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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Pengertian Judul 

Pada bagian pengertian judul dipaparkan kosakata megenai judul 

perancangan. Kosa kata yang dideskripsikan berupa kata yang mempunyai 

pengaruh spesifik secara konseptual maupun general. Berikut merupakan 

uraian kata berdasarkan judul “Pengembangan Kampung Batik Pasirsari 

Pekalongan Sebagai Kampung Wisata Green Batik”.  

Pengembangan : Pengembangan adalah proses kegiatan yang dilakukan 

bersama oleh masyarakat suatu daerah untuk mencukupi 

kebutuhannya 

(https://kbbi.web.id/perkembangan - diakses Maret 2021). 

Kampung Batik 

Pasirsari 

Pekalongan 

 Pasirsari adalah sebuah kelurahan di Kecamatan 

Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa 

Tengah, Indonesia (sekarang masuk dalam Kelurahan 

Pasirkratonkramat setelah penggabungan 3 kelurahan 

yaitu Keluraha Pasirsari, Kelurahan Kraton, dan 

Kelurahan 

Kramatsar).(https://id.wikipedia.org/wiki/Pasirkratonkram

at,_Pekalongan_Barat,_Pekalongan - diakses Maret 

2021). 

Kampung 

Wisata 

: Kampung wisata adalah kawasan perkampungan yang 

menawarkan suasana alami, baik dari kehidupan sosial 

ekonomi, budaya, keseharian, arsitektur bangunan, dan 

struktur ruang yang unik dan menarik serta memiliki 

potensi yang dapat dikembangkan diberbagai aspek 

kepariwisataan seperti atraksi, akomodasi, makanan-

minuman, dan kebutuhan wisata lainnya (Priasukamana 

dan Mulyadi, 2001:38). 

https://kbbi.web.id/perkembangan
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Batik : Batik secara etimologi berasal dari kata tik yang artinya 

menitik atau menetes. Secara terminologi, batik adalah 

gambar yang dibuat dengan alat berupa canting atau 

sejenisnya yang diisi lilin atau malam sebagai bahan 

untuk mencegah masuknya warna (Suyanto, 2002). 

Green  : Konsep arsitektur yang meminimalkan dampak negatif 

terhadap lingkungan, alam dan manusia untuk 

menciptakan  tempat tinggal yang lebih baik dan sehat 

dengan menggunakan sumber energi dan sumber daya 

alam secara efisien dan optimal (Brenda and Robert Vale, 

1991). 

Pengembangan Kelurahan Pasirsari Sebagai Kampung Wisata Green 

Batik merupakan cara mengembangkan Kelurahan Pasirsari yang memiliki 

potensi SDM dan sarana prasarana dalam memproduksi batik untuk 

dikembangkan menjadi kampung wisata edukasi batik dengan menekankan 

konsep green dalam proses pengolahan batik, pengolahan limbah batik, dan 

dalam perancangan Kampung  wisata. Melalui pengembangan Kampung  

wisata bertujuan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat Kampung  serta 

upaya peningkatan kualitas ekonomi, sosial dan budaya yang ada di Kelurahan 

Pasirsari.  

1.2 Latar Belakang 

   

        

SDM dan LINGKUNGAN 

 
 Kelurahan Pasirsari menjadi daerah industri batik 

terbesar dipekalongan, didukung dengan banyaknya 
SDM ahli batik  

 Tidak adanya IPAL dalam pembuangan limbah 

industri batik menjadikan pencemaran batik yang 

besar 

EKONOMI 

 

 Kelurahan Pasirkratonkramat (termasuk Pasirsari) 

termasuk dalam BDT kemiskinan tertinggi 
dipekalongan. 

 Kampung-kampung batik yang sudah berdiri tidak 

didukung dengan atraksi wisata yang menarik. 
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1.2.1 Urgensi SDM dan Lingkungan 

Pekalongan merupakan kota yang memiliki ciri industri kreatif 

berupa batik. Kemajuan pariwisata kreatif bidang industri batik di 

Pekalongan ditandai dengan ditetapkannya Kota Pekalongan sebagai 

Creative City of Crafts and Folk Arts dengan branding World's city of 

Batik pada tahun 2014 oleh UNESCO. 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). 

Seiring dengan meningkatnya aktivitas industri batik di Kota 

Pekalongan, kualitasnya lingkungan terus memburuk dan memerlukan 

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

BAPPEDA Kota Pekalongan  menunjukkan banyaknya industri batik di 

Kota Pekalongan yang belum berkontribusi dalam pengolahan limbah 

batik. 

Pengelolaan air limbah adalah upaya terpadu untuk merencanakan, 

menanggapi, mengolah, memelihara, memantau, dan mengendalikan air 

limbah. Untuk memenuhi baku mutu yang ditentukan, terdapat sistem 

pengelolaan air limbah yang dikenal dengan IPAL (Instalasi Pengolahan 

Air Limbah). Peraturan Daerah No 9 Tahun 2015 tentang pengelolaan air 

limbah di Kota Pekalongan menjelaskan mengenai pemanfaatan IPAL 

untuk tata kelola air limbah. Hal ini diataur dalam Pasal 4 ayat 1, yaitu 

mewajibkan setiap pelaku usaha atau operasi produksi yang 

menghasilkan dan membuang air limbah harus memiliki IPAL, agar sesui 

berdasarkan baku mutu air limbah. 

Berikut merupakan data rumah industri batik dan keberadaan IPAL 

di Kota Pekalongan.  
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Tabel 1. Rumah Industri Batik dan keberadaan IPAL di Pekalongan 

Kecamatan Kelurahan 
Jumlah 

(Unit) 

Ipal 
Volume 

Limbah  

(M3/Hari) Individu Bersama 

Pekalongan 

Selatan 

Banyurip Ageng 44 - - 134 

Banyurip Alit 31 - - 89 

Buaran 11 - - 72 

Kuripan Lor 2 - - 125 

Yosorejo 3 - - 15 

Soko 6 - - 50 

Pekalongan 

Barat 

Pringlangu 36 - - 154 

Tegalrejo 21 - - 92 

Tirto 21 - - 30,5 

Bumirejo 4 - - 7 

Pasirsari 89 - - 367,5 

Podosugih 1 - - 6 

Bendan 14 - - 39 

Medono 24 - - 43.5 

Kebulen 4 - - 7 

Sapuro 1 - - 6 

Kergon 10 - - 8 

Pekalongan 

Timur 

Landungsari 20 - - 40 

Keputran 3 - - 6 

Kauman 10 - - 30 

Sampan 5 - - 20 

Sugihwaras 2 - - 15 

Klego 4 - - 8 

Poncol 4 - - 9 

Noyontaan 5 - - 14 

Sokorejo 2 v - 10 

Gamer 8 - - 12 

Deporo 2 - - 6 

Pekalongan 

Utara 

Pabean 38 - - 70 

Kraton Lor 2 - - 8 

Krapyak Kidul 6 - - 22 

Krapyak Lor 36 - - 33 

Degayu 11 - - 30 

Dukuh 1 - - 6 

 : Industri terbanyak dan Limbah tertinggi 

 : Kampung batik sudah diresmikan 

 : Kampung batik belum diresmikan 

Sumber : Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan,  

CV. Pola Prisma (konsultan perencanaan, geolistik, penyelidikan tanah, 

pengukuran) 
 

Berdasarkan Tabel 1. 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. 
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Namun, pengadaan IPAL komunal ataupun individu belum ditemukan 

dalam pengolahan limbah batik menjadikan lingkungan disekitarnya 

menjadi tercemar. 

Limbah batik dihasilkan oleh pewarna sintesis seperti naptol, 

remasol, indigosol dan sejenisnya pada saat proses pewarnaan batik. Zat 

tersebut tidak ramah lingkungan dan berbahaya bagi makhluk hidup. 

Banyaknya dampak negatif dari penggunaan zat pewarna sintetis batik, 

pengembangan dan arahan peralihan dari pewarna batik sintetis menjadi 

pewarna batik alami gencar disuarakan. Namun, dalam proses 

pelaksanaanya masih minim.  

Pada Pekan Batik Pekalongan 2019, Pemerintah Kota Pekalongan 

menyelenggarakan lokakarya yang berfokus pada regenerasi batik 

bertema “Batik Masa Depan Back to Nature”. Lokakarya ini bertujuan 

untuk mangajak para pelaku usaha batik agar beralih dari pewarna sinteis 

ke bahan pewarna alami. Topik yang dibahas pada lokakarya ini 

dilatarbelakangi oleh potensi pewarna alami untuk dijadikan alternatif 

atas keterbatasan pewarna sintesis pada industri pembuatan batik. Selain 

itu, pewarna bahan alami menjadi solusi dari permasalahan lingkungan 

yang ditimbulkan oleh industri batik.  

Oleh karena itu, penerapan konsep green batik mempunyai upaya 

untuk mengembangkan taman batik alami dalam mendukung rencana 

terwujudnya Kota Pekalongan sebagai Kota Batik Alami yang ramah 

lingkungan.  

1.2.1 Urgensi Ekonomi 

Kelurahan Pasirsari merupakan pemukiman padat penduduk di 

Pekalongan. Umumnya masyarakat bekerja dibidang jasa, perdagangan, 

industri dan lainnya. Sebagian besar penduduk merupakan masyarakat 

menengah kebawah dengan pendapatan yang rendah. Oleh karena itu, 

Kelurahan Pasirsari termasuk dalam BDT (Basis Data Terpadu) 

Kemiskinan tertinggi di Kota Pekalongan. 
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Tabel 2. BDT Kemiskinan Kota Pekalongan 

Kecamatan Kelurahan 
Jumlah BDT 

Kemiskinan 

Jumlah KK 

Pekalongan 

Selatan 

Buaran Kradenan 1045  

Kuripan Kertoharjo 793 

Kuripan Yosorejo  1264 

Sokoduwet  964 

Banyurip  1021 

Jenggot  1039 

Pekalongan 

Barat 

Sapuro Kebulen 1220 2931 

Bendan Kergon 1423 3965 

Pasir 

Kraton 

Kramat 

Pasirsari 

2169 

2129 

Kraton 
2357 

Kramatsari 

Pringrejo  1697 4759 

Medono  964 3984 

Podosugih  753 2834 

Tirto  937 2663 

  

Noyontaan 1692  

Kauman  988 

Setono  1531 

Kali Baros  915 

Poncol  1150 

Klego  960 

Gamer  601 

Pekalongan 

Utara 

Krapyak  
Lor 

1838 
Kidul 

Padukuhan Kraton 1906 

Kandang Panjang  1038 

Panjang Wetan 1725 

Degayu  1221 

Bandengan  1114 

Panjang Baru 1314 

: Jumlah BDT kemiskinan tertinggi  

Sumber : Dinas Sosial,Pengendalia Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalonagan, 

Kotaku, 2019 

 

 

Gambar 1. Jenis Pekerjaan 

Sumber : Kecamatan Pekalongan Barat Dalam Angka 2019 
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Berdasarkan Tabel 2. Kelurahan Pasirkratonkramat termasuk 

didalamnya Kelurahan Pasirsari mempunyai BDT Kemiskinan tertinggi. 

Melihat dari jenis pekerjaan masyarakat Kelurahan Pasirsari, bidang 

industri menjadi salah satu dengan presentase tertinggi yang didominasi 

industri batik. Oleh sebab itu, dengan adanya kampung wisata di 

Kelurahan Pasirsari akan mempengaruhi menaikkan ekonomi 

masyarakat.  

1.3 Rumusan Masalah 

a. Bagaimana desain pengembangan Kampung Batik Pasirsari Pekalongan 

Sebagai Kampung Wisata Green Batik yang mewadahi kegiatan 

pemasaran, pelatihan, dan telusur kampung? 

b. Bagaimana langkah arsitektural pengembangan desain taman obat batik 

alami dan   IPAL komunal untuk mendukung Kampung Wisata Green 

Batik? 

1.4 Tujuan dan Sasaran 

1.4.1 Tujuan 

a. Membuat konsep pengembangan 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. 

b. Menentukan langkah arsitektural pengembangan desain taman obat 

batik alami dan   IPAL komunal untuk mendukung Kampung Wisata 

Green Batik. 

1.4.2 Sasaran 

a. Tersusunnya konsep pengembangan 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. 
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b. Mewujudkan konsep dalam bentuk desain arsitektural 

pengembangan desain taman obat batik alami dan   IPAL komunal 

untuk mendukung Kampung Wisata Green Batik. 

1.5 Lingkup Pembahasan 

Pembahasan difokuskan pada penjabaran konsep dan desain 

Pengembangan Kampung Batik Pasirsari Pekalongan Sebagai Kampung 

Wisata Green Batik.  

1.6 Metode Pembahasan 

1.6.1 Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Survei pada lokasi 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. 

b. Wawancara 

Melakukan wawancara dengan narasumber untuk mendapat 

informasi serta data yang diperlukan saat survei. 

c. Studi Literatur 

Mempelajari literatur untuk mendapatkan data terkait judul 

perancangan serta data yang tidak bisa didapatkan melalui observasi 

dan wawancara.  

1.6.2 Analisis 

Analisis menggunakan metode kualitatif, yaitu hasil dari 

pengumpulan data dijabarkan secara deskriptif. Pembahasan berpedoman 

pada landasan teori mengenai “Pengembangan Kampung Batik Pasirsari 

Pekalongan Sebagai Kampung Wisata Green Batik”. 

1.6.3 Sintesis 

Hasil dari analisa kemudian digunakan dalam membentuk sintesa 

berupa: 
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a. Penyusunan konsep/sintesis (DP3A) 

b. Perancangan desain (dilaksanankan pada Tugas Akhir) 

1.7 Sistematika Penulisan 

Merupakan gambaran sistematika penulisan yang digunakan dalam 

pembuatan laporan. Sistematika disusun sebagai berikut: 

BAB 1  :

  

PENDAHULUAN 

Bab ini berisi penjabaran mengenai topik perancangan. Terdiri 

dari ; latar belakang, tujuan, sasaran, lingkup pembahasan, 

metode pembahasan, dan sistematika penulisan. 

BAB II  :

  

TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang kajian mengenai judul perancangan 

Pengembangan Kampung Batik Pasirsari Pekalongan Sebagai 

Kampung Wisata Green Batik. 

BAB III  :

  

GAMBARAN UMUM LOKASI DAN GAGASAN 

PERENCANAAN 

Bab ini berisi mengenai data fisik dan nonfisik lokasi 

perancangan serta gagasan Pengembangan Kampung Batik 

Pasirsari Pekalongan  sebagai Kampung Wisata Green Batik. 

BAB IV  :

  

ANALISIS DAN KONSEP PERENCANAAN 

RANCANGAN 

Bab ini berisi tentang analisa dan konsep makro dan mikro 

perancangan Kawasan kampung wisata. Analisa konsep makro 

memiliki skala yang luas (kota dan Kawasan), sedangkan 

analisa mikro memuliki skala yang kecil meliputi analisa 

konsep site, ruang, massa, tampilan arsitektur (interior dan 

eksterior), struktur utilitas, dan penekanan konsep arsitektur 

sesuai judul (Pengembangan Kampung Batik Pasirsari 

Pekalongan Sebagai Kampung Wisata Green Batik). 
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