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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Eeg 

1.1. Latar Belakang 

1.1.1. Gagasan Awal 

Batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang 

kini mulai dipandang dunia, terlebih dengan adanya penetapan 

batik sebagai world heritage oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009. 

Batik yang dulunya hanya berfungsi sebagai bahan utama dalam 

pembuatan sandang sehari-hari dan terkesan kuno, kini 

berkembang dan beralih fungsi menjadi tren di dunia fashion antar 

lintas negara. Hal ini menjadi daya tarik dari masyarakat luas untuk 

membeli batik, baik itu warga negara Indonesia maupun warga 

negara asing. Salah satu batik yang menjadi daya tarik pasar yaitu 

batik khas Lasem. 

Batik Lasem berasal dari Kecamatan Lasem, Kabupaten 

Rembang. Batik ini identik dengan perpaduan corak budaya pesisir 

Laut Jawa dengan budaya Tionghoa. Pada tahun 2015, pemerintah 

Kabupaten Rembang resmi menetapkan adanya kampung wisata 

Batik Lasem sebagai salah satu destinasi wisata budaya di Lasem. 

Tentunya hal ini menjadi sebuah awal dari proses perkembangan 

eksistensi batik Lasem.  
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Demi meningkatkan jumlah produksi dari batik Lasem untuk 

memenuhi permintaan pasar domestik maupun luar negeri, 

Pemerintah Kabupaten Rembang berupaya meningkatkan kualitas 

SDM para pengrajin batik Lasem dengan memberikan program 

pembelajaran kepada masyarakat Lasem ke Pekalongan yang juga 

merupakan salah satu pusat batik. Namun, hal ini mengakibatkan 

mulai hilangnya ciri khas asli motif batik Lasem karena tercampur 

dengan motif-motif dari daerah lain dan menyebabkan motif batik 

Lasem tidak dapat berkembang. Pada tahun 2016, diperkirakan 

pengrajin batik Lasem mencapai kurang lebih 80 orang, tetapi 

hanya terdapat 2 pengrajin saja yang memproduksi batik Lasem 

dengan motif dan teknik pembatikan asli khas Lasem.  

Adanya permasalahan akan motif batik asli khas Lasem 

yang kini mulai ditinggalkan dan kurang berkembang, mendorong 

penulis untuk memilki ide dalam perencanaan dan perancangan 

bangunan Pusat Pengembangan Batik Lasem. Bangunan ini dapat 

berfungsi sebagai sarana pelatihan, produksi, dan pengembangan 

Batik Lasem. Selain itu, bangunan ini juga dapat difungsikan 

sebagai fasilitas perbelanjaan batik Lasem dan menjadi pendukung 

pariwisata di wilayah Lasem. Dengan adanya bangunan Pusat 

Pengembangan Batik Lasem ini akan menjadi upaya dalam 

mempertahankan keaslian motif batik Lasem melalui program 

pelatihan yang ada. Selain itu, adanya fasilitas perbelanjaan batik 
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Lasem dapat memberikan kenyamanan wisatawan dalam 

berbelanja dengan nyaman serta menyediakan fasilitas pemasaran 

bagi para UMKM pengrajin batik lokal di Lasem.  

Strategi yang diambil dalam merancang desain bangunan 

Pusat Pengembangan Batik merupakan perancangan baru 

bangunan tunggal yang bersifat kompleks. Bangunan Pusat 

Pengembangan Batik dapat menjadi penyedia sarana edukasi 

mengenai motif dan proses pembuatan batik khas Lasem.   

 

1.1.2. Alasan Pemilihan Judul 

1.1.2.1. Ketertarikan (interest) 

• Adanya peralihan fungsi dari kain batik yang semula 

merupakan bahan utama dalam kebutuhan sandang sehari-

hari yang dianggap kuno, seiring dengan perkembangan 

jaman, batik berubah menjadi salah satu tren dari dunia 

fashion. 

• Adanya keinginan untuk mempertahankan dan 

mengembangkan motif dari batik Lasem  

• Adanya upaya mendukung pariwisata wilayah Lasem, 

sebagai sarana wisata bagi wisatawan domestik dan 

mancanegara yang berkunjung ke Lasem. 
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1.1.2.2. Kepentingan (urgency) 

Lasem berlokasi di wilayah utara pantai pulau Jawa Tengah, 

Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Lasem merupakan daerah 

penghasil batik dengan corak pesisir khas Lasem yang telah ada 

sejak zaman dahulu. Seiring dengan perkembangan dari batik 

Indonesia yang makin dikenal masyarakat luas, adanya upaya dari 

pemerintah Kabupaten Rembang untuk meningkatkan produksi dari 

batik Lasem untuk memenuhi kebutuhan pasar. Namun, batik yang 

memiliki motif asli khas Lasem kini mulai ditinggalkan dan 

tercampur dengan motif batik daerah lain, hal ini menyebabkan 

batik khas Lasem tidak dapat berkembang. Demi mempertahankan 

dan mengembangkan motif batik Lasem diperlukan adanya wadah 

untuk adanya sarana pengembangan dan pemberian edukasi 

mengenai batik Lasem. 

1.1.2.3. Kebutuhan (need) 

Lasem saat ini memiliki batik khas Lasem yang mulai dikenal 

masyarakat. Hal ini ditandai dengan pemerintah daerah Rembang 

yang meresmikan desa wisata Kampung Batik Lasem pada tahun 

2015. Namun, saat ini belum adanya bangunan ikonik yang 

menjadi pendukung daya tarik wisata Kampung Batik Lasem. 

Adanya bangunan Pusat Pengembangan Batik nantinya akan 

menjadi sebuah bangunan ikonik yang dapat menjadi daya tarik 

wisata Lasem. 
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1.1.2.4. Keterkaitan (relevancy) 

Batik khas Lasem yang diproduksi mayoritas berasal dari 

desa Babagan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Adanya 

peningkatan minat batik lasem di pasaran mendorong pemerintah 

daerah Rembang untuk meresmikan adanya desa wisata batik 

Lasem. Namun, hal ini tidak sejalan dengan upaya 

mempertahankan keaslian dari batik asli khas Lasem yang kini 

semakin ditinggalkan dan kurang berkembang. Pada perencanaan 

bangunan Pusat Pengembangan Batik akan menjadi sarana 

pengembangan, pembelajaran dan produksi dari batik asli khas 

Lasem. 

 

1.2. Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

1.2.1. Tujuan  

Dengan adanya Pusat Pengembangan Batik Lasem 

bertujuan sebagai berikut : 

• Pusat Pengembangan Batik Lasem menjadi sebuah sarana 

wisata di Lasem sekaligus sebagai sebuah sarana edukasi 

batik. 

• Mengembangkan dan melestarikan batik asli Lasem yang 

memiliki motif ciri khas Lasem yang kurang berkembang dan 

kini telah semakin dilupakan masyarakat. 
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• Menciptakan bangunan ikonik sebagai daya tarik pariwisata 

Lasem. 

• Penyedia fasilitas lahan bisnis bagi para UMKM pengrajin 

batik Lasem. 

 

1.2.2. Sasaran 

• Mengkaji pengolahan massa dan fasad bangunan untuk 

menciptakan bangunan yang ikonik di Lasem. 

• Mengkaji pola – pola kegiatan pelaku pada bangunan Pusat 

Pengembangan Batik Lasem sesuai dengan kebutuhan 

pelaku masing-masing. 

• Mengkaji penataan dan sirkulasi ruang luar untuk 

menciptakan landscape yang indah, sekaligus sebagai area 

outdoor yang rekreatif. 

 

1.3. Lingkup Pembahasan 

Pusat Pengembangan Batik Lasem merupakan proyek 

perencanaan bangunan baru bersifat kompleks bangunan. Fungsi 

utama dari Pusat Pengembangan Batik Lasem ini adalah untuk 

mengembangkan dan melestarikan batik asli khas Lasem yang kini 

mulai ditinggalkan, sekaligus sebagai sarana wisata di Lasem. 

Fasilitas utama pada Pusat Pengembangan Batik Lasem yaitu 



7 
 

ruang pengembangan batik, ruang produksi dan pelatihan batik,  

serta ruang serbaguna. 

Pada ruang pengembangan batik digunakan sebagai 

fasilitas riset pengembangan motif batik Lasem. Pada ruang 

produksi dan pelatihan batik difungsikan sebagai ruang produksi 

sekaligus ruang pelatihan praktik pembuatan batik, mulai dari 

proses pembatikan hingga pewarnaan dan menjadi kain batik. 

Pada ruang serbaguna digunakan untuk kegiatan seminar 

mengenai batik. Pusat Pengembangan Batik juga memiliki fasilitas 

pendukung berupa galeri, pusat perbelanjaan, dan area kuliner 

 

1.4. Metoda Pembahasan 

1.4.1. Metoda Pengumpulan Data 

Pada proyek Pusat Pengembangan Batik Lasem dibagi 

menjadi 2 metoda pengumpulan data sebgaai berikut : 

1.4.1.1. Data Primer 

• Studi banding bangunan sejenis 

Melakukan studi banding terhadap beberapa bangunan yang 

memiliki fungsi menyerupai atau sama dengan Pusat 

Pengembangan Batik. Fungsi dari adanya studi banding ini untuk 

mengetahui permasalahan-permasalahan dan kebutuhan ruang 

dalam perencanaan Pusat Pengembangan Batik Lasem. 
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• Wawancara pelaku kegiatan 

Mengumpulkan data informasi dengan melakukan 

wawancara dengan pelaku kegiatan. Narasumber yang dituju 

adalah orang yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung 

dalam kegiatan di Pusat Pengembangan Batik Lasem. Tujuan dari 

wawancara ini untuk menganalisa pola perilaku, siklus kegiatan, 

dan kebutuhan ruang yang diperlukan oleh user. 

1.4.1.2. Data Sekunder 

• Studi literatur 

Pengumpulan data sekunder melalui studi literatur buku, dan 

beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan produksi batik. 

• Internet 

Melakukan pencarian data-data mengenai peta administratif, 

luas wilayah, batas-batas daerah, studi preseden, dan regulasi-

regulasi wilayah yang akan menjadi lokasi perencanaan proyek. 

 

1.4.2. Metoda Penyusunan dan Analisis 

Pada metoda penyusunan dan analisis menggunakan 

metoda deduktif dan induktif. Pada metoda deduktif menggunakan 

literatur  sebagai acuan informasi mengenai batik Lasem dan studi 

bangunan sejenis sebagai referensi perencanaan bangunan. 

Kemudian dari teori dan studi referensi yang telah didapat, 2 hal ini 

dikomparasikan untuk mencari permasalahan yang timbul dari 
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perencanaan Pusat Pengembangan Batik Lasem untuk kemudian 

selanjutnya dapat dianalis. 

 

1.4.3. Metoda Pemrograman 

Pada tahap pemrograman ini melakukan analisis terhadap 

data yang diperoleh dan mengambil kesimpulan/sintesa sebagai 

landasan teori pemrograman perencanaan Pusat Pengembangan 

Batik Lasem. 

 

1.4.4. Metoda Perancangan Arsitektur 

Pada perancangan arsitektur meliputi 4 tahapan sebagai berikut : 

• Concept Design (Konsep Perancangan) 

Merencanakan tema dan konsep desain bangunan 

dengan mempertimbangkan adanya kesesuaian dan 

keserasian dengan lingkungan bangunan sekitar. 

• Schematic Design (Perancangan Skematik) 

Adanya perwujudan dari sketsa-sketsa desain ke 

dalam site lokasi perencanaan, bentuk dan layout dalam site 

yang direncanakan. Selain itu adanya penataan dari massa 

bangunan, orientasi, struktur dan utilitas bangunan terhadap 

site lokasi. 
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• Design Development (Pengembangan Rancangan) 

Mewujudkan rancangan skematik dalam skala yang 

lebih jelas dan mendetail dengan penggunaan program 

software AutoCAD. Pengembangan desain diaplikasikan 

menjadi sebuah gambar berskala dengan gambar-gambar 

mendetail mengenai struktur yang digunakan, konstruksi 

khusus dan sebagainya. 

• Design Presentation (presentasi desain) 

Pada tahap ini merupakan tahapan pemaparan hasil 

desain yang telah dibuat. Pada tahapan ini akan muncul 

kritikan dan masukan dari hasil desain yang telah dibuat 

untuk kemudian dapat dilakukan pembaharuan dan 

pembenahan dalam desain untuk menciptakan hasil desain 

yang baik. 

 

1.5. Sistematika Pembahasan 

BAB I. PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi pendahuluan Landasan Teori dan 

Program Pusat Pengembangan Batik Lasem yang membahas 

mengenai latar belakang, tujuan dan sasaran pembahasan, lingkup 

pembahasan, metoda pembahasan, dan sistematika pembahasan. 
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BAB II. TINJAUAN PROYEK 

Pada bab ini membahas tinjauan umum dan tinjauan khusus 

dari Pusat Pengembangan Batik Lasem yang meliputi gambaran 

umum, latar belakang, sasaran yang akan dicapai, tinjauan 

terminologi, kegiatan, spesifikasi & persyaratan desain. Selain itu 

pada bab ini juga membahas kesimpulan, batasan, dan anggapan. 

 

 

BAB III. ANALISA PENDEKATAN ARSITEKTUR 

Pada bab ini berisi tentang analisa pendekatan kawasan, 

analisa pendekatan arsitektur, dan analisa pendekatan sistem 

bangunan. 

BAB IV. PROGRAM ARSITEKTUR 

Pada bab ini berisi tentang konsep program, tujuan 

perancangan, faktor penentu perancangan, faktor persyaratan 

perancangan dan program arsitektur. 

 BAB V. KAJIAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang kajian teori penekanan/tema 

desain dan kajian teori permasalahan dominan yang diuraikan 

secara interpretasi dan elaborasi 
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DAFTAR PUSTAKA 

Berisi tentang sumber-sumber literatur dari buku, jurnal, 

maupun situs web yang digunakan dalam penyusunan Landasan 

Teori & Program Pusat Pengembangan Batik Lasem. 

LAMPIRAN 

Berisi tentang berbagai hal mengenai proyek Pusat 

Pengembangan Batik Lasem sebagai kelengkapan data 

penyusunan Landasan Teori & Program. 
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