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BAB II KAJIAN PUSTAKA 
2.1 Tinjauan Umum Batik  

2.1.1 Pengertian Batik  
 Batik (atau kata Batik) menurut etimologi (ilmu yang mempelajari asal-usul kata)  
berasal dari bahasa Jawa "amba" yang berarti lebar, luas, kain; dan "titik" atau “nitik” (kata 
kerja dalam bahasa jawa yang berarti membuat titik) dan berkembang menjadi istilah batik, 
yang berarti menghubungkan titik-titik menjadi gambar tertentu pada kain yang luas atau 
lebar. Batik juga mempunyai pengertian segala sesuatu yang berhubungan dengan membuat 
titik-titik tertentu pada kain mori (Wikipedia, Batik, 2018). 
 Batik menuru KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) merujuk pada kata benda, yaitu  
kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerakan 
malam pada kain itu, kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu.  
 Batik menurut Santosa Doellah adalah sehelai kain yang dibuat secara tradisional dan 
terutama juga digunakan dalam matra tradisional, memiliki beragam corak hias dan pola 
tertentu yang pembuatannya menggunakan teknik celup rintang dengan lilin batik sebagai 
bahan perintang warna. Oleh karena itu, suatu kain dapat disebut batik apabila mengandung 
dua unsur pokok, yaitu jika memiliki teknik celup rintang yang menggunakan lilin sebagai 
perintang warna dan pola yang beragam hias khas batik (Doellah, 2002). 
 Berdasarkan dari beberapa definisi di atas dapat diketahui bahwa batik merupakan 
seni menghias kain dengan menggambar pola-pola tertentu pada kain dengan menggunakan 
malam(lilin).  

2.1.2 Sejarah Batik  
 Menurut Wulandari (2011) berbagai motif batik tersebar di seluruh wilayah nusantara. 
Motif dasar lereng dapat ditemukan pada patung emas Syiwa (dibuat abad IX) di Gemuruh, 
Wonosobo. Dasar motif ceplok ditemukan pada pakaian patung Ganesha di Candi Banon dekat 
Candi Borobudur (dibuat abad IX). Batik juga ditemukan pada titik-titik dalam motif pada 
patung Padmipada di Jawa Tengah (menurut perkiraan patung tersebut dibuat awal abad VIII-
X). Motif liris ditemukan pada patung Manjusri, Ngemplak, Semongan, Semarang (dibuat abad 
X). 
 Kenyataan tersebut membuktikan bahwa kegiatan membatik telah ada sejak ratusan 
tahun silam. Kejayaan majapahit yang memiliki wilayah kekuasaan sangat luas, batik makin 
dikenal oleh masyarakat. Kegiatan membatik sudah menjadi tradisi yang mendarah daging di 
seluruh kawasan mulai ujung Sumatera hingga Papua. Kendati demikian, kepastian kapan batik 
mulai ada masih menjadi bahan kajian para pakar. 
 Sejak berdirinya kerajaan Mataram Islam, Sejarah batik di Indonesia mulai 
terdokumentasi. Motif-motif batik yang bersumber dari istana keraton Mataram seperti 
parang rusak dengan variannya; parang rusak barong, parang rusak gendreh, parang rusak 
klithik,, semen ageng sawat grudha, semen ageng sawat lar, udan riris, rujak senthe, semen 
rama, dll. 
 Pada awalnya, batik digunakan sebagai hiasan pada daun lontar yang berisi naskah 
atau tulisan agar tampak lebih menarik. Seiring perkembangan interaksi bangsa Indonesia 
dengan bangsa asing, maka mulai dikenal media batik pada kain. Sejak itu, batik mulai 
digunakan sebagai corak kain yang berkembang sebagai busana tradisional, khusus digunakan 
di kalangan ningrat keraton (Wulandari, 2011). 
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 Batik sebagai salah satu warisan budaya bangsa yang lahir dari rakyat, telah 
berkembang seiring dengan perubahan zaman dan lingkungan di sekitarnya. Pelbagai fakta 
pada perjalanan sejarah telah membuktikan bahwa kedua unsur ini telah banyak berpengaruh 
terhadap kehadiran dan berkembangnya batik di Indonesia. Zaman dan lingkungan, tak 
terbantahkan lagi, tidak dapat dipisahkan dari proses perkembangan batik hingga kapan pun 
(Doellah, 2002). 
 Sejak zaman keagungan kerajaan Mataram Hindu sampai masuknya agama demi 
agama ke Pulau Jawa; dari datangnya pedagangpedagang India, Cina, Arab, disusul kemudian 
para pedagang Eropa, dari hadirnya karaton Surakarta, Yogyakarta dan Cirebon, hingga 
munculnya zaman kemerdekaan; batik sebagai salah satu contoh bentuk kekayaan hasil desain 
permukaan di Indonesia, selalu hadir dengan corak dan warna yang dapat menggambarkan 
zaman dan lingkungan yang melahirkannya (Doellah, 2002) 
 Batik tidak pernah berhenti berkembang, bahkan selalu berubah mengikuti 
perkembangan zaman dan kebudayaan masyarakat yang membuatnya. Sebagai contoh batik 
Pekalongan, sewaktu pendudukan Jepang para pengrajin batik di Pekalongan termotivasi untuk 
menciptakan batik Jawa Hokokai dan sekitar tahun enam puluhan mereka membuat batik 
rakyat dengan ragam hias yang diberi nama Trikora (Djoemena, 1990) . Sejarah perkembangan 
batik di Indonesia pun telah mencatat, bahwa berdasarkan waktu pembuatannya lahirlah 
istilah-istilah batik, seperti: batik Karaton, batik Saudagaran, batik Petani, batik Belanda, batik 
pengaruh India, batik Cina, batik Djawa Hokokai, batik Djawa Baru sampai lahirnya istilah batik 
Indonesia.  
 
2.1.3 Alat Pembuatan Batik  
Alat-alat dan bahan untuk membuat batik sebagai berikut :  

 Gawangan  
Gawangan terbuat dari kayu atau bamboo yang mudah dipindah-pindahkan dan 
kokoh. Fungsi gawangan ini untuk menggantungkan serta membentangkan kain mori 
sewaktu akan dibatik dengan menggunakan canting. 

 

  Gambar 2. 1 Gawangan 
Sumber : http://alatdisplay.blogspot.com/2014/12/alat-display-kayu.html diakses pada 15 

Mei 2018  

 Canting  
Canting merupakan alat untuk melukis atau menggambar dengan coretan lilin malam 
pada kain mori. Canting ini sangat menentukan nama batik yang akan dihasilkan 
menjadi batik tulis. Alat ini terbuat dari kombinasi tembaga dan kayu atau bamboo 
yang mempunyai sifat lentur dan ringan. 

http://alatdisplay.blogspot.com/2014/12/alat-display-kayu.html
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  Gambar 2. 2 Canting 
Sumber : dokumentasi penulis  

 

 Bandul  
Bandul dibuat dari timah, atau kayu, atau batu yang dikantongi. Fungsi pokok bandul 
ialah untuk menahan mori yang baru dibatik agar tidak mudah tergeser ditiup angin, 
atau tarikan si pembatik secara tidak disengaja. Jadi tanpa bandul pekerjaan membatik 
dapat dilaksanakan. 

 

  Gambar 2. 3 Bandul 
Sumber : http://batikjenggolo.com/batik-tools/ diakses pada 15 Mei 2018  

 

 Anglo (kompor) 
Anglo dibuat dari tanah liat, atau bahan lain. Anglo ialah alat perapian sebagai pemanas 
“malam”. Kompor dibuat dari Besi dengan diberi sumbu.. Apabila mempergunakan 
anglo, maka bahan untuk membuat api ialah arang kayu. Jika mempergunakan kayu 
bakar anglo diganti dengan keren ; keren inilah yang banyak dipergunakan orang di 
desa-desa. Keren pada prinsipnya sama dengan anglo, tetapi tidak bertingkat. 

 

  Gambar 2. 4 Anglo ( kompor)  
Sumber : dokumentas penulis  

http://batikjenggolo.com/batik-tools/
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 Wajan  
Wajan ialah perkakas untuk mencairkan “malam” (lilin untuk membatik). Wajan dibuat 
dari logam baja, atau tanah liat. Wajan sebaiknya bertangkai supaya mudah diangkat 
dan diturunkan dari perapian tanpa mempergunakan alat lain. Oleh karena itu wajan 
yang dibuat dari tanah liat lebih baik daripada yang dari logam karena tangkainya tidak 
mudah panas. Tetapi wajan tanah liat agak lambat memanaskan “malam”. 

 Taplak 
Taplak berfungsi untuk menutup dan melindungi paha pembatik dari tetesan lilin 
malam dari canting. 

 

  Gambar 2. 5 Taplak 
Sumber : http://lailulfarida.blogspot.com/2015/11/kebanggaan-sebagai-bangsa-

indonesia.html diakses pada 15 Mei 2018 
 Mori  

Kain mori merupakan bahan utama untuk membuat batik tulis, kain ini berasal dari 
bahan kapas yang telah mengalami proses pemutihan dan memiliki klasifikasi khusus. 
Kain yang bisa digunakan untuk bahan batik tentunya adalah kain yang mudah 
menyerap zat-zat pewarna batik. 
Kain mori primisima misalnya, merupakan salah satu jenis kain yang memiliki kualitas 
tertinggi, meski daya serapnya kurang. Selain itu bisa juga menggunakan kain mori 
berjenis prima yang memiliki kualitas sedang dengan benang yang sedikit kasar.  Untuk 
menghemat biaya bisa juga menggunakan kain mori biru yang merupakan kain dengan 
kualitas rendah dengan tekstur kasar. 
Selain tiga jenis kain mori tadi, untuk bahan batik tulis juga bisa menggunakan kain 
Kapas Grey, Kain rayon, Kain Kapas dan bisa juga menggunakan kain sutera. 

 

  Gambar 2. 6 Kain mori 
Sumber : dokumentasi penulis  

 Lilin “malam“ 
Malam atau lilin batik berfungsi untuk penahan warna pada batik sehingga bisa 
memunculkan pola. Ada beberapa jenis malam yang bisa digunakan untuk membatik, 
diantaranya adalah malam klowong, malam tembok dan malam bironi. 

http://lailulfarida.blogspot.com/2015/11/kebanggaan-sebagai-bangsa-indonesia.html
http://lailulfarida.blogspot.com/2015/11/kebanggaan-sebagai-bangsa-indonesia.html
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Malam klowong digunakan untuk nglowongi atau pelekatan pertama pada motif yang 
sudah dibuat (mempertegas pola). Malam tembok digunakan untuk 
nemboki/ngeblok/mengisi bidang yang luas pada sebuah pola. Sedangkan malam 
bironi digunakan untuk menutupi warna biru serta isen-sen. 

 

  Gambar 2. 7 Lilin malam 
Sumber : dokumentasi penulis  

 Dingklik  
Dingklik merupakan tempat duduk orang yang membatik, tingginya disesuaikan 
dengan tinggi orang duduk saat membatik. 

 Pewarna  
Untuk pembuatan batik terdapat dua jenis zat pewarna yang bisa dipilih, zat pewarna 
alami dan zat pewarna sintetis atau buatan. masing-masing zat pewarna tersebut 
memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Untuk industri batik saat ini 
sebagian pengrajin lebih banyak menggunakan zat pewarna sintetis karena lebih 
praktis, bahan mudah didapat, murah dan terdapat banyak pilihan warna. 

 

  Gambar 2. 8 Pewarna alami  
Sumber : dokumentasi penulis  

2.1.4 Proses Pembuatan Batik  
 Saat ini dikenal ada tiga macam proses pembuatan batik yang baku, yaitu secara 
tradisional, kesikan, pekalongan atau pesisiran. 

 Proses Batik Tradisional 
 Proses batik tradisional menurut Doellah (2002), merupakan proses yang digunakan 
pada pembuatan batik tradisonal, yaitu batik yang menggunakan warna biru indigo dan soga 
dengan tahapan sebagai berikut. 
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a. Membatik: Membuat pola pada mori dengan menempelkan lilin batik 
menggunakancanthing tulis. 

b. Nembok: Menutup bagian-bagian pola yang akan dibiarkan tetap berwarna putih 
dengan lilin batik. 

c. Medel: Mencelup mori yang sudah diberi lilin batik ke dalam warna biru. 
d. NgerokdanNgirah: Menghilangkan lilin dari bagian-bagian yang akan diberi warna 

soga (cokelat). 
e. Mbironi: Menutup bagian-bagian yang akan tetap berwarna biru dan tempat-tempat 

yang terdapatcecek. 
f. Nyoga: Mencelup mori ke dalam larutansoga. 
g. Nglorod: Menghilangkan lilin batik dengan air mendidih. Tahap ini sekaligus 

merupakan tahap teakhir dari proses batik tradisional. 
  

 Proses Batik Kesikan 
 Cara lain dari proses tradisional adalah menurut Doellah (2002), adalah dengan 
proses lorodan, yakni menggunakan cara nglorod pada tahap ngerok dalam proses 
tradisional. Adapun urutan pengerjaannya sebagai berikut. 

a. Mbatik: Membuat pola pada mori dengan menempelkan lilin batik 
menggunakancanthing tulis. 

b. Nembok: Menutup bagian-bagian pola yang akan dibiarkan tetap berwarna puth 
dengan lilin batik. 

c. Medel: mencelup mori yang sudah diberi lilin batik ke dalam warna biru. 
d. Nglorod: Menghilangkan semua lilin yang menempel pada mori menjadikelengan. 
e. Ngesik: Menutup bagian pola yang akan dibiarkan tetap berwarna biru serta bagian 

yang akan tetap berwarna putih dancecek. 
f. Nyoga: Mencelup hasilkesikanke dalam larutan soga (cokelat). 
g. Nglorod: Menghilangkan semua lilin batik dengan air mendidh. Tahap ini sekaligus 

merupakan tahap terkhair dari proses pembatikan dengan carakesikan. 
 

 Proses (batik) Pekalongan/Pesisiran 
 Pewarnaan dalam proses (batik) pekalongan/pesisiran tidak seluruhnya dilaksanakan 
dengan pencelupan. Pewarnaan pada bagian tertentu pola cukup dengan “menyapukan” 
larutan zat pewarna (coletan), sehingga dapat dilakukan pewarnaan secara serentak dengan 
berbagai macam warna. Adapun proses (batik) pekalongan/pesisiran sebagai berikut: 

a. Mbatik: Membuat pola mori dengan menempel kalilin batik menggunakancanthing 
tulis. 

b. Nyolet: Memberi warna pada bagian-bagian pola tertentu dengan menyapukan 
larutan zat warna pada bagian-bagian tersebut. 

c. Nutup: Menutup bagian yang telah di-coletdengan lilin batik. 
d. Ndhasari: Menutup latar pola dengan zat pewarna, yang dikehendaki. 
e. Menutup dasaran: Menutup bagian-bagian latar pola yang sudah diwarnai. 
f. Medel: Mencelup dalam warna biru. 
g. Nglorod: Menghilangkan semua lilin yang menempel pada mori ke dalam bak air 

mendidih dan menghasilkankelenganberwarna. 
h. Nutup dan granitan: Menutup bagian-bagian yang telah diberi warna dan bagian yang 

akan dibiarkan tetap putih serta membuat titik-titik putih pada garis-garis di luar pola 
yang disebutgranitdengan lilin batik. 

i. Nyoga: mencelup ke dalam warnasoga. 
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j. Nlorod: Menghilangkan semua lilin dengan air mendidih. Tahap ini merupakan tahap 
akhir dari seluruh proses batik pekalongan/pesisiran (Doellah, 2002). 

2.1.5 Jenis-Jenis Batik 
Ada berbagai macam jenis batik di Indonesia. Jenis batik bisa dibedakan menurut proses 
pembuatannya, berdasarkan motif / polanya, dan berdasarkan daerah asalya.  

 Jenis batik berdasarkan proses pembuatannya dibedakan menjadi tiga yaitu :  
a. Batik tulis  

Batik tulis dibuat dengan menggunakan tangan. Pembuatan batik tulis 
merupakan proses membatik dengan cara yang paling tradisional. Motif batik 
yang dilukis pada kain dengan detail menggunakan media malam serta 
canting. Proses pembuatannya memakan waktu 2-3 bulan tergantung pada 
kerumitan dan detail motifnya. Karena prosesnya yang rumit dan lama, batik 
tulis memiliki harga yang relatif mahal. 

b. Batik cap  
Proses pembuatannya hampir sama dengan proses pembuatan batik tulis, 
hanya saja proses canting diganti dengan proses pengecapan. Cap terbuat 
dari tembaga yang dibentuk sesuai dengan pola yang diinginkan. Cap/cetakan 
motif dicelupkan ke malam / lilin kemudian diletakkan dengan hati-hati pada 
kain. Proses batik cap memakan waktu 2-3 hari.  

c. Batik print/sablon 
Proses pembuatan batik dengan metode printing adalah metode yang 
modern. Prosesnya juga sangat cepat. Kain polos dibentangkan kemudian 
diberikan motif seperti saat kita mencetak tulisan pada komputer (printing). 
Beberapa orang mengatakan bahwa metode ini adalah menghias kain dengan 
motif batik. 

 Jenis batik berdasarkan motif/polanya  
a. Batik klasik/Pedalaman  

Batik klasik merupakan suatu karya seni yang bersifat kuno/tradisi yang 
meminili nilai keindahan yang tinggi. Batik klasik biasanya memilki filosofi-
filosofi pada motifnya. Biasanya batik klasik digunakan dalam upacara-
upacara tradisi dikeraton. Batik klasik juga merupakan simbul harapan-
harapan yang baik. Contoh batik klasik  

   

  Gambar 2. 9 Batik motif kawung dan motif parang 
Sumber : dokumentasi penulis  

b. Batik pesisir  
Memiliki motif atau pola yang tidak menganut pada tradisional melainkan 
memiliki keberagaman dan kemandirian dalam pengungkapan bentuk dan 
warna. Batik pesisir biasanya memiliki motif tumbuhan dan hewan seperti 
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bunga-bunga,tanaman, ayam / burung peonix dengan warna-warna seperti 
merah, hijau , kuning dan lain-lain.  
Contoh batik pesisir 

 

   Gambar 2. 10 Batik motif mega mendung 
Sumber : https://www.daftarinformasi.com/batik-mega-mendung/ diakses pada 15 

Mei 2018  

c. Batik kontemporer  
Batik komtemporer adalah batik modern yang memiliki berbagai variasi motif 
atau pola dan sudah jauh dari motif-motif  batik klasik.  

 

   Gambar 2. 11 Batik motif kotemporer 
Sumber : dokumentasi penulis  

 Jenis batik berdasarkan daerah asalnya  
Batik-batik berdasarkan daerah asalnya :  

a. Batik Solo 
b. Batik Jogja 
c. Batik Pekalongan  
d. Batik Batang  
e. Batik Semarang 
f. Batik Kudus  
g. Batik Madura 
h. Batik Cirebon  
i. Batik Jakarta  
j. Batik Lasem  
k. Batik Bali  
l. Batik Tasik  
m. Batik banten  
n. Batik Minangkabau  

Dan lain-lain.  

2.2 Tinjauan Umum Workshop Batik 
 Workshop atau dalam Bahasa Indonesia disebut dengan lokakarya adalah pertemuan 
untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman diantara sejumlah peserta yang mempunyai 
keahlian atau profesi yang sama, guna meningkatkan pengetahuan atau memecahkan suatu 

https://www.daftarinformasi.com/batik-mega-mendung/
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masalah (KBBI, 2013). Lokakarya juga diartikan sebagai suatu acara di mana beberapa orang 
berkumpul untuk memecahkan masalah tertentu dan mencari solusinya. 
 Menurut Susanto (2016) dalam Handaruni (2017) pengertian workshop yaitu sebagai 
program pendidikan tunggal yang dirancang untuk mengajarkan dan memperkenalkan kepada 
pesertaketrampilan praktik, teknis, atau ide-ide yang dapat digunakan dalam pekerjaan mereka 
atau kehidupan sehari-hari.  
 Susanto (2016) dalam Handaruni (2017) Workshop memiliki jenis yang berbeda sesuai 
dengan sifat yang dimilikinya. Jenis workshop dibedakan menjadi dua, yaitu:  
a) Workshop yang mengikat: yaitu workshop yang hasilnya dapat mengikat setiap peserta yang 
hadir didalamnya. 
b) Workshop yang tidak mengikat: yaitu workshop yang hasilnya tidak mengikat tiap peserta 
yang hadir didalamnya. Apapun hasil yang didapat oleh workshop tersebut tidak harus diikuti. 
 Dari definisi workshop dan batik di atas dapat di simpulkan bahwa workshop/lokakarya 
batik adalah sebuah kegiatan membatik atau acara membatik yang dilakukan, dimana 
beberapa orang memiliki keahlian di bidang batik untuk membahas masalah batik dan 
mengajari para peserta workshop.  

2.3 Pengertian Umum Gallery   

2.2.1 Pengertian Gallery  
Menurut arti bahasanya, pengertian galeri dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (2003) dalam Jessica (2015) 
: 
Galeri adalah selasar atau tempat; dapat pula diartikan sebagai tempat yang 
memamerkan karya seni tiga dimensional karya seorang atau sekelompok seniman 
atau bisa juga didefinisikan sebagai ruangan atau gedung tempat untuk memamerkan 
benda atau karya seni. 

b. Menurut Kamus Inggris - Indonesia, An English-Indonesian Dictionary, (1990) : “Galeri: 
Serambi, balkon, balai atau gedung kesenian”.  

c. Galeri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) : Galeri adalah ruangan atau 
gedung tempat memamerkan benda atau karya seni dan sebagainya ((KBBI), n.d.).   

Galeri merupakan suatu ruangan atau tempat yang digunakan untuk memamerkan benda 
atau karya seni dan lain-lain.  

2.4  Pengertian Gallery dan Workshop Batik  
  Dari beberapa pengertian mengenai Batik, Workshop dan Batik, maka dapat 
disimpulkan Gallery dan Workshop adalah tempat atau wadah untuk menampung kegiatan-
kegiatan yang berhubungan dengan seni kerajinan batik dalam hal ini batik tulis sebagai tujuan 
wisata budaya yang didalamnya terdapat sarana edukasi serta perdagangan.  

 Lokasi gallery dan workshop ini berada dekat dengan kampung batik semarang 
sehingga mampu mempresentasikan kesenian batik yang telah membudaya di kampung batik 
tersebut. Gallery dan workshop batik diharapkan mampu mempresentasikan budaya batik 
secara edukatif dan rekreatif mengenai budaya batik, mulai dari sejarah batik terutama batik 
semarangan, jenis-jenis batik, proses membatik serta kegiatan lainnya yang berhubungan 
dengan batik semarangan. Disediakan juga fasilitas-fasilitas pendukung sehingga gallery dan 
workshop batik menjadi lebih menarik. Fasilitas pendukung tersebut adalah workshop batik, 
foodcourt, ruang serbaguna, hingga retail store untuk wisata belanja.  
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2.5 Tinjauan Fasilitas 
  Pada Gallery dan Workshop Batik direncanakan akan ada beberapa fasilitas utama di 
dalamnya sehingga diperlukan tinjauan mengenai fasilitas-fasilitas tersebut.   

2.5.1 Fasilitas Gallery  
A. Pengertian Galleri  
  Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (2003) Galeri adalah 
selasar atau tempat; dapat pula diartikan sebagai tempat yang memamerkan karya seni 
tiga dimensional karya seorang atau sekelompok seniman atau bisa juga didefinisikan 
sebagai ruangan atau gedung tempat untuk memamerkan benda atau karya seni. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, galeri merupakan ruangan atau gedung tempat 
memamerkan benda atau karya seni dan sebagainya.  
  Galeri berbeda dengan meseum, perbedaan yang paling menonjol adalah dari 
segi fungsinya, bila galeri hanya menjual karya, atau dalam kata lain galeri memamerkan 
suatu karya yang dapat dibeli, sedangkan museum hanya tempat atau wadah untuk 
memamerkan koleksi benda-benda yang memiliki nilai sejarah dan langka (Jessica, 
Perancangan Interior pada Galeri sepeda motor Triumph, 2015). 

B. Fungsi  
  Galeri pada umumnya memiliki fungsi utama sebagai wadah dan sarana untuk 
mengapresiasi suatu karya dan memamerkan kepada khalayak umum. Selain itu galeri 
juga dapat digunakan sebagai sarana komunikasi antara seniman kepada masyarakat. 
Galeri secara tidak langsung juga memberikan fungsi edukasi kepada masyarakat 
mengenai ilmu dan perkembangan seni yang merupakan bagian dari perkembangan dari 
kondisi sosial dan budaya dan memberikan dorongan kepada masyarakat untuk ikut 
semakin kreatif dan produktif dalam berkarya secara positif.  
Fungsi galeri antara lain :  

a. Sebagai tempat promosi barang-barang seni.  
b. Sebagai tempat mengembangkan pasar bagi para seniman.  
c. Sebagai tempat melestarikan dan memperkenalkan karya seni dan budaya.  
d. Sebagai tempat pembinaan usaha dan organisasi usaha antara seniman dan 

pengelola.  
e. Sebagai jembatan dalam rangka eksistensi pengembangan kewirausahaan.  
f. Sebagai salah satu obyek pengembangan pariwisata nasional (Jessica, 

Perancangan Interior pada Galeri sepeda motor Triumph, 2015).  
Berdasarkan fungsi-fungsi di atas, galeri dalam pusat batik direncanakan memiliki fungsi 
sebagai berikut :  
1. Sebagai tempat promosi barang-barang seni. Dalam hal ini mempromosikan batik 
Semarang.  
2. Sebagai tempat melestarikan dan memperkenalkan karya seni dan budaya. Galeri ini 
ditujukan untuk memperkenalkan dan melestarikan batik Semarang.  

C. Klasifikasi  

  Menurut Jessica (2015) Klasifikasi galeri dapat dibedakan sebagai berikut :  
 a. Berdasarkan jenisnya  

 Galeri di dalam museum  
Galeri ini merupakan galeri khusus untuk memamerkan benda-benda yang 
dianggap memiliki nilai sejarah ataupun kelangkaan.  
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 Galeri Kontemporer  
Galeri yang memiliki fungsi komersial dan dimiliki oleh perorangan.  

 Vanity Gallery 
Galeri seni artistik yang dapat diubah menjadi suatu kegiatan di dalamnya, 
seperti pendidikan dan pekerjaan.  

 Galeri Arsitektur  
Galeri untuk memamerkan hasil karya-karya di bidang arsitektur yang memiliki 
perbedaan antara 4 jenis galeri menurut karakter masing-masing.  

 Galeri Komersil  
Galeri untuk mencari keuntungan, bisnis secara pribadi untuk menjual hasil 
karya.Tidak berorientasi mencari keuntungan kolektif dari pemerintah nasional 
atau lokal.  

 b. Berdasarkan kepemilikan  

 Private art gallery   : Dimiliki oleh perseorangan/pribadi atau kelompok.  

 Public art gallery   : Dimiliki oleh pemerintah dan terbuka untuk umum.  

 Kombinasi dari kedua galeri tersebut  
 

c. Berdasarkan macam koleksi  

 Galeri pribadi  
Berfungsi sebagai tempat pameran karya pribadi seniman itu sendiri, tidak 
memamerkan karya-karya seni orang lain. Atau sebagai galeri yang berfungsi 
sebagai tempat pamer dimana koleksi yang dipamerkan tidak untuk 
diperjualbelikan.  

 Galeri umum  
Berfungsi sebagai tempat memamerkan karya-karya seni dari beberapa 
seniman dan koleksi tersebut diperjualbelikan.  

 Galeri kombinasi dari galeri pribadi dan umum.  
 Berdasarkan klasifikasi di atas, maka galeri pada Gallery dan workshop batik yang 
direncanakan masuk dalam klasifikasi sebagai berikut :  
a. Galeri kontemporer, galeri batik ini merupakan bangunan komersial yang dimiliki 

oleh perseorangan.  
b. Private art gallery, galeri batik dimiliki oleh perseorangan namun juga mewadahi 

kegiatan perdagangan umkm sekitar.  
c. Galeri umum, galeri batik ini menampung berbagai jenis koleksi batik Semarang 

dari berbagai pengrajin batik di Semarang.  

2.5.2 Fasilitas Workoshop  
A. Pengertian Workshop  
  Workshop/lokakarya batik adalah sebuah kegiatan membatik atau acara 
membatik yang dilakukan, dimana beberapa orang memiliki keahlian di bidang batik 
untuk membahas masalah batik dan mengajari para peserta workshop.  

B. Jenis Workshop  
Workshop berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua , yaitu :  

 Workshop mengikat, yaitu workshop yang diselenggarakan oleh orang-orang 
atau lembaga tertentu, dimana hasil workshop tersebut mengikat setiap 
peserta yang mengikutinya.  
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 Workshop tidak mengikat, yaitu workshop yang hasilnya tidak mengikat setiap 
peserta yang mengikutinya. Apapun hasil yang diperoleh dari workshop 
tersebut tidak wajib dituruti oleh setiap peserta. 

Berdasarkan klasifikasi di atas, workshop pada Gallery dan Workshop batik termasuk 
workshop yang tidak mengikat.   

2.5.3 Fasilitas Foodcourt  
A. pengertian Foodcourt 
  Food court adalah suatu tempat makan dengan counter-counter yang terdiri 
dari berbagai penjual makanan serta disediakan suatu area umum untuk self-serve dining 
(Wikipedia, 2018). Menurut Perda DKI Jakarta No.10 Tahun 2004 tentang Kepariwisataan 
, Foodcourt atau dalam bahasa Indonesia berarti pujasera dapat diartikan sebagai jenis 
usaha penyediaan makanan dan minuman pada satu kesatuan tempat atau lokasi tetap 
tertentu dengan bangunan permanen atau semi permanen, yang terdiri dan gerai-gerai 
penyediaan makanan dan minuman. 

2.5.4 Fasilitas Fungtion room / ruang serbaguna  
  Function room merupakan salah satu fasilitas untuk berbagai macam 
keperluan sesuai dengan kebutuhan pemesan / tamu seperti meeting ataupun sebagai 
tempat untuk melaksanakan pesta yang sering disebut party. Maka dapat didefinisikan 
bahwa function room adalah suatu ruangan multi fungsi yang biasa digunakan untuk 
menyelenggarakan rapat (meeting), bonus perjalanan (incentive), pertemuan 
(convention), pameran (exhibition), perjamuan (function) pada periode dan dengan 
tujuan tertentu. (Megantari, 2015) 
  Fasilitas fungtion room / ruang serbaguna pada galleri dan workshop 
direncanankan sebagai fasilitas yang mewadahi kegiatan pertemuan , seminar, workshop 
dan peragaan busana.  

2.5.5 Fasilitas Retail Store  
A. Pengertian  
Kata retail berasal dari bahasa inggris yang berarti penjual eceran. Retail dapat diartikan 
sebagai penjual barang, biasanya dalam jumlah sedikit atau eceran kepada masyarakat 
umum dan tidak dijual kembali. Retail yang sudah memiliki beberapa outlet dan menjual 
barang-barang yang sama dalam jumlah besar dapat dikatakan sebagai usaha retail 
(Indah Ariyani dan Yusita Kusumarini, 2014). 

2.5.6 Fasilitas Parkir  
Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan 
yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.Parkir 
bertujuan untuk memberikan fasilitas kendaraan untuk beristirahat dan menunjang 
kelancaran lalu-lintas ( Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 1998).  
Penempatan fasilitas parkir dibagi menjadi 2 jenis, yaitu :  
1. Parkir di badan jalan (on street parking )  

a. Pada tepi jalan tanpa pengendalian parkir  
b. Pada kawasan parkir dengan pengendalian parkir  

2. Parkir di luar badan jalan (off street parking)  
a. Fasilitas parkir untuk umum adalah tempat yang berupa gedung parkiratau taman 

parkir untuk umum yang diusahakan sebagai kegiatan tersendiri.  
b. Fasilitas parkir sebagai fasilitas penunjang adalah tempat yang berupagedung 

parkir atau taman parkir  
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Menurut Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir DepartemenPerhubungan 
Diretur Jenderal Perhubungan Darat tahun 1998, penentuankebutuhan parkir adalah 
sebagai berikut :  
1. Jenis Peruntukan Kebutuhan Parkir  

a. Pusat perdagangan  
b. Sekolah  
c. Perkantoran swasta / pemerintahan  
d. Tempat rekreasi  
e. Perdagangan eceran / pasar swalayan  
f. Tempat penginapan  
g. Pasar 
h. Rumah sakir  

2. Ukuran kebutuhan Ruang Parkir  
Kebutuhan ruang parkir pada pusat kegiatan ditetukan denga cara sebagai berikut :  

a. Pusat perdagangan  

 

Gambar 2. 12 Kebutuhan Ruang Parkir Perdagangan  
Sumber : Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, 1998 

 
b. Sekolah  

 

Gambar 2. 13 Kebutuhan Ruang Parkir Sekolah   
Sumber : Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, 1998 

 
c. Perkantoran swasta / pemerintahan  

 

 Gambar 2. 14 Kebutuhan Ruang Parkir Perkantoran swasta / pemerintah  
 Sumber : Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, 1998 

 
d. Tempat rekreasi  

 

 Gambar 2. 15 Kebutuhan Ruang Parkir Tempat Rekreasi  
 Sumber : Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, 1998 
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e. Perdagangan eceran / pasar swalayan  

 

 Gambar 2. 16 Kebutuhan Ruang Parkir Perdagangan ecern / pasar swalayan   
 Sumber : Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, 1998 

 
f. Tempat penginapan  

 

 Gambar 2. 17 Kebutuhan Ruang Parkir Tempat Penginapan 
 Sumber : Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, 1998 

 
g. Pasar 

 

 Gambar 2. 18 Kebutuhan Ruang Parkir Pasar  
 Sumber : Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, 1998 

 
h. Rumah sakit 

 

 Gambar 2. 19 Kebutuhan Ruang Parkir Rumah sakit  
 Sumber : Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, 1998 

Fasilitas parkir dalam Gallery dan Workshop ini direncanakan berada di luar badan jalan 
(off-street) yaitu berada dalam kawasan parkir dalam site. Berdasarkan peruntukannya, 
parkir galleri dan workshop ini masuk kedalam parkir tempat wisata sehingga dalam 
perhitungan kebutuhan parkirnya mengikuti ketentuan parkir tempat wisata. 

2.6 Tinjauan Batik Semarang  

2.6.1 Perkembangan Batik Semarang  
  Kampung Batik merupakan penghasil batik terbesar di Semarang. Awal dari 
kemunculan batik Semarang tersebut bermula dari ide para perajin batik di semarang 
untuk membuat batik khas semarang, dan batik semarang tersebut masuk ke dalam jenis 
batik pesisiran yang terkenal pada abad ke-18 hingga 19. Pada awal abad ke-20 
menyatakan bahwa banyak penduduk pribumi di Kota Semarang bermata pencaharian 
di sektor industri kerajinan batik. Tahun 1970-an banyak peristiwa pembangkitan 
Kampung Batik.  
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  Mengenai jenis motif batik yang menarik dibahas ialah memiliki kekhasan 
khusus, dan tentu saja motif tersebut tidak bisa dijumpai pada batik manapun di 
nusantara selain di Semarang. Selain itu muncul juga Pengaruh dari adanya batik 
semarang terhadap masyarakat kampung batik, yang beranggapan masih belum sepakat 
mengenai motif dan ragam Khas Batik Semarang.  

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kampung Batik ini adalah tempat 
penghasil batik terbesar disemarang.Tahun 1970-an muncul Perusahaan Batik terkenal 
bernama “Batikkerij Tan Kong Tin” Yang banyak mengusung tema motif terkenal pada 
masa itu. Melihat motif-motif yang ada disemarang terlihat sekali pengaruh belanda, 
banyak juga yang menyebut batik-batik semarang sebagai batik kolonial. Namun pada 
awal produksinya motif batik banyak didominasi keturunan tionghoa.   

  Namun memasuki tahun 1970-an produksi batik mulai menurun karena 
masuknya produksi tekstil dari luar negeri. Lalu batik Semarang mengalami kemunduran 
pada tahun 1998 karena krisis moneter. Pengaruh ke Masyrakatnya sendiri mencakup 3 
Bidang antara lain pengaruh Ekonomi, Sosial dan Budaya (Afreliyanti, 2015). 

  Tabel 2. 1 Daftar UMKM yang ada di Kampung Batik Semarang 

No.  Nama UMKM Alamat  

1 Ngesti Pandawa 2 Kampung Batik Gedong  

2 Batik Handayani  Jalan krajan no.699, Bubakan, Semarang  

3 Rusyda Batik Semarangan  Jalan Batik Gedong, Kampung Batik  

4 Batik Temawon  Kampng Batik Gedong no. 439 

5 Batik Balqis Kampng Batik Gedong no.434 

6 Omah Batik Ngesti Pandowo Kampng Batik Gedong no.429 

7 Rumah Batik Kurnia Jalan Kampung Batik Gedong 

8 Batik Nurayumi  Jalan Batik Gedong  

9 Batik Arjuna Jalan Kampung Batik Gedong no. 418 

10 Cinta Batik Semarangan  Kampung Batik Gedong, Bubakan 
Semarang  

 sumber : (Vasthy, 2017) 

2.7 Pedoman Perancangan  

2.7.1 Gallery  
  Menurut Neufert (1996), galeri sebagai tempat untuk memamerkan atau 
mendisplay karya seni harus memenuhi beberapa hal yaitu: Terlindung dari kerusakan, 
pencurian,kelembaban, kekeringan, cahaya matahari langsung dan debu. Karakteristik 
galeri pameran dalam pusat batik yang direncanakan adalah :  

 Sifat ruang publik, karena untuk area informasi buat penggunjung agar batik 
bakaran lebih dikenal.  

 Pencahayaan buatan, agar tidak merusak barang koleksi kain batik.  

 Penghawaan buatan, agar temperature udaranya bisa dikontrol dengan baik.  

 Tidak membutuhkan view, agar benda koleksi bisa menjadi pusat perhatian.  

 Suasana ruang yang diciptakan suasana tenang sehingga penggunjung bisa 
menikmati benda koleksi dengan baik.  

 Proteksi kebakaran dan keamanan   
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Hal-hal yang perlu diperhatikan meliputi :  
1. Penghawaan  

Rencana penghawaan pada ruang pameran/galeri batik menggunakan 
penghawaan buatan. Mempertimbangkan keberaan koleksi batik yang perlu 
dijaga. Ruangan dengan kelembapan yang tinggi akan membuat jamur dan 
serangga tumbuh dengan cepat. Sedajngkan suhu yang terlalu tinggi akan 
merusak serat kain dan pudarnya warna. Sehingga penghawaan buatan dirasa 
cocok digunakan karena temperature dapat diatur sesuai kebutuhan. 
Penghawaan pada ruang pamer menyangkut suhu (kenyamanan manusia tidak 
lebih dari 19oC) dan tingkat kelembaban (untuk obyek yang sensitif kelembaban 
55,5%). 

2. Pencahayaan  
Penggunaan pencahayaan buatan dikarenakan ruang pameran terdapat 
berbagai koleksi batik yang tidak boleh terpapar sinar matahari secara langsung 
untuk menjaga kawetannya, maka digunakan pencahayaan buatan.  
Diperlukan untuk menyajikan pameran secara keseluruhan dan membuat obyek 
menjadi menarik. Secara psikologis yang dipertimbangkan adalah bagaimana 
pameran terlihat, persepsi tentang bangunan, suasana dalam ruang publik dan 
lain-lain. 

3. Tampilan Display 
Dalam merancang galeri batik, perlu diperhatikan tata letak display batik yang 
dipajang sesuai standar sehingga menunjang kenyamanan pengunjung dalam 
melihat dan mengamati. Berikut adalah hal-hal yang perlu dijadikan 
pertimbangan dalam peletakan display : 

a. Tinggi rata-rata manusia (Indonesia) dan jarak pandang  

   Tabel 2. 2 Kenyamanan Jarak Pandang  

Jenis Kelamin Tinggi Rata-rata  Pandngan Mata (cm)  

Pria  165 160 

Wanita  155 150 

Anak-anak  115 110 

Sumber : (Neufert, 1996) 

 

Gambar 2. 20 Jarak Pandang Manusia  
Sumber : (Neufert, 1996) 
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Gambar 2. 21 Jarak Pandang Manusia  
Sumber : (Neufert, 1996) 

 

Gambar 2. 22 Gerak Anatomi 
Sumber : (Neufert, 1996) 

 

4. Sirkulasi  
Menurut (Dean, 1996) ada tiga alternatif pendekatan dalam mengatur 
sirkulasi alur pengunjung dalam penataan ruang pamer sebuah 
museum: 
a. Alur yang disarankan (suggested)  

Keberhasilan pendekatan ini bergantung pada kemampuan elemen 
ruang dalam mengarahkan pengunjung untuk melalui jalur yang sudah 
disiapkan karena pengunjung masih diberi kesempatan untuk memilih 
jalur sesuai keinginannya. 

 Gambar 2. 23 Denah Pendekatan Alur Pengunjung Dalam Pameran (Alur 
yang Disarankan) 

Sumber ; (Dean, 1996) 
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b. Alur yang tidak berstruktur (unstructured) 
Dalam pendekatan ini, pengunjung tidak diberikan batasan gerak dalam 
ruang, mereka bebas bergerak tanpa adanya alur yang harus diikuti. 
Biasanya pendekatan ini digunakan dalam sebuah galeri seni. 

 

 Gambar 2. 24 Denah Pendekatan Alur Pengunjung Dalam Pameran (Alur 
yang tidak berstruktur) 
Sumber ; (Dean, 1996) 

c. Alur yang diarahkan (directed)  
Pendekatan seperti ini bersifat kaku karena mengarahkan pengunjung 
untuk bergerak dalam satu arah sesuai alur yang sudah direncanakan. 

 

 Gambar 2. 25 Denah Pendekatan Alur Pengunjung Dalam Pameran (Alur 
yang diarahkan) 

Sumber : (Dean, 1996) 

2.7.2 Food court  
Penentuan besaran ruang pada foodcourt yang dibutuhkan untuk mengakomodasi 
seorang pengunjung harus mempertimbangkan beberapa faktor, mulai dari jarak antar 
meja, lebar perabot, sirkulasi dan sebagainya.Berikut merupakan gambar-gambar jarak 
ideal untuk tempat makan :  

 

 Gambar 2. 26 Jarak Ideal dan Keinggial Meja Makan  
Sumber : (Julius Panero dan Martin Zelnik, 2003) 
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Gambar 2. 27 Jarak Ideal Pelayanan Sirkulasi  
Sumber : (Julius Panero dan Martin Zelnik, 2003) 

 

 

Gambar 2. 28 Jarak Ideal Pelayanan antar Meja 
Sumber : (Julius Panero dan Martin Zelnik, 2003) 

 

 

Gambar 2. 29 Jarak bersih minimal tanpa sirkulasi  
Sumber : (Julius Panero dan Martin Zelnik, 2003) 

 

 

Gambar 2. 30 Jarak sirkulasi area bar  
Sumber : (Julius Panero dan Martin Zelnik, 2003) 
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Gambar 2. 31 Pengaturan Meja Secara paralel 
Sumber : (Julius Panero dan Martin Zelnik, 2003) 

 

 

Gambar 2. 32 Pengaturan meja secara diagonal  
Sumber : (Julius Panero dan Martin Zelnik, 2003) 

2.7.3 Workshop  
Dalam perancangan ruang workshop perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu ::  
a. Sifat ruang publik, karena selain untuk produksi, sebagai tempat mengajarkan cara 

membuat batik.  
b. Pencahayaan alami yang memadai, agar membantu mempermudah pembuatan 

batik.  
c. Penghawaan. Beberapa kegiatan dalam proses membatik memerlukan sirkulasi 

udara yang baik untuk kenyamanan pengunjung. Sehingga penghawaan alami akan 
sangat dibutuhkan digunakan pada ruang workshop.  

d. Membutuhkan view, agar bisa melihat pemandangan dan istirahat sejenak.  
e. Pembagian ruangan, menyesuaikan kegiatan yang ada. Pembagiannya 

memperhatikan area kering dan area basah dalam proses kegiatan membatik.  
f. Suasana ruang yang diciptakan suasana tenang jadi pembatik bisa konsentrasi 

membuat batik.  
g. Sirkulasi dan tata ruang harus mampu mengakomodasi kegiatan pengrajin batik 

dan peserta workshop.  
h. Sistem proteksi kebakaran.  
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2.7.4 Retail  
Karakteristik showroom dan retail store yang direncanakan dalam pusat batik ini adalah 
sebagai berikut :  
Menggunakan metode penjualan self selection dimana pembeli memilih barang sendiri 
lalu membawa ke kasir untuk melakukan perhitungan dan pembayaran.  

a. Penataan Retail  
Retail store termasuk dalam pusat perbelanjaan yang jenis sistem sirkulasinya 
antara lain:  
1. Sistem banyak koridor  
Sistem ini terdiri dari banyak koridor yang tidak disertai penjelasan orientasi 
dan tanpa ada penekanan alur sehingga semua koridor dianggap sama.  
Gambar II.36 Sistem sirkulasi banyak koridor  

 
Gambar 2. 33 Sistem Sirkulasi banyak koridor 

Sumber : (Julius Panero dan Martin Zelnik, 2003) 

2. Sistem Plaza  
Pada sirkulasi jenis ini, Plaza atau ruang berskala besar sebagai pusat orientasi 
kegiatan dalam ruang. Terdapat hierarki pada lokasi pertokoan dimana lokasi 
paling strategis berada di dekat plaza tersebut serta terdapat pola void dan 
mezanine.  

 
Gambar 2. 34 Sistem sirkulasi plaza 

Sumber : (Julius Panero dan Martin Zelnik, 2003) 

3. Sistem Mall  
Sirkulasi ini dipusatkan pada jalur utama yang menghadap dua atau lebih deret 
pertokoan yang menjadi magnet massa dan dalam ukuran besar dapat 
berkembang menjadi sebuah atrium. Jalur tersebut akan menjadi sirkulasi 
utama yang mneghubungkan dua titik magnet.  
Gambar II.38 Sistem sirkulasi mall  

 
Gambar 2. 35 Sistem Sirkulasi Mall  

Sumber : (Julius Panero dan Martin Zelnik, 2003) 
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b. Prinsip perencanaan ruang retail  
1) Interior  

 Lantai  
Material penutup lantai harus dapat mempresentasikan suasana yang hangat 
dan nyaman namun tetap memperhatikan ketahanan dan kebersihannya.  

 Dinding  
Pola, tekstur, dan warna akan memberikan kesan yang aktifdan dapat 
mengundang perhatian pengunjung. Bahan-bahan seperti batu bata, kayu, dan 
gypsum board adalah beberapa bahan yang dapat digunakan untuk 
pengaplikasian dinding.  

 Ceiling  
Pemilihan material ceiling harus mudah dibersihkan dan tidak mudah terbakar.  

 Jendela  
Sirkulasi udara dan pencahayaan alami perlu diperhatikan dalam sebuah retail.  

 Penghawaan dan pencahayaan harus maksimal untuk mendukung 
kenyamanan karyawan dan pengunjung.  
 

2) Fasilitas  

 
Gambar 2. 36 Standart ukuran vitrine pakaian  

Sumber : (Julius Panero dan Martin Zelnik, 2003) 

 
Gambar 2. 37 Standart Ukuran Ganti Bersih Tanpa Sirkulasi  

Sumber : (Julius Panero dan Martin Zelnik, 2003) 
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3) Sirkulasi  

 
Gambar 2. 38 Lintasan Publik  

Sumber : (Julius Panero dan Martin Zelnik, 2003) 

 
Gambar 2. 39 Lintasan Publik  

Sumber : (Julius Panero dan Martin Zelnik, 2003) 

2.7.5 Ruang Serbaguna  
A. Bentuk/Lay Out Ruang Rapat/Seminar 

Layout berkaitan dengan susunan/tata ruang, rancangan. Sebelum menata ruang, 
biasanya perlu dibuat lay out yang sesuai dengan pesanan. Ada beberapa jenis lay 
out ruang rapat/seminar diantaranya: 
1). U Shape Style 

Model ruangan ini menggunakan green velvet sebagai penutup meja yang 
dipasang menjuntai kebawah smapai menutup kaki meja. Ditepi luar dipasang 
kursi sesuai dengan keperluan. Dibagian atas dipasang meja terpisah beserta 
kursinya (head table) untuk pembicara. Lay out ini sangat cocok untuk rapat 
dewan atau staf. 

 
Gambar 2. 40 U Shape Style  
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2). Classroom Style 
Lay out ini seperti ruang kelas, dimana para peserta duduk di kursi belakang 
meja. Model ini sering dijumpai pada acara penataran, program diklat dll. 

 
Gambar 2. 41 Classroom Style  

3). V Shape 
Penataan dengan v shape dilakukan dibagian depan dipasang lebih dari satu 
alat peraga, agar semua peserta melihat dengan jelas apa yang dipresentasikan 
oleh pembicara. 

 
Gambar 2. 42 Vshape Style  

4). T Shape 
Bentuk/model ini digunakan untuk acara fashion show yang dikenal dengan 
istilah cat walk. 

 
Gambar 2. 43 T Shape Style  

 

5). I Shape 
Pengaturan ini tidak menggunakan Head Table. 
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Gambar 2. 44 I Shape Style  

6). Theater Style 
Model ini hanya dipasang dengan kursi tanpa meja agar dapat menampung 
lebih banyak peserta. Dibagian depan dipasang meja dengan kursi sebagai 
Head Table untuk pembicara atau ketua sidang. 

 
Gambar 2. 45 Theater Style  

7). Roundtable style 
Round Table Style sering juga disebut banquet style, lebih terkenal dengan 
sebutan meja bundar. Penggunaan round table dengan ukuran big, medium, 
small atau cocktail table bisa digunakan untuk berbagai function.Round table 
berukuran big atau medium biasanya digunakan untuk function yg melibatkan 
acara makan, seperti breakfast meeting atau dinner meeting. 

 
Gambar 2. 46 Rountable Style  

(Megantari, 2015) 
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2.7.6 Parkir  
Fasilitas parkir dalam galeri batik ini direncanakan berada di luar badan jalan (off-
street) yaitu berada dalam kawasan parkir dalam site.Berdasarkan peruntukannya, 
parkir galeri batik ini masuk kedalam parkir tempat wisata sehingga dalam perhitungan 
kebutuhan parkirnya mengikuti ketentuan parkir tempat wisata.  
Standar kebutuhan ruang parkir untuk tempat rekreasi berdasarkan hasil studi 
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah : 

 

Gambar 2. 47 Kebutuhan Parkir Pada Tempat Rekreasi  
Sumber : ( Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 1998) 

Prinsip Perencanaan Fasilitas Parkir  
1. Parkir terletak tidak jauh dari pusat kegiatan  
2. Terletak pada muka tapak yang datar untuk menunjang keamanan kendaraan  
3. Terdapat penggolongan area pada fasilitas parkir berdasarkan jenis kendaraan  

a. Area untuk jenis kendaraan beroda dua (sepeda dan sepeda motor)  
b. Area untuk kendaraan beroda tiga ( becak, bemo, motor sispan)  
c. Area untuk kendaraan beroda empat (mobil, minibus)  
d. Area untuk kendaraan beroda lebih dari empat (bus, truk)  

4. Mempertimbangkan waktu penggunaan parkir. Adanya penggolongan untuk area 
parkir pengguna jangka waktu yang lama dan pengguna jangka waktu sebentar.  

5. Memperhitungkan jumlah kendaraan. Prediksi jumlah kendaraan yang akan 
ditampung akan menghasilkan perkiraan luasan area parkir yang dibutuhkan.  

6. Ukuran dan jenis kendaran yang ditampung berpengaruh pada modul area parkir 
dan luas total area. 

2.8 Tinjauan Umum Arsitektur Post Modern 
 Gallery dan workshop batik memiliki nilai budaya. Gallery dan workshop batik ini akan 
terletak di pusat kota, maka dari itu agar bangunan dapat mengikuti gaya yang berkembang 
pada masa kini, namun tidak tetap melulu modern akan tetapi masih mempertahankan 
beberapa unsur budaya maka bangunan akan menerapkan konsep Arsitektur Post Modern.  
 Berikut adalah sedikit penjelasan mengenai Post Modern arsitektur yang akan 
digunakan penulis sebagai pendekatan desain proyek :  

2.3.1 Pengertian Arsitektur Post Modern 
 Post Modern bila diartikan secara harfiah kata-katanya terdiri atas ‘Post’ yang artinya 
masa sesudah dan ‘Modern’ yang artinya era modern maka dapat disimpulkan bahwa Post 
Modern adalah masa sesudah era Modern (era diatas tahun 1960 an).  
 Post Modernism sendiri merupakan suatu aliran baru yang menentang segala sesuatu 
kesempurnaan dari modernism, bahkan tak jarang menentang aturan yang ada dan 
mencampurkan berbagai macam gaya. Post Modernism tidak hanya di bidang Arsitektur tetapi 
meliputi segala bidang kehidupan seperti social, politik, dan budaya. Arsitektur Post Modern 
adalah Arsitektur yang berkembang setelah era Arsitektur modern dimana aliran Arsitektur 
yang baru ini mempunyai tujuan menolak menyempurnakan, dan mengkoreksi terhadap 
kesalahan yang telah terjadi pada arsitektur modern dimasa yang sebelumnya. 
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  Menurut Robert Ventury , Arsitektur posmoderm disebut “arsitektur kompleks dan 
kontradiktif” dengan karakter-karakter berikut : hinrid bukan pure, kompromi bukan clean, 
distorsi bukan straightforward, ambiguitas bukan artikulasi. Perverse bukan didesain. 
Akomodatif bukan peniadaan (excluding) samar bukan simple, vestigial (bekas) dan juga 
inovatif (baru), tidak konsisten dan samar bukan langsung dan jelas.vitalitas berantajan bukan 
unity yang jelas non-sequiter, diffikult whole bukan easy whole, both and daripada either or, 
kaya makna, fungsi ganda elemen bukan fungsi tunggal element, dan dualitas (Ikhwanuddin, 
2005). 
 Post-modernisme menurut Charles Jencks dalam ikhwanuddin (2005) adalah 
campuran antara macam-macam tradisi masa lalu. Post-moderenisme adalah kelanjutan dari 
modernism, sekaligus melampaui moderenisme. Ciri khas karya-karyanya adalah makna ganda, 
ironi, banyak pilihan, konflik, dan terpecahnya beberapa tradisi, karena heteroganitas sangat 
memadahi bagi pluralism.  
 Carles Jencks sebagai seorang tokoh pencetus lahirnya Post Modern menyebutkan 
adanya tiga alasan yang mendasari timbulnya Post Modernisme, yaitu :  

a. Kehidupan kita sudah berkembang dari dunia serba terbatas ke desa-dunia 
(world village) yang tanpa batas. Perkembangan ini disebabkan oleh cepatnya 
komunikasi dan tingginya daya tiru manusia.  

b. Canggihnya teknologi telah memungkinkan dihasilkannya produk-produk 
yang bersifat pribadi, lebih dari sekedar produksi massal dan tiruan massal 
yang merupakan ciri khas modernism.  

c. Adanya kecenderungan untuk kembali kepada nilai-nilai tradisional atau 
daerah, sebuah kecenderungan manusia untuk menoleh kebelakang.  

 Dengan demikian, arsitektur Post Modern adalah pencampuran antara Arsitektur 
tradisional dengan non-tradisional, gabungan dengan setengah modern dengan setengah non-
modern, perpaduan antara lama dan baru. Arsitektur Post Modern mempunyai style yang 
hybrid (perpaduan dua unsur) dan bermuka ganda atau sering disebut sebagai double coding.  

2.3.2 Ciri-Ciri Arsitektur Post Modern 
 Dua ciri pokok arsitektur post modern adalah rasional dan neo-sculptural, berbeda 
dengan arsitektur modern yang rasional dan fungsional. Budi sukada menyebutkan ada 10 ciri 
arsitektur post modern, yaitu (Sukada, 1988):  

1. Mengandung unsur komunikatif yang bersifat lokal atau populer 
2. Membangkitkan kembali kenangan historic  
3. Berkonteks urban  
4. Menerapkan kembali konsep ornamentasi  
5. Bersifat representasional 
6. Berwujud metamorforik (dapat berarti bentuk lain) 
7. Dihasilkan dari partisipasi  
8. Mencemirkan aspirasi umum  
9. Bersifat plural 
10. Bersifat ekletik  

 Untuk dapat dikategorikan sebagai arsitektur post modern tidak harus memenuhi 
kesepuluh ciri di atas. Sebuah karya arsitektur yang memiliki enam atau tujuh ciri di atas 
sudah dapat dikategorikan ke dalam arsitektur post modern (Sukada, 1988) 
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2.9 Studi Banding  

2.5.1 Batik 16 Semarang  
a. Lokasi  

Lokasi berada di Desa Sumberejo RT 02 RW 05, Meteseh, Tembalang, Jawa Tengah 

 
  Gambar 2. 48 Lokasi Batik Semarang 16 

 Sumber : Google Earth 
 

b. Fasilitas  
Sanggar Batik Semarang 16 merupakan sebuah rumah besar yang ditata terintegrasi 
menjadi pusat produksi, pelatihan dan  objek wisata pembuatan batik tradisional. Di 
satu lokasi, pengunjung bisa mengeksplorasi seluk beluk tentang Batik Semarang. 
Mulai dari  menenun kain, mendesain motif batik, mencanting, proses pengecapan, 
pewarnaan, membuat busana dan aksesoris berbahan Batik, mencari dan membaca 
literatur, belajar membatik hingga berbelanja Batik. Sanggar Batik Semarang 
16  memang dibuat sebagai ‘’one stop batik explore’’ yang memiliki workshop 
pembuatan batik, galeri busana dan aksesoris Batik, perpustakaan, homestay, aula 
joglo yang dibuat ‘’mengapung’’ di tengah kolam sebagai tempat diskusi dan 
pertunjukkan seni dan  kafe / restaurant.   
 

c. Tampilan Bangunan  
Tampilan bangunan Batik semarang 16 ini menggunakan konsep rustik yang dipadukan 
dengan unsur-unsur tradisional jawa. Tampilan bangunan menonjolkan kesan alami 
seperti dinding batu bata dan tampilan lantai yang memiliki kesan tua. Atap bangunan 
menggunakan atap penku kudusan. Beberapa finishing bangunan seperti gebyok di 
pintu utama galeri, kursi-kursi kayu, dan lampu-lampu klasik jawa menambah kesan 
tradisional.  
 

d. Staff dan Pengelola  

  Tabel 2. 3 staff dan pengelola batik 16 semarang 

No. Staff dan Pengelola Jumlah (orang) 

1 Penenun  3  

2 Penggambar pola  3 

3 Pembatik canting  15 

4 Pembatik cap  3 

5 Pembuat cetakan motif batik  1 

6 Penjahit 5 
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7 Pemotong pola 2 

8 Penjaga Gallery  4 

9 Koki dan staff restaurant  5 

10 Petugas kebersihan  2 

 
 

e. Data pengunjung Batik 16 Semarang  

Tabel 2. 4 Data pengunjung Batik 16 Semarang  

No. Tahun  Wisman Wisnus Jumlah  

1. 2013 1.569 9.825 11394 

2. 2014 1163 12.023 13186 

3. 2015 1.222 13.849 15071 

4. 2016 1.744 14.769 16513 

5. 2017 1899 15. 923 17822 

 
f. Dokumentasi  

 
  Gambar 2. 49 Tampak Depan 

Sumber : Dokumentasi Penulis 
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  Gambar 2. 50 Denah Batik 16 

Sumber : Dokumentasi Penulis 

 
  Gambar 2. 51 Ruang Tenun 

Sumber : Dokumentasi Penulis 

 
  Gambar 2. 52 Ruang Gambar Pola 

Sumber : Dokumentasi Penulis 
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  Gambar 2. 53 Ruang Canting 

Sumber : Dokumentasi Penulis 
 
 
 

 
  Gambar 2. 54 Ruang Pengecapan 

Sumber : Dokumentasi Penulis 

  
  Gambar 2. 55 Ruang Pengeringan 
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Sumber : Dokumentasi Penulis 

  
  Gambar 2. 56 Ruang Pembuatan Cap 

Sumber : Dokumentasi Penulis 

 
  Gambar 2. 57 Ruang Penyimpanan Cap 

Sumber : Dokumentasi Penulis 
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  Gambar 2. 58 Bahan Alami untuk Pewarna Batik 
Sumber : Dokumentasi Penulis 

 
  Gambar 2. 59 Ruang Jahit 

Sumber : Dokumentasi Penulis 
 

  
  Gambar 2. 60 Ruang Jahit 

Sumber : Dokumentasi Penulis 
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2.5.2 House of Danar Hadi Surakarta  
a. Profil  

Data Museum  
Lokasi    : Jalan Brig. Jen. Slamet Riyadi no. 261 Surakarta  
Luas Bangunan Museum: ± 900 m2 
Luas Tanah   : ± 3 Ha 
Tahun peresmian  : Jumat, 20 Oktober 2000  
Pemilik    : H. Santosa Doellah Hadikusumo  
 Bangunan Museum berada dalam kompleks nDalem Wuryaningratan, sebuah 
kompleks yang dulu merupakan tempat kediaman keluarga K.R.M.H Wuryaningrat, 
menantu dan juga sekaligus Pepatih dalem dari Raja Kasunan Surakarta saat itu Pakoe 
Boewono ke-X. 
 Museum Batik yang terletak di sebelah timur nDalem Wuryanigratan ini oleh 
Bapak H. Santosa diberi nama “Museum Batik Danar Hadi” dan dibuka secara resmi 
oleh Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri semasa beliau menjabat sebagai Wakil Presiden 
Republik Indonesia. 
 Museum ini merupakan banguan baru yang dirancang menyesuaikan bentuk 
arsitektur nDalem Wuryaningratan. Ruang musem terbagi menjadi 11 ruangan, yang 
digunakan untuk memajang koleksi batik kuno Bapak H. Santosa Doellah yang terbagi 
menjadi Sembilan jenis batik.  
 Museum batik ini mempunyai tema Batik Pengaruh Zaman dan Lingkungan. 
Pemilihan tema tersebut berdasarkan pengalaman dan pengamatan Bapak H. Santosa 
Doellah yang sejak usia 15 tahun telah menekuni, menggeluti, dan meneliti seni 
kerajian batik.  

b. Fasilitas  

 Museum Batik  
Museum Batik menampilkan dan memamerkan koleksi batik yang dimiliki Bapak 
H. Santosa Doellah yang berasal dari kurun waktu sebelum hingga sesudah 
penjajahan belanda hingga Indonesia merdeka. Tema dari Musium ini adalah Batik 
Pengaruh Zaman dan Lingkungan. Di museum ini koleksi batik dikelompokkan 
menjadi Sembilan jenis batik yaitu : Batik Belanda, Batik Cina, Batik Djawa Hokokai, 
Batik Pengaruh India, Batik Kraton, Batik Pengaruh Keraton, Batik Sudagaran, Batik 
Petani, Batik Indonesia, dan Batik Danar Hadi. Kapasitas untuk ±450 orang 
pengujung. 

 Showroom Batik  
Showroom Batik menjual dan merapikan produk batik seperti kemeja, gaun, 
hingga pernak pernik dari kain batik. Showroom Batik Danar Hadi memiliki 
kapasitas ±50 orang pengunjung. 

 Restaurant 
Restourant Danar Hadi bernama Soga Restaurant dan Lounge Restaurant. 
Bangunan Restaurant ini merupak bagian dari nDalem Wuryaningratan. 
Restaurant ini menyajikan menumasakan Westtern dan makasan khas Jawa. 
Interior bangunan tidak jauh berbeda dengan showroom dan galeri batik.  

c. Tampilan Bangunan  
 Tampilan bangunan museum menyesuaikan dengan nDalem Wuryaningratan. 
nDalem Wuryanigratan berarsitektur Jawa Kuno dibangun kurang lebih pada abad ke-
XIX (kira-kira tahun 1890) oleh seorang arsitek dari negeri Belanda. Hal itu nampak 
pada bangunan yang bernuansa Eropa, namum tataruangnya tetap mengikuti rumah 
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adat Jawa terdiri dari Pendapa, Pringgitan, nDalem Ageng, Gandhok kiwa (kiri) dan 
Gandhok tengen (kanan) dan sebuah ruang keluarga yang ditata dengan gaya Eropa.  
 Bangunan museum sendiri memiliki gaya tampilan yang sama dan tidak 
mempunyai jendela sama sekali. Ini juga mendukung pengkondisian cahaya agar tidak 
masuk kedalam ruangan secara langsung. Pencahayaan dalam ruangan menggunakan 
lampu-lampu Kristal yang hanya dihidupkan apabila ada pengunjung , ini bertujuan 
untuk meminimalisir pengrusakan pada kain batik.  

d. Staff dan pengelola  

Tabel 2. 5 Staff dan pengelola museum 

No. Staff dan Pengelola Jumlah (orang) 

1 Kurator Manajer  1 

2 Asisten Majer   1 

3 Staff Pemandu  6 

4 Office Boy  6 
Sumber : Museum Batik Danar Hadi, 2018 

Tabel 2. 6 Staff dan pengelola showroom 

No. Staff dan Pengelola Jumlah (orang) 

1 Manajer   1 

2 Supervisor  2 

3 Pramuniaga 10 ( dua sift )  

4 Office Boy  5 
Sumber : Museum Batik Danar Hadi, 2018 

e. Data Pengunjung Museum Danar Hadi  

Tabel 2. 7 Data pengunjung tahun 2013 

No. Bulan Wisnus Wisman 

1. Januari 1829 54 

2. Februari 700 99 

3. Maret 1509 77 

4. April 1496 37 

5. Mei 1471 103 

6. Juni 1552 99 

7. Juli 1108 211 

8. Agustus 645 189 

9. September 1.829 54 
    

10. Oktober 700 99 

11. November 1338 113 

12. Desember 1672 87 

 Total 15.849 1.222 

    
Sumber : Museum Batik Danar Hadi, 2018 
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Tabel 2. 8 Data pengunjung tahun 2014 

No. Bulan Wisnus Wisman 

1. Januari 909 101 

2. Februari 632 63 

3. Maret 1107 125 

4. April 867 136 

5. Mei 1713 108 

6. Juni 1382 118 

7. Juli 358 182 

8. Agustus 777 239 

9. September 1.425 234 

10. Oktober 1.198 118 

11. November 1.457 158 

12. Desember 2.092 162 

 Total 13.917 1.744 
    

Sumber : Museum Batik Danar Hadi, 2018 

Tabel 2. 9 Data pengunjung tahun 2015 

No. Bulan Wisnus Wisman 

1. Januari 1043 109 

2. Februari 694 127 

3. Maret 752 145 

4. April 853 127 

5. Mei 1305 156 

6. Juni 974 160 

7. Juli 814 126 

8. Agustus 986 289 

9. September 659 241 

10. Oktober 1.457 149 

11. November 1.217 154 

12. Desember 1.840 116 

 Total 12.594 1.899 
    

Sumber : Museum Batik Danar Hadi, 2018 

 

Tabel 2. 10 Data pengunjung tahun 2016 

 

 

 

No 
Bulan Wisnus Wisman Total 

.     

1 Januari 989 151 1,140 
     

2 Februari 816 104 920 
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Sumber : Museum Batik Danar Hadi, 2018 

Tabel 2. 11 Data pengunjung tahun 2017 

No. Bulan Wisnus Wisman Total 
     

1 Januari 815 96 911 
     

2 Februari 922 143 1,065 
     

3 Maret 1,035 115 1,150 
     

4 April 1,472 119 1,591 
     

5 Mei 926 183 1,109 
     

6 Juni 765 103 868 
     

7 Juli 983 283 1,266 
     

8 Agustus 910 255 1,165 
     

9 September 878 290 1,168 
     

10 Oktober 941 158 1,099 
     

11 November 975 187 1,162 
     

12 Desember 1,828 103 1,931 
     

 Total 12,450 2,035 14,485 
     

Sumber : Museum Batik Danar Hadi, 2018 

  

     

3 Maret 1,079 178 1,257 
     

4 April 781 173 954 
     

5 Mei 1,636 197 1,833 
     

6 Juni 497 182 679 
     

7 Juli 1,068 262 1,330 
     

8 Agustus 1,212 360 1,572 
     

9 September 1,225 193 1,418 
     

10 Oktober 1,066 168 1,234 
     

11 November 1,591 127 1,718 
     

12 Desember 1,871 103 1,974 
     

 Total 13,831 2,198 16,029 
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f. Dokumentasi  

 
Gambar 2. 61 Ruang Batik Danar Hadi 

Sumber : Dokumentasi Penulis  

 
Gambar 2. 62 Ruang Batik Belanda  

Sumber : Dokumentasi Penulis  

 
Gambar 2. 63 Ruang Batik Pengaruh Keraton  

Sumber : Dokumentasi Penulis 

 
Gambar 2. 64 Ruang Batik Sogan Genes 

Sumber : Dokumentasi Penulis 
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  Gambar 2. 65 Ruang Galeri Batik  
  Sumber : Dokumentasi Penulis  

 

  Gambar 2. 66 Interior Restaurant 
  Sumber : Dokumentasi Penulis  

 

 

  Gambar 2. 67 Eksterior Restaurant 
  Sumber : Dokumentasi Penulis  
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  Gambar 2. 68 Eksterior Museum Batik  
  Sumber : Dokumentasi Penulis  

 
 

  Gambar 2. 69 Denah Museum Batik Danar Hadi  
  Sumber : Dokumentasi Penulis  
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2.5.3 International Batik Center (IBC) Pekalongan   
a. Profil  

Lokasi : Jl. A. Yani (Raya Wiradesa) No. 573, Kabupaten Pekalongan 
International batik center (IBC) di Pekalongan adalah sebuah kompleks yang 
dirancang untuk dapat menampung kegiatan transaksi perdagangan dan pemasaran 
batik, baik dalam partai kecil, menengah, maupun besar, dalam skala lokal, regional, 
maupun internasional. 

b. Fasilitas  
Berikut adalah bebebrapa fasilitas yang terdapat pada IBC , yaitu :  

 Kios/outlet batik  

 Gallery batik  

 Sarana Ibadah  

 Area food court 

 Pusat oleh-oleh  

 Area bermain anak  

 Parkir ( 30 bus, 300 mobil, 700 sepeda motor)  

 ATM centre  

 Ruang multi  fungsi (pendopo)  
c. Tampilan Bangunan  

 International batik centre (IBC) memiliki tampilan bangunan yang modern 
dipadukan dengan kearifan local. Ini terlihat pada tampak depan IBC yang sederhana 
dan juga adanya pendopo joglo yang gunakan sebagai ruang aula atau serbaguna. 
Tampilan bangunan tidak sepenuhnya modern tapi juga masih menggunakan kearifan 
lokal.  

d. Dokumentasi  

 

 Gambar 2. 70 Tampak Depan IBC 
 Sumber : Dokumentasi Penulis  
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Gambar 2. 71 Area Parkir  
Sumber : Dokumentasi Penulis  

 
Gambar 2. 72 Area Food Court  
Sumber : Dokumentasi Penulis  

 

Gambar 2. 73 Area Showroom  
Sumber : Dokumentasi Penulis  
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Gambar 2. 74 Gallery  
Sumber : Dokumentasi Penulis  

 

Gambar 2. 75 Sarana Ibadah   
Sumber : Dokumentasi Penulis  

 
Gambar 2. 76 Siteplan IBC 

Sumber : Pengelola IBC 
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Berikut adalah tabel perbandingan studi banding :  
 

Tabel 2. 12 Perbandingan Studi Banding 

No. Kategori  Batik 16 
Semarang 

House of 
Danar Hadi  

IBC 
Pekalongan 

Kesimpulan  

1.  Pemilihan lokasi  Desa 
Sumberejo RT 
02 RW 05, 
Meteseh, 
Tembalang, 
Jawa Tengah 
 
Pemilihan 
lokasi berada di 
sebuah desa 
yang tidak 
terlalu ramai , 
kelebihan tidak 
terlalu bising, 
kekurangan L 
lokasi kurang 
strategis, tidak 
banyak orang 
atau kendaraan 

yang melewati.  

Jalan Brig. Jen. 
Slamet Riyadi 
No. 261 
Surakarta 
 
 
Pemilihan lokasi 
berada di pusat 
kota Surakarta, 
dan berada 
pada bangunan 
Wuryaningratan 
yang 
merupakan 
bangunan 
dengan nilai 
sejarah yang 
tinggi. Lokasi 
sangat strategis 
karena berada 
di tengah 
perkotaan yang 
merupakan 
pusat kegiatan 
ekonomi.  

Jl. A. Yani (Raya 
Wiradesa) No. 
573, Kabupaten 
Pekalongan 
 
 
Pemilihan 
lokasi berada di 
pusat kota 
Pekalongan. 
Lokasi sangat 
strategis karena 
berada di 
tengah kota 
yang 
merupakan 
pusat 
perekonomian.  

Pemilihan 
lokasi 
sebaiknya 
berada di pusat 
kota atau pusat 
perekonomian. 

2.  Kegitan  -Penjualan 
Batik  
-Edukasi proses 
pembuatan 
Batik  
-Penginapan  

-Pendualan 
Batik  
Edukasi sejarah 
batik dan 
pembuatan 
batik  
-Restaurant  
-Wisata 
bangunan 
bersejarah  

-Penjualan 
batik  
-Gallery batik  

 

-Penjualan Batik  
-Edukasi Batik  
-Workshop 
batik  
-Penginapan  

3. Fasilitas Utama  - Gallery Batik  
-Workshop 
Batik  
- penginapan  

- Gallery Batik  
-Museum Batik  
-Restaurant  
-Wisata 
bangunan 
bersejaran  
 

-Kios/outlet 
batik  
-Gallery 
pameran  

-Gallery Batik  
-Museum Batik  
-Workshop 
Batik   

4. Fasilitas Pendukung  -Mini 
restaurant  
-Pendopo  
-Toillet  

-Toillet  
-Sarana ibadah  
-Ruang tunggu  
-Parkir 

-Area bermain 
anak  
-Food court  
-Area oleh-oleh  

-Mini 
restaurant  
-Toillet  
-Sarana ibadah  
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-Sarana ibadah  
-Parkir 

-ATM centre  
-Sarana ibadah  
-Parkir 
 

-Parkir  
-Ruang Tunggu  

5. Tampilan Bangunan Tampilan 
bangunan 
menggunakan 
konsep rustik 
yang dipadukan 
dengan unsur 
budaya jawa.  

Tampilan 
bangunan 
menggunakan 
gaya Belanda 
pada musum 
dan gaya 
modern pada 
gallery.  

Tampilan 
bangunan 
menggunakan 
konsep modern 
yang dipadukan 
dengan unsur 
budaya jawa.  

Tampilan 
bangunan bisa 
menggunakan 
konsep 
modern, rustik, 
dan lain-lain 
tapi tetap 
memasukan 
unsur kearifan 
lokal.  

 

Kesimpulan akhir :  

 Pemilihan lokasi  
Pemilihan lokasi sebaiknya berada di pusat kota atau pusat perekonomian. 

 Kegiatan  
-Penjualan Batik  
-Edukasi Batik  
-Workshop batik  
-Penginapan 

 Fasilitas utama  
-Gallery Batik  
-Museum Batik  
-Workshop Batik  
-Penginapan 

 Fasilitas pendukung  
-Mini restaurant  
-Toillet  
-Sarana ibadah  
-Parkir  
-Ruang Tunggu 

 Tampilan bangunan  
Tampilan bangunan bisa menggunakan konsep modern, rustik, dan lain-lain tapi tetap 
memasukan unsur kearifan lokal. 

 


