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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri dari berbagai suku dan etnis yang 

tersebar dari Sabang hingga Merauke.Hal ini menjadikan Indonesia memiliki banyak seni dan 

budaya yang beranekaragam.Mulai dari alat musik, tarian, bahasa, upacara-upacara adat, 

senjata tradisional, rumah tradisional, baju adat dan sebagainya.Keanekaragaman yang 

merupakan warisan nenek moyang ini menjadikan Indonesia memiliki potensi besar dalam 

pengembangan negara terutama dalam sektor pariwisata.Salah satu ragam seni dan budaya 

yang masih sering dijumpai dan terus berkembang di Indonesia adalah batik. 

Batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia.UNESCO 

(United Nations, Educational Scientific and Cultural Organization) telah menetapkan batik 

sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Non-bendawi (Masterpieces of the Oral 

and Intangible Heritage of Humanity)sejak 2 Oktober 2009.1Sebagai salah satu warisan budaya 

yang masih lestari hingga saat ini, batik semakin dikenal luas sehingga meningkatkan 

pertumbuhan industri batik di berbagai daerah.Industri batik ini menjadi semakin menjanjikan 

dengan meningkatnya apresiasi global terhadap batik.Banyak daerah di Indonesia kemudian 

dikenal sebagai daerah pengrajin batik seperti Pekalongan, Solo dan Yogyakarta karena 

produksi batiknya yang besar serta keberadaan industri batik yang menjamur. 

Salah satu daerah lain yang terkenal dengan industri batiknya adalah Desa Bakaran. Desa 

Bakaran adalah salah satu desa di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.Desa Bakaran sudah sejak 

lama menjadi sentra industri batik di Kabupaten Pati.Batik-batik yang diproduksi merupakan 

jenis batik tulis.Masyarakat Desa Bakaran secara turun temurun menjaga eksistensi batik tulis 

Bakaran sehingga mampu berkembang dan bersaing dengan daerah penghasil batik 

lainnya.Batik Tulis Bakaran memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan batik tulis lainnya 

yaitu terletak pada corak motif yang spontan lebih berani dan lebih bebas. Corak-corak batik 

tulis bakaran sendiri memiliki corak yang beraneka ragam, dalam artian setiap perajin batik di 

Bakaran memiliki corak yang berbeda-beda.2 

Batik Tulis bakaran semakin menancapkan eksitensinya di kancah nasional dengan 

meningkatnya jumlah permintaan pasar. Kini Batik Bakaran bukan hanya memenuhi 

                                                           
1wikipedia.com diakses tanggal 25 April 2018 
2Sholikin, A. (2017). Galeri Batik Bakaran Juwana. Undergraduate Thesis. Semarang : Universitas Negeri 
Semarang 
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permintaan pasar daerah namun juga permintaan dari daerah lain.  Hal ini  dikarenakan Batik 

Bakaran banyak melakukan inovasi dengan penciptaan motif baru maupun tetap 

mempertahankan motif khasnya. Dengan keunikannya warna dan motif khas Bakaran, tak 

heran jika Batik Bakaran kemudian menjadi produk unggulan Kabupaten Pati yang banyak 

diminati oleh wisatawan.Pemerintahpun ikut turun dalam pengembangan Batik Bakaran ini 

dengan menggalakkan penggunaan seragam batik di hari-hari tertentu. 

Meski Batik Bakaran Batik Bakaran menjadi potensi unggulan Kabupaten Pati, hanya saja 

potensi tersebut belum dikelola secara maksimal.Produsen Batik Bakaran mayoritas masih 

berupa UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) atau home industry.Hal ini menjadikan 

kegiatan yang dilakukan hanya terbatas pada kegiatan produksi dan menjual.Masih sedikit yang 

mampu mewadahi kegiatan wisata edukasi seputar batik Bakaran sehingga potensi yang ada 

bisa lebih termaksimalkan. Keterbatasan ruang pada UMKM dan belum adanya tempat yang 

didesain khusus untuk mengakomodasi segala kegiatan yang berubungan dengan kesenian 

batik yang bersifat rekreatif dan edukatif  kemudian menimbulkan ketidaknyamanan bagi para 

peminat batik yang ingin melakukan kegiatan lebih seperti melihat kegiatan produksi batik 

maupun belajar dan berlatih secara langsung.   

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu perencanaan Pusat Batik Tulis Bakaran yang mampu 

mengakomodasi semua kegiatan yang berhubungan dengan batik Bakaran  secara terpadu 

dalam upaya pengembangan dan pelestarian potensi batik tulis Bakaran  yang dimiliki oleh Desa 

Bakaran ini.    

Pusat Batik Tulis Bakaran direncanakan sebagai fasilitas “one stop service” dengan tujuan 

utama selain sebagai tempat produksi dan area komersial penjualan Batik Bakaran, juga sebagai 

sarana wisata dan edukasi budaya  yang mempelajari  tentang batik tulis Bakaran. Dengan 

adanya beberapa fungsi yang ditawarkan, diharapkan dapat terwujud sebuah wadah atau 

fasilitas yang dapat dinikmati dan diapresiasi oleh wisatawan dan masyarakat luas serta dapat 

mengakomodasi dan mewadasi pengembangan potensi dan pelestarian batik Bakaran. 

 

1.2 Tujuan dan Sasaran 

1.2.1  Tujuan 

Memperoleh suatu landasan konseptual bagi perencanaan dan perancangan Pusat 

Batik Tulis Bakaran yang mampu menjadi “one stop service”mengakomodasi kegiatan 

wisata, edukasi, produksi serta komersial dalam rangka pengembangan potensi batik 

Bakaran serta menciptakan wadah yang ideal bagi para perajin batik serta wisatawan. 
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1.2.2  Sasaran 

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

Pusat Batik Tulis Bakaran dan alur pola pikir proses penyusunan Landasan Program 

Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) sebagai acuan dan pedoman bagi 

perancangan fisik bangunan. 

1.3  Manfaat 

1.3.1  Subyektif 

1. Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti mata kuliah Tugas Akhir di Jurusan 

Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. 

2. Sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan perancangan arsitektur yang 

merupakan rangkaian dari proses pembuatan Tugas Akhir. 

1.3.2  Obyektif 

1. Sebagai sumbangsih usulan dan ide terhadap permasalahan yang ada dan 

diharapkan mampu menjadi solusi yang bisa dijadikan wacana pembangunan 

bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pati.  

2. Memberikan wawasan dan meningkatkan minat pembaca pada umumnya 

terhadap dunia batik. 

1.4 Ruang Lingkup Pembahasan 

1.4.1 Ruang Lingkup Substansial 

 Mencakup pembahasan perencanaan dan perancangan Pusat Batik Tulis Bakaran 

yang direncanakan sebagai sarana kegiatan wisata, edukasi, produksi serta komersial 

dititikberatkan pada permasalahan yang ada untuk kemudian dianalisa dengan 

menggunakan pendekatan-pendekatan aspek dari segi arsitektur. Hal-hal diluar 

lingkup arsitektur akan dibahas garis besarnya saja sepanjang masih berkaitan dan 

mendukung masalah utama. 

1.4.2 Ruang Lingkup Spasial 

 Secara administratif, daerah perencanaan dan perancangan Pusat Batik Tulis 

Bakaran adalah Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. 
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1.5  Metode Pembahasan 

 Metode pembahasan yang digunakan antara lain adalah metode deskriptif, metode 

dokumentatif, dan metode komparatif. Adapun penjabaran mengenai metode pembahasan 

adalah sebagai berikut: 

1.5.1 Metode Deskriptif 

 Metode deskriptif merupakan metode pembahasan dengan mengumpulkan, 

menganalisis, dan menyimpulkan data sehingga diperoleh suatu pendekatan untuk 

selanjutnya digunakan dalam penyusunan laporan.Adapun pengumpulan data 

dilakukan dengan cara : 

1. Studi Pustaka/Studi Literatur  

Perolehan informasi yang didapatkan dari buku yang terdapat di perpustakaan 

maupun sumber fisik lainnya. 

2. Observasi lapangan  

Perolehan informasi yang didapatkan dari studi preseden bangunan yang telah 

ada dan melakukan pengamatan dan pendataan langsung di lokasi pengamatan. 

3. Dokumentasi 

Mendokumentasikan kegiatan survei atau observasi lapangan ke beberapa objek 

serupa bangunan yang relevan dengan cara pengambilan gambar. 

1.5.2 Metode Komparatif 

 Metode komparatif dilakukan dengan cara membandingkan (compare)hasil 

data yang diperoleh dari survei atau observasi lapangan ke beberapa objek bangunan 

serupa yang relevan dan berpotensi mendukung judul untuk mendapatkan data-data 

primer. 

1.6.  Sistematika Pembahasan 

Secara garis besar sistematika dalam penyusunan Landasan Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur “Pusat Batik Tulis Bakaran” ini adalah : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Menguraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat, ruang lingkup pembahasan, metode pembahasan dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tinjauan umum mengenai pusat batik, kerajinan batik tulis, tinjauan penekanan 

desain neo vernakular serta studi banding proyek serupa dengan fasilitas dan 

pelayanan setara dengan obyek perencanaan. 
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BAB III TINJAUAN LOKASI 

Berisi penjelasan dan informasi tentang kondisi fisik dan non fisik Kabupaten Pati dan  

tinjauan tapak yang berkaitan dengan perencanaan dan perancangan Pusat batik tulis 

di kawasan tersebut. 

BAB IV  PENDEKATAN PERENCANAAN DAN PERANCANGAN PUSAT BATIK TULIS BAKARAN 

Berisi pendekatan-pendekatan yang diambil dan merupakan proses analisa 

pemahaman aspek PusatBatik Tulis Bakaran. Langkah-langkah yang diambil akan 

menentukan produk desain nantinya. 

BAB V  KONSEP DAN PROGRAM DASAR PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR 

PUSAT BATIK TULIS BAKARAN 

Merupakan hasil dari analisa yang akan menjadi program dasar perencanaan dan 

perancangan  sebagai landasan dan acuan untuk proses selanjutnya yaitu eksplorasi 

dan grafis. 
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1.7  Alur Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

AKTUALITA 
1. Keanekaragaman seni dan budaya Indonesia, salah satunya adalah seni batik yang dalam 

perkembangannya mampu bersaing dan telah diakui sebagai warisan budaya. 
2. Kabupaten Pati mempunyai produk unggulan berupa batik tulis Bakaran yang mampu menjadi 

daya tarik bagi wisatawan. 
3. Potensi batik Bakaran belum termaksimalkan karena belum adananya sarana pengembangan 
4. Belum adanya tempat yang khusus didesain sebagai sarana wisata dan edukasi seputar Batik 

Bakaran 
 

URGENSI  
1. Perlu adanya wadah untuk mengakomodasi kegiatan wisata, edukasi, produksi serta komersial 

dalam upaya pengembangan potensi unggulan Batik Bakaran.  
2. Dibutuhkan wadah dan fasilitas guna memberikan efek nyaman dan mampu menarik minat 

lebih para wisatawan  
 

ORIGINALITAS 
Perencanaan dan perancangan bangunan Pusat Batik Tulis Bakaran yang bersifat rekreatif dan 

edukatif untuk mengakomodasi segala kegiatan pengrajin batik maupun wisatawan yang berkaitan 

dengan kesenian batik secara terpadu.  

 

RUMUSAN MASALAH 

Bagaimana merancang dan merncanakan pusat batik tulis yang berfungsi sebagai one stop service mencakup 

fungsi  wisata, edukasi, produksi dan komersial  yang mewadahi segalakegiatan pengrajin batik dan wisatawan 

 

 

Tinjauan Pustaka : 

1. Tinjauan umum 
2. Tinjauan penekanan 

desain 

 

Studi Lapangan 

1. Tinjauan lokasi dan 
tapak 

2. Data lapangan 

 

Studi Banding 

 

Proyek sejenis dengan tingkat 

pelayanan setara 

 

ANALISA 

Kompilasi data dengan studi pustaka sehingga didapat pelaku dan kegiatan, aktivitas kegiatan, 

kebutuhan ruang dan standar besaran ruang, pemilihan tapak, sirkulasi, hubungan kelompok 

kegiatan, sistem struktur dan utilitas. 

 

LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR (LP3A) 


