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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.1.1 Gagasan Awal 

Batik merupakan salah satu budaya asli Indonesia yang sangat 

terkenal. Hampir semua warga Indonesia tau apa itu batik. Bahkan warga 

asing pun tidak sedikit yang tau apa itu batik. Saat ini Batik menjadi 

bagian penting bagi bangsa Indonesia di dunia internasional, sebagai 

karya anak bangsa di bidang budaya. Pada Saatini Batik juga telah diakui 

oleh organisasi internasional yaitu UNESCO sebagai warisan budaya 

Indonesia pada tanggal 2 Oktober 2009. 

Sebagai barang seni yang bernilai budaya, Batik perlu untuk kita 

lestarikan dan lindungi, dan juga sebagai barang industri kain Batik perlu 

ditingkatkan produksinya, ragam motif, kualitas promosi dan pemasaranya. 

Di Indonesia, perkembangan Batik cukup besar peminat dan pengrajin 

Batik. Di setiap daerahpun sudah memiliki banyak pengrajin dengan motif 

yang berfarian dan ciiri khas yang bermacam – macam dari tiap daerah 

asalnya. Salah satu corak Batik yang Cukup terkenal adalah Batik khas 

Semarangan. Batik Semarangan sendiri pada awalnya sudah ada sejak 

sebelum kemerdekaan Indonesia, masyarakat banyak yang menggunakan 

kain Batik sebagai pakaian sehari – hari, ditambah lagi ketika terjadi krisis 

bahan pakaian, kain Batik menjadi semakin berjaya. Namun Batik 
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Semarangan sempat hilang ketika sentra – sentra Batik di Kota Semarang 

dihancurkan oleh tentara Jepang, hanya ada satu pengrajin yang masih 

bertahan dan menjualkan kain produksinya hingga tahun 1970. Pada 

tahun 2005, pemerintah Kota Semarang menghidupkan kembali Batik 

khas Semarangan dengan memperbaiki kampung batik semarang dan 

mempromosikanya. Saat ini Batik Semarangan sudah cukup berkembang, 

terdapat beberapa pengrajin yang memproduksi Batik dengan corak 

Semarangan, motif yang adapun sudah berkembang hingga kurang lebih 

600 jenis motif Batik. Namun, perkembangan Batik corak Semarangan 

tidak diikuti dengan fasilitas produksi dan pemasaran yang memadai. 

Untuk itu dengan adanya Pusat Penrajin dan Pengembangan Batik ini 

diharapkan dapat menjadi daya tarik masyarakat untuk membuat dan 

melestarikan Batik khas Semarangan ini. 

Bangunan Pusat pengrajin batik ini sendiri berfungsi untuk 

mempromosikan, melestarikan dan mengembangkan Batik dengan corak 

Semarangan. Pada fasilitas ini nantinya akan terdapat toko yang 

menjualkan kain dan pakaian Batik khususnya batik khas Semarangan. 

Selain itu, pelatihan, pemroduksian dan pengembangan corak kain Batik 

khas Semarangan juga ada pada bangunan ini, serta fasilitas pendukung 

lainya sehingga masyarakat dapat berinteraksi dan belajar secara 

langsung mengenai kain Batik dengan corak Semarangan ini. Dengan 

teknologi dan sistem bangunan yang modern dan desain yang 

menunjukan kebudayaan sekitar yang telah ada, bangunan ini diharapkan 
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akan memberikan kontribusi positif bagi pemasaran dan pelestarian kain 

Batik dengan corak khas Semarangan. 

 

1.1.2 Alasan Pemilihan Judul 

Ketertarikan ( Interest ) 

Saat ini batik menjadi bagian penting bagi bangsa Indonesia di 

dunia fashion Internasional, sebagai karya anak bangsa di bidang budaya. 

Banyak masyarakat dari dalam maupun luar negri yang tertarik dengan 

kerajinan Batik Indonesia. Hasil kerajinan batik mulai banyak muncul di 

ajang kompetisi besar di luar negri, sehingga lebih banyak lagi masyarakat 

luar negri yang mengetahui maupun tertarik dengan kain Batik. Dengan 

begitu bisa dibilang, hasil karya pengrajin Batik Indonesia memiliki 

peminat yang sangat banyak hingga ke luar negri. Batik juga sudah 

menjadi tren fashion di kalangan masyarakat baik dari kalangan anak – 

anak hingga dewasa. 

Kepentingan ( Urgency ) 

Meski Batik memiliki jumlah peminat yang banyak, tidak banyak 

orang yang tau atau tertarik dengan Batik khas Semarang. Batik khas 

Semarang saat ini tidak berjaya seperti dahulu pada jaman penjajahan 

Belanda yang memiliki banyak peminat dan memiliki banyak sentra – 

sentra batik. Saati ini, Batik Semarang belum lama di bangkitkan kembali, 

masih belum banyak tempat – tampet pengrajin Batik yang cukup besar 
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dan tempat masyarakat baru untuk belajar tentang Batik khas Semarang. 

Bagaimana nasib batik semarangan 20 tahun yang akan datang ? banyak 

generasi muda yang mlulai mengikuti budaya orang luar mulai dari gaya 

hidup hingga gaya berpakaianya. Meskipun perkembangan batik corak 

Semarangan ini mulai banyak. Namun perkembanganya tidak merata, 

masih banyak orang yang tidak tau mengenai Batik corak Semarangan. 

Untuk itu dengan dibuatnya proyek ini, diharapkan dapat menambah hasil 

karya Batik dengan corak khas kota Semarang juga mengedukasi 

masyarakat tentang Batik Semarang serta mengembangkan coraknya lagi 

sehingga lebih dapat menarik banyak peminat. 

Kebutuhan ( Need ) 

Pusat penrajin dan pengembangan batik ini dibuat dengan 

kebutuhan akan fasilitas untuk mempromosikan Batik Semarangan yang 

cukup besar dan juga dapat melestarikan budaya batik itu sendiri. Selain 

itu juga untuk memperkenalkan Batik corak Semarangan kepada seluruh 

masyarakat Indonesia dan dunia. Fasilitas ini juga dapat menambag 

tempat peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Sehingga bangunan Pusat 

Pengrajin dan Pengembangan Batik ini diperlukan. 

Keterkaitan ( relevancy ) 

Dengan adanya perkembangan dan usaha untuk mempromosikan 

batik dengan corak Semarangan maka diperlukan sebuah wadah yang 

dapat menampung berbagai kegiatan yang berfarian dari pemrodukisan, 
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pengembangan corak, penjualan promosi dan pelatiahan Batik corak 

Semarangan maka dibuatlah fasilitas Pusat Pengrajin dan Pengembangan 

Batik ini. 

 

1.2 Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

1.2.1 Tujuan 

 Memahami data – data yang diperlukan untuk perancangan projek. 

 Memahami kebutuhan projek Pusat Pengrajin dan Pengembangan 

Batik. 

 Membuat suatu wadah untuk memberikan edukasi tentang budaya 

Batik khususnya dengan corak khas Semarangan kepada 

masyarakat indonesia dari promosi, produksi, penelitian, pelatihan 

hingga penjualan Batik corak Semarangan. 

 Membuat fasilitas untuk para pengrajin Batik untuk dapat 

menciptakan dan mengembangkan Batik corak Semarangan. 

 Mendukung perkembangan dari Batik nusantara khususnya dengan 

corak Semarangan dan juga meningkatkan daya beli masyarakat 

akan Batik corak Semarangan. 

 Memanfaatkan potensi alam sekitar sebagai alternatif ruang publik 

masyarakat semarang 

1.2.2 Sasaran 

Sasaran proyek ini yaitu menghasilkan wadah bagi pengrajin Batik 

di Kota Semarang khususnya pengrajin di Kampung Batik Semarang 
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untuk berkarya dan memberikan edukasi kepada masyarakat yang tertarik 

dengan budaya Batik corak Semarangan dengan suasana yang nyaman 

dan menyenangkan. 

1.3 Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan dari projek Pusat Pengrajin dan 

Pengembangan Batik ini yaitu di bidang pemroduksian dan pemasaran 

Batik corak Semarangan, serta edukasi mengenai Batik corak 

Semarangan. Selain itu projek ini juga berfungsi untuk menumbuhkan 

minat masyarakat akan Budaya Batik, khususnya Batik dengan corak 

Semarangan. Projek ini adalah perencanaan dan perancangan bangunan 

baru dengan fasilitas serta sarana yang cukup lengkap untuk mendukung 

kegiatan promosi dan produksi Batik Semarangan. Dengan menyesuaikan 

bentuk dan tatanan massa bangunan sesuai dengan kebudayaan serta 

nilai – nilai sekitar agar memberikan kesan yang positif bagi masyarakat 

yang berkunjung ke Pusat Pengrajin dan Pengembangan Batik 

Semarangan ini. 

1.4 Metode Pembahasan 

1.4.1 Metode Pengumpulan Data 

Untuk metode pengumpulan data, terdapat dua metode yang 

digunakan yaitu pengumpulan data primer dan pengumpulan data 

sekunder 
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 Metode Pengumpulan Data Primer 

Metode pengumpulan data primer adalah metode 

pengumpulan data secara langsung yang diperoleh dari 

pihak pertama atau langsung dengan narasumber. 

o Studi Observasi 

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi 

observasi langsung di lapangan atau survey pada 

proyek sejenis seperti bangunan sentra batik lainya 

yang ada di Jawa Tengah serta pengumpulan data 

yang berkaitan dengan tapak yang akan dipilih 

dengan memperhatikan kesesuaian aspek yang 

berkaitan dengan projek. Dari hasil observasi akan 

mendapatkan data – data berupa foto dan informasi 

yang berkaitan dengan projek. 

o Wawancara 

Pengumpulan data wawancara dilakukan dengan 

melakukan sesi tanya jawab langsung dengan 

narasumber yang ada dilokasi survey untuk 

mendapatkan informasi yang berkaitan dengan projek. 

 Metode Pengumpulan Data Sekunder 

Metode pengumpulan data sekunder ini adalah 

metode pengumpulan data yang didapat secara tidak 

langsung atau didapat melalui perantara. Pengumpulan data 
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sekunder boleh melalui studi literatur/buku, jurnal-jurnal dan 

media internet mengenai teori – teori yang berhubungan 

dengan obyek studi projek yang sejenis. 

1.4.2 Metode Penyusunan dan Analisa 

 Metode Induktif 

Metode induktif yaitu menggunakan data primer hasil dari 

observasi langsung ke lokasi proyek ataupun melalui 

wawancara. 

 Metode Deduktif 

Metode deduktif yaitu menggunakan data sekunder dari 

literatur yang berkaitan dengan projek pusat pengrajin dan 

pengembangan batik. 

Setelah data terkumpul, kemudian melakukan analisa dari 

kajian teori yang sesuai dan kemudian di analisan dan mencari 

pemecahan masalah dari masalah yang ada. 

1.4.3 Metode Pemrograman 

 Metode yang digunakan dalam pemrograman adalah : 

 Tahap Analisa 

o Melakukan analisa pendekatan arsitektural projek 

Pusat Pengrajin dan Pengembangan Batik di Kota 

Semarang seperti pelaku, aktivitas, kebutuhan ruang 
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dan besarang ruang serta persyaratan ruang yang 

berkaitan. 

o Melakukan analisa beberapa alternatif pendekatan 

sistem bangunan projek Pusat Pengrajin dan 

Pengembangan Batik di Kota Semarang dari struktur 

bangunan, sirkulasi, fisika bangunan, utilitas, 

keamanan, dan proteksi kebakaran. 

o Melakukan analisa kondisi lingkungan makro dan 

mikro. 

 Tahap Sintesa 

o Menentukan zoning tata ruang luar dan dalam 

bangunan berdasarkan dari hubungan ruang dan 

hirarki ruang. 

o Menentukan sistem bangunan seperti struktur, 

sirkulasi, fisika bangunan utilitas dan keamanan yang 

akan di gunakan pada projek. 

o Menentukan penekanan desain yang digunakan dan 

tapak yang terpilih. 

1.4.4 Metode Perancangan Arsitektur 

 Metoda perancangan arsitektur membahas metoda perancangan 

yang meliputi konsep, rancangan skematik, pengembangan rancangan, 

pembuatan detail dan juga mempresentasikan karya untuk diuji 

kelayakanya. 
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1.4.5 Alur Pikir Pembahasan 

Dalam menyusun landasan teori untuk Pusat Pengrajin 

danPengembangan Batik di Kota Semarang terdapat kerangka pemikiran 

yang dapat dilihat pada diagram 1.1. 
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Pusat Pengrajin dan Pengembangan 

Batik di Kota Semarang 

Diagram 1.1 Alur Pikir Pembahasan 

Sumber : Analisis Penulis, 2018 
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1.5 Sistematika Pembahasan 

 Sistematika pembahasan dalam landasan teori dan pemrograman 

adalah : 

1.5.1 BAB I PENDAHULUAN 

 Berisi mengenai latar belakang projek Pusat Pengrajin dan 

Pengembangan Batik di Kota Semarang, tujuan dan sasaran pembahasan, 

lingkup pembahasan, metode pembahasan dan sistematika pembahasan. 

1.5.2 BAB II TINJAUAN PROJEK 

 Berisi mengenai tinjauan umum, tinjauan khusus dari projek, 

kesimpulan, batasan dan anggapan. Tinjauan umum adalah deskripsi 

umum dari Pusat Pengrajin dan Pengembangan Batik di Kota Semarang, 

pengantar kepada permasalahan dan memberi wawasan tentang kasus 

projek yang berifat makro, tinjauan khusus adalah deskriptif analisis 

tentang kasus projek baik secara induktif dan secara deduktif. 

1.5.3 BAB III ANALISIS PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

 Berisi mengenai pendekatan arsitektur, analisa sistem bangunan 

( studi sistem struktur dan enclosure, studi utilitas dan pemanfaatan 

teknologi ) serta analisa konteks  lingkungan yang berhubungan dengan 

projek Pusat Pengrajin dan Pengembangan Batik di Kota Semarang. 



12 
 

1.5.4 BAB IV PROGRAM ARSITEKTURAL 

 Berisi mengenai konsep program, tujuan dari perancangan, faktor 

penentu perancangan, faktor persyaratan perancangan dan program 

arsitektur. 

1.5.5 BAB V KAJIAN TEORI 

 Berisi mengenai kajian teori dari penekanan desain dan kajian teori 

permasalahan dominan yang terdiri dari uraian interpretasi dan elaborasi 

teori penekanan desain studi preseden dan kemungkinan penerapan teori 

penekanan desain. 

1.5.6 DAFTAR PUSTAKA 

 Berisi daftar kepustakaan yang telah digunakan sebagai sumber 

dari studi literatur. Kepustakaan bersumber dari buku, karya tulis, jurnal, 

peraturan pemerinta dan dari media internet. 

1.5.7 LAMPIRAN 

 Berisi data – data yang berupa gambar, tabel, dan lain – lain yang 

berhubungan dengan isi landasan teori dan pemrograman Pusat 

Pengrajin dan Pengembangan Batik di Kota Semarang. 

  


