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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Kota Pekalongan merupakan kota yang sangat strategis karena berada di jalur pantai utara 

sehingga banyak orang yang melaluinya. Selain itu Kota Pekalongan mempunyai potensi wisata yang 

sangat besar. Potensi wisata yang terdapat di Kota Pekalongan meliputi wisata belanja, wisata alam, 

wisata budaya maupun wisata kuliner. Wisata belanja di Kota Pekalongan sangat beragam dan akan 

sangat memanjakan bagi para wisatawan yang akan berbelanja produk-produk kerajinan terutama 

batik dan kain tradisional baik yang berupa baju, busana wanita, busana pria, busana santai dan 

sebagainya.  

 Dalam perkembangannya, timbul berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan bidang 

pariwisata Kota Pekalongan khusus nya “Batik”, antara lain kurangnya pembinaan terhadap kesenian 

dan budaya daerah yang berakibat kurangnya minat masyarakat untuk mengembangkan dan 

melestarikan kesenian dan budaya daerah, kurang nya kesadaran anak muda yang hanya 

meneruskan usaha batik turun temurun di keluarga nya tanpa mengerti bagaimana sejarah batik 

tersebut dan cara pembuatanya, yang berakibat suramnya keadaan kesenian dan budaya daerah di 

Kota Pekalongan, belum optimalnya pemberdayaan masyarakat wisata yang menyebabkan 

kurangnya kesadaran masyarakat pariwisata untuk mengembangkan pariwisatanya. (Kebijakan 

Pembangunan Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pekalongan 2009), serta belum tersedianya fasilitas 

informasi dan pemasaran pariwisata yang memadai. Hal ini menyebabkan banyak wisatawan yang 

sengaja dating jauh-jauh ke Kota Pekalongan untuk berwisata tidak mendapatkan informasi yang 

cukup mengenai potensi, ragam budaya dan pariwisata yang terdapat di Kota Pekalongan sehingga 

potensi wisata dan ragam budaya dan pariwisata yang ada di Kota Pekalongan terasa sepi, belm 

dikenal oleh banyak orang dan tidak berkembang. Kondisi yang ada hanya kerajinan batik yang 

dominan dan banyak dikenal banyak orang dan itu hanya tempat-tempat tertentu saja yang 

mempunyai akses yang mudah dijangkau serta lokasi yang berada di jalur pantura.  

 Dari hal diatas, maka diperlukan fasilitas public yang dapat mengakomodasi kegiatan 

penyampaian informasi mengenai pariwisata dan budaya di Kota Pekalongan. Tempat ini sekaligus 

dijadikan sebagai tempat promosi pariwisata Kota Pekalongan  khusus nya Batik yang ada di seluruh 

kota Pekalongan, sehingga kawasan Pusat Informasi Batik ini dapat mengangkat kembali para 

produsen batik di Pekalongan yang sempat padam. 
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1.2 Tujuan dan Sasaran 
a. Tujuan 

Memperoleh dasar-dasar bagi perencanaan dan perancangan Pusat Informasi Batik di Kota 
Pekalongan sebagai wadah informasi dan pengembangan seni/kerajinan Batik, serta beberapa 
kegiatan penunjang yang berkaitan dengan kerajinan batik. 

b. Sasaran  
Adapun sasarannya adalah agar dapat merencanakan suatu Pusat Informasi Batik yang ideal 
yang sesuai dengan fungsinya 
 

1.3 Manfaat  
a. Subyektif 

Untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti Tugas Akhir di jurusan arsitektur Fakultas 
Teknik Universitas Diponegoro Semarang. Juga sebagai pasangan dan acuan pengembangan 
selanjutnya, dalam menyusun LP3A yang merupakan satu kesatuan dengan Tugas Akhir. 

b. Obyektif 
Dapat bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan dan pengembangan wawasan bagi 

mahasiswa yang mengajukan Tugas Akhir, maupun pembaca mengenai program perencanaan 
dan perancangan arsitektur, khususnya mengenai Pusat Informasi Batik. 

 
1.4 Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan dari landasan Program Perencanaan dan Perancangan ini menitikberatkan 
pada hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu Arsitektur, sedangkan hal-hal diluar disiplin ilmu 
Arsitektur yang mempegaruhi, melatar belakangi dan mendasari factor-faktor perancangan akan 
dibatasi, dipertimbangkan atau diasumsikan tanpa dibahas sacara mendalam. 

 
1.5 Metode Pembahasan 

Pembahasan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan, 
memaparkan, kompilasi dan menganalisa data sehingga diperoleh suatu pendekatan program 
perencanaan dan perancangan untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan program dan konsep 
dasar perencanaan dan perancangan.  
Adapun metode yang dipakai dalam penyusunan penulisan ini antara lain :  
1. Metode deskriptif, yaitu dengan melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data ditempuh 

dengan cara : studi pustaka/ studi literature, data dari instansi terkait, wawancara dengan 
narasumber, observasi lapangan serta browsing internet.  

2. Metode dokumentatif, yaitu mendokumentasikan data yang menjadi bahan penyusunan 
penulisan ini. Cara pendokumentasian data dengan memperoleh gambar visual dari foto-foto 
yang dihasilkan.  

3. Metode komparatif, yaitu dengan mengadakan studi banding terhadap pusat informasi dan 
kerajinan batik yang sudah ada. 
Dari data-data yang telah terkumpul, dilakukan identifikasi dan analisa untuk memperoleh 

gambaran yang cukup lengkap mengenai karakteristik dan kondisi yang ada, sehingga dapat tersusun 



“PUSAT INFORMASI BATIK” KOTA PEKALONGAN 

 TA 123/45 

I - 3

suatu Landasan Program Perencanaan dan Perandangan Arsitektur Pusat Informasi Batik Kota 
Pekalongan. 

 
1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur disusun 
dengan urutan sebagai berikut : 
 
BAB I PENDAHULUAN 

 Menguraikan tentang latar belakang perlunya Pusat Informasi Batik Kota Pekalongan, 
tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, manfaat, lingkup, metode dan sistematika 
pembahasan serta alur pikir. 
 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 Menguraikan tentang tinjauan umum Pusat Informasi Batik Kota Pekalongan, beserta 

fasilitas pelayanan yang ada di dalamnya dengan standart-standart yang berlaku. 
 
BAB III DATA 
 Menguraikan tentang kondisi umum Kota Pekalongan, data yang telah diperoleh dari 

survey, serta data study banding yang akan digunakan. 
 
BAB IV KESIMPULAN, BATASAN, DAN ANGGAPAN 
 Mengungkapkan kesimpulan, batasan, dan anggapan dari uraian pada bab sebelumnya. 
 
BAB V PENDEKATAN PERENCANAAN DAN PERANCANGAN PUSAT INFORMASI BATIK DI KOTA 

PEKALONGAN 
 Menguraikan dasar-dasar pendekatan dan menguraikan pendekatan fungsional, 

konstekstual, arsitektural, teknis, dan utilitas bangunan. 

BAB VI LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR 
 Menguraikan tentang Konsep Dasar Perencanaan yaitu Program ruang dan Tapak serta 

Konsep Dasar Perancangan yaitu Aspek Arsitektural, Teknis dan Kinerja. 
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1.7 Alur Pikir 

 

Tujuan:
Memperoleh suatu judul Tugas Akhir yang jelas dan layak, dengan suatu penekanan desain yang 
spesifik, sesuai dengan originalitas / karakteristik judul dan citra yang dikehendaki atas judul yang 
diajukan. 
 
Sasaran 
Tersusunnya usulan langkah-langkah dasar perencanaan dan perancangan Pusat Informasi Batik 
yang ideal dan sesuai dengan fungsinya. 
 
Ruang Lingkup  
Pembahasan mengitikberatkan pada lingkup disiplin ilmu arsitektur serta hal-hal lain yang di luar 
lingkup arsitektur dianggap mendasar dan mendukung bahasan utama. 

AKTUALITA
• Batik sebagai produk unggulan daerah Kota Pekalongan dan mempunyai muatan untuk 

dipasarkan dalam skala regional, nasional, dan internasional. 
• Adanya program pemerintah daerah untuk tetap melestarikan kerajinan seni batik dengan 

upaya suatu bimbingan, pembinaan dan pelatihan batik yang dapat menciptakan sumber daya 
manusia yang terampil dan mandiri. 

• Kawasan dengan konsep one stop service semakin diminati. 
• Kurang nya promosi dan pengembangan pariwisata dan budaya yang baik di Kota Pekalongan. 
• Diperlukannya suatu wadah untuk menampung segala informasi yang berkaitan dengan Batik. 

 
URGENSI
Perlunya perencanaan sebuah Pusat Informasi Batik Kota Pekalongan untuk memfasilitasi 
penginformasian wisata batik yang dapat mencukupi kebutuhan masyarakat akan informasi 
tentang letak showroom penjualan yang memberikan rasa nyaman sebagai obyek wisata yang 
didukung dengan fasilitas lengkap. 
 
ORIGINALITAS
Direncanakan sebuah kawasan, pusat seni dan kerajinan dengan konsep one stop service sekaligus 
dapat mempermudah para konsumen batik ketika bertansraksi dan dijadikan ikon baru bagi Kota 
Pekalongan 

Kompilasi data dengan studi pustaka sehingga didapat permasalahan serta masukan dari pihak 
studi banding dan masukan dari audience yang merupakan calon pengguna Pusat Informasi 

Landasan Program Perencanaan dan Perancangan 
Arsitektur (LP3A) 

Pusat Informasi Batik Kota Pekalongan  

F
E
E
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Studi Lapangan
� Tinjauan Kota Pekalongan 
� Tinjauan Lokasi dan Tapak 

Studi Pustaka :
� Landasan Teori 
� Standar perencanaan 

dan perancangan 

Studi Banding
� Pasar Grosir Batik Setono 
� Museum Batik Pekalongan 


