
 

 

PENGEMBANGAN KAMPUNG BATIK PASIRSARI PEKALONGAN 

SEBAGAI KAMPUNG WISATA GREEN BATIK 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada 

 
Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik 

 
 
 
 

Oleh: 

 
 

MALINDA NUR ALIFIYAH 

D 300 170 109 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM STUDI ARSITEKTUR 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2021





ii 

 

 



iii 

 

 



1 

PENGEMBANGAN KAMPUNG BATIK PASIRSARI PEKALONGAN SEBAGAI 

KAMPUNG WISATA GREEN BATIK 

Abstrak  

Industri batik di Pekalongan sudah menjadi suatu pilar utama perekonomian. Rata-rata 
pelaku industri batik di Kota Pekalongan merupakan industri rumahan atau Usaha Kecil 
Menengah (UKM). Meningkatnya aktivitas industri batik di Kota Pekalongan membuat 
kualitas lingkungan terus memburuk dan memerlukan perhatian khusus. Dari hasil data 
inventarisasi CV. Pola Prisma dan BAPPEDA Kota Pekalongan, Kelurahan Pasirsari 
(sekarang masuk pada Kelurahan Pasirkratonkramat) merupakan daerah industri batik 
terbesar di Kota Pekalongan dan penghasil limbah batik terbesar. Namun, pengadaan 
IPAL komunal ataupun individu belum ditemukan dalam pengolahan limbah batik 
menjadikan lingkungan disekitarnya menjadi tercemar. Kelurahan Pasirkratonkramat 
termasuk didalamnya Kelurahan Pasirsari mempunyai BDT Kemiskinan tertinggi. Bidang 
industri batik menjadi salah satu dengan presentase tertinggi yang didominasi Kelurahan 
Pasirsari. Oleh sebab itu, dengan adanya kampung wisata di Kelurahan Pasirsari akan 
mempengaruhi kenaikkan ekonomi masyarakat. Tujuan pengembangan Kampung Batik 
Pasirsari Pekalongan Sebagai Kampung Wisata Green Batik adalah agar mampu 
mewadahi kegiatan pemasaran, pelatihan, dan telusur kampung sehingga dapat 
meningkatkan nilai ekonomi, sosial, dan budaya dan sebagai pengembangan desain taman 
obat batik alami dan IPAL komunal untuk mendukung Kampung Wisata Green Batik. 
Metode Pengumpulan Data yang di gunakan adalah Observasi, Wawancara, dan Studi 
Literatur. Perancangan pengembangan kampung wisata merujuk pada teori yang 
dikemukakan Cooper dkk (2000) dan buku The Urban Design Process, Hamid Shirvani 
(1985). Perancangan pengembangan kampung wisata melalui pendekatan Green Batik 
yaitu dengan IPAL Batik Komunal dan Taman Obat Batik Alami. serta penerapak konsep 
Green Village/ Green City dengan menerapkan 8 atribut kota hijau.  

Kata Kunci: batik, kampung wisata, pekalongan, konsep hijau 

Abstract  

The batik industry in Pekalongan has become a major pillar of the economy. The average 

batik industry people in Pekalongan are house or small industries and Medium Enterprises 

(SMEs). The increasing activity of the batik industry in Pekalongan City makes the 

environmental quality continue to deteriorate and requires special attention. From the 

result of the inventory of CV. Pola Prisma and BAPPEDA Pekalongan City, Pasirsari 

Village (now referred to as Pasirkratonkramat Village) is the largest batik industrial area 

in Pekalongan and the largest batik waste producer. However, the making of communal 

or individual WWTPs (Wastewater treatment plants) hasn't been found in batik waste 

processing, so the surrounding environment is polluted. Pasirkratonkramat Village, 

including Pasirsari Village, has the highest Poverty UDB. The batik industry is one of the 

sectors with the highest percentage, which is dominated by Pasirsari Village. Therefore, 

the existence of a tourist village in Pasirsari Village will affect the increase in the 

community's economy. The purpose of developing Pasirsari Pekalongan Batik Village as 

a Green Batik Tourism Village is to be able to accommodate marketing, training, and 

village search activities so that it can increase economic, social and cultural values and as 

a design development of natural batik medicine gardens and communal WWTPs to 

support Green Batik Tourism Village. Data collection methods used are observation, 

interviews, and literature study. The design of village development refers to the theory 

proposed by Cooper et al. (2000) and The Urban Design Process, a book by Hamid 
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Shirvani (1985). The design of village development through the Green Batik approach, 

namely the Communal Batik WWTPs and Natural Medicine Batik Park and the 

application of the Green Village or Green City concept by applying the eight attributes of 

a green city.  

Keywords: batik, tourism village, pekalongan, green concept.  

1. PENDAHULUAN 

Industri batik di Pekalongan sudah menjadi suatu pilar utama perekonomian. Rata-rata pelaku industri 

batik di Kota Pekalongan merupakan industri rumahan atau Usaha Kecil Menengah (UKM). 

Meningkatnya aktivitas industri batik di Kota Pekalongan membuat kualitas lingkungan terus 

memburuk dan memerlukan perhatian khusus. Dari hasil data inventarisasi CV. Pola Prisma dan 

BAPPEDA Kota Pekalongan, Kelurahan Pasirsari (sekarang masuk pada Kelurahan 

Pasirkratonkramat) merupakan daerah industri batik terbesar di Kota Pekalongan dan penghasil limbah 

batik terbesar. Seiring dengan banyaknya industri batik rumahan di Pasirsari, banyak pula SDM ahli 

batik yang mumpuni. Namun, pengadaan IPAL komunal ataupun individu belum ditemukan dalam 

pengolahan limbah batik menjadikan lingkungan disekitarnya menjadi tercemar. Umumnya 

masyarakat Kelurahan Pasirsari bekerja dibidang jasa, perdagangan, industri dan lainnya. Keadaan 

penduduk yang padat serta sebagian besar penduduk merupakan masyarakat menengah kebawah 

dengan pendapatan yang rendah menjadikan Kelurahan Pasirsari termasuk dalam BDT (Basis Data 

Terpadu) Kemiskinan tertinggi di Kota Pekalongan. 

Perancangan dilakukan dengan mengembangkan Kampung Batik Pasirsari Pekalongan Sebagai 

Kampung Wisata Green Batik yang mewadahi kegiatan pemasaran, pelatihan, dan telusur kampung 

sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu juga, dilakukan 

pengembangan desain taman obat batik alami dan IPAL komunal secara arsitektural untuk mendukung 

Kampung Wisata Green Batik. 

2. METODE  

Metode yang digunakan pada perancangan ini yaitu pengumpulan data melalui observasi lapangan di 

Kelurahan Pasirsari, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, kemudian mengamati 

permasalahan serta potensi yang ada. Selain itu, dilakukan juga survei pada kampung batik yang sudah 

ada di Kota Pekalongan dan lokasi IPAL batik komunal serta IPAL batik rumahan.  Melakukan 

wawancara dengan narasumber untuk mendapat informasi serta data yang diperlukan saat survey dan 

studi literatur untuk mendapatkan data terkait judul perancangan serta data yang tidak bisa didapatkan 

melalui observasi dan wawancara. Data-data yang telah diperoleh dari observasi, wawancara, dan studi 

literatur akan dianalisa dan diolah guna mendapatkan konsep perancangan yang kemudian akan 

digunakan sebagai dasar mendesain Kampung Wisata Green Batik Pasirsari Pekalongan. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Lokasi 

Lokasi perancangan berada di Kelurahan Pasirsari, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, 

Jawa Tengah. Mempunyai luas administratif sebesar 112 ha dan luas area terbangun sebesar 59 ha.  

 

Gambar 1. Letak Kampung Pasirsari Pekalongan 

Lahan terbuka berupa lahan basah yang sebelumnya merupakan area persawahan namun akibat dari 

banjir rob menjadikan lahan tidak berfungsi. Site memiliki batas batas sebagai berikut: 

Sebelah Utara  : Desa Tegaldowo, Kabupaten Pekalongan. 

Sebelah Selatan : Kelurahan Tirto. 

Sebelah Barat  : Sungai Meduri dan Desa Karangjompo, Kabupaten Pekalongan. 

Sebelah Timur  : Kelurahan Kramatsari. 

Site pengembangan perencanaan dan perancangan kampung wisata green batik berada di Kampung 

Pasirsari, Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Luas site 

yang akan dikembangkan seluas  45.000 m2 (45 ha). 

3.1.1. Potensi Industri Batik 

Kelurahan Pasirsari (sekarang masuk pada Kelurahan Pasirkratonkramat) merupakan daerah dengan 

industri batik terbesar di Kota Pekalongan. Seiring dengan banyaknya industri batik rumahan di 

Pasirsari, banyak pula SDM ahli batik yang mumpuni. Berikut persebaran rumah industri batik di 

Pasirsari. 
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Gambar 2. Peta Persebaran Rumah Industri Batik di Pasirsari Pekalongan 

3.2. Parameter Desain 

Dalam perancangan pengembangan kampung wisata penulis merujuk pada teori yang dikemukakan 

Cooper dkk (2000) dan buku The Urban Design Process, Hamid Shirvani (1985). Pada teori Cooper 

dkk, menyatakan bahwa komponen pengembangan wisata terdiri dari 4A, yaitu: ancilliary (organisasi 

yang menjalankan/ pengurus), accesibility (akses). Sedangkan shirvani menetapkan 8 (delapan) 

elemen fisik dalam perancangan kota, yaitu: tata guna lahan (land use), tata bangunan (building form 

and massing), sirkulasi dan parkir (circulation and parking), ruang terbuka (open space), jalur pejalan 

kaki (pedestrian ways), aktifitas pendukung (activity support), petanda (signage), preservasi. Dalam 

penerapan konsep green village mengacu pada kriteria 8 atribut kota hijau, yaitu: green planning & 

green design, green community, green open space, green building, green energy, green transportation, 

green water, green waste. 

3.3. Analisa dan Konsep Makro Mikro (Menurut Teori Cooper dkk) 

3.1.1. Karakteristik wisatawan dan pengguna 

Berdasarkan data bersumber dari Kota Pekalongan dalam angka, jumlah wisatawan yang berkunjung 

ke Kota Pekalongan di tahun 2020 kunjungan wisatawan sebanyak 52.278 orang. Kampung Green 

Batik Pasirsari direncanakan akan menargetkan wisatawan domestik dengan cangkupan provinsi. 

Merujuk data pengunjung 2020, maka perkiraan pengunjung harian sebanyak ±114 orang dan 

dibulatkan perkiraan pengunjung sekitar 120 orang. 

Tabel 1. Karakteristik Pengunjung 

Pengunjung 

Edukasi (Belajar membatik dan 

kerajinan batik)  

TK-SD-SMP (4-15 tahun) 

SMA-Dewasa (≥16 tahun) 

Rekreasi 

(Jalan di Taman, Kuliner, Menonton 

Pentas Seni 

Semua usia 

Sumber : Penulis, 2021 
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3.1.2. Ancilliary (Teori Cooper dkk) 

Masyarakat Pasirsari dapat ikut andil dalam pengelolaan wisata tidak hanya para perajin batik namun 

masyarakat selain perajin juga dapat berperan dalam pengelolaan seperti pengurus inti, servis/ 

kebersihan, pedagang kafetaria ataupun souvenir, dan lainnya. Sehingga nantinya akan meningkatkan 

perekonomian masyarakat sebagai solusi dari masalah ekonomi di Kampung Pasirsari. 

Tabel 2. Karakteristik Pengelola 

Pengelola 

dan Staff 

Pengelola Kawasan wisata 

Staff Utama (ketua, tata usaha) 

Staff Pengajar Workshop Batik 

Staff Pengajar Kerajinan dari batik 

Servis Kebersihan 

ME dan IPAL 

Masyarakat Pemilik Rumah Produksi batik dan karyawan 

Pedagang di Kafetaria dan Pusat Oleh-oleh 

Green Comunity Ketua : Lurah 

Anggota : Seluruh Masyarakat 

Sumber : Penulis, 2021 

3.1.3. Aksesibilitas (Teori Cooper dkk dan Teori Hamid Shirvani) 

Entrance dan exit ditandai dengan gapura. Tempat parkir terdiri dari 62 kapsitas parkir motor, 10 

kapasitas parkir mobil, dan 6 kapasitas parkir bus, serta terdapat parkir becak listrik dan sepeda sebagai 

transportasi Kawasan). 

 

Gambar 3. Entrance, Exit, dan Parkir 

3.1.4. Atraksi (Teori Cooper dkk) 

a. Objek Wisata 

Objek Wisata terdiri dari: (1) Mbatik, belajar proses membatik secara langsung dengan perajin batik dan 

untuk anak anak disediakan rumah workhop (Gubuk Mbatik); (2) Keliling Kampung, menikmati wisata 

berkelilig kampong melihat bagaimana masyarakat bekerja sebagai perajin batik; (3) Gawe Prakarya, 

belajar membuat suatu kerajinan dari batik seperti gerabah batik, tas batik, boneka tangan batik, dan 
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lainnya di Gubuk Gawe; (4) Dolan Taman Batik, menikmati indahnya taman batik alami yang berada 

diatas air dengan jembatan sebagai aksesnya. Taman batik ini menghubungkan seluruh bangunan wisata 

dan merupakan poin dari wisata green batik. Di tengah taman terdapat menara (Gubuk Langit) yang 

dapat diakses wisatawan untuk menikmati panorama taman batik alami dan kampung wisata dari atas; 

(5) Kulineran, menikmati kuliner di gubuk jajan dengan panorama taman batik alami; (6) Panggung 

Budaya, menikmati pertunjukan budaya oleh masyarakat pasirsari ataupun masyarakat pekalongan yang 

diadakan pada waktu-waktu tertentu; (7) Blanja oleh oleh, berbelanja cenderamata di Gubuk Oleh-oleh 

yang terletak di pintu keluar taman batik alami.  

b. Paket Wisata dan Tracking 

Terdapat 3 paket wisata yang disediakan yang dapat dipilih wisatawan. Pemesanan paket dengan 

keliling kampung dapat menggunakan penyewaan mode transportasi sepeda atau becak listrik 

dengan didampingi guide. Guide akan memandu rombongan dengan jumlah 1-5 orang setiap grup.  

Tabel 3. Paket Wisata 

Edukasi (Dewasa) 

+ Rekreasi 

Edukasi (Anak) + 

Rekreasi 

Rekreasi 

(Belajar membatik 

dan kerajinan batik) 

di rumah warga 

secara langsung) 

(Belajar membatik dan 

kerajinan batik) 

di workshop 

(Jalan di Taman, kuliner, 

menonton pentas seni, 

keliling kampung) 

Trek no 1 
Trek no 2 

Sumber : Penulis, 2021 

 

Gambar 4. Trek Wisata 
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3.1.5. Amenities / Fasilitas (Teori Cooper dkk ) 

Fasilitas dan bangunan wisata antara lain: (1) Parkir; (2) Gubuk mbatik, bangunan yang digunakan untuk 

workshop membatik pengunjung dengan usia 4-15 tahun; (3) Omah Produksi 

bangunan yang berfungsi untuk memproduksi obat batik alami bubuk yang nantinya akan di 

distribusikan ke masyarakat; (4) Gubuk  gawe, bangunan yang berfungsi sebagai workshop membuat 

kerajinan dengan batik; (5) Panggung budaya, panggung budaya berupa amphitheater terbuka diatas 

air yang berfungsikan sebagai bangunan pertunjukan baik berupa fashion show batik, festival budaya 

pekalongan, ataupun pertunjukan budaya rutin dari warga setempat yang dapat ditonton pada waktu 

waktu tertentu; (6) Jembatan taman batik alami , merupakan jembatan yang menghubungkan setiap 

bangunan utama wisata, berada diatas air dan merupakan wadah peletakan pot pot tanaman batik; (7) 

Gubuk langit, merupakan menara ditengah taman batik setinggi 18,66 m, yang merupakan akses 

menuju jembatan layang. Wisatawan dapat menikmati keseluruhan Kawasan Wisata Kampung 

Pasirsari dan Taman Batik dari atas; (8) Gubuk jajan, tempat wisatawan dapat berwisata kuliner. 

Terdapat 8 stand penjual dengan berbagai jenis makanan. Berada diatas air didesain terbuka sehingga 

pengunjung dapat menikmati makanan dengan pemandangan taman batik; (9) Homestay Rumah 

Warga & Gubuk Panginapan (Cottage), merupakan akomodasi selain homestay rumah warga bagi 

wisatawan jika ingin menginap. Penempatan homestay berada dirumah produksi besar sehingga 

wisatawan dapat belajar batik secara langsung dengan perajin batik. Sedangkan cottage terletak diarea 

peruntukan rekreasi zona 5 dekat dengan rumah warga, namun dengan posisi yang jauh dari area 

wisata sehingga wisatawan yang menginap tidak terganggu; (10) Gubuk Oleh-oleh, bangunan yang 

digunakan untuk menjual oleh-oleh kawasan wisata dapat berupa batik, kerajinana dari batik, snack, 

dan lainya; (11) Kantor, Loket, dan Informasi, bangunan yang terletak di pintu masuk menuju taman 

air batik alami. Terdapat 2 lantai, lantai atas digunakan sebagai kantor dan lantai satu digunakan 

sebagai tempat informasi dan loket, serta terdapat ruang panel dan servis; (12) Toilet umum, terdapat 

dibeberapa titik wisata yang dapat digunakan wisatawan ataupun umum; (13) ATM, berada didekat 

parkir dan loket sehingga memudahkan wisatawan untuk mencapainya; (14) Tempat pencucian batik 

komunal, fasilitas yang disediakan untuk masyarakat perajin batik pasirsari. Perajin batik ataupun 

umkm kecil yang tidak memiliki tempat pencucian batik individu dapat menggunakan fasilitas ini, 

sehingga aliran air limbah dapat terorganisir dengan baik; (15) IPAL komunal, fasilitas yang 

disediakan untuk perajin batik, sebagai pengolah limbah batik sebelum dibuang. 

 Analisa dan Konsep Makro Mikro (Menurut Teori Hamid Shirvani) 

3.2.1. Land Use / Zoning (Teori Hamid Shirvani) 

Zoning dibagi menjadi 5 bagian dengan mengikuti pengelompokan rumah-rumah pengerjaan proses 

membatik serta kegiatan pengguna. 
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Gambar 5. Zoning 

3.2.2. Tata Bangunan dan Ruang (Teori Hamid Shirvani) 

a. Analisa dan Konsep Ruang  

Pedoman dalam menentukan kebutuhan ruang berdasarkan standar arsitektur dan literatur sebagai 

berikut: 

Tabel 4. Progam Ruang 

No Ruang Kapasitas Standar Dimensi Jml 
Luas 

(m2) 

Parkir 

 Parkir Motor 62 motor 1x 2  m/Motor (2 m²) 62 124 

Mobil 10 mobil 3 x 5 m/Mobil (15 m²) 10 150 

Bus 6 bus 4 x 12 m/ Bus (48 m²) 6 288 

Becak Listrik 16 BeLi 2 x 2/ BM (4 m²) 14 56 

Sepeda 30 

Sepeda 

0,8 x 1/Sepeda (0,8) 30 24 

Total 642 

Workshop (batik dan kerajinan batik) 

 R. workshop 

batik 

(G.Mbatik) 

Ruang workshop 25 131,1 m² 1 131,1 

Total 131,1 

R. Kerajinan 

batik 

Ruang workshop 28 105,7 m² 1 105,7 

Total 105,7 

Pabrik  

 Teras  Teras  4x8 m 1 32 

R. Penjemuran R. Penjemuran 30 12 x 30 m  1 360 

R. Pengolahan Display  

( Tempat Obat Batik 

Alami) 

30 8 x 26 m  288 

R. Ngolah 

Oven 

Toilet 

Total 680 

Loket, Informasi, dan Pengelola 

 Loket &  

R. Informasi 

Teras  260,97  260,97 

Loket 4 4 x 4,8 m (19,2 m²) 1 19,2 

Informasi 10 4 x 6,58 m (26,32 m²) 1 26,32 

Sirkulasi + Lobi    26,32 
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No Ruang Kapasitas Standar Dimensi Jml 
Luas 

(m2) 

Gudang, R.Panel    19,2 

Total 352,01 

Pengelola 

(Lantai 2) 

R. Tamu 7 5,25 x 10,36  m 1 54,39 

R. Staff 7 6,11 x 10,36 1 63,30 

R. Rapat 12 5,25 x 10,36  m 1 54,39 

Total 172,08 

Taman dan Amphitheater 

 Menara 

(Gubuk 

Langit) 

Ramp L.1-5  88,12 4 352,48 

Jembatan Layang + Spot 

Teropong 

 326,65 1 326,65 

Total 679,13 

Amphitheater 

(Panggung 

Budaya) 

Backstage 6 59,13 m² 2 59,13 

Panggung 50 246,71m² 1 246,71 

Penonton 140 294,02 m² 1 294,02 

Total 599,86 

Penginapan 

 Cottage 

(Gubuk 

Panginepan) 

Tempa tidur 2 orang/ 

rumah 

 30 m² 6 180 

Kamar mandi 

Teras 

Total 180 

Penunjang 

 Atm ATM 1/bilik 1,5 x 1,5 m (2,25 m²) 4 9,00  

Teras 1 2,2 x 8  1 17,6 

Total 26,6 

Kafetaria Stand  makanan 12 8,435 m² 8 67,48 

Sirkulasi area stand 

makanan 

 94.52 m²  94.52 

Area makan dan sirkulasi  368,22 m² 1 368,22 

Total 435,7 

Pusat oleh 

oleh 

(Gubuk  

Oleh-oleh) 

Kasir, Outlet L.1 & 

Sirkulasi 

 4 x 11,38 m  

(45,52 m²) 

2 91,4 

Teras  236,3  236,3 

Outlet L.2 & Sirkulasi  172,08  172,08 

Total 499,78 

Toilet umum Toilet laki-laki  23,22 m² 

terdiri dari 

- 2 bilik toilet : 2,29 

m²/bilik 

- 2 urinoir : lebar 0,8 

m 

- wastafel 

- sirkulasi 

3 69,66 

Toilet perempuan  23,22 m² 

terdiri dari 

- 3 bilik toilet : 2,29 

m²/bilik 

- wastafel 

- sirkulasi 

3 69,66 

Sirkulasi / Teras  2 x 6 m ( 12 m²) 3 34,2 

Total 173,52 

Tempat pencucian batik komunal ( untuk 

masyarakat) 

 6 x 4 m (24 m²) 6 144 

Total 144 

Sumber : Penulis 2021 
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Tabel 5. Luas Lantai Dasar 

Lantai dasar Luas (m²) 

R. workshop batik 131,1 

R. Kerajinan batik 105,7 

Pabrik 680 

Loket &  R. Informasi & Servis 352,01 

Menara  352,48 

Amphitheater 599,86 

Cottage 180 

Atm 26,6 

Kafetaria 435,7 

Pusat oleh oleh 327,7 

Toilet umum 173,52 

Tempat pencucian  144 

Total 3508,67 

Sumber : Penulis 2021 

Berdasarkan ketentuan umum intensitas bangunan, lahan yang direncanakan untuk bangunan fasilitas kawasan 

wisata adalah 10 hektar 

KDB maksimum adalah 80 % ,  KDH minimum 10% 

KDB = Luas Lantai dasar : Luas Lahan x 100 % 

3.508,67 : 45.000 x 100 % =   7,7970% (bangunan)  dan 92%  (taman dan area 

terbuka)……………….(memenuhi) 

b. Analisa dan Konsep Massa 

Bentuk trek pada kawasan rekreasi dan penempatan bangunan mengambil motif jlamprang yang merupakan 

motif khas Pekalongan. 

 

Gambar 6. Tata Massa 
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3.2.3. Ruang Terbuka dan Vegetasi (Teori Hamid Shirvani) 

a. Ruang Terbuka 

Penyediaan pelataran yang berfungsi sebagai area terbuka yang dapat digunakan masyarakat umum. 

 

Gambar 7. Pelataran 

b. Vegetasi 

Vegetasi dibedakan menjadi 4 Kategori, yaitu : (1) Peruntukan Kanopi Jalur Pedestrian, tanaman 

rambat untuk kanopi;  (2) Vegetasi peruntukan jalan, tanaman ketapang kencana; (3) Vegetasi 

peruntukan area bangunan wisata (lahan basah), mangrove apiculata dan rhizophora mucronate; (4) 

Vegetasi peruntukan tanaman batik. 

3.2.4. Jalur Pedestrian (Teori Hamid Shirvani) 

a. Ukuran lebar pedestrian  

Terdapat 2 macam ukuran lebar pedestrian menyesuaikan kondisi lahan, yaitu: lebar 2 m dan jalur 

pedestrian dengan lebar 75 cm. Selain itu terdapat passing space setiap 50 m atau mengikuti lahan 

kosong yang ada. Penentuan ukuran lebar jalur pedestrian merujuk pada Keputusan Menteri 

Perhubungan No. KM 65, 1993, yang dapat dilihat pada 

b. Zona 

Untuk membedakan setiap zona yang dilalui wisatawan maka, maka jalur pedestrian disetiap zona 

dibuat berbeda berdasarkan warna perkerasan jalur pedestrian dan jenis vegetasi.  

 

Gambar 8. Pedestrian Setiap Zona 
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3.2.5. Penanda / Furnitur Jalan (Teori Hamid Shirvani) 

Terdapat beberapa penanda dan furniture jalan sebagai komponen dari perancangan. 

 

Gambar 9. Penanda dan Furnitur Jalan 

3.2.6. Analisa dan Konsep Tampilan Arsitektur  

a. Eksterior (Jembatan dan Furnitur Kawasan)  

Eksterior berupa desain taman batik alami yaitu jembatan dengan wadah peletakan pot pot tanaman 

batik disepanjang sisinya. Desain jembatan membentuk pola motif batik jlamprang (motif khas 

Pekalongan) jika dilihat dari atas. 

 

Gambar 10. Konsep Tampilan Taman Batik Alami 

b. Interior (Bangunan) 

Interior bangunan menggunakan material bata unfinish serta panel kayu untuk melapisi dinding dan 

lantai, serta memberi bukaan atau dibuat terbuka untuk memaksimalkan pencahayaan dan aliran udara. 

Selain itu atap menggunakan material ijuk/ ilalang yang merupakan material yang banyak di temui 

ditempat tersebut. 

3.2.7. Analisa dan Konsep Struktuk 

Lahan site yang akan dibangun memiliki tekstur tanah basah karena tergenang air rob yang kemudian 

pada perancangan dibuat danau buatan sehingga bangunan yang akan dirancang menerapkan 2 

pondasi. Pondasi pile digunakan pada bangunan  ditanah basah dan podasi batu kali di tanah kering.  
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Struktur konstruksi struktur atap didominasi oleh sistem ikat pada rangka atap maupun penutup atap. 

Material utama berupa baja ringan untuk mendukung konsep green city dengan menggunakan bahan 

sustainable. Penutup atap menggunakan jerami.  

3.4. Analisa dan Konsep Pendekatan  

3.4.1. Green Batik 

a. IPAL Batik Komunal 

IPAL yang akan dibuat di Kampung Pasirsari adalah IPAL komunal. Diketahui volume limbah 

batik di Kampung Pasirsari adalah 367, 5 m3/hari. IPAL akan dibuat pada 2 lokasi mengingat lokasi 

Kampung Pasirsari yang sangat luas. 

 

Gambar 11. Alur dan Skema IPAL 

b. Taman Batik Alami 

Taman batik alami dirancang untuk mendukung pengalihan dari obat batik sintetis yang mengandung 

zat-zat pencemar menjadi obat batik alami. Tanaman yang ditaman merupakan tanaman yang 

digunakan sebagai pewarna batik\ 

3.4.2. Green Village/ Green City 

a. Green Planning & Green Design 

Penyusunan masterplan kawasan mempertimbangkan rencana penyediaan konservasi area hijau. 

Perencanaan landskap menghadirkan softcape yang lebih besar, serta penggunaan grass block untuk 

hardcape. 

 

Gambar 12. Rencana Landskap 
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b. Green Community 

Membentuk sebuah organisasi penggerak kota hijau di kelurahan pasirsari dengan lurah sebagai ketua 

penggerak dan masyarakat sebgai anggota aktif yang ikut berperan. 

c. Green Open Space 

Adanya taman batik alami, pelataran serta area terbuka yang luas mendukung  penerapan konsep green 

village  yaitu menciptakan ruang terbuka hijau secara berkelanjutran. 

d. Green Building (Bangunan Hijau) 

Penerapan green building dilihat dari penggunaan matetial baja ringan sebagai rangka bangunan, 

dengan penutup atap ijuk yang merupakan tanmana yang banyak dijumpai di lokasi. Selain itu 

pemanfaatan bukaan seperti ventilasi udara/trails dan jendela untuk 

e. Green Energy 

Penerapan green energy pada perancangan dengan menggunakan solar panel sebagai sumber listrik 

untuk mendukung penyediaan listrik dari pln setempat. 

f. Green Transportation 

Penggunaan becak listrik dan sepeda sebagai transportasi kawasan. 

g. Green Water 

Pengolahan grey water dari limbah cair domestik yang kemudian  akan digunakan sebagai sumber 

pengairan taman batik alami.  

h. Green Waste 

Memilah sampah dengan penyediaan tempat sampah dengan 3 kategori sampah sehingga mudah untuk 

didaur ulang. Pemanfaatan endapan malam batik untuk diolah dan digunakan ulang. 

4. PENUTUP  

Demikianlah poin-poin desain yang ingin diterapkan di “Pengembangan Kampung Batik Pasirsari 

Pekalongan Sebagai Kampung Wisata Green Batik”. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis yaitu: 

mengembangan Kampung Batik Pasirsari Pekalongan Sebagai Kampung Wisata Green Batik yang 

mampu mewadahi kegiatan pemasaran, pelatihan, dan telusur kampung sehingga dapat meningkatkan 

nilai ekonomi, sosial, dan budaya, serta mengembangan desain taman obat batik alami sebagai langkah 

awal mengganti obat batik sintetis ke obat batik alami dan   IPAL komunal untuk mendukung 

Kampung Wisata Green Batik. 
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