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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kota Solo atau istilah administrasinya disebut Kota Surakarta sebagai kota budaya 

memiliki kekayaan seni budaya yang melimpah salah satunya berupa seni batik tradisional yang 

merupakan peninggalan budaya bangsa Indonesia yang menjadi salah satu potensi yang 

memberi warna dan ciri khas Kota Surakarta. Batik merupakan salah satu peninggalan yang 

mengandung unsur sejarah dan makna filosofi yang juga merupakan salah satu cinderamata 

khas Kota Surakarta.  

Batik yang sudah diakui masyarakat internasional sebagai warisan budaya Indonesia 

(UNESCO 2011) menjadi salah satu produk unggulan di Kota Surakarta, hal ini disebabkan 

banyaknya industri yang menghasilkan produk batik. Kota Surakarta sebagai pusat kebudayaan 

Jawa memiliki dua kawasan kerajinan batik yaitu daerah Kauman dan Laweyan. Laweyan 

merupakan suatu kawasan unik, spesifik dan bersejarah. Sebagai bagian dari kerajaan Pajang 

semasa pemerintahan Sultan Hadiwijaya (Jaka Tingkir), Laweyan sudah dikenal sebagai 

kawasan pusat perdagangan atau industri tenun dan batik. Di Kampung Laweyan terdapat 

konsentrasi sejumlah besar industri perajin batik yang menjadi tujuan pengunjung baik dalam 

maupun luar negeri sejak lama yang terletak relatif agak di pinggiran kota Surakarta. 

Dari tahun ketahun jumlah pengrajin batik di Kota Surakarta semakin meningkat.  

Jumlah unit usaha batik mengalami lonjakan yang signifikan, terutama setelah berdirinya 

Kampoeng Batik Laweyan serta home industri batik oleh masyarakat Kota Surakarta. Pada awal 

berdirinya Kampoeng Batik Laweyan jumlah unit usaha batik di Laweyan sebanyak 22 unit. 

Setelah adanya Kampoeng Batik Laweyan, para pengusaha-pengusaha yang telah lama tidak 

aktif tergugah untuk bangkit kembali. Sehingga pada akhir tahun 2008 jumlah unit usaha di 

Laweyan berjumlah 51 unit. Sehingga dibanding tahun 2004, jumlah pengusaha batik 

mengalami peningkatan sebesar kurang lebih 230%. Pada tahun 2012 jumlah pengusaha batik 

sudah berkembang menjadi 56 unit. 

Pada akhir tahun 2013 jumlah wisatawan di Kota Surakarta mengalami pertumbuhan 

yang tinggi sekitar 15%. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta mengklaim tingkat 

kunjungan wisatawan mencapai  1,5 juta orang dimana sekitar 1,29 juta diantaranya 

merupakan wisatawan nusantara, dan 7.137 lainnya merupakan merupakan wisatawan 

mancanegara. Kepala Bidang Promosi Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Surakarta, Budi 

Sartono mengatakan dalam road map promosi pariwisata secara bertahap yang dimuali sejak 

tahun 2011 lalu, Kota Surakarta menargetkan bisa menggaet 2 juta wisatawan pada tahun 2014 

mendatang (http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2013/11/16/179806).  

Secara khusus, jumlah pengunjung di Kampoeng Batik Laweyan sebagai pusat industri 

kerajinan batik di Kota Surakarta mengalami peningkatan. Dibanding tahun 2004, maka jumlah 

pengunjung ditahun 2011 naik sebesar kurang lebih 1500% atau naik 15 kalinya. Pengunjung 

biasanya mempunyai keperluan untuk perdagangan, wisata dan penelitian. Hal ini tentunya 

mempengaruhi penghasilan masyarakat khususnya para pengrajin batik. Selain itu hal ini 

memberikan gambaran umum bahwa potensi batik dimasa yang akan datang masih sangat luas, 

belum lagi jika mempertimbangkan aspek pengembangan industri kreatif di Indonesia. 

http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2013/11/16/179806
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Saat ini pasar tradisional memainkan peran yang sangat penting untuk transaksi Batik, 

terutama untuk usaha kecil dan menengah, misalnya adalah  Pasar Klewer yang menjual semua 

jenis kain, terutama batik. Selain itu juga terdapat beberapa galeri batik yang sudah ternama di 

Kota Surakarta misalnya Galeri Batik Danar Hadi, Galeri Batik Keris, Galeri Batik Semar dan 

beberapa toko batik lainnya. Namun hal ini masih belum dapat memenuhi wadah bagi para 

pengrajin home industri untuk mempromosikan hasil produk batiknya.  

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu tempat atau pusat untuk menampung kegiatan-

kegiatan yang berhubungan dengan seni kerajinan batik sebagai tempat tujuan wisata budaya 

yang didalamnya terdapat sarana informasi dan edukasi serta perdagangan dalam satu wadah 

yaitu Surakarta Batik Center. Walaupun nama kota ini lebih dikenal dengan nama julukan Kota 

Solo, namun secara administratif kota ini disebut sebagai Kota Surakarta sehingga dipilih nama 

Surakarta Batik Center untuk bangunan ini. Disamping itu perencanaan dan perancangan 

bangunan Surakarta Batik Center diharapkan dapat meningkatkan daya tarik lebih Kota 

Surakarta dan mengenalkan potensi-potensi yang ada khususnya kerajinan batik. Perencanaan 

Surakarta Batik Center ini juga diharapkan dapat menjadi icon Kota Surakarta yang 

mewujudkan citra batik Indonesia dan meningkatkan sumber daya manusia serta menambah 

pemasukan daerah Kota Surakarta di sektor perdagangan dan pariwisata.  

1.2 Tujuan dan Sasaran 

1.2.1 Tujuan 

Merumuskan program dasar  yang berhubungan dengan aspek-aspek perencanaan dan 

perancangan Surakarta Batik Center sebagai bangunan publik sebagai pusat penjualan 

serta informasi mengenai produk kerajinan batik sebagai salah satu warisan budaya di 

Kota Surakarta. 

1.2.2 Sasaran 

Tersusunnya konsep dasar perencanaan dan perancangan Surakarta Batik Center 

beserta program dan kapasitas pelyanan berdasarkan aspek-aspek panduan 

perancangan. 

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 untuk melanjutkan 

ke dalam proses  Studio Grafis Tugas  Akhir yang merupakan bagian yang tak terpisahkan 

dari proses pembuatan Tugas Akhir.  

1.3.2 Secara Objektif 

Sebagai pegangan dan acuan selanjutnya dalam perancangan Surakarta Batik Center. 

Selain itu diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan, 

baik bagi mahasiswa yang akan menempuh Tugas Akhir maupun bagi mahasiswa 

arsitektur lainnya dan masyarakat umum yang membutuhkan.  

1.4 Ruang Lingkup 

1.4.1 Ruang Lingkup Substansial 

Perencanaan dan perancang Surakarta Batik Center  yang termasuk dalam kategori 

bangunan tunggal sebagai fasilitas publik komersil beserta perancangan 

tapak/lansekapnya. 

1.4.2 Ruang Lingkup Spasial 
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Secara administratif daerah perencanaan terletak di Kota Surakarta, Propinsi Jawa 

Tengah yang dilihat dari jalur perhubungan lalulintas di Pulau Jawa posisi Kota Surakarta 

merupakan jalur yang strategis yaitu pertemuan atau simpul yang menghubungkan 

Semarang dengan Yogyakarta. 

1.5 Metode Penulisan 

Metode yang dipakai dalam penyusunan penulisan ini antara lain :  

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.  

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.  

3. Metode Komparatif, yaitu dengan mengadakan studi banding terhadap bangunan  toko 

buku dan perpustakaan di suatu kota 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 suatu Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

(LP3A) bangunan Surakarta Batik Center.  

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penyusunan penulisan ini adalah: 

BAB I PENDAHULUAN 

Terdiri atas  latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, ruang lingkup pembahasan, metode 

penulisan, sistematika penulisan dan alur pikir. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisikan tentang  tinjauan umum dan pengertian Surakarta Batik Center dan penjelasan 

penekanan desain yang dipakai dalam perancangan Surakarta Batik Center. 

BAB III TINJAUAN KOTA SURAKARTA 

Berisikan tentang tinjauan kota Surakarta berupa data – data fisik dan nonfisik seperti letak 

geografi, luas wilayah, kondisi topografi, iklim, demografi, serta kebijakan tata ruang wilayah di 

Kota Surakarta.  

BAB IV  KESIMPULAN, BATASAN, dan ANGGAPAN 

Membahas mengenai hasil akhir dari tinjauan pada bab sebelumnya serta memberikan batasan 

akan kriteria yang akan dilakukan dalam proses perancangan dan perencanaan.  

BAB V PENDEKATAN PERENCANAAN DAN PERANCANGAN SURAKARTA BATIK CENTER 

Menguraikan dasar-dasar pendekatan dan menguraikan pendekatan fungsional, kontekstual, 

arsitektural, teknis, dan utilitas bangunan. 

BAB VI PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN SURAKARTA BATIK CENTER 

Membahas mengenai faktor penentu perencanaan dan faktor penentu perancangan serta 

program perancangan yang berisi program ruang dan kebutuhan luas tapak. 
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1.7 Alur Pikir  

 LATAR BELAKANG 

Aktualita 

- Potensi Kota Surakarta sebagai salah satu pusat kerajinan batikdi Propinsi Jawa Tengah 

- Produksi batik di Kota Surakarta yang semakin meningkat diiringi dengan minat masyarakat 

terhadap batik 

- Jumlah wisatawan di Kota Surakarta yang semakin meningkat 

- Belum adanya pusat batik di Kota Surakarta sebagai wadah pemberian informasi dan workshop 

membatik serta showroom penjualan yang memberikan rasa nyaman sebagai objek wisata  

Urgensi 

- Dibutuhkan sebuah wadah untuk memnuhi kebutuhan pemasaran produk batik bagi pengrajin 

batik di Kota Surakarta dengan nuansa wisata budaya 

 

Originalitas 

- Perencanaan dan perancangan Surakarta Batik Center dengan penekanan desain Arsitektur 

Post-Modern 

 

RUMUSAN MASALAH 

Bagaimana menciptakan sebuah wadah yang dapat menampungdan memenuhi kebutuhan masyarakat 

Kota Surakarta sebagai pengrajin batik maupun wisatawan domestik maupun interlokal terhadap 

produk kerajinan batik sebagai salah satu warisan budaya di Kota Surakarta yang patut untuk 

dilestarikan. 

RUANG LINGKUP 

Substansial 

Merencanakan dan merancang Surakarta Batik Center yang termasuk dalam kategori bangunan tunggal 

sebagai fasilitas publik komersil beserta perancangan tapak/lansekapnya. 

Spasial 

Secara administratif daerah perencanaan yang terletak di Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah. 

 

Studi Lapangan 

Tinjauan Kota Surakarta 

Tinjauan Lokasi dan Tapak 

Studi Pustaka 

Landasan Teori Standar Perencanaan dan 

Perancangan 

Studi Banding 

Galeri Batik Danar Hadi Surakarta 

Museum Batik Yogyakarta 

Pekalongan Internasional Batik Center 

Pusat Grosir Surakarta  

 

Perencanaan  

Surakarta Batik Center 

Perancangan 

Penekanan Desain Post-Modern 

LANDASAN PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR 

SURAKARTA BATIK CENTER dengan Penekanan Desain Arsitektur Post-Modern 
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