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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 
Batik adalah warisan budaya Indonesia yang mempunyai nilai dan perpaduan seni yang 

tinggi, penuh simbol dan makna filosofis yang memperlihatkan cara berpikir masyarakat 
pembuatnya. Batik adalah kerajinan asli nusantara yang dari dahulu menjadi bagian dari budaya 
Indonesia khususnya Jawa. Tradisi membatik dilakukan secara turun- temurun oleh masyarakat 
Indonesia sehingga motif batik dapat dikenali dan menjadi corak atau motif batik dari daerah 
atau keluarga tertentu. Terkadang, motif batik juga dapat menunjukkan status sosial seseorang, 
yaitu beberapa motif batik tradisional hanya dipakai oleh keluarga keraton Yogyakarta dan 
Surakarta. Budaya batik paling berkembang di Pulau Jawa. Daerah di Pulau Jawa yang terkenal 
dan identik dengan berkembangnya batik antara lain Kota Surakarta, Pekalongan, Yogyakarta, 
dan daerah Lasem. Kota Solo atau Surakarta merupakan daerah yang banyak dan paling 
terkenal dalam mengembangkan industri- industri batik, selain Kota Pekalongan. 

Perkembangan batik di Indonesia mengalami puncaknya pada 2 Oktober 2009, saat 
UNESCO menetapkan Batik Indonesia sebagai Warisan Kemanusiaan Untuk Budaya Lisan dan 
Nonbendawi (Masterpiece of The Oral and Intangible Heritage of Humanity) yaitu pengakuan 
internasional bahwa batik Indonesia adalah bagian kekayaan peradaban manusia. 

Kota Surakarta merupakan kota yang kental akan seni budaya batiknya. Berbagai macam 
industri batik dan pusat perbelanjaan batik banyak tersebar di berbagai sudut kota. Mulai dari 
pasar, pusat perbelanjaan (grosir) batik, kampung batik, toko- toko maupun galeri batik, hingga 
museum batik ada di kota ini. Dari berbagai tempat produksi maupun pemasaran batik di Kota 
Surakarta, belum adanya suatu tempat sentra batik yang mewadahi semua fasilitas tersebut, 
baik dari pengenalan mengenai cara produksi batik, pemasaran, pameran busana batik, hingga 
sarana edukasi atau pengenalan akan produk batik. Sebagian besar industri batik, pusat 
perbelanjaan batik, maupun galeri batik di Kota Surakarta tidak menjadi satu dalam suatu 
sentra batik namun dengan lokasi yang terpisah- pisah. 

Kota Surakarta membutuhkan suatu wadah atau fasilitas one stop service bagi pengrajin 
batik dan peminat batik. Oleh sebab itu diperlukan suatu perencanaan sentra dan galeri batik di 
Kota Surakarta yang mampu mewadahi fasilitas workshop proses membatik, penjualan produk 
batik, pameran busana/ fashion show batik, hingga galeri batik secara terpusat.  

Para pengrajin batik dari perwakilan tiap- tiap rumah produksi batik di Kota Solo dapat 
ditarik ke sentra batik untuk kemudian masuk dalam area workshop membatik dan memberikan 
pertunjukan mengenai cara membuat suatu produk batik. Workshop membatik ini diharapkan 
mampu memberikan informasi dan pengetahuan mengenai cara pembuatan batik bagi 
pengunjung atau wisatawan yang datang. Kota Surakarta setiap tahunnya menyelenggarakan 
festival batik yang disebut dengan Solo Batik Carnival. Diharapkan sentra batik yang dirancang 
mampu mewadahi pameran atau suatu festival fashion show busana batik semacam itu dengan 
disediakannya catwalk area bagi festival- festival batik yang dilaksanakan pada waktu- waktu 
tertentu. Sentra batik ini selain mewadahi fungsi- fungsi diatas juga mampu memberikan sarana 
edukasi melalui suatu galeri batik. Galeri batik ini akan memberikan nilai tambah dan edukasi 
mengenai batik bagi pengunjung sebagai sarana pengenalan mengenai seni batik tradisional 
yang berada di Kota Surakarta. Para wisatawan lokal atau mancanegara dapat  mempelajari, 
mengenal, dan melihat berbagai hal mengenai batik secara langsung baik itu dari cara produksi 
hingga produk batik yang dihasilkan. Dengan adanya berbagai fungsi yang ditawarkan, 
diharapkan dapat terwujud sebuah objek wisata budaya berupa sentra dan galeri batik yang 
dapat dinikmati dan diapresiasi oleh wisatawan maupun masyarakat luas yang datang ke Kota 
Surakarta. 
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1.2. Tujuan dan Sasaran 
1.2.1 Tujuan 

Mendapatkan landasan konseptual perencanaan dan perancangan bangunan 
Batik Center & Gallery di Surakarta sebagai wadah dan fasilitas untuk mengembangkan 
batik dibidang pariwisata yang mencakup ekonomi, seni dan budaya, serta mewadahi 
kegiatan pengembangan SDM masyarakat Kota Surakarta.  

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

perancangan Batik Center & Gallery di Surakarta melalui aspek-aspek panduan 
perancangan (design guide lines aspect) dan alur pikir proses penyusunan LP3A serta 
desain grafis yang dikerjakan. 

1.3. Manfaat 
1.3.1 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 Objektif 
Dapat bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa 

yang 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 

Lingkup pembahasan menitikberatkan pada berbagai hal yang berkaitan dengan 
perencanaan dan perancangan bangunan Batik Center & Gallery di Surakarta ditinjau dari 
disiplin ilmu arsitektur. Hal-hal di luar ilmu arsitektur akan dibahas seperlunya sepanjang 
masih berkaitan dan mendukung masalah utama. 

1.4.2 Ruang Lingkup Spasial 
Secara spasial lokasi perencanaan masuk pada wilayah administratif Kota Surakarta 

Propinsi Jawa Tengah. 
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 :  
- 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.  

- 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.  

- Metode Komparatif, yaitu dengan mengadakan studi banding terhadap bangunan pusat batik 
dan sanggar batik di tempat lain. 

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 
bangunan Batik Center & Gallery di Surakarta. 

1.6. Sistematika Pembahasan 
Kerangka bahasan sinopsis Tugas Akhir dengan judul Batik Center & Gallery di Surakarta 

adalah sebagai berikut:  
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BAB I PENDAHULUAN  

Berisikan latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, ruang lingkup, metode 
pembahasan dan sistematika pembahasan yang mengungkapkan permasalahan secara garis 
besar serta alur pikir dalam menyusun Landasan Program Perencanaan dan Perancangan 
(LP3A).  

 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Membahas mengenai literatur tentang tinjauan umum bangunan pusat batik dan galeri 
batik, tinjauan mengenai batik, tinjauan penekanan desain Arsitektur Kontekstual, serta 
tinjauan studi banding dan kesimpulan studi banding.  

 
BAB III TINJAUAN LOKASI 

Membahas 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 PENDEKATAN PERENCANAAN DAN PERANCANGAN BATIK CENTER & GALLERY 

Menguraikan dasar-dasar pendekatan dan menguraikan pendekatan fungsional, 
kontekstual, arsitektural, teknis, dan utilitas bangunan.  
 
BAB V PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN BATIK CENTER & GALLERY 

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 

  


