
1 
 

 

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 

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
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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 

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 



5 
 

 

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, 

yang biasanya dilakukan 

oleh mahasiswa 

pertanian yang menyewa 

tanah di Desa Bakdalem 

3. Pertanian menjadi mata 

pencaharian yang tidak 

bisa ditinggalkan oleh 

masyarakat  

 

1. Masyarakat tidak bisa 

mengembangkan potensi 

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 
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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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4: Motif  Batik Satrio Manah 

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

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



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 
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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. 
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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. 

 


