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BAB 3 

GAMBARAN UMUM LOKASI DAN GAGASAN 

PERENCANAAN 
 

3.1. Data Fisik Lokasi 

3.2.1. Kondisi Geografis Desa Trangsan 

Desa Trangsan terletak di Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo. 

Secara geografis, desa ini terletak diantara bagian ujung Timur 110. 57º BT, 

bagian ujung sebelah Barat 110 42º BT, bagian ujung sebelah Utara 7 32º LS, 

bagian ujung Sebelah Utara 7 49º 32.00º LS, dengan luas 46,666 km2 atau 

1,43% luas wilayah Provinsi Jawa Tengah (Wikipedia, diakses pada Mei 2020). 

 

 

Gambar 1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Sukoharjo 

Sumber: https://portal.sukoharjokab.go.id/peta/ , diakses pada Mei 2020 

 

https://portal.sukoharjokab.go.id/peta/
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Desa Trangsan merupakan salah satu dari 14 desa yang ada di wilayah 

Kecamatan Gatak yang terletak di bagian Barat dengan jarak 1 Km dari pusat 

kecamatan. Batasan wilayah Desa Trangsan diketahui sebagai berikut: 

Sebelah Utara  : Desa Mayang dan Desa Gumpang 

Sebelah Selatan : Desa Luwang 

Sebelah Barat  : Desa Wironanggan dan Desa Ngemplak 

Sebelah Timur  : Desa Trosemi dan Desa Waru 

 

Gambar 2 Lokasi Desa Trangsan 

Sumber: https://www.google.com/maps/place/Trangsan, diakses Mei 2020 

 

 

3.2.2. Kondisi Penggunaan Lahan 

Berdasarkan data yang didapat dari profil desa pada tahun 2019, Desa 

Trangsan memiliki total luas wilayah 248,256 Ha. Wilayah tersebut terdiri 

dari 90,2235 Ha pemukiman, 150,830 Ha sawah, dan sisanya 27,2055 yang 

merupakan wilayah lain-lain.  

https://www.google.com/maps/place/Trangsan,+Kec.+Gatak,+Kabupaten+Sukoharjo,+Jawa+Tengah/@-7.5791294,110.7421021,4305m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x2e7a151b9d365cad:0x5027a76e356b210!8m2!3d-7.5809779!4d110.7435364?hl=id-ID
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Gambar 3 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Sukoharjo 

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 

 

 

Gambar 4 Detail Peta RTRW Desa Trangsan  

Sumber:  Adaptasi penulis dari Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018, 2019 
 

Hampir setengah dari luas wilayah desa Trangsan merupakan area 

persawahan. Sehingga, mayoritas penduduknya memiliki mata pencaharian 

sebagai petani. Selain itu, kawasan industri juga terdapat di desa Trangsan, 

tepatnya berada di wilayah bagian Selatan. Berdasarkan potensi yang ada, 
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baik dari sektor pertanian maupun sektor industri, tidak dapat dipungkiri jika 

desa Trangsan berperan menjadi salah satu penghasil industri dan 

penyumbang lumbung padi yang cukup besar di Kabupaten Sukoharjo.  

Tabel 1 Luas wilayah desa Trangsan berdasrkan penggunan lahan 

Luas wilayah menurut penggunaan 
Luas tanah sawah 150,00 Ha 

Luas tanah kering 69,46 Ha 

Luas tanah basah 0,00 Ha 

Luas tanah perkebunan 0,00 Ha 

Luas fasilitas umum 48,88 Ha 

Luas tanah hutan 0,00 Ha 

Total luas 268,33 Ha 
Sumber: Profil Desa Trangsan, 2019 

Berdasarkan data di atas, penggunaan lahan tanah kering yang 

dimaksud adalah pemukiman dan pekarangan. Penggunaan lahan pemukiman 

seluas 57,46 Ha. Sedangkan penggunaan lahan pekarangan seluas 12 Ha. 

Secara garis besar fungsi kawasan desa Trangsan terbagi menjadi empat, 

yaitu perumahan, penghasil pangan, industri rumah tangga, dan perdagangan. 

Berikut merupakan tabel pelaku kegiatan yang ada di desa Trangsan: 

Tabel 2 Tabel Pelaku kegiatan di desa Trangsan 

No Fungsi kawasan Pelaku 

1. Perumahan Penduduk 

2. Industri Rumah Tangga Pengrajin 

3. Perdagangan Pedangang 

4. Penghasil pangan Petani 

Sumber: (Setyawan, 2015) 

 

3.2.3. Kondisi Kawasan Desa Trangsan 

Desa Trangsan telah ditetapkan oleh Dinas Industrian dan 

Perdagangan sebagai Sentra Industri Rotan dengan produk kerajinan rotan, 

maka tidak sepenuhnya masyarakat di Desa Trangsan adalah pengrajin rotan. 

Wilayah dengan peruntukan Industri Rotan yang berwarna ungu adalah 

wilayah Tata Guna Lahan yang telah ditetapkan sebagai sentra industri rotan. 

Di wilayah tersebut terdapat dua bagian wilayah yang mempunyai intensitas 

kepadatan pengrajinan rotan yaitu Dk. Jamur, Dk. Kramat, Dk. Kerten, Dk. 
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Duruh, Dk. Tegal Asri, Dk. Tembungan, dan Dk. Trangsan. Terdapat 

berbagai jenis industri di area ini, yaitu industri rumahan, industri besar, dan 

gudang.  

 

Gambar 5 Peta Tata Guna Lahan Desa Trangsan 

Sumber: Analisa Penulis, 2019 

Dari segi arsitektural, model bangunan-bangunan di Desa Trangsan 

mempunyai beragam jenis. Salah satunya model bangunan yang masih 

kuno/tradisional, beberapa sudah dimodifikasi dan direnovasi. Sementara itu, 

bangunan modern juga banyak ditemukan di desa ini, seperti rumah modern 

minimalis dan beberapa gudang industri. Material yang digunakan 

merupakan material lokal, yaitu campuran batu kapur dan batu bata merah 

sebagai dinding. Selain itu, material kayu juga digunakan sebagai struktur 

bangunan dan elemen lain dari bangunan seperti jendela dan pintu. 

Sedangkan untuk bentuk atap bangunannya, masyarakat menggunakan jenis 

atap limasan dan pelana untuk rumah hunian. Sedangkan untuk sebagian 

besar masjid menggunakan atap tumpang. Masyarakat setempat percaya 

bahwa pada zaman dahulu atap merupakan mahkota yang dinilai sebagai 

elemen bangunan pelindung bagian dalam bangunan tersebut.  
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3.2.4. Kondisi Kawasan Sentra Industri Rotan Desa Trangsan 

Pada umumnya penduduk di desa Trangsan adalah subkon dan 

pengrajin kerangka finising maupun anyaman. Keunikan dari kawasan ini 

adalah karya kerajinannya yang terbuat dari anyaman rotan. Produk yang 

diproduksi antara lain mebel, souvenir, hiasan tangan, dan lain-lain. Selain 

rotan, tidak sedikit perusahaan di sentra industri ini yang memproduksi 

furnitur dengan material selain rotan, seperti kayu dan besi. Hampir seluruh 

penduduk yang tinggal di sentra industri rotan Trangsan ini memiliki mata 

pencaharian sebagai pengrajin. Berdasarkan data yang didapat dari Forum 

Rembuk Klaster Industri Rotan Trangsan, tercatat ada 180 pengrajin rotan. 

Namun, menurut Mujiman selaku Kepala Desa Trangsan sebetulnya masih 

ada banyak pengrajin yang datanya belum tercatat dalam dokumen tersebut.  

Produk kerajinan berupa furnitur biasanya diproduksi oleh perusahaan 

yang besar atau industri rumahan yang memiliki lahan cukup luas untuk 

proses produksinya. Sedangkan industri rumahan dengan lahan terbatas 

biasanya memilih untuk memproduksi kerajinan rotan yang lebih kecil, 

seperti keranjang, souvenir, bola takraw, dan lain-lain. Bahkan beberapa 

pengrajin bekerjasama untuk saling melengkapi, misalnya ada yang 

menawarkan jasa pengelasan dan penganyaman rotan. 

Rata-rata hunian yang ada di sentra industri rotan desa Trangsan ini 

memiliki fungsi ganda. Selain sebagai tempat tinggal, rumah yang dihuni juga 

berfungsi sebagai bengkel kerja dan showroom untuk menjajakan hasil 

kerajinan rotan mereka. Meskipun begitu, banyak industri kerajinan rotan 

yang sudah memiliki pelanggan tetap dan bahkan sampai diekspor ke luar 

negeri. 
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Gambar 6 Kondisi Kawasan Sentra Industri Rotan Desa Trangsan 

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2020 

 

Industri rotan terbagi menjadi dua, yaitu industri rumahan dan pabrik. 

Industri rumahan rata-rata hanya memproduksi kerajinan dengan bahan dasar 

rotan saja yang diproduksi di bagian dalam atau halaman rumah. Proses 

penjemuran pun juga hanya di depan rumah. Hal ini dilakukan sekaligus 

dalam rangka menjajakan produk kerajinan rotannya. Sedangkan pada 

industri pabrik, tidak hanya material rotan saja yang digunakan. Pada industri 

pabrik, material rotan dikombinasikan dengan kayu dan besi.  

Industri kecil atau rumahan banyak ditemukan pada area bagian tengah 

sentra industri. Sehingga, mudah dicapai oleh pengunjung atau wisatawan. 

Sedangkan industri besar atau pabrik banyak terletak di sisi pinggir batas 

kawasan sentra industri rotan. Hal ini dikarenakan pabrik memerlukan lahan 

yang luas untuk proses produksi dan pengemasannya. Produk-produk furnitur 

dan kerajinan rotan biasanya dilakukan made by order atau diproduksi apabila 

ada pesanan. Sehingga, pengrajin kurang memperhatikan pentingnya promosi 

produk barang jadi. Wisatawan atau pengunjung yang tertarik dengan produk 

kerajinan rotan biasanya harus melakukan pemesanan dahulu dan menunggu 

untuk beberapa waktu. Proses pengirimannya pun tentunya juga memerlukan 

waktu yang tidak sedikit, tergantung lokasi tujuan. Oleh karena itu, perlu 

dibangun sebuah pusat promosi untuk mempermudah pengelolaan produk 

kerajinan rotan di Desa Trangsan ini.  
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Gambar 7 Sebaran Industri Rotan di Desa Trangsan 

Sumber: Analisa Penulis, 2019 

 

3.2. Data Non Fisik 

3.2.1. Data Kependudukan 

Menurut data kependudukan yang dimiliki Kantor Kepala Desa 

Trangsan, terdapat total jumlah penduduk sebanyak 6950 jiwa dengan 2371 

KK. Perbandingan angka jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki hampir 

seimbang dengan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan. Penduduk 

berjenis kelamin laki-laki sebanyak 3470 orang atau sebesar 49,9%. 

Sedangkan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 3480 orang atau 

sebesar 50,1%.  

Tabel 3 Data Kependudukan Desa Trangsan 

A. Jumlah Penduduk 

Jumlah 
Jenis Kelamin 

Laki-laki Perempuan 

Jumlah penduduk tahun ini 3470 orang 3480 orang 

Jumlah penduduk tahun lalu 3465 orang 3461 orang 

Persentase perkembangan 0.14 % 0.55 % 

   

B. Jumlah Keluarga 

Jumlah KK Laki-laki KK Perempuan Jumlah Total 
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Jumlah Kepala Keluarga tahun ini 1995 KK 376 KK 2371 KK 

Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu 1961 KK 337 KK 2298 KK 

Prosentase Perkembangan 1.73 % 11.57 %  

Sumber: Profil Desa Trangsan, 2019 

 

3.2.2. Data Pendidikan 

Desa Trangsan terbilang cukup maju dimana keadaan sosialnya sudah 

maju dengan banyaknya pabrik dan usahawan yang baik bergerak di indutri 

Rotan maupun industri lainnya. Sehingga saat ini tercatat sudah tidak ada 

anak yang putus sekolah, apalagi tidak sekolah sama sekali. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya beberapa sekolah yang berada di wilayah Desa 

Trangsan. Terdapat dua buah lembaga pendidikan TK/PAUD yang berlokasi 

di Dusun Mlambong dan Kerten. Pentingnya pendidikan dasar bagi anak, 

menjadikan lima buah Sekolah Dasar/MI juga didirikan di Desa Trangsan. 

Selain itu, dua buah Sekolah Menengah Pertama/SLTP/MTs juga dapat 

ditemukan di wilayah desa ini.  

Tabel 4 Data Pendidikan Masyarakat Desa Trangsan 

A. Tingkat Pendidikan Penduduk 

Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin 15 orang 

Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok 

Bermain Anak 
495 orang 

Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental 2 orang 

Jumlah penduduk sedang SD/sederajat 665 orang 

Jumlah penduduk tamat SD/sederajat 246 orang 

Jumlah penduduk tidak tamat SD/sederajat 127 orang 

Jumlah penduduk sedang SLTP/sederajat 545 orang 

Jumlah penduduk tamat SLTP/sederajat 402 orang 

Jumlah penduduk sedang SLTA/sederajat 314 orang 

Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/Sederajat 259 orang 

Jumlah penduduk tamat SLTA/Sederajat 122 orang 

Jumlah penduduk sedang D-1 32 orang 

Jumlah penduduk tamat D-1 54 orang 

Jumlah penduduk sedang D-2 46 orang 

Jumlah penduduk tamat D-2 42 orang 

Jumlah penduduk sedang D-3 25 orang 

Jumlah penduduk tamat D-3 140 orang 

Jumlah penduduk sedang S-1 173 orang 

Jumlah penduduk tamat S-1 34 orang 
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Jumlah penduduk sedang S-2 28 orang 

Jumlah penduduk tamat S-2 30 orang 

Jumlah penduduk tamat S-3 7 orang 

Jumlah penduduk sedang SLB A 0 orang 

Jumlah penduduk tamat SLB A 0 orang 

Jumlah penduduk sedang SLB B 0 orang 

Jumlah penduduk tamat SLB B 2 orang 

Jumlah penduduk sedang SLB C 1 orang 

Jumlah penduduk tamat SLB C 0 orang 

Jumlah penduduk cacat fisik dan mental 2 orang 

    

B. Wajib belajar 9 tahun 

1. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun 1211 orang 

2. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah 1211 orang 

3. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah 0 orang 

    

C. Rasio Guru dan Murid 

1. Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak 23 orang 

2. Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak 270 orang 

3. Jumlah guru SD dan sederajat 38 orang 

4. Jumlah siswa SD dan sederajat 1300 orang 

5. Jumlah guru SLTP dan sederajat 27 orang 

6. Jumlah siswa SLTP dan sederajat 678 orang 

7. Jumlah guru SLTA/sederajat 6 orang 

8. Jumlah siswa SLTA/sederajat 206 orang 

9. Jumlah siswa SLB 1 orang 

10. Jumlah guru SLB 7 orang 

   

D. Kelembagaan Pendidikan Masyarakat  

Jumlah perpustakaan desa/kelurahan 1 unit 

Jumlah taman bacaan desa/kelurahan 1 unit 

Jumlah perpustakaan keliling 0 unit 

Jumlah sanggar belajar 0 unit 

Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah 1 kegiatan 

Jumlah kelompok belajar Paket A 0 kelompok 

Jumlah peserta ujian Paket A 0 orang 

Jumlah kelompok belajar Paket B 11 kelompok 

Jumlah Peserta ujian Paket B 19 orang 

Jumlah kelompok belajar Paket C 5 kelompok 

Jumlah peserta ujian Paket C 15 orang 

Jumlah lembaga kursus keterampilan 3 unit 

Jumlah peserta kursus keterampilan 7 orang 

Sumber: Profil Desa Trangsan, 2019 
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3.2.3. Data Mata Pencaharian Pokok 

Secara garis besar, terdapat 8 jenis pekerjaan yang dilakukan 

masyarakat desa Trangsan sebagai mata pencaharian pokok, yaitu petani, 

pengrajin, dokter, bidan, apoteker, perangkat desa, anggota legislatif, dan 

penyedia jasa penyewaan peralatan pesta. Penduduk bermatapencaharian 

sebagai petani memiliki angka yang cukup signifikan dibanding dengan jenis 

pekerjaan lainnya. Hal ini dikarenakan 50% wilayah desa Trangsan 

merupakan tanah sawah. Kemudian, mata pencaharian dengan angka pekerja 

yang cukup tinggi merupakan pengrajin. Sebagai sentra industri rotan, 

tentunya pengrajin yang dimaksud adalah pengrajin rotan.  

Tabel 5 Data Mata Pencaharian Pokok Penduduk Desa Trangsan 

MATA PENCAHARIAN POKOK 

Jenis Pekerjaan Laki-laki Perempuan 
Petani 257 orang 107 orang 

Pengrajin 78 orang 47 orang 

Dokter swasta 1 orang 0 orang 

Bidan swasta 1 orang 0 orang 

Perangkat Desa 10 orang 1 orang 

Jasa penyewaan peralatan pesta 3 orang 0 orang 

Anggota Legislatif 2 orang 0 orang 

Apoteker 1 orang 2 orang 

Jumlah Total Penduduk 510 orang 
Sumber: Profil Desa Trangsan, 2019 

Berdasarkan data di atas, mayoritas penduduk memiliki mata pencaharian 

sebagai petani dan pengrajin. Sumber pendapatan terbesar di desa Trangsan berasal 

dari kedua sektor mata pencaharian tersebut. Secara garis besar, pendapatan di desa 

Trangsan terbagi menjadi dua sektor usaha, yaitu sektor pertanian dan sektor 

industri. Meskipun jumlah petani lebih banyak dibandingkan dengan jumlah 

pengrajin, namun pendapatan perkapita desa Trangsan yang bersumber dari sektor 

industri memiliki angka jauh lebih besar dibandingkan dengan sektor pertaninan. 

Maka dari itu, industri kerajinan rotan sangat perlu untuk dipertahankan guna 

memajukan tingkat perekonomian desa Trangsan sebagai desa wisata kerajinan 

rotan. 
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Tabel 6 Pendapatan perkapita menurut sektor usaha 

A. Pertanian   

1. Jumlah rumah tangga 98 Keluarga 

2. Jumlah total anggota rumah tangga 249 orang 

3. Jumlah rumah tangga buruh tani 125 Keluarga 

4. Jumlah anggota rumah tangga buruh 374 orang 

5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk 

setiap rumah tangga 
Rp 2.600.000,00 

   

B. Industri kecil, menengah dan besar  

1. Jumlah rumah tangga 173 Keluarga 

2. Jumlah total anggota rumah tangga 260 orang 

3. Jumlah rumah tangga buruh tani 126 Keluarga 

4. Jumlah anggota rumah tangga buruh 229 orang 

5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk 

setiap rumah tangga 
Rp 4.000.000,00 

Sumber: Profil Desa Trangsan, 2019 

 

3.2.4. Data Sosial Budaya 

Mayoritas penduduk desa Trangsan beragama Islam. Meskipun 

begitu, tetap banyak dijumpai warga beragama nasrani, yaitu agama kristen 

dan katholik. Disamping itu, penduduk desa Trangsan tercatat seluruhnya 

merupakan warga keturunan etnis Jawa. Sehingga, masih erat kaitannya 

dengan kebudayaan Jawa. Salah satu kegiatan kebudayaan Jawa di desa 

Trangsan ini adalah kegiatan Grebeg Penjalin yang diselenggarakan di Balai 

Desa dengan maskot utama berupa gunungan dari anyaman rotan. 

Tabel 7 Data Sosial Budaya Masyarakat Desa Trangsan 

A. AGAMA/ALIRAN KEPERCAYAAN 

Agama Laki-laki Perempuan 

Islam 3194 orang 3255 orang 

Kristen 48 orang 48 orang 

Katholik 49 orang 49 orang 

Jumlah 3.291 orang 3.352 orang 

B. ETNIS 

Etnis Laki-laki Perempuan 
Jawa 3464 orang 3477 orang 

Jumlah 3.464 orang 3.477 orang 
Sumber: Profil Desa Trangsan, 2019 
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3.3. Gagasan Perancangan  

Permasalahan yang muncul pada lokasi ini adalah belum adanya 

fasilitas pendukung yang mewadahi kegiatan wisatawan untuk memperoleh 

informasi mengenai Sentra Industri Rotan Trangsan dengan mudah, baik 

untuk mendapatkan informasi mengenai pariwisata maupuan mengenai 

produk kerajinan rotan secara umum. Selain itu, tidak sedikit pengunjung 

yang ingin merasakan sensasi membuat kerajinan tangan dengan bahan dasar 

rotan itu sendiri. Untuk mewadahi kegiatan tersebut, maka dibuat tempat 

workshop dengan fasilitas yang cukup dan layak.  

Selain itu, untuk melestarikan kerajinan rotan di Desa Trangsan ini 

perlu adanya suatu tempat yang menjadi point of interest. Tujuannya adalah 

untuk meningkatkan minat wisatawan untuk mengunjungi sentra industri ini. 

Maka dari itu, perencanaan Rattan Furnicraft Promotion, Information, and 

Workshop Center merupakan jawaban yang tepat dalam upaya melestarikan 

kerajinan rotan di Desa Trangsan. Selain sebagai tempat pusat informasi dan 

promosi produk kerajinan rotan, bangunan ini juga akan dilengkapi dengan 

ruang edukasi, seperti auditorium, ruang kelas workshop, serta ruang 

pembinaan pengrajin sebagai sarana penunjang edukasi. Gedung dirancang 

dengan konsep modern namun tetap kontekstual dengan bangunan sekitar. 

Selain sebagai salah satu sasaran Desa Wisata Trangsan,1 pemanfaatan 

material lokal juga diterapkan pada desain yang bertujuan untuk mengangkat 

ciri khas lokal desa wisata yaitu dengan kerajinan rotan. Dengan adanya 

penambahan fasilitas umum dengan fungsi penting didalamnya dapat menjadi 

satu cara untuk mendukung kemajuan dan keberlanjutan pariwisata di Desa 

Kerajinan Rotan Trangsan.

                                                           
1 Berdasarkan Surat keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 410/1000/2015 Tentang Penetapan Desa 

Trangsan Kecamatan Gatak sebagai Desa Wisata Rotan Trangsan Kabupaten Sukoharjo. 


