar 

3. Genengan 

4. Kebak 

5. Ngunut 

6. Sambirejo 

7. desa-sedayu 

8. Sringin 

9. Sukosari 

10. Tugu 

11. Tunggulrejo 

Jumlah Penduduk Se – Kecamatan Jumantono adalah 49.812 Jiwa. 

Dengan Jenis Tanah di Kecamatan Jumantono adalah Litosol Coklat 

Kemerahan. 

3.2.2 Industri 

1. Genteng Pres 

2. Anyaman Bambu 

3. Tempe 

http://www.karanganyarkab.go.id/20110104/kecamatan-jumantono/


 

 

4. Kripik Singkong 

5. Muebel 

6. Konveksi 

7. Tape Singkong 

3.2.3  Pertanian 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 39: Hasil Tani Jumantono 

Sumber : http://www.karanganyarkab.go.id/20110104/kecamatan-jumantono/ 

Tabel 4: Hasil Tani Jumantono 

No Produk Desa 

1 Jahe Biofarmaka Sambirejo Sambirejo 

2 Kunyit Biofarmaka Sambirejo Sambirejo 

3 Tebu Jumantono Ngunut 

4 Durian  

5 Rambutan  

 

Sumber : http://www.karanganyarkab.go.id/20110104/kecamatan-jumantono/ 

 

3.2.4 Pariwisata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 40: Wisata Monumen Tanah Kritis Jumantono 
Sumber : http://www.karanganyarkab.go.id/20110104/kecamatan-jumantono/ 
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Tabel 5: Potensi Wisata Desa Sukosari 
 

No Wisata Jenis Keterangan  

1 Monumen Tanah 

Kritis 

Alam Monumen untuk mengingatkan arti 

pentingnya pelestarian sumberdaya alam 

bagi kelangsungan hidup manusia. 

Terdapat sebidang tanah kritis yang 

diawetkan, serta berbagai pepohonan 

langka. 

 

 

Sumber : http://www.karanganyarkab.go.id/20110104/kecamatan-jumantono/ 

3.2.5  Persebaran Potensi Penduduk Kampung Bakdalem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar  : Peta Penyebaran Potensi dan Aktifitas 

Sumber : Analisis Penulis 2020 

 

 

 

 

 

 
Gambar 41: Peta Penyebaran Potensi Kampung Bakdalem 

Sumber : Analisa Penulis (2020) 

Gambar diatas merupakan penyebaran aktifitas dan potensi warga 

masyarakat kampung Bakdalem. Dimana masyarakat kampung Bakdalem 

memiliki potensi yang disebutkan dalam gambar sesuai warna yang tertera.  
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3.2.6 Pemilihan Site 

A. Site Pertama 

 

Gambar 42: Site Terpilih Area Penerimaan 

Sumber : Analisis Penulis 2020 
 

Site terpilih pertama adalah site untuk Tourist Information Center atau 

pusat penerimaan juga digunakan sebagai area parkir yang memiliki 

luasan ±2.000 m2 dimana area terpilih memiliki lokasi yang strategis 

dan berada di pintu masuk kampung atau pintu gerbang kampung. Site 

ini berada dijalan utama kampung. 

B. Site Kedua 

 

Gambar 43: Site Terpilih Area Galeri Batik 

Sumber : Analisis Penulis 2020 

Site diatas adalah site terpilih untuk area galeri batik dengan luasan 

sekitar ±1.500 m2 . site berada di dua jalur jalan perkampungan. Bisa 

diakses dari jalan utama dan jalan arah keluar pintu gerbang kawasan. 

Lokasi terpilih dengan pertimbangan posisi yang berada di depan 



 

kantor pemerintahan dan sekolah yang bisa menjadi daya dukung 

galeri batik.  

C. Site Ketiga 

 

Gambar 44: Site Terpilih Area Homestay 2 
Sumber : Analisis Penulis 2020 

Site diatas adalah site terpilih untuk area homestay, site terpilih 

memiliki luasan kurang lebih ±1.500 m2 dengan view yang asri 

yaitu lahan pertanian produksi. Site juga memiliki tingkat 

kebisingan yang rendah, sehingga tenang untuk dijadikan tempat 

istirahat wisatawan. 

D. Site Keempat 

 

Gambar 45: Site Terpilih Area                                                                                     
Sumber : Analisis Penulis 2020 

Site diatas adalah site terpilih untuk area rumah industri batik, site 

terpilih memiliki luasan kurang lebih ±1.500 m2 berada di tengah 

pemukiman dimana diharap bisa menjadi tempat belajar membatik 



 

 

wisatawan dan sebagai tempat pengolahan batik oleh warga 

setempat.. 

3.2.7 Pencapaian Site 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 46: Rute Jalan dari Karanganyar Kota 
Sumber : Google.maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 47: Rute Jalan dari Sukoharjo 
Sumber : Google.maps 

3.3 Gagasan Perancangan 

Keberadaan potensi masyarakat sebagai pengrajin batik canting dan 

potensi- potensi masyarakat lainnya maupun potensi alam sekitar 

perkampungan yang dapat dikembangkan menjadi kawasan wisata kampung 

batik canting. Kawasan dengan berbagai macam kegiatan menarik yang 

dapat memberikan peluang untuk para wisatawan dalam belajar ikut serta 

kegiatan masyarakat sekaligus mengembangkan potensi kreatifnya. 

Sehingga dengan program wisata yang memanfaatkan potensi lokal dengan 



 

berbasis wisata kreatif ini dapat mengembangkan kawasan kampung batik 

canting menjadi kawasan wisata kreatif dan edukasi dengan menyuguhkan 

potensi alam sekita yang berupa lahan pertanian dan lahan perkebunan 

disekitar permukiman warga kampung pengrajin batik canting. Hal ini 

diharapkan menjadi sebuah kawasan wisata kreatif yang mengedukasi serta 

rekreatif, dengan harapan bisa memanfaatkan dan mengelola potensi yang 

ada di kawasan kampung batik canting Bakdalem. 

 

  



 

 

BAB IV 

   ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN 

4.1 Analisa dan Konsep Makro 

4.1.1 Analisa dan Konsep Wisata Kampung Batik di Bakdalem 

Kabupaten Karanganyar 

Salah satu kampung di Kabupten Karanganyar memiliki potensi 

sebagai pengrajin batik canting, yaitu kampung Bakdalem. Selain menjadi 

kampung yang memiliki potensi sebagai pengrajin batik canting kampung 

Bakdalem juga memiliki pesona alam persawahan yang menarik untuk 

dijadikan wisata alam. Dengan adanya dua potensi yang memiliki perbedaan 

tersebut menjadi daya Tarik karena dengan adanya kampung batik tidak 

hanya untuk kegiatan membatik namun mereka juga bisa menikmati pesona 

alam perswahan dan perkebunan yang tersedia. 

Dengan mengembangkan wisata kampung batik di Bakdalem 

Kabupaten Karanganyar, melalui pariwisata kreatif dengan mengusung 

potensi lokal sebagai daya tarik seperti tersedianya bentang alam yang 

mempesona dan potensi utama sebagai pembatik canting masyarakat di 

kampung Bakdalem, penjahit konveksi, pembuat tempe kedelai dapat 

meningkatkan nilai pariwisata di kampung Bakdalem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 48: Peta Persebaran wisata kabupaten karangayar 

Sumber : google.petawisata.karanganyar 



 

4.1.2 Analisis Penentuan Pengembangan Kampung Batik Canting 

Bakdalem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 49: Peta Sirkulasi Perkampungan 

Sumber : Analisa Penulis (2020) 
 

Kampung Bakdalem memiliki banyak potensi  yang  dapat 

dimanfaatkan dan dieksplor lebih lanjut. 

a. Tujuan: 

- Menentukan Potensi yang bisa di kembangan menjadi wisata 

kampung batik canting di Bakdalem.  

b. Dasar Pertimbangan 

- Terdapat potensi yang dapat dikembangan untuk mendukung wisata 

kreatif, edukasi dan wisata rekreasi ( batik canting, penjahit konveksi, 

pembuat tempe dll) 

- Terdapat pesona persawahan menarik yang dapat di eksplor untuk 

menjadi daya tarik wisata 

- Medan tidak terlalu ekstrem dan mudah dijangkau 

c. Analisis dan Konsep 

Analisis : 

Kampung batik canting Bakdalem terletak di Desa Sukosari, 

Kecamatan Jumantono yang berada di Kabupaten Karanganyar. Saat ini 

kampung yang memiliki potensi sebagai pengrajin batik canting tersebut 



 

 

hanya mampu menjadi pengrajin dan belum mampu mengolah dan 

menghasilkan produk sendiri. Selain itu, para pengrajin semakin sedikit 

karena mereka merasa tidak menghasilkan uang yang mampu mencukupi 

kebutuhan, yang dikarenakan keterbatasan modal dan ilmu untuk 

mengembangkan potensinya. Selain potensi membatik warga kampung 

Bakdalem juga memiliki potensi sebagai penjahit konveksi, pembuat tempe 

yang seharusnya menjadi potensi pendukung untuk pengembangan wisata 

kampung batik canting Bakdalem. Selain itu pesona alam di perkampungan 

menjadi salah satu spot menarik untuk dijadikan pendukung adanya 

kampung batik, karena dengan adanya pesona alam menjadikan kampung 

batik tidak monoton dan membosankan.  

Konsep : 

Pengembangan wisata kampung batik canting Bakdalem sesuai 

potensi utama bantik canting dan potensi pendukung lainnya. Serta 

pemanfaatan lahan, dengan tanpa mengubah fungsi aslinya namun tetap 

dapat menjadi area rekreasi yang kreatif dan edukasi. Dapat meningkatkan 

nilai wisata kampung kreatif dan edukasi  juga dapat meningkatkan 

minat pengunjung serta dapat memberikan peluang kepada wisatawan 

untuk belajar membatik, menjahit dan membuat tempe dengan fasilitas 

pesona alam yang indah. Dengan memanfaatkan potensi alam sekitar 

kawasan serta potensi lokal yang ada, wisata wisata kampung batik dapat 

menjadi wisata  kreatif , edukasi dan rekreatif tidak lupa dengan bijak 

dalam memanfaatkan dan mengelola potensi yang ada. 

4.1.3 Analisis Pendekatan dan Konsep Pencapaian Lokasi Wisata 

Kampung Batik di Bakdalem 

Pencapaian ke dalam site harus mudah diakses dan memiliki 

sirkulasi yang aman. 

a. Tujuan: 

-   Menentukan ME (main entrence) area 

wisata,  

b. Dasar Pertimbangan 



 

-   Kemudahan akses, 

-    Arah kedatangan pengunjung dan pintu masuk kawasan (site) harus 

dikenali dengan jelas, 

-   Mampu mengakomodasi parkir kendaraan wisatawan 

-   Pintu masuk (jalur masuk) harus terhubung secara langsung, 

-   Arus kendaraan dan potensi jalan 

-   Sirkulasi tapak yang aman, dan kenyamanan pengunjung, 

-   Jalur pejalan kaki dengan jalur kendaraan harus jelas sehingga 

memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna 

c. Analisis dan Konsep 

Analisis : 

Penentuan pintu masuk wisata kampung batik di Bakdalem 

berdasarkan analisis penulis ditemukan beberapa rumah warga yang bisa 

dijadikan sebagai gallery dan tempat untuk belajar membatik dengan 

wisatawan. Selain itu spot persawahan menjadi pendukung untuk 

menjadikan wisata kampung batik lebih menarik dan nyaman.  

4.1.4 Analisis Pendekatan dan Konsep Site 

Analisa mengenai konsep site bertujuan untuk menempatkan 

massa-massa bangunan pada site sesuai dengan literatur dan teori yang 

sudah ada. 

a.   Tujuan 

-    Mendapatkan zonasi lahan sesuai peruntukan. 

-    Mendapatkan site yang potensial dan aksesible. 

-    Mampu mengintegrasi antar site potensial. 

-    Menempatkan massa bangunan pada site yang sudah dipilih.  

b.  Dasar Pertimbangan 

- Memanfaatkan lahan kosong tanpa mengganggu tanaman 

-    Lokasi atau site mudah dijangkau 

-    Tidak merusak lingkungan  

c.   Analisis dan Konsep 

Analisis 



 

 

Kampung batik di Bakdalem sudah lama ada, namun sampai 

sekarang masih belum bisa berkembang sesuai dengan kampung- 

kampung batik lainnya. Saat ini fasilitas penjahit konveksi yang semakin 

banyak yang harusnya bisa menjadi salah satu pendukung kegiatan di 

kampung batik Bakdalem. Namun semakin kesini kegiatan membatik 

semakin berkurang, karena memang dari segi penghasilan kurang bisa 

mencukupi kebutuhan hidup masyarakat. Mereka hanya mendapatkan 

upah 3000-5000 rupiah untuk membatik satu kain mori yang sudah diberi 

pola oleh bosnya. Sedangkan untuk kain mori kosongan yang bekum 

diberi pola, pengrajin batik mendapatkan upah 50.000- 100.000 per kain 

morinya. Pengerjaannyapun berbeda untuk kain mori yang sudah di beri 

pola bisa dikerjakan 2-3 hari . namun untuk yang masih kosong atau kain 

mori belum diberi pola bisa 10-20 hari, hal ini karena memang pengrajin 

batik cenderung orang tuas. Hal itu dikarenakan warga yang usianya 

masih muda mereka lebih memilih kerja di pabrik maupun lainnya. Oleh 

karena itu perlu adanya pengembangan dan perbaikan pada kampung 

batik canting di Bakdalem tersebut. Kegiatan pembuatan tempe yang 

dilakukan warga setempat juga menjadi salah satu kegiatan positif untuk 

menambah kegiatan di kampung batik tersebut.  

Konsep 

- Mengembangkan potensi masyarakat dikampung Bakdalem untuk 

menjadikan wisata kampung batik yang sesuai dengan standar sebuah 

kampung wisata batik. 

- Mendapatkan area-area yang dapat di gunakan sebagai lahan untuk 

fasilitas- fasilitas wisata kampung batik yang  kreatif, edukasi dan 

rekreatif. 

- Perencanaan  bangunan  penunjang  aktifitas  wisata  ditempatkan  

pada  lahan kosong sehingga tidak mengganggu aktifitas masyarakat. 

- Massa bangunan langsung berinteraksi dengan rumah masyarakat serta 

adapula yang berlangsung dengan lahan pertanian dan parit yang masih 

mengalir air.  



 

- Membuat gampling & homestay dengan memanfaatkan material lokal 

agar dapat menjadi penginapan untuk wisatawan yang ingin 

bermalam di area wisata kampung batik di Bakdalem. 

4.1.5 Analisa dan Konsep Sirkulasi Kawasan 

Pergerakan sirkulasi dibedakan menjadi tiga yaitu sirkulasi 

kendaraan dari arah gate 1 yaitu berupa kendaraan pribadi dan 

kendaraan wisata yang bermuara di area parkir yang berada di zona 

penerimaan, dekat dengan main enterance utama dan berada di 

sebelah kiri. setelah memasuki main enterance utama  sirkulasi 

dialihkan untuk pejalan kaki, sepeda dan kendaraan non mesin yang 

lain untuk kegiatan wisata rekreasi dan edukasi. Kemudian sirkulasi di 

dalam area wisata yaitu sirkulasi manusia (manusia memerlukan 

kelancaran sirkulasi agar mudah untuk bertemu dengan para pengrajin 

batik canting yang telah diberi titik pada denah wisata kampung batik 

canting di Bakdalem) selain itu mereka juga bisa berkunjung di tempat- 

tempat warga yang memiliki potensi seperti membuat tempe, menjahit. 

Selain itu perlu sirkulasi untuk menikmati pesona alam persawahan 

yang tersedia di kampung Bakdalem, mereka bisa berkeliling setelah 

belajar maupun hanya sekedar berkunjung ketempat pengrajin batik. 

Hal itu dilakukan untuk memberi warna supaya pengunjung tidak bosan 

dengan kegiatan membatik ataupun membutuhkan suasana yang asri 

saat lelah beraktifitas edukasi di kampung batik canting. Pengunjung 

dapat menikmati berbagai kegiatan dengan nyaman dan aman, serta 

sirkulasi masyarakat lokal yang mengunakan penuh akses jalan utama 

sebagai bentuk aktifitas sehari hari (mobil, motor, sepeda dll) 

a.    Tujuan 

- Memperoleh penataan sirkulasi yang tepat untuk kendaraan, dan 

manusia serta perancangan tracking area pada lahan pertanian dan 

perkebunan maupun jalan menuju pengrajin batik dan lainnya. 

- Memisahkan jalur pejalan kaki dan kendaraan wisata terutama pada 

area parkir dan  area wisata batik dan wisata pada lahan pertanian. 



 

 

1. Streat Furniture 

Street furniture merupakan suatu komponen penunjang dalam 

desain lansekap yang perletakanya perlu di rencankan dengan matang. 

Dengan tujuan untuk memberikan fasilitas kepada pengunjung 

kawasan wisata. 

a.   Tujuan 

-    Estetika kawasan serta penunjang elemen landscape 

-    Sebagai fasilitas yang mendukung kegiatan pengguna. 

b.  Analisis dan Konsep 

Berikut analisis dan konsep street furniture 

1.   Lampu Jalan 

Pada perencanaan wisata kampung batik tentunya dibutuhkan 

lampu jalan untuk penerangan pada malam hari, selain itu juga 

berfungsi sebagai estetika street furnitur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 50: Contoh pemanfaatan bambu untuk Lampu 
Sumber: https://id.images.search.yahoo.com 

 

2.   Papan Iklan/informasi 

Pentingnya papan iklan atau informasi dalam perencanaan kawasan 

wisata adalah untuk branding dan juga signage kawasan. 
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Gambar 51: Papan Reklame dan Spanduk 
Sumber: https://id.images.search.yahoo.com 

3.   Papan Penunjuk Arah 

Pada perencanaan kawasan wisata yang lokasinya jauh dari jalan 

kota, perlua adanya papan penunjuk arah yang jelas agarpengunjung mudah 

menjangkau kawasan wisata tersebut dengan mengikuti petunjuk atah ayng 

ada. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 52: Papan Penunjuk Arah 
Sumber: https://id.images.search.yahoo.com 

4.   Kursi dan meja Taman 

Kursi dan meja taman diperlukan dalam perencanaan untuk kawasan 

di sekitar pinggiran sungai dan area wana wisata, dengan penentuan titik 

lokasi yang tepat pengunjung dapat dimudahkan dengan adanya fasilitas 

kursi dan meja taman. 
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4.2 Analisis Mikro 

4.2.1 Analisa Site dan Konsep 

A. Site Pertama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 53: Analisa Site Area Pakir 
Sumber : Penulis 2020 

 

Analisa : 

Matahari 

Site untuk lahan parkir tidak terkendala pencahayaan alami, karena 

cukup memiliki jarak dengan permukiman maupun bangunan lainnya. 

Sehingga untuk cahaya matahari terbit dan terbenam bisa dinikmati 

dari site terpilih.  

Pencapaian 

Akses untuk menuju site sangat mudah, karena site terletak di sebelah 

timur Jl.Sugihan- karanganyar dan sebelah utara jalan utama kampung 

Bakdalem. Sehingga sangat strategis untuk lokasi parkir, sebelum 

menuju ke tempat reservasi. 

Kebisingan 

Sumber kebisingan pada site yaitu Jl. Sugihan- Karanganyar, karena 

jalan tersebut merupakan jalan provinsi yang dilewati kendaraan 

umum dan pribadi. 



 

View 

View sebelah barat merupakan jalan raya dan perkebunan, sedangkan 

untuk bagian selatan lahan pertanian. Untuk view sendiri masih cukup 

asri dengan kesan perkampungan. 

Konsep : 

Untuk perancangan area parkir akan di desain menyesuaikan kontur 

tanah, untuk kendaraan umum seperti bus akan diletakkan pada bagian 

depan atau tanah yang rendah. Sedangkan untuk kendaraan pribadi 

bisa diatasnya atau tanah yang sedikit lebih tinggi. Namun jalan area 

parkir didesain sebuah taman, untuk mengurangi panas karena tidak 

ada bangunan disamping- samping site. 

B. Site Kedua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 54: Analisa Site Galeri Batik 
Sumber : Penulis 2020 

 

Analisa : 

Matahari 

Site untuk ruang galeri tidak terkendala pencahayaan alami, karena 

cukup memiliki jarak dengan permukiman maupun bangunan lainnya. 

Sehingga untuk cahaya matahari terbit dan terbenam bisa dinikmati 

dari site terpilih.  

Pencapaian 



 

 

Akses untuk menuju site sangat mudah, karena site terletak di sebelah 

selatan jalan utama perkampungan dan jalan menuju pintu keluar 

kawasan.  

Kebisingan 

Sumber kebisingan pada site yaitu Jl. Sugihan- Karanganyar yang 

jaraknya cukup dekat, sehingga cukup ramai karena jalan tersebut 

merupakan jalan provinsi yang dilewati kendaraan umum dan pribadi. 

View 

View sekelilingnya adalah lahan pertanian. 

Konsep : 

Untuk perancangan galeri batik batik sengaja di desain bersebrangan 

dengan pusat informasi wisatawan dan reservasi sehingga berada di 

area pintu utama untuk menarik pengunjung yang datang. 

C. Site Ketiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 55: Analisa Site Homestay  
Sumber : Penulis 2020 

Analisa : 

Matahari 

Site menghadap ke arah utara sesuai dengan gambar yang sudah diberi 

keterangan. Pada site terpilih kedua ini direncanakan untuk site 

homestay kedua. Posisis bangunan yang berada dibelakang tidak 



 

menutupi terbitnya matahari dan terbenamnya matahari, hanya sedikit 

bagian belakang site. Namun tidak mempengaruhi pencahayaan pada 

site, karena bangunan hanya satu lantai dan memiliki jarak. 

Pencapaian 

Sama dengan site pertama site ini juga memiliki akses pencapaian 

yang sama yaitu berada di belakang permukiman warga, namun 

memiliki jalan atau akses yang jelas sesuai dengan arah tanda panah.  

Kebisingan 

Untuk kebisingan masih aman, karena memang dipinggir kampung 

dengan suasana perkampungan yang sepi namun tetap aman. 

View 

Untuk pemilihan site dihadapkan view lahan pertanian, dengan aliran 

air parit yang masih jernih. 

Konsep : 

Site diatas direncanakan untuk bangunan homestay yang kedua. Untuk 

akses jalan depan site direncanakan pelebaran jalan sesuai standar 

jalan perkampungan, dengan fasilitas lampu dan lainnya. Pemilihan 

site dengan view lahan pertanian yang nantinya akan dibuat track 

untuk menyusuri lahan pertanian. Selain itu track bisa melihat view 

sungai yag berada diujung lahan pertanian. Homestay sengaja di 

bagian belakang untuk mendapatkan kondisi yang tenang dan view 

yang pas untuk beristirahat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

D. Site Keempat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 56 : Analisa Area Rumah Industri Batik 
Sumber : Penulis 2020 

 

Analisa : 

Matahari 

Pada site terpilih bangunan yang berada disampingnya tidak menutupi 

matahari terbit maupun terbenam, hanya sedikit bagian belakang site. 

Namun tidak mempengaruhi pencahayaan pada site, karena bangunan 

hanya satu lantai dan memiliki jarak. 

Pencapaian 

Berada pada jalur kedua jalan permukiman warga. 

Kebisingan 

Untuk kebisingan cukup ramai karena berada ditengah pemukiman 

warga. 

View 

Untuk pemilihan site dihadapkan pada permukiman yang diharap 

supaya lebih mudah beradptasi dengan bangunan sekitar. 

Konsep : 

Site diatas direncanakan untuk bangunan rumah industry batik. 

Pemilihan site diharapkan untuk mempermudah masyarakat mengenal 

warga setempat. 

 



 

4.2.2 Perhitungan KLB dan KLB 

Site pertama 

Luas site  =  2.000 m2 

a. KDB max =  60% (RUTRK Karanganyar) 

=  BC x luas site 

=  60% x 2.000 

=  1.200 m2 

b. KLB  =  1,2 (RUTRK Karanganyar) 

=  1,2 x 2.000 m2 

=  2.400 m2 

c. Max jumlah lantai =  max lantai bangunan / max luas lantai dasar 

         =  2.400m2 / 1.200 m2 

         =  2 lantai 

Site kedua 

Luas site  =  2.000 m2 

a. KDB max =  60% (RUTRK Karanganyar) 

=  BC x luas site 

=  60% x 2.000 

=  1.200 m2 

b. KLB  =  1,2 (RUTRK Karanganyar) 

=  1,2 x 2.000 m2 

=  2.400 m2 

c. Max jumlah lantai =  max lantai bangunan / max luas lantai dasar 

         =  2.400m2 / 1.200 m2 

         =  2 lantai 

Site ketiga 

Luas site  =  1.500 m2 

a. KDB max =  60% (RUTRK Karanganyar) 

=  BC x luas site 

=  60% x 1.500 



 

 

=  900 m2 

b. KLB  =  1,2 (RUTRK Karanganyar) 

=  1,2 x 1.500 m2 

=  1.800 m2 

c. Max jumlah lantai =  max lantai bangunan / max luas lantai dasar 

         =  1.800m2 / 900 m2 

         =  2 lantai 

Site keempat 

Luas site  =  1.100 m2 

a. KDB max =  60% (RUTRK Karanganyar) 

=  BC x luas site 

=  60% x 1.100 

=  660 m2 

b. KLB  =  1,2 (RUTRK Karanganyar) 

=  1,2 x 1.100 m2 

=  1.320 m2 

c. Max jumlah lantai =  max lantai bangunan / max luas lantai dasar 

         =  1.320m2 / 6600 m2 

         =  2 lantai 

Site kelima 

Luas site  =  1.500 m2 

a. KDB max =  60% (RUTRK Karanganyar) 

=  BC x luas site 

=  60% x 1.500 

=  900 m2 

b. KLB  =  1,2 (RUTRK Karanganyar) 

=  1,2 x 1.500 m2 

=  1.800 m2 

c. Max jumlah lantai =  max lantai bangunan / max luas lantai dasar 

         =  1.800m2 / 900 m2 



 

         =  2 lantai 

Site keenam 

Luas site  =  1.500 m2 

a. KDB max =  60% (RUTRK Karanganyar) 

=  BC x luas site 

=  60% x 1.500 

=  900 m2 

b. KLB  =  1,2 (RUTRK Karanganyar) 

=  1,2 x 1.500 m2 

=  1.800 m2 

c. Max jumlah lantai =  max lantai bangunan / max luas lantai dasar 

         =  1.800m2 / 900 m2 

         =  2 lantai 

4.2.3 Analisa dan Konsep Ruang 

Pada perencanaan kawasan sangat perlu dianalisis dan dikonsep 

mengenai fisik ruang dalam ataupun ruang luar, sebagai penunjang 

kegiatan wisatawan. 

 a.  Tujuan 

- Menganalisa jenis kegiatan dan aktifitas serta perwadahan 

yang ada di dalamnya 

- Membentuk ruang yang fungsional, efektif dan ekologis 

- Menganalisa     dan     membentuk     sarana     penghubung     

antar     bangunan 

b. Analisis dan Konsep 

Analisis: 

A.   Pelaku Kegiatan dan Aktifitas 

Pada kawasan wisata kampung batik ini pelaku kegiatannya 

adalah pengunjung dan pengelola. Berikut ini merupakan kriteria 

masing- masing pelaku kegiatan di kawasan wisata kampung batik 

: 

-    Pengunjung 



 

 

Pengunjung merupakan pelaku mengunjungi kawasan wisata 

kampung batik yang mempunyai tujuan untuk berwisata 

menikmati suasana paa kegiatan membatik, melakukan 

kegiatan edukasi atau penelitian kegiatan mengenai batik 

canting. Selain itu kegiatan menikmati suasana alam yang ada 

dikeliling kampung batik tersebut, 

-    Pengelola 

Pengelola merupakan pelaku kegiatan yang berhubungan 

dengan pengelolaan kegiatan wisata, pengelolaan kegiatan 

edukasi, pengelolaan riset, serta seluruh kegiatan yang 

menunjang aktivitas di kawasan wisata kampung batik canting. 

Pengelola memiliki peran dan tugas spesifik sesuai struktur 

organisasi yang meliputi direksi, manajer, kepala divisi, staff 

dan karyawan. Aktifitas dari pelaku yang ada di kawasan 

wisata kampung batik canting dikelompokkan menjadi 4 yaitu: 

-    Aktifitas penerima 

Berupa ruang yang digunakan untuk menerima dan menyambut 

wisatawan yang membutuhkan informasi atau ingin 

melakukan reservasi fasilitas yang ada di kawasan wisata 

kampung batik canting. 

-    Aktifitas Utama 

Merupaan kegiatan kawasan wisata kreatif, edukasi dan 

rekreatif di kampung batik canting Bakdalem, seperti belajar 

membatik, belajar mengenai batik canting dan kegiatan alam 

dengan memanfaakan lahan pertanian, menikmati alam 

perkebunan di area rest area  (restoran dan kafe) atau spot- 

spot menarik lainnya yang tersedia di kawasan wisata 

kampung batik canting. 

-    Akifitas Pengelola dan Karyawan 

Berupa kegiatan office yang dilakukan oleh direksi, manager, 

asisten, kepala divisi, staf dan karyawan. Aktivitas pengelolaan 



 

meliputi masalah administrasi, keuangan, rekreasi, operasional 

dan teknis. Untuk kegiatan ini yang menjadi pegawai tersebut 

merupakan warga setempat dengan bantuan pemerintahan desa 

setempat. 

-    Aktifitas Penunjang 

Merupakan kegiatan yang dilakukan pada area fasilitas 

penunjang berada seperti aktivitas ditoko souvenir, gallery 

batik, ruang workshop, di mesin ATM, sitting group, musholla, 

parkir, toilet, dan pos keamanan. Selain itu bisa berkunjung di 

tempat wisata seperti monument tanah kritis, kebun buah 

durian, pembibitan, peternakan ayam, sendang kopen yang ada 

di Desa Sukosari. 

B.  Analisa Macam Kegiatan dan Kebutuhan Ruang 

Analisa ini digunakan untuk mengetahui macam kegiatan wisata 

dan ruang yang dibutuhkan. Program ruang di bagi atas beberapa 

kelompok, yaitu 

a. Kelompok aktivitas penerima 

b. Kelompok aktivitas utama merupakan rumah warga pengrajin 

batik canting, area workshop, ruang pameran. 

c. Kelompok aktivitas penunjang merupakan homestay, restoran 

dan kafe,  

d. Kelompok aktivitas pengelola 

e. Area parkir, terdiri dari parkir pengunjung dan pengelola 

Dari  kelompok-kelompok  tersebut  dapat  diuraikan  macam  

kegiatan  dan kebutuhan ruangnya sebaai berikut: 

a. Area parkir, terdiri dari parkir pengunjung dan pengelola 

Tabel 6:  Macam Kegiatan dan Kebutuhan Parkir 

  Pengguna Ragam Kegiatan Kebutuhan Ruang 

1 Pengunjung Parkir Area Parkir Motor 

Area Parkir Mobil 

Area Parkir Bis 

 Penyewa Armada 

Wisata 

Ruang Penyewaan 

Sepeda 



 

 

2 Pengelola Parkir Area Parkir Motor 

Area Parkir Mobil 

Sumber: Analisa Penulis (2020) 

b. Kelompok aktivitas penerima 

Tabel 7: Macam Kegiatan dan Kebutuhan Ruang Information Center 

No Pengguna Ragam Kegiatan Kebutuhan Ruang 

1 Pengunjung Berkumpul/Ruang 

Tunggu 

Plaza 

Reservasi dan 

Informasi 

Lobby 

2 Pengelola Tiketing Lobby 

Menyimpan 

Perlatatan dan 

Perlengkapan 

Ruang Perlengkapan 

Metabolisme Lavatory 

Istirahat Ruang Pengelola 
 

Sumber: Analisis Penulis (2020) 

c. Kelompok aktivitas utama 
Tabel 8: Macam Kegiatan dan Kebutuhan aktivitas Workshop center 

No Pengguna Ragam Kegiatan Kebutuhan Ruang 

1 Pengunjung Informasi Lobby 

Berkumpul Hall titik kumpul 

Pelatihan Ruang Workshop 

2 Pengelola Menyimpan 

Perlatatan dan 

Perlengkapan 

Ruang Perlengkapan 

Metabolisme Lavatory 

Istirahat Ruang Pengelola 
 

Sumber: Analisis Penulis (2020) 

d. Kelompok aktivitas penunjang 

Tabel 9: Macam Kegiatan dan Kebutuhan Restoran dan Kafe 

No Pengguna Ragam Kegiatan Kebutuhan Ruang 

1 Pengunjung Pesan Menu Ruang Makan 

Makan Ruang Makan 

Pembayaran Kasir 

Metabolisme Lavatory 

2 Penjual Memasak Dapur 

Menyiapkan 

Makanan 

Pantry 

Menyimpan bahan 

makanan 

Gudang Basah 

Gudang Kering 



 

Istirahat/ 

koordinasi 

Ruang Chef 

Metabolisme Lavatory 

 

Sumber: Analisis Penulis (2020) 
 

Tabel 10: Macam Kegiatan dan Kebutuhan Ruang (Homestay) 

No Pengguna Ragam Kegiatan Kebutuhan Ruang 

1 Pengunjung Tidur Kamar Tidur 

MCK Kamar Mandi 

2 Pengelola Reservasi Ruang Reservasi dan 
Informasi 

Istirahat Ruang Pengelola 

Menyiapkan 
Makanan 

Pantry 

MCK Kamar Mandi 

Sumber: Analisis Penulis (2020) 

Tabel 11: Macam Kegiatan dan Kebutuhan Ruang Aktifitas Penunjang 

No Pengguna Ragam Kegiatan Kebutuhan Ruang 

1 Pengunjung Membeli+membayar 
sovenir 

Kios Souvenir + kasir 

Kegiatan Pelatihan 

Membatik Canting 

Ruang workshop Batik 

Kebutuhan banking ATM Center 

 

Ibadah Masjid atau Mushola 

 

Berkumpul  

Duduk-duduk santai / 
Istirahat 

Sitting grup 

Jalan-jalan Track atau Pedestrian 

Melihat Pameran Ruang Pameran 

 

 

2  Pengelola Keamanan Ruang CCTV 

 Pos Keamanan 

 

Kontroling 
mekanikal- 

elektrikal 

Ruang genset 

Ruang kontrol panel 

Ruang sampah Ruang 

tandon air Gudang 

utilitas 

 

Sumber: Analisis Penulis (2020) 
 

e. Kelompok aktivitas pengelola 

Tabel 12:  Macam Kegiatan dan Kebutuhan Aktifitas Pengelola 

No Pengguna Ragam Kegiatan Kebutuhan Ruang 



 

 

1 

 

Pengelola Office activity -Ruang direksi 
-Ruang manager 
-Ruang asisten  manager 

-Ruang divisi 

administrasi 
-Ruang divisi humas 
-Ruang divisi Batik 

-Ruang divisi rekreasi 

-Ruang pemeliharaan 

dan pembangunan 

Rapat Ruang Rapat 

Istirahat Pantry 

Menerima Tamu Ruang Tamu 

Metabolisme Lavatory 

 

  Sumber: Analisis Penulis (2020) 

C. Analisa Jumlah Pengguna Bangunan, Besaran dan 

Hubungan Ruang 

Dasar pertimbangan untuk mengupas ragam kegiatan dan 

kebutuhan ruang, beracu pada hal hal sebagai berikut : 

1.   Pola kegiatan dan macam kegiatan 

2.   Standar besaran ruang 

Standart peruangan yang digunakan adalah Data Arsitek Ernest 

Neufert jilid 2 dan studi ruang berdasarkan observasi dilapangan. 

3.   Flow (dari 10%-100%) 

Besaran ruang gerak (flow) disesuaikan dengan macam dan fungsi 

ruang. 

a. Analisa Jumlah Pengguna 

Penentuan jumlah pengguna di dasarkan pada jumlah atau 

kapasitas ruang yang disediakan 

b. Besaran Ruang 

Besar ruangan ditentukan oleh persyaratan kuantitatif suatu 

ruang meliputi aktifitas, besaran, dan tata ruang furniture, serta 

flow dalam ruang. Luasan standart diperoleh dari: 

a. ND             : Neufert Data Arsitek  

b. SR              : Studi Ruang 

c. Hubungan Ruang 



 

Pola hubungan ruang di dasarkan pada kedekatan aktifitas dan 

fungsi antar ruang. 

A. Area Parkir 

Tabel 13: Besaran Ruang Aktivitas Parkir Pengunjung 

No. Ruang Kapasitas Standar (m2) Luas (m2) Sumber 

Parkir pengunjung 

1 Area Parkir Bis 5 39 117 (m2) ND, SR 

2 Area Parkir Mobil 25 11 275 (m2) ND, SR 

3 Area Parkir Motor 50 1,68 84 (m2) ND, SR 

4 Ruang Penyewaan 
kendaraan wisata 

10 2,5 (flow 30%) 25 (m2) ND, SR 

TOTAL 501 (m2)  

Sumber: Analisis Penulis (2020) 

Tabel 14: Besaran Ruang Aktivitas Parkir Pengelola 

No. Ruang Kapasitas Standar (m2) Luas (m2) Sumber 

Parkir pengelola 

1 Area Parkir Mobil 5 11 55 (m2) ND, SR 

2 Area Parkir Motor 20 1,68 33,6 (m2) ND, SR 

TOTAL 88,6 (m2)  

Sumber: Analisis Penulis (2020) 

B.  Kelompok Aktivitas Penerima 

 Analisa dan Besaran Ruang 

Tabel 15: Besaran Ruang Aktivitas Kelompok Penerima (TIC) 

No. Ruang Kapasitas Standar (m2) Luas (m2) Sumber 



 

 

1. Lobby 20 orang 1,5 (flow 30%) 39 (m2)  ND 

2. Plaza 200 orang 1,5 (flow 30%) 390 (m2) ND 

3. Ruang pengelola 4 orang 1,5 (flow 30%) 7,8 (m2)  ND 

4. Lavatory 2 orang 1,5 (flow 30%) 3,9 (m2) ND 

TOTAL 440,7 (m2)  

Sumber: Analisa Penulis (2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 57: Analisa Pola Ruang Wisata Kampung Batik 
Sumber : Analisa Penulis (2020) 

C. Kelompok Aktivitas Utama 

Analisa dan Besaran Ruang 

Tabel 16: Besaran Ruang Aktivitas Galeri Batik 

No. Ruang Kapasitas Standar (m2) Luas (m2) Sumber 

Kegiatan  

1 Lobby 15 orang 1,5(flow 30%) 29 (m2) ND 

2 Hall 20 orang 1,5(flow 30%) 39 (m2) ND 



 

3 Ruang Pameran Batik 40 orang 2,0(flow 40%) 112 (m2) ND 

4 Ruang Perlengkapan 2 orang 1,5(flow 30%) 4 (m2) ND 

5 Ruang Pengelola 2 orang 1,5 (flow 30%) 4 (m2) ND 

6 Lavatory 2 orang 1,5(flow 30%) 4 (m2) ND 

TOTAL 192 (m2)  

Sumber: Analisa Penulis (2020) 

 

 

 

 

 

Gambar 58: Analisa Pola Ruang Pameran Batik 
Sumber : Analisa Penulis (2020) 

 

Tabel 17: Besaran Ruang  Workshop 

No. Ruang Kapasitas Standar (m2) Luas (m2) Sumber 

1. Lobby 15 orang 1,5 (flow 30%) 29 (m2)  ND 

2. Hall 20 orang 1,5 (flow 30%) 39 (m2) ND 

3. 2 Ruang Workshop 25 orang 2,3 (flow 30%) 20 (m2)  ND 

4. Ruang Perlengkapan 2 orang 1,5 (flow 30%) 4 (m2) ND 

5. Ruang pengelola 2 orang 1,5 (flow 30%) 4 (m2)  ND 

6. Lavatory 2 orang 1,5 (flow 30%) 4 (m2) ND 



 

 

TOTAL 100 (m2)  

Sumber: Analisa Penulis (2020) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 59: Hubungan Ruang Ruang Workhsop 
Sumber : Analisa Penulis (2020) 

 

Tabel 18: Besaran Ruang Aktivitas Ruang Homestay 

No. Ruang Kapasitas Standar (m2) Luas (m2) Sumber 

Kegiatan  

1 

 
Ruang Resevasi dan 
Informasi 

 

6 orang 

 

1,5(flow 30%) 

 

11,7 m2 ND 

2 

 
Ruang Pengelola 

 

3 orang 

 

2.0(flow 30%) 

 

5,2 m2 ND 

3 

 
Pantry 

 

3 orang 

 

1,5(flow 30%) 

 

5,85 m2 ND 

4 

 
Lavatory 

 

2 orang 

 

1,5flow 30%) 

 

3,9 m2 ND 

5 

 
Kamar Tidur 
pengunjung 

 
7 unit , 

2orang / 

unit 

 
2,0(flow 30%) 

 
52m2/unit=36,

4m2 
ND 

6 

 
Kamar Mandi 

 

1 orang 

 

1,5(flow 30%) 

 

2 m2 ND,SR 

TOTAL 192 (m2)  

Sumber: Analisa Penulis (2020) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 60: Analisa Pola Ruang Homestay 
Sumber : Analisa Penulis (2020) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 61: Hubungan Ruang Homestay 
Sumber : Analisa Penulis (2020) 

 

Tabel 19: Besaran Ruang Aktivitas Ruang Restoran 

No. Ruang Kapasitas Standar (m2) Luas (m2) Sumber 

1. 1 kios Ruang Makan 40 orang 1,5 (flow 30%) 78 (m2)  ND 

2.  Kasir 2 orang 1,5 (flow 30%) 4 (m2) ND 

3. Lavatory 25 orang 1,5 (flow 30%) 4 (m2)  ND 

4. Dapur 2 orang 2,0 (flow 30%) 8,5 (m2) ND 

5. Pantry 2 orang 1,5 (flow 30%) 3,6 (m2)  ND 

6. Gudang Basah 3 orang 1,5 (flow 30%) 4 (m2) ND 

7. Gudang Kering 2 orang 1,5 (flow 30%) 4 (m2)  ND 



 

 

8. Gudang Alat 2 orang 1,5 (flow 30%) 4 (m2) ND 

TOTAL 110,1 (m2)  

Sumber: Analisa Penulis (2020) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 62: Analisa Pola Ruang Restoran 
Sumber : Analisa Penulis (2020) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 63: Hubungan Ruang Restoran 
Sumber : Analisa Penulis (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

D. Analisis  Konsep Penentuan Zonasi, Fungsi Ruang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 64: Peta Zonasi Kegiatan 
   Sumber : Penulis 2020 

 

Zonasi dan Fungsi Ruang 

Penzonaan area direncanakan sebagai upaya membantu 

mengatur pola ruang berdasarkan letak potensi wisata dan sifat 

kegiatan sebagai acuan penataan ruang. 

a. Tujuan 

-    Menentukan zonasi-zonasi kawasan bedasarkan potensi site yang 

ada. 

-    Menentukan sifat kegiatan berdasarkan penzonaan tapak kawasan. 

-    Menentukan alur wisata atau tracking area wisata. 

b. Analisis dan Konsep 

Analisis : 

Zona kawasan terbagi menjadi zona wisata batik canting, zona 

lahan pertanian, zona lahan perkebunan, zona parkir, zona area 

penerimaan. Saat ini kampung tersebut masih belum tertata menjadi 

kampung wisata, mereka hanya memproduksi batik saja. Sampai 

saat ini potensi masyarakat masih belum dimanfaatkan secara 

optimal. Dengan pengembangan kawasan kampung batik canting 

ini menjadi wisata kampung batik canting dan penataan kawasan 

tersebut guna untuk menjadikan kawasan yang memiliki nilai plus. 



 

 

Selain wisata kampung batik kampung ini menghadirkan lansekap 

alami yaitu track lahan pertanian dan track lahan perkebunan. 

Konsep: 

- Pada Zona A : Pada zona A yang berupa kawasan 

pertanian produksi dikembangkan menjadi lahan parkir 

pengunjung kawasan wisata kampung batik canting.  

- Pada Zona B : Padasa zona B yang berupa area lahan pertanian 

produksi dikembangkan menjadi area penerimaan (ticketing, 

penyewaan kendaraan wisata, kantor pengelola. 

- Pada Zona C : Pada zona C yang berupa area lahan pertanian 

produksi dikembangkan menjadi penempatan lokasi Ruang 

Pameran dan pelatihan batik canting sebagai salah satu vocal 

point pada kawasan wisata kampung Batik Canting. 

-  Pada Zona D : Pada zona D yang berupa area pertanian 

produksi, serta aliran parit dan sungai sebagai pembatas antar 

kampung akan di kembangkan menjadi track wisata dengan view 

lahan pertanian dan sungai. Selain itu juga bisa dikembangankan 

menjadi area outbond dan kegiatan alam lainnya 

- Pada Zona D : Pada zona A yang berupa kawasan 

perkampungan dengan sejumlah masyarakat yang 

memiliki potensi yaitu sebagai pembatik canting, 

penjahit konveksi, pembuat tempe. Kawasan ini akan 

dikembangkan menjadi loksasi wisata kampung batik 

canting dengan potensi masyarakat lainnya.  

4.2.3 Analisis Dan Konsep Tampilan Arsitektur  

Tampilan  masa  bangunan  merupakan  dasar  acuan  dalam  

pengembangan tampilan eksterior bangunan yang akan direncanakan. 

          Konsep : 

Mengacu pada konsep site dan juga konsep sirkulasi, konsep fasad bangunan 

dirancang dengan konsep tematik yang berkesinambungan antara satu 

dengan yang lainnya. Dimana dimulai dari gate menuju rumah warga dan 



 

track wisata lahan pertanian dan perkebunn dibuat seirama atau memiliki 

gubahan massa dibuat seirama dan berhubung, yaitu antara lain dalam 

penerapannya : 

1.   Menyamakan material penutup bangunan 

Menggunakan material kayu dan batu bata sebagai cover luar 

bangunan, dan di seragamkan pada tiap bangunan yang ada, dapat 

menimbulkan kesan/atmosfir yang seirama dan berkesinambungan. 

2.   Bentuk bangunan yang sama / hampir sama 

Bentuk bangunan mengambil dari filosofi canting dalam pembuatan 

batik tulis. Dimana dalam suatu canting terkandung makna : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 65: Transformasi Desain 
 Sumber : Penulis 2020 

 

Tiga bagian utama dari canting ini mewakili jiwa orang jawa 

yang merupakan tempat asalnya batik tulis. Gagang 

menggambarkan pondasi yang kuat berupa keimanan kepada 

Tuhaan Yang Maha Esa, kemudian Nyamplung menandakan 

kebesaran hati dalam menampung semua permasalahan kehidupan, 

dan cucuk sendiri melambangkan istilah sedikit bicara banyak 

bekerja, dimana cucuk ini berukuran kecil dan harus sangat hati – 

hati jika ingin mengeluarkan malam dari cucuk ini. 

Jadi untuk diterapkan dalam bangunan bahwa kampung batik 

canting Bakdalem diharapkan menjadi kampung yang banyak usaha 

bekerja untuk memenuhi kehidupan, tanpa melupakan keimanan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa.  



 

 

3.   Jalur pedestrian menuju pembatik canting, pembuat tempe, 

konveksi dan wisata lahan pertanian sebagai pengikat dan 

penguhubung atraksi, ameniti dan akomodasi. 

4.2.4 Analisa dan Konsep Struktur dan Utilitas  

Struktur bangunan adalah suatu susunan dari bagian-bagian atau 

komponen-komponen bangunan sehingga membentuk suatu susunan 

yang kokoh dan kuat untuk menahan gaya-gaya yang bekerja padanya, 

baik gaya- gaya yang berasal dari dalam maupun dari luar. Prinsip 

struktur bangunan dibagi menjadi 4 antara lain: 

- Sub structure (Struktur Bawah).  Dalam pemilihan pondasi 

terdapat beberapa macam faktor yang mempengaruhi, antara lain 

adalah sebagai berikut : pola dan besarnya beban bangunan, 

kondisi air tanah dan air permukaan, topografi tapak, kondisi 

tapak. 

- Struktur  Lantai  Pemilihan  struktur  lantai  yang  cocok  

digunakan adalah sebagai yang berkesan hangat dan mengundang 

untuk mendukung kegiatan di dalamnya, serta   pemeliharaannya 

harus mudah. Dan sesuai kondisi tapak 

- Struktur Rangka Perbandingan struktur rangka yang cocok 

digunakan adalah sebagai berikut : menggunakan material yang 

kedap suara, menghindari penggunaan aksesoris, pada beberapa 

bangunan menggunakan material tembus pandang, kesan yang 

ditimbulkan, pemeliharaannya harus mudah, ketahanan terhadap 

api, kondisi tapak. 

- Upper structure (Struktur Atas) Menurut Ching (2008), sistem 

atap berfungsi sebagai elemen primer untuk melindungi ruang-

ruang interior suatu bangunan. Atap juga harus mengontrol aliran 

uap, infiltrasi udara, aliran panas dan radiasi sinar matahari. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 66: Gambaran Struktur bangunan 
  Sumber: Google.com 

Sistem utilitas sangat mempengaruhi keadaan dan kualitas sebuah 

kawasan, baik dari jaringan air bersih, jaringan air kotor, jaringan air hujan 

dan sistem drainase,  jaringan sampah dan jaringan listrik. 

a.   Tujuan 

- Mendaur ulang dan mengunakan kembali air bersih   (konservasi air). 

- Memenuhi   Fasilititas   primer   bagi   pengguna/ penghuni (listrik   dan 

telephone). 

b.  Analisis dan Konsep 

1.   Jaringan air bersih 

Air yang digunakan adalah air hujan dan air tanah (sumur) untuk pemenuhan 

kebutuhan warga dan pemenuhan kebutuhan wisatawan. 

Konsep: 

Konsep jaringan air bersih pada fasilitas umum seperti MCK, mengunakan air 

bersih (air tanah), dengan pemanfaatan kembalii gray water atau air telah 

terpakai untuk di gunakan kembali sebagai media siram elemen elemen 

lanscape.  

2.   Jaringan air kotor 

Saat ini belum terdapat serapan air pada setiap rumah warga. Karena warga 

hanya memanfaatkan kebun- kebun yang berada di sekitar rumah sebagai 

resapan. 

 



 

 

Konsep: 

Konsep jaringan air kotor, dengan mengendalikan melalui pembuatan 

filter air kotor dengan sistim gray water, sehingga air yang kotor dapat 

digunakan kembali (selain konsumsi) seperti pada pengunaan kebutuhan 

sekunder seperti menyiram tanaman di area perkebunan atau persawahan 

warga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 67: Prinsip Grey Water 

Sumber: (Iskandar, Prinsip Grey Water, 2018) 

 

3.   Jaringan air hujan dan sistem drainase 

Sudah  tersedia  irigasi  untuk  mengalirkan  air  hujan  ke  riol kota 

atau dengan memanfaatkan area rumah yang masih ada tanah. 

Konsep: 

Normalisasi fungsi saluran irigasi yang telah ada dengan pembuatan 

sumur biopori yang di aplikasikan pada titik area perkampungan warga, 

sebagai area resapan air hujan ke tanah sehingga mampu meresapkan air 

hujan ke dalam tanah dengan maksimal. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 68: Bak Penampung Air Hujan 
Sumber: (https://id.images.search.yahoo.com) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 69: Prinsip Biopori 
Sumber: (https://id.images.search.yahoo.com/search/images?p=prinsip+biopori) 

4.   Jaringan listrik 

 Jaringan listrik masih ada yang kurang seperti dijalan ujung kampung 

yang masih gelap, dan gang- gang yang masih belum tersedia 

penerangan. 

Konsep : 

Penambahan Lampu jalan dan Lampu pada area wisata sebagai 

penerangan dimalam hari. Penataan lampu jalan sebagai street 

furniture yang juga dapat dijadikan sebagai signage. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Gambar 70: Konsep Penerangan Jalan 
Sumber: Analisa Penulis (2020) 

5.   Jaringan sampah 

Belum terdapat tempat sampah disetiap depan rumah, mereka 

masyarakat membakar sampah- sampah dan ada juga yang 

membuangnya di lobang dekat perkebunan. 

Konsep : 

Menyediakan tempat sampan di setiap 50m sepanjang pedestrian, dan 

melakukan pemilahan sampah. Sehingga bisa mengolah sampah 

organik menjadi pupuk organik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 71: Sitem Pemilahan Sampah 
Sumber: Iskandar, 2018 

4.2.5 Analisa dan Konsep Penekanan Arsitektur Fasad 

Eksterior 



 

1. Informasi dan Workshop 

Tampilan bangunan ruang workshop dan informasi ini merupakan 

transformasi dari bentuk canting dengan bagian kanan bangunan 

sedikit tinggi. 

 

 

 

 

 

Gambar 72: Sketsa informasi dan workshop 
 Sumber: Analisa Penulis, 2020 

2. Galeri Batik  

Bentuk Fasad pada gallery batik yaitu hampir sama dengan 

bentuk canting memiliki bentuk yang memanjang dengan bagian 

dengan sedikit tinggi. Namun untuk bagian samping 

menggunakan kayu ukiran , dan penggunaan pintu gebyok bagian 

depan sebagai bentuk arsitektur jawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 73: Sketsa Galery Batik 
Sumber: Analisa Penulis, 2020 



 

 

3. Homestay 

Tampilan bangunan homestay memiliki bentuk fasad standar 

pada seperti bangunan hunian pada umumnya. Yang menjadi 

pembeda adalah pada setiap hunian tersebut memiliki vertical 

garden yang berperan sebagai estetika pada bangunan dan sebagai 

vegetasi pada hunian.  Bukaan pada hunian diperbanyak untuk 

memeberikan penerangan dan penghawaan secara alami, 

mengingat udara di daerah tersebut sejuk dan alami serata sinar 

matahari yang alami dapat membuat penghuni nyaman. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 74: Gambar Referensi Homestay 
Sumber: id.pinterest.com 

4. Rumah Industri Batik 

Bentuk Rumah Industri Batik menyesuaikan bangunan setempat 

dengan yang diharap bisa menyesuaikan bangunan sekitar. 

Sehingga masyarakat setempat masih memiliki kenyamanan dengan 

adanya bangunan baru. 

Interior  

Desain interior untuk semua bangunan dengan perpaduan arsitektur 

jawa da kontemporer. Dimana menggunakan ukiran dan perpaduan 

warna yang sesuai dengan karakter kontemporer. Arsitektur 

kontemporer adalah arsitektur yang diproduksi saat ini. Kontemporer 

tidak terbatas hanya pada satu gaya tunggal saja. 
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