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BAB IV 
KESIMPULAN, BATASAN, DAN ANGGAPAN 

 
4.1 Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan sebelumya dapat diambil kesimpulan bahwa :  
- Kota Pekalongan yang merupakan kawasan pantura yang ramai dilalui oleh para wisatawan serta 

salah satu kota penghasil Batik. 
- Pusat Infromasi Batik Kota Pekalongan adalah suatu kawasan one stop service yang berfungsi 

sebagai wadah untuk menampung segala informasi tentang lokasi produsen batik, tempat untuk 
mencari informasi tentang segala sesuatu yang berhungan dengan batik, serta merupakan 
kawasan wisata yang dapat menjadi salah satu ikon baru bagi Kota Pekalongan. 

- Pusat Informasi batik merupakan baju loncatan para wisatawan untuk berkunjung ke produsen 
batik yang berada di daerah Pekajangan yang merupakan produsen batik dan disediakan 
akomodasi untuk mencapai nya. 

- Pusat Informasi Batik merupakan salah satu alternative bagi para produsen batik yang belum 
memiliki kios untuk bejualan dan di Pusat Informasi Batik ini mereka dapat mempromosikan hasil 
produksi nya. 

4.2 Batasan 
Dari pembahasan diatas ditetapkan batasan-batasan yang dapat mempersempit permasalahan yang 
ada, hal ini perlu memngingat banyak permasalahan di luar ilmu arsitektur.  
Adapun batasan tersebut dapat diurai menjadi :  
a. Non Fisik  

o Pembahasan dibatasi pada kegiatan :  
� Pusat Informasi Batik  yaitu  menampung semua lokasi penghasil batik dan toko 

penjualan batik Kota Pekalongan, serta wisatawan bisa langsung dihubungkan 
kepada produsen batik yang ada di Kota Pekalongan. 

� Pendidikan Edukasi yaitu fasilitas untuk mengetahui sejarah, perkembangan, dan 
proses pembuatan batik melalui pameran, audio visual, ataupun peragaan 
busana. 

� Showroom penjualan batik / kios  
� Ruang Workshop untuk kegiatan pelatihan pembuatan batik. 
� Perpustakaan sebagai ruang penyajian literature.  

o Pengusaha yang menggunakan Pusat Infromasi Batik memiliki status penyewa kios / 
showroom.  

o Fasiltas pendukung yang mendukung segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan 
utama.  

b. Fisik 
o Lokasi terletak di BWK B 
o Batas-batas lain disesuaikan dengan areal kebutuhan tanah 
o Areal perancangan mencukupi dan pencapaian ke lokasi mudah.  
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4.3 Anggapan  
Untuk memaksimalkan perencanaan yang mendekati ideal, maka diperlukan beberapa anggapan :  
o Pengumpulan data yang dilakukan baik terhadap obyek studi banding maupun data fisik dan  non 

fisik kota Pekalongan dianggap relevan dan dapat dijadikan acuan.  
o Lokasi tapak terpilih dianggap telah memenuhi persyaratan teknis dan administrative dan layak 

untuk dibangun dan terlepas dari masalah pembebasan tanah.  
o Biaya perencanaan dan pembangunan Pusat Informasi Batik Kota Pekalongan dianggap sudah 

tersedia.  
 


