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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Batik Indonesia merupakan warisan budaya nusantara yang telah diakui oleh dunia. Batik 

sudah ada sejak lama di Indonesia, tetapi menjadi bertambah populer ketika United Nations 

Educational, Scientific, and Culture Organization (UNESCO) memberikan pengakuan dan 

mengesahkan secara resmi Batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia (World Heritage) pada 

tanggal 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional 

melalui Keputusan Presiden No. 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional. 

Kain yang memiliki ragam hias atau corak yang dibuat dengan canting dan cap ini diakui 

UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia karena Batik Indonesia merupakan ikon budaya 

bangsa yang memiliki keunikan serta simbol dan filosofi yang mendalam mencakup siklus 

kehidupan manusia. Selain itu penghargaan oleh UNESCO menjadikan Batik Indonesia sebagai 

warisan budaya dunia itu juga didasarkan karena pemerintah dan rakyat Indonesia dinilai telah 

melakukan berbagai langkah nyata untuk melindungi dan melestarikan warisan budaya itu secara 

turun-temurun. 

Terkait sejarahnya, batik yang merupakan kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi ini telah 

menjadi bagian dari budaya Indonesia, khususnya Jawa sejak zaman nenek moyang. Tidak ada 

catatan sejarah yang pasti dari mana kerajinan batik ini berasal, tetapi teknik membatik sudah 

dikenal sejak ribuan tahun silam dan berkembang di Jawa. 

Kain Batik sebagai identitas yang melekat pada budaya Indonesia, merupakan warisan yang 

sudah seharusnya dikenal lebih jauh oleh masyarakat lokal dan turis mancanegara. Sebagai 

warisan luhur budaya bangsa, sudah seharusnya batik diberikan tempat untuk dipamerkan 

kepada masyarakat luas dengan tujuan yang mengedukasi sekaligus menjadi  menjadi hiburan 

untuk meningkatkan rasa bangga masyarakat lokal terhadap batik itu sendiri. 

Penobatan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Kota Batik Dunia oleh Dewan Kerajinan 

Dunia menjadikan DIY salah satu tujuan wisatawan lokal maupun mancanegara untuk mengenal 

lebih jauh lagi mengenai batik. Oleh karena itu perlu adanya tempat untuk memamerkan dan 

memperkenalkan batik lebih luas dengan menyajikan edukasi. 

Keberadaan museum batik di Indonesia hanya ada 4 yaitu Museum Tekstil di Jakarta, 

Museum Batik Pekalongan, Museum Batik Yogyakarta dan Museum Batik Danar Hadi di Solo. Di 

Yogyakarta sendiri sudah berdiri sebuah museum batik sejak tahun 1979. Museum tersebut 

dikelola oleh keluarga Alm. Hadi Nugroho sehingga tempatnya sangat minim. Keluarga Alm. Hadi 

telah mengoleksi batik beserta peralatan membatik secara turun temurun dan kini jumlah koleksi 

batiknya mencapai 1500. Kondisi keadaan eksisting Museum Batik Yogyakarta milik keluarga Hadi 

Nugroho saat ini sangatlah minim karena tidak adanya bantuan dari pemerintah untuk mengelola 

dan hanya mengandalkan donasi. Sri Sultan HB X menyatakan “untuk menjamin pelestarian dan 

pemanfaatan batik, berharap di Yogyakarta segera dibangun museum batik seperti museum di 

Pekalongan yang selama ini menjadi rujukan nasional,” harian Sindo (14/10/2015). Selain itu 

disebutkan juga bahwa Pemda DIY akan mewujudkan Museum Batik berskala provinsi.  

Dengan ini Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memerlukan sebuah perencanaan dan 

perancangan Museum Batik sebagai museum dengan standar Internasional yang inclusive dan 
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mengedukasi. Konten museum yang akan dipamerkan adalah batik dari seluruh Pulau Jawa 

dengan menonjolkan keberaneka ragaman coraknya. Museum Batik Yogyakarta ini nantinya akan 

dikemas untuk mengubah mindset masyarakat yang menganggap bahwa museum adalah tempat 

kuno yang dikunjungi untuk memenuhi kebutuhan edukasi saja. Museum Batik akan menjadi 

museum yang menampilkan sisi entertainment kepada pengunjung sekaligus mengedukasi.  

Kabupaten Bantul merupakan lokasi yang potensial untuk mendirikan museum ini karena 

Bantul merupakan kabupaten penghasil batik yang sudah melegenda. Menurut Asisten 

Perekonomian dan Pembangunan Dr.Drs.Suyoto HS,MSi,MMA, “Batik merupakan hasil kerajinan 

warisan nenek moyang yang nyaman digunakan, dan pantas dipakai dalam acara apapun. 

Kreativitas Batik Bantul dengan motif yang beragam dan warna alam menjadi daya tarik daerah 

lain untuk menggunakan dan mencontoh. Beberapa tamu luar daerah dan luar negeri datang ke 

Bantul untuk belajar membatik. Selain memakai, mereka juga tertarik untuk mencontoh batik 

buatan Bantul". Batik sudah menjadi salah satu sumber perekonomian Kabupaten Bantul, 

diharapkan dengan adanya Museum Batik Yogyakarta yang berskala provinsi ini dapat 

meningkatkan angka wisatawan Kabupaten Bantul.  

 

1.2 Tujuan dan Sasaran 

 

1.2.1 Tujuan 

 

Tujuan disusunnya LP3A ini adalah untuk memperoleh hasil kajian mengenai Museum 

Batik Yogyakarta yang disesuaikan dengan fungsi museum, kearifan lokal dan disesuaikan 

dengan nilai luhur yang terkandung dalam batik itu sendiri. Selain itu, tujuan Museum Batik 

ini adalah menampilkan koleksi batik Keluarga Hadi Nugroho dan koleksi dari Yayasan Batik 

Indonesia dari seluruh daerah untuk mengenalkan lebih dalam kepada masyarakat baik itu 

lokal maupun internasional. Pengenalan lebih dalam yang dimaksud adalah pengkajian 

sejarah batik, workshop proses pembuatan batik, filosofi dari setiap ragam batik dan 

memperkenalkan kepada masyarakat identitas batik itu sendiri.   

 

1.2.2 Sasaran 

 

Dapat mewadahi koleksi batik nusantara untuk dipamerkan kepada masyarakat luas 

dengan menciptakan desain Museum Batik Yogyakarta yang menghargai local wisdom, serta 

menciptakan museum yang berfungsi untuk memberikan edukasi, pariwisata dan hiburan bagi 

pengunjung. 

 

1.3 Manfaat 

 

1.3.1 Manfaat Subyektif 

 

Bermanfaat untuk memperoleh wawasan dan pemahaman mengenai kajian museum batik 

dan batik itu sendiri. Di samping itu, untuk memenuhi Tugas Akhir Periode 135, sebagai syarat 

kelulusan di Prodi S1 Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro. 
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1.3.2 Manfaat Obyektif  

 

Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah ataupun pemprov DIY dalam 

membangun Museum Batik di Yogyakarta dalam skala yang lebih besar untuk meningkatkan 

pariwisata Provinsi DIY. 

 

1.4 Ruang Lingkup 

 

1.4.1 Ruang Lingkup Substansial 

 

Perencanaan sebuah Museum Batik yang mengacu pada standar-standar fasilitas museum 

dengan mengangkat isu lokalitas dan potensi Kabupaten Bantul sebagai daerah penghasil 

batik. Hal tersebut bertujuan untuk memaksimalkan fungsinya, yaitu sebagai museum yang 

menampilkan batik-batik dari seluruh Pulau Jawa dengan menonjolkan keaneka ragaman 

coraknya itu sendiri. 

 

1.4.2 Ruang Lingkup Spasial 

 

Rencana lokasi Museum Batik Yogyakarta ini adalah Kabupaten Bantul karena Kabupaten 

Bantul merupakan daerah penghasil batik yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dalam 

menentukan tapak di lokasi ini, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan  oleh ketentuan 

peraturan setempat seperti KDB, GSB, KLB dan sebagainya.  

 

1.5 Metode Pembahasan 

 

Metode yang digunakan adalah deskriptif, yaitu mengumpulkan data, mempelajarinya, 

menganalisa serta berusaha mengambil kesimpulan, disertai dengan analisa berdasarkan pada 

pengamatan lanpangan, dan studi pustaka yang mengacu pada lingkup substansial dan spacial. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut: 

1. Studi Literatur 

Dilakukan untuk mendapatkan data-data sekunder melalui kajian pustaka dan literature serta 

pengumpulan data dan peta, yang berhubungan dengan Museum Batik dan perkembangannya. 

2. Studi Standar 

Dilakukan dengan mengkaji standar-standar yang akan digunakan dalam perancangan 

Museum Batik ini. 

3. Studi Komparasi  

Dilakukan dengan membandingkan data-data yang didapat dari studi literatur dan studi 

standar ke obyek yang akan dijadikan studi komparasi. 

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 Museum Batik 

Yogyakarta. 
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1.6 Sistematika Pembahasan 

 

Kerangka penyusunan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur dengan 

judul Museum Batik Yogyakarta dengan pendekatan studi Perilaku sebagai berikut: 

 

BAB I Pendahuluan 

Berisikan  latar  belakang,  tujuan  dan  sasaran,  manfaat,  metode  penulisan  dan  sistematika 

bahasan yang mengungkapkan permasalahan secara garis besar serta alur pikir dalam 

menyusun landasan program Perencanaan dan Perancangan (LP3A). 

 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Membahas mengenai literatur yang berhubungan dengan museum dan batik melalui studi 

literature, serta memaparkan studi banding dengan museum batik yang sudah ada. 

 

BAB III Tinjauan Khusus 

Berisikan tentang data eksisting Museum Batik Yogyakarta serta tinjauan lokasi yang meliputi 

tentang Kabupaten Bantul dan Desa Wukirsari, prospek dan faktor-faktor pendukung dan 

tinjauan tentang tapak. 

 

BAB IV Kesimpulan, Batasan, dan Anggapan 

Berisi tentang kesimpulan, batasan, dan anggapan tentang Museum Batik Yogyakarta 

 

  BAB V Pendekatan Program Dasar Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

Berisi tentang pendekatan untuk menentukan kapasitas, ruang, dan tapak Museum Batik 

Yogyakarta  

 

BAB VI Konsep Program Dasar Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

Berisi tentang kesimpulan dari pendekatan program dan bab – bab sebelumnya. 
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1.7 Alur Pikir 

 

 

 

Judul 
Museum Batik Yogyakarta 

dengan pendekatan desain Arsitektur Neo Vernakular 

 

 
 

LATAR BELAKANG 

AKTUALITAS 
Keberadaan Museum Batik di Yogyakarta yang sudah ada kurang memadai bagi pengunjung dengan tidak 
adanya fasilitas penunjang sehingga wisatawan kurang leluasa untuk mengeksplor lebih jauh mengenai 
batik. 

URGENSI 
Perlu adanya perencanaan dan perancangan Museum Batik di Yogyakarta yang representatif untuk 
menyimpan koleksi batik Jawa, dengan skala bangunan yang lebih besar dari museum batik yang sudah 
ada. 

ORIGINALITAS 
Perlu direncanakan sebuah Museum Batik yang dapat menjadi wadah untuk memamerkan koleksi batik 
nusantara dengan memiliki tampilan bangunan yang lebih baik, yang dapat diwujudkan melalui 
perancangan Museum Batik Yogyakarta dengan pendekatan konsep ‘eduitainment’. 
 
  
TUJUAN 

Memperoleh satu usulan judul Tugas Akhir, dengan suatu penekanan desain yang spesifik sesuai dengan 
originalitas/ karakter judul dan citra yang dikehendaki atas judul yang diajukan. 
SASARAN 
Tersusunnya usulan langkah-langkah pokok proses (dasar) perencanaan dan perancangan Museum Batik 
Yogyakarta  berdasarkan aspek-aspek panduan perancangan (design guide lines aspect). 

DATA 

STUDI BANDING 

Museum Ullen Sentalu 

Museum Danar Hadi Solo 

Museum Tekstil Jakarta 

 

Museum Tekstil Jakarta 

TINJAUAN 
TINJAUAN UMUM/ STUDI LAPANGAN  
Tinjauan Desa Wukirsari 
Tinjauan Kab. Bantul 
TINJAUAN PUSTAKA 
Berupa  landasan  teori,  standart  
perancangan, kebijaksanaan perencanaan 
dan perancangan. (browsing internet dan 
studi literatur) 

 
ANALISA Pendekatan Program 

Perencanaan dan Perancangan 

Arsitektur yang mengacu pada 

aspek - aspek kontekstual, 

fungsional, arsitektural, teknis, 

dan kinerja. 

 

PERENCANAAN 

Museum Batik Yogyakarta 

Pelaku    dan    aktivitas,    
hubungan ruang,  persyaratan  
ruang,  p r o g r a m  
r u a n g , struktur bangunan, 
utilitas bangunan, filosofi atau 
penekanan desain, data tapak. 

 

PERANCANGAN 

Penekanan Desain Arsitektur Neo 

Vernakular 

 

HASIL 

Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) 

Museum Batik Yogyakarta 
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