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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sebagai salah satu potensi daerah yang mempunyai nilai budaya dan nilai ekonomi 

masyarakat serta mempunyai nilai kekhasan daerah, dengan tingkat kepedulian masyarakat 

yang tinggi terhadap kelestarian industri kain tenun ATBM pengusaha kain tenun semakin 

berkembang dan meningkat baik produksinya maupun corak kain tenun yang ada seiring 

peningkatan permintaan konsumen.  Industri Kain Tenun ATBM sudah ada pada jaman 

penjajahan Belanda, dan dikembangkan oleh beberapa tokoh masyarakat desa. Pada Tahun 

1950 an tokoh desa yang mengembangan motif desain kain tenun sarung dikenal Bapak 

Tasmun, sedangkan peningkatan kualitas hasil dikenal dimasyarakat Bapak M. Sodik To’at, 

yang berupa kain tenun sarung tradisional sampai sekarang berkembang menjad icon desa 

Wanarejan Utara sebagai desa kain tenun ATBM atau kain tenun goyor. 

 

Kampung Kain Tenun ATBM Wanarejan Utara merupakan sentra industri kain tenun 

ATBM baik dimasa lalu sampai sekarang, pengembangan kain tenun ATBM telah menyebar 

ke wilayah desa lain dalam lingkup kecamatan Taman, kecamatan Comal dan kecamatan 

Petarukan. Kain Tenun ATBM  merupakan industri rumah tangga pada kawasanan 

pemukiman sebagai penghasil kerajinan tenun di desa Wanarejan Utara.  Industri rumah 

tangga kain tenun sempat mengalami pasang surut, hal ini dipengaruhi oleh keadaan 

ekonomi dan pembinaan yang belum terarah oleh Pemerintah Daerah. 

 

Kebangkitan kembali dan berkembangan kain tenun ATBM Wanarejan Utara yang ada 

sekarang dimulai pada tahun 1996 dengan ditandai adanya permintaan pasar yang sampai 

saat ini belum bisa terpenuhi, hal ini dikarenakan keterbatasan modal, sarana dan prasarana.  

Sementara itu, pengerjaan produksi di rumah dapat mengefisiensikan waktu dan tenaga 

pengrajin tersebut.  Dengan melihat potensi tersebut, sangat disayangkan jika kawasan 

pengrajin kain tenun ATBM tidak dapat memenuhi kebutuhan akan proses industrinya.  

Apalagi target dari Pemerintah yang menjadikan wanarejan sentra kain tenun ATBM tidak 

hanya sebagai sentra industri penghasil kain tenun ATBM, tetapi juga sebagai kampung cagar 

budaya yang banyak menyimpan sisi historical Kabupaten Pemalang dan juga sebagai salah 

satu alternative tujuan wisata belanja di Pemalang. 

 

Menurut Instruksi Bupati nomor 518/1/th 2013 tentang Pengembangan produk 

unggulan daerah pedesaan melalui pendekatan sistem one village one product berbasis 

koperasi di Kabupaten Pemalang salah satunya pada sentra industri kain tenun ATBM sarung 

goyor di Desa Wanarejan Utara. 

 

Apabila dilihat dari hal tersebut, diperlukannya suasana permukiman  yang kondusif 

sebagai sentra industri kerajinan tenun ATBM beserta seluruh fasilitas penunjang untuk 

kebutuhan wisatawan belanja, dimana potensinya cukup tinggi untuk mengembangkan 

industri kain Tenun ATBM yang dimiliki oleh Kabupaten Pemalang. Selain memperhatikan 

kawasan permukimannya, dibutuhkan pula rumah industri yang dapat menampung semua 
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kegiatan produksi kain tenun ATBM dan tempat pemasarannya, yang juga tetap menjadi 

rumah tinggal yang layak bagi penghuninya serta digunakan sebagai tempat yang layak 

dikunjungi wisatawan. Dan sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota Pemalang bahwa 

untuk kegiatan industri yang lebih kecil tingkatannya seperti industri rumah tangga 

(rumahan) dapat dilakukan pada masing-masing wilayah perencanaan di seluruh kecamatan 

Pemalang dan Kecamatan Taman dengan mengingat keberlanjutan lingkungan yang ada 

disekitarnya. Yang diperlukan dalam kasus ini adalah Penataan Kampung Tenun ATBM, 

terutama dalam aspek fisik yang mencakup kawasan dan isinya serta pengembangan 

permukiman yang fokus dalam industri rumah tangga. 

 

1.2. Tinjauan dan Sasaran 

1.2.1. Tujuan 

Menggali, mengidentifikasikan, dan merumuskan permasalahan perencanaan 

dan perancangan dalam “Penataan Kampung Wanarejan Utara sebagai Sentra Industri 

Tenun ATBM di Kabupaten Pemalang”, sehingga dapat memberikan ide berdasarkan 

aspek-aspek tertentu, dengan penekanan desain yang spesifik sesuai dengan karakter/ 

keunggulan judul, dan citra yang dikehendaki. 

1.2.2. Sasaran 

Tersusunnya usulan langkah-langkah pokok proses (dasar) perencanaan dan 

perancangan “Penataan Kampung Wanarejan Utara sebagai Sentra Industri Tenun 

ATBM di Kabupaten Pemalang” melalui aspek-aspek panduan perancangan (design 

guide lines aspect) dan alur pikir proses penyusunan LP3A dan Desain Grafis yang akan 

dikerjakan. 

 

1.3. Manfaat 

1.3.1. Secara Subjektif 

Untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti Tugas Akhir di Jurusan 

Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang dan sebagai acuan dalam 

penyusunan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A). 

1.3.2. Secara Objektif 

Memperoleh manfaat mengenai wawasan dan pemahaman tentang 

perencanaan dan perancangan “Penataan Kampung Wanarejan Utara sebagai Sentra 

Industri Tenun ATBM di Kabupaten Pemalang” untuk Proposal Tugas Akhir yang 

diajukan, sebagai langkah awal dalam proses Tugas Akhir sebelum tahap Penyusunan 

LP3A dan Studio Grafis. 

 

1.4. Ruang Lingkup 

1.4.1. Ruang Lingkup Substansial 

Ruang lingkup substansial pada penyusunan ini yaitu pembahasan mengenai 

perencanaan dan perancangan “Penataan Kampung Wanarejan Utara sebagai Sentra 

Industri Tenun ATBM di Kabupaten Pemalang” dengan penekanan desain Universal 

Design ditinjau dari disiplin ilmu arsitektur. Hal-hal di luar ilmu arsitektur akan dibahas 

seperlunya sepanjang masih berkaitan dan mendukung masalah utama. 
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1.4.2. Ruang Lingkup Spasial 

Secara administratif lokasi perencanaan “Penataan Kampung Wanarejan Utara 

sebagai Sentra Industri Tenun ATBM di Kabupaten Pemalang” berada di Desa 

Wanarejan Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. 

 

1.5. Metode Pembahasan 

Pembahasan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan 

mengumpulkan, memaparkan, 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 pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

1.5.1. Metode deskriptif, yaitu dengan melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data 

dilakukan dengan cara : studi pustaka/ studi literatur, data dari instansi terkait, 

wawancara dengan narasumber, observasi lapangan serta browsing internet. 

1.5.2. Metode dokumentatif, yaitu mendokumentasikan data yang menjadi bahan 

penyusunan penulisan ini. Cara pendokumentasian data adalah dengan memperoleh 

gambar visual dari foto-foto yang di hasilkan. 

1.5.3. Metode komparatif, yaitu dengan mengadakan studi banding terhadap kampung 

tenun atau kampung produktif yang sudah memiliki penataan sebagai kampung wisata 

belanja yang sudah ada di suatu kota atau negara. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Kerangka bahasan laporan perencanaan dan perancangan Tugas Akhir dengan judul 

“Penataan Kampung Wanarejan Utara sebagai Sentra Industri Tenun ATBM di Kabupaten 

Pemalang” adalah sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisikan latar balakang, tujuan dan sasaran, manfaat, ruang lingkup bahasan, metode 

pembahasan, sistematika penulisan dan alur pikir pembahasan mengenai Penataan 

Kampung Tenun ATBM Wanarejan di Kabupaten Pemalang. 

BAB II STUDI PUSTAKA DAN STUDI BANDING 

Membahas mengenai literatur studi pustaka untuk mengakaji aspek-aspek 

perancanaan dan perancangan arsitektur Penataan Kampung Tenun ATBM Wanarejan 

di Kabupaten Pemalang. Hasil studi banding kampung tenun Medono di Pekalongan, 

kampung tenun Troso di Jepara yang merupakan percontohan kampung tenun, 

sebagai acuan pendekatan perencanaan dan perancangan. 

BAB III TINJAUAN DATA 

Membahas mengenai data fisik, potensi, dan masalah mengenai tinjauan  umum 

Kabupaten Pemalang dan tinjauan khusus mengenai Kampung Tenun ATBM di Desa 

Wanarejan Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang.  
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BAB IV KESIMPULAN, BATASAN DAN ANGGAPAN 

Membahas tentang kesimpulan yang terdapat pada bab-bab sebelumnya dan 

kemudian memberikan batasan terhadap bidang kajian dan mengungkapkan 

anggapan. 

BAB  V PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Membahas tentang pendekatan pemilihan tapak, penentuan kawasan perencanaan, 

hubungan kelompok ruang, pengaturan zonasi, pendekatan elemen fisik kota, 

pendekatan arsitektur bangunan, pendekatan sistem struktur maupun sistem utilitas. 

 

BAB VI PROGRAM DASAR PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Merupakan penjabaran tentang konsep program perencanaan dan program 

perancangan mengenai Kawasan Sentra Industri Tenun ATBM Wanarejan Utara, 

Pemalang. 
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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 Penataan Kampung Kain 
Tenun Pemalang, berdasarkan aspek-aspek panduan perancangan. 
  
Ruang Lingkup  
Merencanakan dan merancang  Penataan Kampung Wanarejan Utara sebagai Sentra Industri Tenun 
ATBM di Kabupaten Pemalang yang termasuk dalam kategori kawasan beserta perancangan tapak 
lingkungan sekitarnya. 

Kompilasi data dengan studi pustaka sehingga didapat permasalahan serta masukan dari pihak studi 

banding dan masukan dari audience yang merupakan pelaku kegiatan di Kampung Kain Tenun Pemalang 

Studi Lapangan 

 Tinjauan Kabupaten Pemalang 
 Tinjauan Lokasi dan Tapak 

Studi Pustaka : 

 Landasan Teori 
 Standar 

perencanaan dan 
perancangan 

Studi Banding 

 Kampung Tenun ATBM 
Medono, Pekalongan 

 Kampung Tenun ATBM 
Troso, Jepara 

 

Konsep Dasar dan Program Perencanaan dan Perancangan 
Penataan Kampung Wanarejan Utara sebagai Sentra Industri 

Tenun ATBM di Kabupaten Pemalang 

AKTUALITA 
 Kabupaten Pemalang memiliki industri kain tenun ATBM. 

 Industri kain tenun merupakan potensi untuk wisata bagi wisatawan. 

 Industri kain tenun berupa industri rumah tangga di dalam satu permukiman. 

 Persebaran industri kain tenun sudah mulai tersebar ke wilayah desa lain, namun pusat 
kegiatan kain tenun tetap berasal dari desa Wanarejan. 

 Banyaknya peminat kain tenun khas Pemalang yang berasal dari luar negeri. 

 Kerajinan kain tenun ini sempat hilang dan mulai berkembang lagi setelah kemerdekaan sampai 
sekarang. 

 

URGENSI 
Dibutuhkan penataan pada sebuah permukiman produktif yang sesuai dengan industri kain tenun di 
Pemalang yang dapat mengantisipasi banyaknya minat dan kebutuhan akan kain tenun khas 
Pemalang dengan menyediakan fasilitas pengunjung untuk wisata belanja. 
 

ORIGINALITAS 
Perencanaan dan perancangan penataan permukiman produktif yang mampu mengakomodasikan 
kebutuhan akan kain tenun dengan menyediakan fasilitas pengunjung untuk wisata belanja. 
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