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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Pengertian Judul 

Judul laporan Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

(DP3A) yang dipilih adalah “Pengembangan Desa Wisata Kain Tenun Lurik 

di Desa Tlingsing, Klaten” dengan uraian pengertian sebagai berikut: 

Pengembangan : Proses kegiatan bersama yang dilakukan oleh penghuni 

suatu daerah untuk memenuhi kebutuhannya, untuk 

meningkatkan kualitas. (https://kbbi.web.id/kembang) 

Desa : Suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum 

adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu 

batas-batasannya, memiliki ikatan lahir dan batin yang 

sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena 

sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, 

dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih 

bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan 

berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. 

(R.H. Unang Soenardjo, 2011) 

Wisata : Kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu 

untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau 

mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi 

dalam jangka waktu sementara. (Undang-undang nomor 10 

tahun 2009 tentang Kepariwisataan Bab 1 Pasal 1) 

Kain : Jenis bahan tekstil yang diolah sedemikian rupa dengan 

menyilangkan benang lusi dan benang pakan. Serat tekstil 

dapat dikelompokkan atas dua yaitu serat alam dan serat 

buatan. Untuk serat buatan dibagi menjadi dua yaitu serat 

setengah buatan dan serat sintetis. (Goet Poespo, 2005) 

Tenun  : Bahan kerajinan berupa bahan kain yang dibuat dari 
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benang serat, kapas, sutera. Dengan cara memasukkan 

pakan secara melintang pada lungsi dua kelompok benang 

yang membujur disebut lungsi, sedangkan benang yang 

melintang disebut pakan. (Ensiklopedia Nasional 

Indonesia, 1991) 

Lurik : Suatu kain hasil tenunan benang yang berasal dari daerah 

Jawa Tengah dengan motif dasar garis-garis atau kotak-

kotak dengan warna-warna suram yang pada umumnya 

diselingi aneka warna benang. Kata lurik berasal dari akar 

kata rik yang artinya garis atau parit yang dimaknai 

sebagai pagar atau pelindung bagi pemakainya. 

(Ensiklopedia Nasional Indonesia, 1997) 

Tlingsing : Salah satu desa di kecamatan Cawas, Klaten, Jawa 

Tengah, Indonesia (id.wikipedia.org) 

Klaten : Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Pusat pemerintahan 

berada di Kota Klaten. Kabupaten yang  berbatasan dengan 

provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini memiliki jumlah 

penduduk 1.174.986 jiwa pada tahun 2019 dan mayoritas 

penduduknya merupakan etnis Jawa.  (id.wikipedia.org) 

Berdasarkan uraian pengertian judul diatas maka “Pengembangan Desa 

Wisata Kain Tenun Lurik di Desa Tlingsing, Klaten” adalah upaya untuk 

mengembangkan dan mengeksplorasi potensi-potensi yang ada di Desa Tlingsing, 

Klaten yang salah satunya merupakan potensi kain tenun lurik sebagai desa 

wisata. Upaya pengembangan ini diharapkan dapat memajukan perekonomian 

warga sekitar sekaligus menjaga eksistensi kain tenun lurik. 

1.2 Latar Belakang 

Pengertian pariwisata menurut Yoeti (1996: 118) adalah suatu perjalanan 

yang dilakukan untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke 

tempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha (business) atau untuk mencari 

nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Desa
https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Cawas,_Klaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Klaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Klaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/2019
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Jawa


3 

 

 

 

tersebut guna pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang 

beraneka ragam. Sementara pendapat lain dikemukakan oleh Suwantoro, 

(2017:15-16) pada hakikatnya pariwisata adalah proses kepergian sementara dari 

seseorang atau lebih menuju tempat lain diluar tempat tinggalnya, dengan 

dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik karena 

kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan, maupun 

kepentingan lain seperti sekedar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun untuk 

belajar. 

Indonesia memiliki berbagai potensi dan daya tarik pariwisata, bahkan 

setiap daerahnya pasti memiliki memiliki ciri khas masing-masing yang dapat 

ditawarkan. Salah satu daerah dengan keunikan dan daya tarik khusus adalah 

Kabupaten Klaten. Salah satu kabupaten di Jawa Tengah ini memiliki potensi 

khusus berupa wisata alam dan budaya. Salah satu budaya yang berpotensi dalam 

industri pariwisata adalah tenun lurik ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin). 

Beberapa daerah di Klaten bahkan sudah ditetapkan menjadi desa wisata tenun 

ATBM namun belum dikelola dengan baik karena belum banyak masyarakat yang 

memahami potensi wisata yang ada dan pengembangan yang dapat dilakukan.  

1.2.1. Klaten sebagai Penghasil Kain Tenun Lurik ATBM  

Menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia (1997) lurik merupakan suatu 

kain hasil tenunan yang berasal dari Jawa Tengah dengan motif dasar garis dan 

warna suram yang diselilingi aneka warna benang. Sedangkan pengertian tenun 

menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia (1991) adalah suatu bahan kain yang 

dibuat dari benang serat, kapas, sutera. Dengan cara memasukkan pakan secara 

melintang pada lungsi. 

Kain tenun lurik merupakan salah satu kain khas Indonesia, umumnya kain 

ini ditenun menggunakan alat tenun ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin). Salah 

satu penghasil tenun lurik ATBM terbesar berasal dari Kabupaten Klaten. Kain 

lurik dari Klaten pada umumnya disebut “Kain Lurik Pedan” meski begitu, 

Kecamatan Pedan bukanlah satu-satunya penghasil kain tenun lurik di Klaten. 

Kecamatan lain yang merupakan sentra industri tenun lurik diantaranya adalah 

Trucuk, Cawas, Wonosari, dan Bayat.  
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Keberadaan kain tenun lurik sudah dikenal sejak lama dan prosesnya 

diajarkan secara turun-temurun pada beberapa daerah. Keberadaan kain tenun 

lurik sempat hampir tenggelam namun berhasil diselamatkan berkat adanya 

kebijakan Pemerintah Kabupaten Klaten nomor 025/575/08 tentang uji coba 

penggunaan pakaian dinas tenun tradisional atau batik tenun lurik khas Klaten. 

Kain Lurik Pedan merupakan salah satu budaya tradisional yang masih 

bertahan sejak lama. Hingga saat ini, kain lurik pedan telah mengalami berbagai 

pengembangan dan inovasi yang banyak ditemukan oleh para pengrajin seperti 

penyesuaian desain dengan kemajuan zaman dan pembuatan aksesoris dengan 

kain lurik. Namun dalam pembuatannya, industr-industri kain lurik masih 

mempertahankan penggunaan alat tenun tradisional ATBM (Alat Tenun Bukan 

Mesin) dikarenakan pengrajin tenun masih lebih mementingkan kualitas dari kain 

yang dihasilkan. Dengan tetap menggunakan ATBM maka tekstur kain yang 

dihasilkan akan lebih halus dan kencang.  

1.2.2. Desa Tlingsing sebagai Desa Wisata  

Desa Tlingsing merupakan salah satu sentra industri lurik ATBM di 

Kabupaten Klaten yang masih bertahan hingga saat ini. Masih banyak warganya 

yang berpenghasilan dari industri lurik, mulai dari menenun hingga menjahit kain 

lurik menjadi barang dengan nilai jual lebih.  

Kain tenun lurik sudah ada sejak lama di Desa Tlingsing dan telah 

dikenalkan secara turun-temurun. Pada awalnya penenun dari Desa Tlingsing dan 

desa lain di Kecamatan Cawas bekerja di Pedan karena belum memiliki cukup 

modal. Setelah terjadinya bencana gempa Jogja-Klaten 2006, pemerintah setempat 

memberikan bantuan dan mulai menggerakkan warga dengan keahlian menenun 

agar dapat membangkitkan kembali budaya tenun lurik serta menjadi sumber 

penghasilan masyarakat yang terdampak bencana. 

Industri tenun lurik melahirkan kehidupan baru bagi warga Tlingsing, 

dimana hingga saat ini banyak warga yang masih menggantungkan hidupnya dari 

industri kain tenun lurik. Desa Tlingsing bahkan sudah ditetapkan sebagai Desa 

Wisata Tenun Lurik ATBM pada tahun 2016 oleh pemerintah setempat. Menurut 
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Bapak Karno (2021) ada hampir 300 pengrajin tenun yang masih aktif hingga saat 

ini.  

Desa Tlingsing terletak di bagian tenggara Kabupaten Klaten, dengan 

bagian timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Sukoharjo dan dipisahkan 

oleh Kali Dengkeng. Sebagian besar wilayahnya berupa area persawahan dan 

dikelilingi dengan pemandangan gunung-gunung yang masih terlihat jelas karena 

minim polusi. Suasana pedesaan masih terasa kental ditambah dengan tipologi 

arsitektur tradisionalnya dimana mayoritas rumah masih menggunakan atap joglo. 

Desa Tlingsing memiliki banyak potensi untuk dikembangkan menjadi 

sebuah Desa Wisata yang dapat menarik minat banyak wisatawan. Namun, hingga 

saat ini belum banyak masyarakat yang sadar akan potensi tersebut sehingga 

pengembangan yang dilakukan belum maksimal. 

1.2.3. Pengembangan Desa Tlingsing sebagai Desa Wisata Tenun Lurik 

ATBM 

Kemampuan menenun masyarakat Desa Tlingsing sudah diketahui sejak 

dulu secara turun-temurun. Namun pada awalnya pengrajin Desa Tlingsing yang 

memiliki keahlian menenun masih bekerja pada orang-orang di Kecamatan Pedan 

karena belum memiliki modal yang cukup. Setelah gempa 2006, pemerintah 

memberikan bantuan pada lokasi terdampak bencana alam. Saat itu pula 

pemerintah menggerakkan masyarakat setempat untuk memulai usaha tenunnya 

sendiri.  

Para pengrajin di Desa Tlingsing terpusat pada dua bagian, yaitu di RW 07 

dan RW 08. Kedua lokasi tersebut sekaligus menjadi dua pusat kelompok tenun, 

yaitu “Rukun Makmur” di RW 07 dan “Maju Makmur” di RW 08. Pengrajin 

tenun terbanyak berada di RW 07 dimana merupakan pusat produksi lurik, 

sedangkan di RW 08 lebih fokus pada distribusi. Namun keduanya tetap memiliki 

tenaga kerja masing-masing mulai dari pewarnaan hingga pemasaran.  

Pembuatan kain tenun tidak hanya dilakukan oleh satu pengrajin, butuh 

banyak campur tangan orang lain untuk membuat sebuah benang menjadi barang 

siap pakai. Dari pewarnaan benang, penenunan, proses penjahitan, hingga 

pemasaran biasanya dilakukan oleh orang yang berbeda. Berdasarkan potensi 
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yang ada, RW 07 Desa Tlingsing sebenarnya memiliki semua pengrajin dari 

penenun hingga penjahit. Namun satu sama lainnya tidak semua bekerja sama, 

justru ada yang memilih memakai penjahit dan penenun dari luar. Dengan sumber 

daya manusia yang memadai, jika dikembangkan secara bersama maka RW 07 

Desa Tlingsing dapat berpotensi menjadi desa wisata yang cukup baik. 

 Berdasarkan latar belakang diatas, penulis memilih RW 07 Desa 

Tlingsing, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten sebagai lokasi Tugas Akhir. 

Pada lokasi site terpilih, RW 07 dinilai lebih unggul karena selain memiliki 

pengrajin yang lebih banyak juga aksesnya lebih mudah dijangkau dari jalan 

utama. Selain itu, lokasi kawasan ini juga menyimpan banyak potensi lain yang 

masih dapat digali lagi. Adapun tujuan dibuatnya Tugas Akhir ini adalah untuk 

merancang dan memaksimalkan segala potensi yang ada di RW 07 Desa 

Tlingsing menjadi Desa Wisata Tenun Lurik ATBM. 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana konsep desain yang dapat diaplikasikan pada Desa Wisata 

Tenun Lurik ATBM berdasarkan potensi yang ditemukan di Desa 

Tlingsing? 

2. Bagaimana mendesain atau re-desain fasilitas pendukung atau bangunan 

eksisting yang ada di Desa Tlingsing sehingga dapat menambah daya tarik 

wisatawan? 

1.4 Tujuan dan Sasaran 

1.4.1. Tujuan 

a. Menemukan konsep desain perencanaan yang dapat diaplikasikan pada 

Desa Wisata Tenun Lurik ATBM berdasarkan potensi yang ditemukan di 

Desa Tlingsing. 

b. Menemukan desain yang sesuai untuk fasilitas pendukung dan bangunan 

eksisting yang ada di Desa Tlingsing sehingga dapat menambah daya tarik 

wisatawan. 

1.4.2. Sasaran 
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a. Menyusun konsep desain Desa Wisata Tenun Lurik ATBM sesuai dengan 

potensi yang ada di Desa Tlingsing 

b. Merancang desain fasilitas pendukung dan bangunan eksisting di Desa 

Tlingsing yang dapat menambah daya tarik wisatawan. 

1.5 Manfaat 

Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut: 

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk 

penelitian selanjutnya terkait pengembangan Desa Wisata Tenun Lurik 

ATBM Tlingsing agar menjadi lebih baik. 

2. Bagi pemerintah, dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi 

pertimbangan untuk merealisasikan pengembangan Desa Wisata Tenun 

Lurik ATBM Tlingsing berdasarkan potensi yang ditemukan. 

3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran 

masyarakat akan potensi yang ada sehingga dapat memaksimalkan 

pengembangan Desa Wisata Tenun Lurik ATBM Tlingsing kedepannya. 

1.6 Lingkup Pembahasan 

1.6.1. Lingkup pembahasan makro 

Konsep pengembangan citra kawasan yang berpotensi sebagai area desa 

wisata dengan batasan RW 7 Desa Tlingsing, Cawas, Klaten meliputi Dusun 

Titang dan Dusun Dadirejo. 

1.6.2. Lingkup pembahasan meso 

Pengembangan potensi wisata dengan pengembangan atraksi, amenitas, 

dan aksesbilitas pada desa wisata. 

1.6.3. Lingkup Pembahasan mikro 

Perancangan dan pengembangan arsitektur dengan batasan pada konsep 

tata masa dan fasad arsitektur bangunan. 

1.7 Metode Pembahasan 

1.7.1. Pengumpulan Data 

1. Studi Literatur 
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Mengumpulkan teori-teori dan referensi dari berbagai sumber ilmiah 

seperti buku, maupun jurnal elektronik 

2. Observasi Lapangan 

Mengamati dan mempelajari secara langsung hal-hal yang ada di RT 07 

Desa Tlingsing berkaitan dengan potensi alam, sumber daya dan perilaku 

manusia, tipologi arsitektur, dan aspek lain yang dibutuhkan. 

3. Wawancara 

Mengumpulkan data dari proses tanya jawab terhadap pihak-pihak terkait 

yang dinilai telah memahami persoalan yang diamati. 

1.7.2. Pengolahan Data 

1. Analisa 

Memahami dan mengidentifikasi segala bentuk permasalahan dan potensi 

yang telah didapat dari proses pengumpulan data. 

2. Sintesa 

Menarik kesimpulan dari analisa yang telah dilakukan yang selanjutnya 

akan digunakan dalam acuan pembuatan konsep rancangan. 

3. Konsep 

Hasil dari ide yang dituangkan dalam perencanaan dan perancangan Desa 

Wisata Tenun Lurik ATBM pada RW 07 Desa Tlingsing. 

1.8 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam Dasar Program Perencanaan dan Perancangan 

Arsitektur (DP3A) ini adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Berisi tentang latar belakang dari topik permasalahan yang akan 

diangkat sebagai dasar pemikiran untuk mencapai tujuan dengan 

metode-metode tertentu   

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

  Berisi tentang teori-teori yang didapat dari studi literatur mengenai 
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perancangan Desa Tlingsing sebagai Desa Wisata Tenun Lurik 

ATBM 

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PERENCANAAN 

  Berisi tentang tinjauan lokasi perencanaan berupa aspek fisik yang 

ada di lokasi langsung, data-data lokasi, hingga kebijakan 

pembangunan pada lokasi terkait. 

BAB IV : ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP PENGEMBANGAN 

  Berisi tentang pendekatan terkait gagasan perancangan yang akan 

dilakukan meliputi analisa dan konsep lokasi, tata massa, konsep 

ruang, konsep fasad bangunan, hingga utilitas. 

 

  


