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PERENCANAAN PENGEMBANGAN WISATA KAMPUNG BATIK 

CANTING DI BAKDALEM KABUPATEN KARANGANYAR 

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. 
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1. PENDAHULUAN

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 

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/Kabupaten_Magetan
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Jawa_Timur
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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 Karanganyar 

dan salah satu aset Kabupaten Karanganyar dengan wisata kampung batik canting 

yang kreatif, edukatif dan rekreatif.  

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 
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berkegiatan berkebun dan kesawah, mereka ada yang hanya sebagai  buruh tani 

namun kebanyakan dari mereka memiliki tanah untuk ditanami sendiri.  

Potensi Kampung Bakdalem 

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 

2. Bisa digunakan untuk 

kegiatan pembibitan, 

1. Masyarakat tidak bisa 

mengembangkan potensi 

alam yang bisa digunakan 

sebagai pembibitan 
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yang biasanya dilakukan 

oleh mahasiswa 

pertanian yang menyewa 

tanah di Desa Bakdalem 

3. Pertanian menjadi mata 

pencaharian yang tidak 

bisa ditinggalkan oleh 

masyarakat  

 

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.  
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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/
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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/
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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 
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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. 

 

 

 

Sumber : Analisis Penulis 2020 

2. METODE 
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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. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

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. 
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Gambar 8: Peta Persebaran wisata kabupaten karangayar 

Sumber : google.petawisata.karanganyar 

 

Analisis Penentuan Pengembangan Kampung Batik Canting Bakdalem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9: 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 
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- 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. 
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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.  

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.  
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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. 
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- 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. 

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. 



 
 

16 
 

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 10: 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. 

  

https://id.images.search.yahoo.com/
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Gambar 11: 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 12: 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. 

 

 

 

 

 

 

https://id.images.search.yahoo.com/
https://id.images.search.yahoo.com/
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Analisa Site dan Konsep 

A. Site Pertama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13: 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. 
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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 14: 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. 
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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 15: 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.  
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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 16 : 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. 
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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. 

 

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) 



 
 

23 
 

=  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 
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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 

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: 
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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, 
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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 3:  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 4: Macam Kegiatan dan Kebutuhan Ruang Information Center 
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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 5: 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 6: 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 7: Macam Kegiatan dan Kebutuhan Ruang (Homestay) 

No Pengguna Ragam Kegiatan Kebutuhan Ruang 

1 Pengunjung Tidur Kamar Tidur 
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MCK Kamar Mandi 

2 Pengelola Reservasi Ruang Reservasi dan 
Informasi 

Istirahat Ruang Pengelola 

Menyiapkan 
Makanan 

Pantry 

MCK Kamar Mandi 

Sumber: Analisis Penulis (2020) 

Tabel 8: 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 9:  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 
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Rapat Ruang Rapat 

Istirahat Pantry 

Menerima Tamu Ruang Tamu 

Metabolisme Lavatory 

 

  Sumber: Analisis Penulis (2020) 

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 10: 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 
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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 11: 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 12: 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)  
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Sumber: Analisa Penulis (2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 17: Analisa Pola Ruang Wisata Kampung Batik 
Sumber : Analisa Penulis (2020) 

C. Kelompok Aktivitas Utama 

Analisa dan Besaran Ruang 

Tabel 13: 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) 
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Gambar 18: Analisa Pola Ruang Pameran Batik 
Sumber : Analisa Penulis (2020) 

 

Tabel 14: 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) 
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Gambar 19: Hubungan Ruang Ruang Workhsop 
Sumber : Analisa Penulis (2020) 

 

Tabel 15: 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) 
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Gambar 20: Analisa Pola Ruang Homestay 
Sumber : Analisa Penulis (2020) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 21: Hubungan Ruang Homestay 
Sumber : Analisa Penulis (2020) 

 

Tabel 16: 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 
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8. Gudang Alat 2 orang 1,5 (flow 30%) 4 (m2) ND 

TOTAL 110,1 (m2)  

Sumber: Analisa Penulis (2020) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 22: Analisa Pola Ruang Restoran 
Sumber : Analisa Penulis (2020) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 23: Hubungan Ruang Restoran 
Sumber : Analisa Penulis (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

36 
 

Analisis  Konsep Penentuan Zonasi, Fungsi Ruang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 24: 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. 
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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.  

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 
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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 25: 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. 

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 
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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 26: 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. 
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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 27: Prinsip Grey Water 

Sumber: (Iskandar, Prinsip Grey Water, 2018) 
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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 28: Bak Penampung Air Hujan 
Sumber: (https://id.images.search.yahoo.com) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 29: 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. 
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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 30: 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. 
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Gambar 31: Sitem Pemilahan Sampah 
Sumber: Iskandar, 2018 

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 32: 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. 
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     Gambar 33: 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 34: Gambar Referensi Homestay 
Sumber: id.pinterest.com 
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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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