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ABSTRAKSI

Batik merupakan warisan budaya bangsa Indonesia yang bernilai seni tinggi. Dari
dulu sampai sekarang budaya batik dapat bertahan meski pernah mengalami masa–masa
sulit. Namun seiring dengan perkembangan zaman, meskipun mulai booming dipasaran tapi
hanya sedikit dari generasi muda yang mengenal budaya batik secara mendalam.
Sedangkan generasi tua yang paham tentang kebudayaan batik semakin sedikit. Hal ini
dikhawatirkan budaya batik hanya tinggal menjadi kain bermotif batik, tanpa mengenal nilai–
nilai budaya yang terkandung di dalamnya.

Surakarta sebagai salah satu kota budaya di Indonesia menyimpan potensi yang
cukup memadai dalam hal budaya batik. Kota ini memiliki corak batik khas yang berbeda
dengan kota-kota lain. Ditunjang dengan perkembangan kota ini yang semakin maju, batik
khas Surakarta dianggap memiliki potensi besar untuk dikembangkan sekaligus dilestarikan.

Berawal dari hal tersebut maka dibutuhkan suatu wadah yang dapat memayungi
kerajinan seni batik, agar tetap berkembang dan terus lestari. Dengan demikian, batik
diharapkan dapat menjadi warisan budaya yang tetap dapat dinikmati hingga anak cucu,
sekaligus menjadi kebanggaan bangsa. Wadah yang dimaksud adalah museum yang
menjadi sarana edukasi, konservasi, sekaligus pendidikan. Pengembangan fungsi-fungsi
tersebut dalam satu kawasan diharapkan mampu menjadikan museum sebagai media yang
mampu menjawab permasalahan tentang upaya pelestarian budaya batik.

Kata Kunci : Batik, Budaya, Pelestarian, Surakarta
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ABSTRACT

Batik is an Indonesian national heritage of high artistic value. Past and present,
culture of batik can survive despite never having tough times. But along with the times,
although it began to “boom” in the market, but only a few of the younger generation who
know batik culture as a whole. While the older generation who know about the culture of
batik waned. It is feared to be the only know cultural batik as batik cloth, without knowing the
cultural values contained in it.

Surakarta as one of the cultural city in Indonesia holds the potential that is sufficient
in terms of culture of batik. The city has a distinctly different style batik with other cities.
Supported by the development of this city are more advanced, unique batik Surakarta is
considered to have great potential to be developed as well conserved.

Starting from these conditions, the need for a container that can be suport the art of
batik craft, in order to remain sustainable and continue to grow. Thus, the batik is expected
to be a cultural heritage that can still be enjoyed by next generation, as well as a proud
nation. Container in question is a museum that became the means of education,
conservation, education as well. The development of these functions in one region is
expected to make the museum as a medium that address issues of batik’s cultural
preservation.

Key words : Batik, Culture, Preservation, Surakarta
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BAB I

PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN JUDUL

Solo Batik Center ( Pusat Batik Solo) merupakan suatu wadah yang

berfungsi untuk menampung kegiatan pengelolaan, informasi, penelitian,

rekreasi, dan peragaan dalam rangka pelestarian/konservasi budaya batik di

Kota Surakarta.

Solo Batik Center merupakan fasilitas umum yang dapat dinikmati oleh

pecinta batik, yang meliputi pengrajin, pelajar / mahasiswa, pedagang, peneliti,

maupun masyarakat umum lainnya. Dengan demikian kebudayaan batik akan

terus lestari dan dikenal oleh masyarakat luas.

B. LATAR BELAKANG

Batik Sebagai Warisan Budaya Dunia Asli Indonesia1

Batik merupakan warisan nenek moyang Indonesia yang sampai

saat ini masih ada dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Saat

ini batik tidak hanya popular di Indonesia saja, tetapi sudah dapat dijumpai

di negara-negara lain di dunia seperti Malaysia, Thailand, India bahkan di

Afrika. Meskipun demikian batik yang berasal dari Indonesia lebih terkenal

dibandingkan batik dari negara lain.

Lembaga PBB yang membawahi masalah kebudayaan, UNESCO,

telah menyetujui batik sebagai warisan budaya tak benda yang dihasilkan

oleh Indonesia. Peresmian batik sebagai warisan budaya tak benda dari

UNESCO diselenggarakan dalan suatu rangkaian acara pada 28

September 2009 hingga 2 Oktober 2009 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

UNESCO menilai batik sebagai ikon budaya bangsa yang memiliki

keunikan serta simbol dan filosofi yang mendalam mencakup siklus
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kehidupan manusia. Bahkan batik bukan hanya dianggap sebagai budaya

asli Indonesia, tetapi juga diakui sebagai satu representasi dari budaya tak

benda dari kemanusiaan. Sebagai kain tradisional, batik kaya akan nilai

budaya sebagai kerajinan tradisional yang diwarisi secara turun temurun.

Minimnya Regenerasi Pengrajin Batik2

Meski pertumbuhan industri kerajinan batik menunjukkan tren

meningkat, tetapi pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian

masih menemui beberapa kendala untuk memacu pertumbuhan industri di

sektor tersebut. Saat ini generasi pembatik usia muda masih sangat

terbatas dan akan memungkinkan tidak adanya regenerasi nantinya kalau

tetap seperti ini. Kendala lain, belum adanya perbaikan sistem dan teknik

produksi yang baik dalam industri ini.

Trend Batik Terus Berkembang

Trend batik kini ini telah kembali mendapat tempat dihati masyarakat

Indonesia. Saat ini busana batik tidak hanya digunakan pada kesempatan

acara-acara resmi saja. Dari remaja, anak-anak, hingga orang tua kini

mulai menggemari pakaian bermotif batik karena sebetulnya batik tak

akan lekang oleh masa dan mode, apalagi batik adalah ciri khas budaya

bangsa kita yang telah dikenal di seluruh dunia.

Bahkan beberapa produsen batik telah menghadirkan busana

dengan batik kontemporer dengan corak yang lebih beragam serta model

busana yang lebih bervariasi, walaupun masih tetap mengacu pada

pakem yang telah ada. Hal ini membuatnya dapat digunakan dalam

berbagai acara di berbagai kesempatan, seperti acara pesta, acara santai,

bahkan untuk busana kantor.
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Motif Batik selain sesuai digunakan sebagai busana, kita dapat juga

mengkreasikannya menjadi bentuk perlengkapan aksesoris fashion

lainnya. Seperti tas, dompet, selendang, bahkan dapat dikreasikan juga

untuk menghias interior rumah

Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan berupa

pemakaian busana batik sebagai salah satu seragam pegawai negeri dan

pelajar. Sehingga batik semakin membudaya di masyarakat.

Kebangkitan Citra Batik di Surakarta3

Beberapa tahun terakhir ini, bisa jadi merupakan bangkitnya kembali

citra batik di Indonesia. Setelah sekian lama mengalami penurunan, saat

ini industri batik mulai tumbuh dan bangkit kembali. Batik mulai

berkembang, tidak ketinggalan di Surakarta, sebagai salah satu kota yang

melahirkan tradisi batik yang terkenal dengan sebutan Batik Solo yang

berawal dari Kraton Surakarta, kemudian mulai menyebar ke segala

lapisan masyarakat.

Dalam perjalanan kulturalnya, Batik Solo menjadi salah satu akar

pertumbuhan tradisi batik nusantara. Pemerintah daerah kota Surakarta

memiliki perhatian yang sangat besar terhadap keberadaan Batik sebagai

salah satu aset budaya yang perlu terus dilestarikan. Untuk

mengakselerasi pertumbuhan dan citra Kota Solo sebagai Kota Batik di

tingkat nasional maupun internasional

Prospek Batik di Surakarta4

Batik sebagai pusaka budaya yang berprospek besar terhadap Kota

Surakarta harus dilestarikan seiring dengan pembangunan yang ada.

Pelestarian supaya tidak mengalami kepunahan dan seiring dengan

perkembangan kearah modernisasi tanpa lepas dari sisi tradisional. Usaha
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pelestarian diwujudkan dengan rekreasi/ pariwisata dengan

mengandalkan potensi sosio-kultural, kebudayaan rakyat akan batik

dengan pengelolaan tempat pemasarannya sebagai tempat rekreasi/

wisata budaya.

Menurut Strategi Kebijaksanaan Daerah PJP II Pelita VI Surakarta,

batik merupakan salah satu industri yang akan dikembangkan menjadi

industri penunjang perluasan pemasaran dan promosi kepariwisataan

daerah. Selain kebijaksanaan diatas dalam Rencana Induk

Pengembangan Kepariwisataan Kota Surakarta disebutkan bahwa salah

satu penentu luas pasaran kepariwisataan adalah “product” yaitu bentuk

fisik obyek wisata serta berbagai macam barang-barang lain yang berupa

cinderamata/ souvenir lebih ditekankan pada seni kerajinan rakyat di

Surakarta, terutama seni kerajinan batik.

Batik Sebagai Salah Satu Ikon Kota5

Industri Batik merupakan salah satu komoditi unggulan di Kota

Surakarta. Batik telah lama menyatu pada keseharian hidup masyarakat

Kota Surakarta sejak jaman dahulu hingga sekarang. Sebagai Kota

Budaya di mana terdapat dua pusat kebudayaan yakni Kraton Kasunanan

dan Kraton Mangkunegaran yang mengawal keberlangsungan

kebudayaan Jawa,

Kota Surakarta tetap menjadi pusat industri batik di Jawa Tengah.

Beberapa sentra batik di daerah Laweyan, Pasar Kliwon, dan Kauman

menjadi bukti bahwa industri ini semakin hari semakin eksis. Sentra-sentra

industri batik ini yang menjadi salah satu pendukung keberadaan pasar

Klewer sebagai pusat perdagangan pakaian di Jawa Tengah bagian

selatan. Selain itu, daerah-daerah penghasil industri batik yang tersebar di

sekitar Surakarta seperti Sragen, Boyolali, Sukoharjo, dan Karanganyar,

dan Klaten juga membuat pertumbuhan produksi batik semakin

meningkat.
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Potensi Kota Surakarta Sebagai Urban Heritage6

Tercatat beberapa tahun terakhir ini Surakarta mengalami perubahan

ke arah kemajuan. Berdasarkan laporan IPPD (Informasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Surakarta pada tahun 2007,

mengalami peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) menjadi

Rp. 6.884.188.150.000 dari Rp. 6.394.202.990.000 tahun sebelumnya.

Laju pertumbuhan ekonomi juga meningkat menjadi 5,93%, lebih tinggi

0,41% dibanding tahun 2006 yang hanya sebesar 5,54%.

Peningkatan prosentase maupun pendapatan tersebut membawa

indikasi sebuah kemajuan yang berarti. Oleh karena itu sudah menjadi

kewajiban warga Surakarta dan sekitarnya untuk selalu mengawalnya

sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bersama.

Hal ini dimaksudkan agar segala potensi yang dimiliki kota Surakarta

menjadi usaha bersama demi kemakmuran bersama pula.

Upaya pemerintah dalan mewujudkan Surakarta sebagai kota

budaya yang bertumpu pada potensi perdagangan, jasa, pendidikan,

pariwisata, dan olah raga pun turut menunjukkan hasil yang

menggembirakan. Hal ini ditunjukkan melalui berbagai bentuk kegiatan

mulai dari festival, parade, pawai/kirab, konferensi, pagelaran yang

melibatkan warga tidak pernah meninggalkan heritage society and culture

(warisan budaya dan masyarakat)

Beragam fungsi yang dapat diwadahi kota inilah yang membuatnya

terpilih sebagai tuan rumah berbagai acara berskala internasional. Lihat

saja di tahun 2008 mulai dari Pertemuan Asosiasi Pemerintah Kota di

Indonesia (APEKSI), Solo International Etnik Musik (SIEM), sampai World

Heritage City Conference (WHCC) diselenggarakan di kota budaya ini.

Pemda Surakarta mengupayakan pelestarian peninggalan budaya

melalui revitalisasi pengelolaan beberapa kawasan khusus. Mulai taman

Balekambang, kawasan Kampoeng Batik Laweyan, revitalisasi Sriwedari,
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Benteng Vastenberg, dan penetapan kawasan Ngarsopura

Mangkunegaran sebagai night market.

Pengembangan kawasan ini bukan berarti tanpa alasan. Hal ini

dikarenakan kawasan-kawasan tersebut merupakan potensi kota Solo

yang difokuskan sebagai cagar budaya urban heritage. Sebagai bentuk

peninggalan warisan terbentuknya kota Solo dengan berbagai budayanya.

Selain dapat menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah) juga sebagai

sarana edukasi, pengembangan ketrampilan, pelatihan dan pariwisata

kawasan sejarah budaya asli. Manfaat lain dari potensi urban heritage

adalah sebagai kawasan RTH (Ruang Terbuka Hijau) yang mempunyai

fungsi keseimbangan ekologis, kawasan konservasi, ruang publik,

kawasan bebas polusi, sarana olah raga warga dan kegiatan lain.

Beberapa RTH di Solo yang merupakan urban heritage sekaligus dapat

dijadikan sebagai kawasan pariwisata antara lain monumen Banjarsari,

taman air Gilingan, taman Manahan dan taman Sekartaji disamping

Kraton Kasunanan, taman Satwa Jurug, serta Pura Mangkunegaran.

C. PERMASALAHAN

Bagaimana merumuskan konsep sebagai dasar untuk merancang Solo

Batik Center yang dapat mengekspresikan bangunan pengelolaan, informasi,

penelitian, rekreasi, dan peragaan dalam rangka pelestarian/konservasi yang

sesuai dengan konsep arsitektur metafora.

D. PERSOALAN

Bagaimana menerapkan konsep arsitektur metafora pada Solo Batik Center

yang sesuai dengan perwujudan penampilan bangunan yang menunjang

kegiatan pengelolaan, informasi, penelitian, rekreasi, dan peragaan dalam

rangka pelestarian/konservasi yang sesuai dengan konsep arsitektur metafora.
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E. TUJUAN DAN SASARAN

1 Tujuan

a. Membuat konsep perencanaan sebagai dasar untuk merancang

bangunan yang dapat menampung segala kebutuhan dan menjadi

penunjang perkembangan batik di kota Surakarta dengan konsep

arsitektur metafora.

b. Membuat konsep perancangan berupa analisa site, tampilan fisik,

struktur, utilitas dan material bangunan pusat batik yang dapat

mendukung citra arsitektur metafora.

2 Sasaran

Mendapatkan konsep perencanaan berupa :

- Konsep Pemilihan dan Pengolahan Site

- Konsep Kegiatan

- Konsep Struktur dan Skin

- Konsep Utilitas

yang sesuai dengan aktivitas Solo Batik Center.

F. LINGKUP DAN BATASAN PEMBAHASAN

1 Lingkup Pembahasan

Pembahasan diorientasikan pada hal-hal untuk menjawab permasalahan

dalam lingkup disiplin ilmu arsitektur yang sesuai dengan tujuan dan

sasaran Solo Batik Center.

2 Batasan

Pembahasan dibatasi pada pemecahan masalah arsitektural bangunan

dengan didasari pada konsep arsitektur metafora.
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G. ASUMSI

1. Perencanaan dan perancangan Solo Batik Center dilakukan dengan

dukungan dari Pemda Surakarta dan Asosisiasi Pedagang dan Juragan

Batik di kota Surakarta

2. Sumber dana pembangunan Solo Batik Center diperoleh dari Pemda

Surakarta dan bantuan dari luar negeri.

3. Kondisi tapak siap untuk dilaksanakan proyek pembangunan Solo Batik

Center.

H. METODE PEMBAHASAN

1. Tahap Pengumpulan data

Pengumpulan data didapati dari beberapa teori yang sudah ada,

wacana, isu, baik dalam bentuk tertulis maupun yang didapati secara

langsung dilapangan.

2. Tahap Analisa

Menurut penulis tahap analisa adalah salah satu proses yang menarik,

bagaimana meracik bahan mentah (yang disebut dengan tahap

pengumpulan data) menjadi desain yang siap saji (dalam hal ini adalah

perumusan konsep dan perencanaan fisik). Analisa tidak harus berjalan

secara linier, ketika proses analisa menjadi berkembang diperlukan

data baru, yang kemudian ada penambahan data baru pada tahap

pengumpulan data,  dan di analisis kembali.

3. Tahap Perumusan Konsep

Merumuskan hasil analisa yang kemudian outputnya dijadikan

pedoman dalam perencaan dan pembangunan Solo Batik Center.

I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

TAHAP I PENDAHULUAN

Mengungkapkan masalah dan persoalan dari latar belakang untuk

mendapatkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, kemudian



perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

I-9

mengklasifikasikan metode yang digunakan, metode pembahasan serta

sistematika perencanaan dan perancangan.

TAHAP II TINJAUAN KOTA SURAKARTA

Meninjau kota Surakarta sebagai lokasi yang akan dipilih untuk bangunan

pusat batik ini berdasarkan dari konsisi awal berupa sejarah, sosial budaya

masyarakat, perekonomian, serta potensi – potensi yang mendukung

perencanaan pusat batik. Serta mendeskripsikan relevansi perencanaan pusat

batik di Surakarta

TAHAP III TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka yang berkaitan dengan teori yang digunakan dalam

menyusun konsep perencanaan dan perancangan Solo Batik Center, meliputi

tinjauan umum mengenai batik berupa sejarah, proses membatik, filosofi yang

terkandung dalam batik, serta tinjauan khusus mengenai konsep arsitektur

metafora.

TAHAP IV SOLO BATIK CENTER YANG DIRENCANAKAN

Menguraikan pembahasan mengenai pusat batik yang direncanakan.

TAHAP V ANALISA PENDEKATAN KONSEP PERENCANAAN DAN

PERANCANGAN

Mengungkapkan analisa pendekatan perencanaan dan perancangan pusat

batik, mencakup analisa kegiatan, analisa peruangan, analisa pemilihan

lokasi, analisa pemilihan tapak, orientasi dan bentuk massa, analisa bentuk

dan struktur bangunan, serta analisa akustik dan pencahayaan untuk

mendapatkan konsep dasar perencanaan dan perancangan Solo Batik Center.

TAHAP VI KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

Merumuskan konsep perencanaan dan perancangan sebagai dasar dalam

perancangan Solo Batik Center dengan Konsep Arsitektur Metafora
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J. DESAIN ARSITEKTURAL

Merupakan tahap produksi dan penyempurnaan rancangan grafis dari skema

desain menjadi gambar kerja dengan akurasi ukuran dan detail. Gambar yang

dihasilkan berupa :

Lokasi

Site Plan

Situasi

Denah

Tampak

Potongan

Detail Arsitektural

Perspektif Eksterior

Perspektif Interior

Sistem Utilitas
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Nama Solo berasal dari nama desa Sala. Ketika Indonesia masih menganut

Ejaan Repoeblik, nama kota ini juga ditulis Soerakarta.

Nama "Surakarta" diberikan sebagai nama "wisuda" bagi pusat

pemerintahan baru ini. Namun, sejumlah catatan lama menyebut bentuk

antara "Salakarta".

A. SEJARAH SURAKARTA

Eksistensi kota ini dimulai di saat Kesultanan Mataram memindahkan

kedudukan raja dari Kartasura ke Desa Sala, di tepi Bengawan Solo. Secara

resmi, keraton mulai ditempati tanggal 17 Februari 1745. Akibat perpecahan

wilayah kerajaan, di Solo berdiri dua keraton: Kasunanan Surakarta dan

Praja Mangkunegaran, menjadikan kota Solo sebagai kota dengan dua

administrasi.

1. Daerah Istimewa Surakarta

Kekuasaan politik kedua kerajaan ini dilikuidasi setelah berdirinya

Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Selama 10 bulan,

Solo berstatus sebagai daerah setingkat provinsi, yang dikenal sebagai

Daerah Istimewa Surakarta.

2. Karesidenan Surakarta

Selanjutnya, karena berkembang gerakan antimonarki di

Surakarta serta kerusuhan, penculikan, dan pembunuhan pejabat-

pejabat DIS, maka pada tanggal 16 Juni 1945 pemerintah RI

membubarkan DIS dan menghilangkan kekuasaan raja-raja

Kasunanan dan Mangkunagaran. Status Susuhunan Surakarta dan

Adipati Mangkunegara menjadi rakyat biasa di masyarakat dan

Keraton diubah menjadi pusat pengembangan seni dan budaya Jawa.

Kemudian Solo ditetapkan menjadi tempat kedudukan dari residen,

yang membawahi Karesidenan Surakarta (Residentie Soerakarta)
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dengan luas daerah 5.677 km². Karesidenan Surakarta terdiri dari

daerah-daerah Kota Praja Surakarta, Kabupaten Karanganyar,

Kabupaten Sukowati, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo,

Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, sedangkan tanggal 16 Juni

diperingati sebagai hari jadi Kota Solo era modern.

3. Kota Surakarta

Setelah Karesidenan Surakarta dihapuskan pada tanggal 4 Juli

1950, Surakarta menjadi kota di bawah administrasi Provinsi Jawa

Tengah. Semenjak berlakunya UU Pemerintahan Daerah yang

memberikan banyak hak otonomi bagi pemerintahan daerah, Surakarta

menjadi daerah berstatus kota otonom.

B. GEOGRAFI DAN ADMINISTRASI

1. Batas - batas administrasi

Kota Surakarta terletak di antara 110 45‘  15" - 110 45‘ 35" Bujur

Timur dan 70‘  36" - 70‘  56" Lintang Selatan dan berbatasan dengan

Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali di sebelah utara,

Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah timur

dan barat, dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah selatan. Di masing-

masing batas kota terdapat gapura keraton yang didirikan sekitar tahun

1931 – 1932 pada masa pemerintahan Pakubuwono X di Kasunanan

Surakarta. Gapura Kraton didirikan sebagai pembatas sekaligus pintu

gerbang masuk ibu kota Kerajaan Kasunanan (Kota Solo) dengan

wilayah sekitar. Gapura Kraton tidak hanya didirikan di jalan

penghubung, namun juga didirikan di pinggir sungai Bengawan Solo

yang pada waktu itu menjadi dermaga dan tempat penyeberangan (di

Mojo / Silir).
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Ukuran Gapura Kraton terdiri dari dua ukuran yaitu berukuran

besar dan kecil. Gapura Kraton ukuran besar didirikan di jalan besar.

Gapura Kraton ukuran besar bisa dilihat di Grogol (selatan), Kerten,

dan Jurug (timur). Sedangkan Gapura Kraton ukuran kecil bisa dilihat

di daerah RS Kandang Sapi (utara), jalan arah Baki di Solo Baru

(selatan), Makamhaji (barat), dan di Mojo / Silir. Gapura Kraton besar

juga memiliki prasasti pendiri dan waktu pendirian gapura.

2. Pembagian administratif

Kota Surakarta dan kabupaten-kabupaten di sekelilingnya,

Karanganyar, Sukowati, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, secara

kolektif masih sering disebut sebagai eks-Karesidenan Surakarta.

Surakarta dibagi menjadi 5 kecamatan yang masing-masing dipimpin

oleh seorang camat dan 51 kelurahan yang masing-masing dipimpin

oleh seorang lurah. Kelima kecamatan di Surakarta adalah:

Kecamatan Pasar Kliwon (57110): 9 kelurahan

Kecamatan Jebres (57120): 11 kelurahan

Kecamatan Banjarsari (57130): 13 kelurahan

Kecamatan Lawiyan (disebut juga Laweyan, 57140): 11

kelurahan

Kecamatan Serengan (57150): 7 kelurahan

3. Kota satelit

Surakarta dan kota-kota satelitnya (Kartasura, Solo Baru, Palur,

Colomadu, Baki, Ngemplak) adalah kawasan yang saling berintegrasi

satu sama lain. Kawasan Solo Raya ini unik karena dengan luas kota

Surakarta sendiri yang hanya 44 km persegi dan dikelilingi kota-kota

penyangganya yang masing-masing luasnya kurang lebih setengah

dari luas kota Surakarta dan berbatasan langsung membentuk satu

kesatuan kawasan kota besar yang terpusat.
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4. Pemerintahan

Surakarta terletak di provinsi Jawa Tengah. Sebelum bergabung

dengan Indonesia, Surakarta diperintah oleh sultan. Semasa dikuasai

oleh Belanda, Surakarta dikenal sebagai sebuah Vorstenland atau

kepangeranan. Penguasa keraton Surakarta saat ini bergelar

Pakubuwono XIII, yang saat ini masih diperebutkan antara Pangeran

Tedjowulan dan Pangeran Hangabehi. Selain keraton Surakarta,

terdapat pula keraton Mangkunegaran yang diperintah oleh

Mangkunegara IX. Kedua raja ini tidak memiliki kekuasaan politik di

Surakarta.

Tanggal 16 Juni merupakan hari jadi Pemerintahan Kota

Surakarta. Secara de facto tanggal 16 Juni 1946 terbentuk Pemerintah

Daerah Kota Surakarta yang berhak mengatur dan mengurus rumah

tangganya sendiri, sekaligus menghapus kekuasaan Kerajaan

Kasunanan dan Mangkunegaran.

Secara yuridis Kota Surakarta terbentuk berdasarkan Penetapan

Pemerintah tahun 1946 Nomor 16/SD, yang diumumkan pada tanggal

15 Juli. Dengan berbagai pertimbangan faktor-faktor historis

sebelumnya, tanggal 16 Juni 1946 ditetapkan sebagai hari jadi

Pemerintah Kota Surakarta.

5. Julukan dan semboyan

Surakarta memiliki semboyan "Berseri", akronim dari "Bersih,

Sehat, Rapi, dan Indah", sebagai slogan pemeliharaan keindahan kota.

Untuk kepentingan pemasaran pariwisata, Solo mengambil slogan

pariwisata Solo, The Spirit of Java (Jiwanya Jawa) sebagai upaya

pencitraan kota Solo sebagai pusat kebudayaan Jawa. Selain itu Kota

Solo juga memiliki beberapa julukan, antara lain Kota Batik, Kota

Budaya, Kota Liwet. Penduduk Solo disebut sebagai wong Solo, dan
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istilah putri Solo juga banyak digunakan untuk menyebut wanita yang

memiliki karakteristik mirip wanita dari Solo.

6. Perekonomian dan perdagangan

Industri batik menjadi salah satu industri khas Solo. Sentra

kerajinan batik dan perdagangan batik antara lain di Laweyan dan

Kauman. Pasar Klewer serta beberapa pasar batik tradisional lain

menjadi salah satu pusat perdagangan batik di Indonesia.

Perdagangan di Solo berada di bawah naungan Dinas Industri dan

Perdagangan

Selain Pasar Klewer, Solo juga memiliki banyak pasar tradisional,

di antaranya Pasar Gedhe (Pasar Besar), Pasar Legi, dan Pasar

Kembang. Pasar-pasar tradisional yang lain menggunakan nama-nama

dalam bahasa Jawa, antara lain nama pasaran (hari) dalam bahasa

Jawa: Pasar Pon, Pasar Legi, sementara Pasar Kliwon saat ini menjadi

nama kecamatan dan nama pasarnya sendiri berubah menjadi Pasar

Sangkrah. Selain itu ada pula pasar barang antik yang menjadi tujuan

wisata, yaitu Pasar Triwindu (setiap Sabtu malam diubah menjadi

Pasar Ngarsopuro) serta Pasar Keris dan Cenderamata Alun-Alun

Utara Keraton Solo.

Pusat bisnis kota Solo terletak di sepanjang jalan Slamet Riyadi.

Beberapa bank, hotel, pusat perbelanjaan, restoran internasional,

hingga tujuan wisata dan hiburan terletak di sepanjang jalan protokol

ini. Pada hari minggu pagi, jalanan Slamet Riyadi khusus ditutup untuk

kendaraan bermotor (Solo Car Free Day) sebagai bagian dari tekad

pemda untuk mengurangi polusi. Beberapa mal modern di Solo antara

lain Solo Square, Solo Grand Mall (SGM), Solo Paragon, Solo Center

Point (SCP), Singosaren Plaza, Megaland Solo, Luwes.
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Solo memiliki beberapa pabrik yang mempekerjakan karyawan

dalam jumlah yang besar antara lain Sritex dan Konimex. Selain itu

masih ada banyak pabrik-pabrik lain di zona industri Palur. Industri

batik juga menjadi salah satu industri khas Solo.

7. Keberagaman

Bangunan ibadah bersejarah di Surakarta beragam, yang

mencerminkan keberagaman kepercayaan yang dianut oleh

masyarakat Solo, mulai dari masjid terbesar dan paling sakral yang

terletak di bagian barat kota Surakarta, yaitu Masjid Agung Surakarta

yang dibangun sekitar tahun 1727 atas prakarsa dari Paku Buwono X,

Masjid Mangkunegaran, masjid tertua di Solo, Masjid Laweyan, Gereja

St. Petrus di Jl. Slamet Riyadi, Gereja St. Antonius Purbayan, hingga

Tempat Ibadah Tri Dharma Tien Kok Sie, Vihara Am Po Kian, dan

Sahasra Adhi Pura.

Selain dihuni oleh suku Jawa, ada banyak pula penduduk beretnis

Tionghoa, dan Arab yang tinggal di Surakarta. Walaupun tidak ada

data pasti berapa jumlah masing-masing kepercayaan maupun etnis

penduduk dalam sensus terakhir (2010), namun mereka banyak

membaur di tengah-tengah warga Solo pada umumnya.

Perkampungan Arab menempati tiga wilayah kelurahan, yaitu

Kelurahan Pasar Kliwon, Semanggi dan Kedung Lumbu di Kecamatan

Pasar Kliwon Penempatan kampung Arab secara berkelompok

tersebut sudah diatur sejak jaman dulu untuk mempermudah

pengurusan bagi etnis asing di Surakarta dan demi terwujudnya

ketertiban dan keamanan. Etnis Arab mulai datang di Pasar Kliwon

diperkirakan sejak abad ke-19. Terbentuknya perkampungan di Pasar

Kliwon, selain disebabkan oleh adanya politik pemukiman di masa

kerajaan, juga tidak terlepas dari kebijakan pemerintah kolonial. Warto

dalam penelitiannya menyebutkan pada tahun 1984, jumlah keturunan
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Arab adalah 1.877 jiwa, sementara jumlah keturunan Cina adalah 103

jiwa. Berdasarkan data monografi kelurahan Pasar Kliwon tahun 2005,

menyebutkan bahwa jumlah keturunan Arab adalah 1.775 jiwa,

sedangkan keturunan Cina adalah 135 jiwa. Dari data tersebut dapat

dilihat adanya penurunan jumlah penduduk keturunan Arab di Pasar

Kliwon. Hal ini disebabkan karena lahan di kelurahan Pasar Kliwon

semakin sempit sehingga terjadi perpindahan di daerah lain.

Sementara itu perkampungan Tionghoa banyak terfokus di

wilayah Balong, Coyudan, dan Keprabon. Hal ini dapat dilihat dengan

adanya bangunan-bangunan kelenteng dan tempat ibadah, seperti

Kelenteng Tien Kok Sie

C. PARIWISATA

Solo juga dikenal sebagai daerah tujuan wisata yang biasa didatangi

oleh wisatawan dari kota-kota besar. Biasanya wisatawan yang berlibur ke

Yogyakarta dan candi Borobudur/Prambanan juga akan singgah di Solo,

atau sebaliknya. Tujuan wisata utama kota Solo adalah Keraton Surakarta,

Keraton Mangkunegaran, dan pasar-pasar tradisionalnya.

Di Solo terdapat beberapa citywalk yang ditujukan untuk pejalan kaki

dan pengendara sepeda, antara lain di koridor Ngarsopuro, di sepanjang

jalan Slamet Riyadi sepanjang 6-7 km dan selebar 3 m, dan di sepanjang

jalan Perintis Kemerdekaan. Tempat-tempat yang ditunjuk sebagai citywalk

tidak boleh dilalui oleh kendaraan bermotor.

D. FESTIVAL DAN PERAYAAN

Setiap tahun pada tanggal-tanggal tertentu Keraton Surakarta

mengadakan berbagai macam perayaan yang menarik. Perayaan tersebut

pelaksanaannya berdasarkan pada penanggalan Jawa. Perayaan-perayaan

tersebut antara lain:
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1. Kirab Pusaka 1 Suro

Acara ini diselenggarakan oleh Keraton Surakarta dan Puro

Mangkunegaran pada malam hari menjelang tanggal 1 Suro. Acara

ini ditujukan untuk merayakan tahun baru Jawa 1 Suro. Rute yang

ditempuh kurang lebih sejauh 3 km yaitu Keraton - Alun-alun Utara -

Gladak - Jl. Mayor Kusmanto - Jl. Kapten Mulyadi - Jl. Veteran - Jl.

Yos Sudarso - Jl. Slamet Riyadi - Gladak kemudian kembali ke

Keraton lagi. Pusaka- pusaka yang memiliki daya magis tersebut

dibawa oleh para abdi dalem yang berbusana Jawi Jangkep. Kirap

yang berada di depan adalah sekelompok Kebo Bule bernama Kyai

Slamet sedangkan barisan para pembawa pusaka berada di

belakangnya.

2. Sekaten

Sekaten diadakan setiap bulan Mulud untuk memperingati

kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada tanggal 12 Mulud

diselenggarakan Grebeg Mulud. Kemudian diadakan pesta rakyat

selama dua minggu. selama dua minggu ini pesta rakyat diadakan di

Alun-alun utara. Pesta rakyat menyajikan pasar malam, arena

permainan anak dan pertunjukan-pertunjukan seni dan akrobat.

Pada hari terakhir Sekaten, diadakan kembali acara Grebeg di Alun-

alun Utara. Upacara Sekaten diadakan pertama kali pada masa

pemerintahan Kerajaan Demak.

3. Grebeg Mulud

Diadakan setiap tanggal 12 Mulud untuk memperingati hari

Maulud Nabi Muhammad SAW. Grebeg Mulud merupakan bagian

dari perayaan Sekaten. Dalam upacara ini para abdi dalem dengan

berbusana "Jawi Jangkep Sowan Keraton" mengarak Gunungan (

Pareden ) dari Keraton Surakarta ke Masjid Agung Surakarta.
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Gunungan terbuat dari berbagai macam sayuran dan penganan

tradisional. Setelah didoakan oleh Ngulamadalem (Ulama Keraton),

satu buah Gunungan kemudian akan diperebutkan oleh masyarakat

pengunjung dan satu buah lagi dibawa kembali ke Keraton untuk

dibagikan kepada para abdi dalem.

4. Tinggalan Dalem Jumenengan

Diadakan setiap tanggal 2 Ruwah untuk memperingati hari

ulang tahun penobatan raja. Dalam acara ini sang raja duduk diatas

dampar di Pendopo Agung Sasanasewaka dengan dihadap oleh

para abdi dalem keraton sambil menyaksikan tari sakral " Tari

Bedoyo Ketawang " yang ditarikan oleh 9 remaja putri yang belum

menikah. Para penari terdiri dari para wayahdalem, santanadalem

atau kerabat dalem lainnya atau dapat juga penari umum yang

memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.

5. Grebeg Pasa

Grebek ini diadakan untuk merayakan hari Raya Idul Fitri 1

Syawal. Acara ini berlangsung setelah melakukan sholat Ied.

Prosesi acaranya sama dengan Grebeg Mulud yaitu para abdi

dalem mengarak Gunungan dari Keraton ke Mesjid Agung untuk

didoakan oleh ulama keraton kemudian dibagikan kepada

masyarakat pengunjung.

6. Syawalan

Syawalan mulai diadakan satu hari setelah hari Raya Idul Fitri

dan berlangsung di Taman Satwa Taru Jurug di tepi Bengawan

Solo. Pada puncak acara yaitu "Larung Getek Jaka Tingkir"

diadakan pembagian ketupat pada masyarakat pengunjung. Pada
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acara syawalan juga diadakan berbagai macam pertunjukan

kesenian tradisional.

7. Grebeg Besar

Berlangsung pada hari Idul Adha (tanggal 10 Besar). Upacara

sama dengan prosesi Gunungan pada Grebeg Pasa dan Grebeg

Mulud.

8. Solo Batik Carnival

Karnaval Batik Solo atau Solo Batik Carnival adalah sebuah

even tahunan yang diadakan oleh pemerintah Kota Surakarta

dengan menggunakan batik sebagai bahan utama pembuatan

kostum. Para peserta karnaval akan membuat kostum karnaval

dengan tema-tema yang di tentukan. Para peserta akan

mengenakan kostumnya sendiri dan berjalan di atas catwalk yang

berada di jalan Slamet Riyadi. Karnaval ini diadakan setiap tahun

pada bulan Juni sejak tahun 2008.

9. Solo Batik Fashion

Demikian pula Solo Batik Fashion adalah sebuah peragaan

busana batik tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah di

tempat-tempat terbuka supaya dapat dinikmati oleh segenap warga

Solo. Peragaan batik ini diadakan setiap tahun pada bulan Juli sejak

tahun 2009.

E. BATIK

Batik adalah kain dengan corak atau motif tertentu yang dihasilkan dari

bahan malam khusus (wax) yang dituliskan atau di cap pada kain tersebut,

meskipun kini sudah banyak kain batik yang dibuat dengan proses cetak.

Solo memiliki banyak corak batik khas, seperti Sidomukti dan Sidoluruh.
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Beberapa usaha batik terkenal adalah Batik Keris, Batik Danarhadi, dan

Batik Semar. Sementara untuk kalangan menengah dapat mengunjungi

pusat perdagangan batik di kota ini berada di Pasar Klewer, Pusat Grosir

Solo (PGS), Beteng Trade Center (BTC), atau Ria Batik. Selain itu di

kecamatan Laweyan juga terdapat Kampung batik Laweyan, yaitu kawasan

sentra industri batik yang sudah ada sejak zaman kerajaan Pajang tahun

1546. Kampun batik lainnya yang terkenal untuk para turis adalah Kampung

Batik Kauman. Produk-produk batik Kampung Kauman dibuat menggunakan

bahan sutra alam dan sutra tenun, katun jenis premisima dan prima, rayon.

Keunikan yang ditawarkan kepada para wisatawan adalah kemudahan

transaksi sambil melihat-lihat rumah produksi tempat berlangsungnya

kegiatan membatik. Artinya, pengunjung memiliki kesempatan luas untuk

mengetahui secara langsung proses pembuatan batik bahkan untuk

mencoba sendiri mempraktekkan kegiatan membatik.

Batik Solo memiliki ciri pengolahan yang khas: warna kecoklatan

(sogan) yang mengisi ruang bebas warna, berbeda dari gaya Yogya yang

ruang bebas warnanya lebih cerah. Pemilihan warna cenderung gelap,

mengikuti kecenderungan batik pedalaman. Jenis bahan batik bermacam-

macam, mulai dari sutra hingga katun, dan cara pengerjaannya pun

beraneka macam, mulai dari batik tulis hingga batik cap

Setiap tahunnya Solo juga mengadakan Karnaval Batik Solo dan mulai

tahun 2010 pemerintah kota Solo mengoperasikan bus yang bercorak batik

bernama Batik Solo Trans.

F. PERKEMBANGAN BATIK DI SURAKARTA

Ada dua jenis batik yang ada di Kota Surakarta, yaitu batik cap dan

batik tulis. Kedua jenis batik ini memiliki perbedaan pada proses

pembuatannya. Untuk batik cap dilakukan dengan cara di cap atau di

cetak, sehingga desain dasar batiknya telah ditentukan terlebih dahulu

dan di buat pola-polanya dalam sebuah papan cap/pencetak. Sedangkan
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Gambar 2.4 Kain Ba

Sumber www.google.c
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G. KAMPUNG BATIK DI SURAKARTA

Kampung Batik Kauman

Kampung Batik Kauman merupakan salah satu kawasan sentra

batik di Solo, selain Kampung Batik Laweyan. Bedanya, nama

Kampung Batik Laweyan terkesan lebih kondang dibandingkan

Kampung Batik Kauman. Padahal, kampung batik Kauman malah

terletak tepat di pusat kota (5 menit jalan kaki dari Gladak),

berdekatan pula dengan Pasar Klewer , Masjid Agung dan Keraton

Kasunanan Surakarta .

Uniknya lagi, sekali pun kedua kampung ini terkenal sebagai

sentra pembuatan batik, namun bila kita jeli memperhatikan, batik

yang dihasilkan kedua kawasan ini memiliki perbedaan baik dalam

hal corak maupun warna. Batik Laweyan memiliki warna yang lebih

terang dengan motif-motif yang sudah dikenal selama ini.

Sementara, motif batik Kauman lebih modern dan berwarna

cenderung gelap (cokelat kehitaman).

Kampung Batik Kauman bisa dicapai dengan beragam

cara. Pengunjung bisa datang melalui Pasar Klewer dan Keraton

Kasunanan Surakarta atau melalui Jl Slamet Riyadi Solo. Hanya,

untuk menelusuri kampung batik Kauman paling asyik dilakukan

dengan berjalan kaki, naik sepeda onthel atau becak. Karena, gang-

gangnya lumayan sempit. Gang di Kampung Batik Kauman sangat

berbeda dengan gang-gang di Kampung Batik Laweyan yang lebar,

memadai untuk berpapasan dua mobil sekaligus. Sementara, di

Kampung Batik Kauman, jika ada dua mobil berpapasan agak susah.

Begitu pun bila mobil ingin putar atau balik balik kanan.

Perbedaannya lagi adalah penduduk di Kampung Batik

Kauman terbagi menjadi dua. Penduduk di bagian luar kawasan



perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

orang sebagai lingkungan yang tertutup, angkuh dan kurang

mempunyai nilai sosial. Kondisi ini tidak sepenuhnya benar. Sebagai

permukiman  yang  didominasi  arsitektur  tradisional  Jawa,  Indisch

dan Islam dengan public space yang terbatas, Laweyan tumbuh

sebagai kawasan yang ”ramah” bagi komunitasnya. Kondisi ini

terwujud diantaranya karena adanya pemanfaatan sebagian ruang

privat penghuninya sebagai ruang semi publik dan pemanfaatan

masjid-masjid serta ruang terbuka lainnya sebagai pusat kegiatan

sosial budaya. Dalam perkembangannya  sebagai  suatu  kawasan

heritage,  keberadaan  ruang publik tersebut sangat berpengaruh

terhadap terwujudnya kenyamanan dan keselarasan lingkungannya..

a. Kondisi Geografis

Kampung  Laweyan mempunyai  luas  wilayah  24,83  Ha.

Terdiri dari 20,56 Ha. Tanah pekarangan dan bangunan, sedang

yang berupa sungai, jalan, tanah terbuka, kuburan seluas 4,27 Ha.

Jenis persil rumah di Laweyan secara garis besar terdiri dari : persil

rumah juragan batik besar (1000m2-3000m2), persil rumah juragan

batik sedang (300m2-1000m2), persil milik buruh batik ( 25m2-

100m2) (Widayati, 2002).

b.  Sejarah Kampung Batik Laweyan

Kalurahan   / Kampung   Laweyan merupakan kawasan

sentra industri batik yang unik, spesifik dan bersejarah. Berdasarkan

sejarah yang ditulis oleh RT. Mlayadipuro , desa Laweyan (kini

wilayah Kalurahan / Kampung Laweyan) sudah ada sebelum

munculnya kerajaan Pajang. Sejarah kawasan Laweyan barulah

berarti setelah Kyai Ageng Anis bermukim di desa Laweyan pada

tahun 1546 M, tepatnya di sebelah utara pasar Laweyan (sekarang

Kampung Lor Pasar Mati) dan membelakangi jalan yang

menghubungkan antara Mentaok dengan desa Sala (sekarang jalan

Dr. Rajiman). Kyai Ageng Anis adalah putra dari Kyai Ageng Selo
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yang merupakan keturunan raja Brawijaya V. Kyai Ageng Anis atau

Kyai Ageng Laweyan adalah juga manggala pinituwaning nagara

kerajaan Pajang semasa Jaka Tingkir menjadi Adipati Pajang pada

tahun 1546 M. Setelah Kyai Ageng Anis meninggal dan dimakamkan

di pesarean Laweyan (tempat tetirah Sunan Kalijaga sewaktu

berkunjung di desa Laweyan), rumah tempat tinggal Kyai Ageng Anis

ditempati oleh cucunya yang bernama Bagus Danang atau Mas

Ngabehi Sutowijaya.Sewaktu Pajang dibawah pemerintahan Sultan

Hadiwijaya (Jaka Tingkir) pada tahun  1568  Sutowijaya  lebih

dikenal  dengan  sebutan  Raden  Ngabehi Loring Pasar (pasar

Laweyan). Kemudian Sutowijaya pindah ke Mataram (Kota Gede)

dan menjadi raja pertama Dinasti Mataram Islam dengan sebutan

Panembahan Senapati yang kemudian menurunkan raja- raja

Mataram..Masih menurut RT. Mlayadipuro pasar Laweyan dulunya

merupakan pasar lawe (bahan baku tenun) yang sangat ramai.

Bahan baku kapas pada saat itu banyak dihasilkan dari desa

Pedan, Juwiring dan Gawok yang masih termasuk daerah kerajaan

Pajang. Adapun lokasi pasar Laweyan terdapat di desa Laweyan

(sekarang terletak diantara kampung Lor Pasar Mati dan Kidul

Pasar Mati serta di sebelah timur kampung Setono). Di selatan

pasar Laweyan, di tepi sungai Kabanaran, terdapat sebuah

bandar besar yaitu bandar Kabanaran. Melalui bandar dan sungai

Kabanaran tersebut pasar Laweyan terhubung ke bandar besar

Nusupan di tepi sungai Bengawan Solo. Pada zaman sebelum

kemerdekaan kampung Laweyan pernah memegang peranan

penting dalam kehidupan politik terutama pada masa pertumbuhan

pergerakan nasional. Sekitar tahun 1911 Serikat Dagang Islam

(SDI) berdiri di kampung Laweyan dengan Kyai Haji Samanhudi

sebagai pendirinya. Dalam bidang ekonomi para saudagar batik

Laweyan juga merupakan perintis pergerakan koperasi dengan

didirikannya “Persatoean Peroesahaan Batik Boemipoetra

Soerakarta (PPBBS) pada tahun 1935.
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Gambar 2.12 Tugu

Sumber Dokume

Gambar 2.13 Fasad Bangun

Kuno Law

Sumber Dokume

2010

Tugu Batik Laweyan

mentasi Pribadi 2010

Gambar 2.13 Kaw

Jl Sidoluhur

Sumber Dokument

Fasad Bangunan

weyan

mentasi Pribadi

10

Gambar 2.14 Masjid

Sumber Doku

20

wasan Industri Batik

Sidoluhur Laweyan

ntasi Pribadi 2010

Masjid Laweyan

mentasi Pribadi

10
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BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN BATIK

Batik menurut konsensus nasional, kata batik berasal dari bahasa jawa

ambatik atau mbatik yang berarti ngemban titik yaitu melontarkan titik berkali-

kali pada sehelai kain. Menurut konsensus Nasional 12 maret 1996, ”Batik

adalah karya seni rupa pada kain, dengan pewarnaan rintang, yang

menggunakan lilin batik sebagai perintang warna”.

Yang membedakan batik pada tekstil pada umumnya adalah proses

pembuatanya. Proses pewarnaan batik adalah upaya menampilkan motif

pada suatu back-ground (latar belakang) dengan sistem rintang atau tidak

langsung. Lilin penutup yang digunakan pada proses batik dimaksudkan untuk

menutup bagian-bagian yang dikehendaki tidak terkena warna pada proses

pewarnaan berikutnya. Sedangkan motif dan isian-isian batik yang

digambarkan dapat berupa apapun. Demikian pula penyusunan (pola)

motifnya dapat diatur secara bebas, dapat secara vertikal, horizontal,

diagonal, radial ataupun menyebar diseluruh permukaan.

Batik dapat menggunakan isian-isian dan motif memenuhi seluruh

permukaan bidang seperti halnya batik tradisional jawa. Akan tetapi batik

dapat pula tidak menggunakan isian-isian seperti banyak didapati pada batik-

batik diluar jawa dan batik kreasi baru.

menghasilkan komposisi yang indah. Mungkin saja batik yang tradisional

yang terkesan padat, ruwet/rumit diimbangi dengan pewarnaan yang

sederhana justru berkesan anggun dan indah.

B. SEJARAH BATIK DI INDONESIA

Kesenian batik di Indonesia telah dikenal sejak zaman kerjaan Majapahit

dan terus berkembang kepada kerajaan dan raja-raja berikutnya. Adapun

mulai meluasnya kesenian batik ini menjadi milik rakyat Indonesia dan

khususnya suku Jawa ialah setelah akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19.

Batik yang dihasilkan ialah semuanya batik tulis sampai awal abad ke-20 dan
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batik cap dikenal baru setelah perang dunia pertama habis atau sekitar tahun

1920. Adapun kaitan dengan penyebaran ajaran Islam. Banyak daerah-

daerah pusat perbatikan di Jawa adalah daerah-daerah santri dan kemudian

Batik menjadi alat perjaungan ekonomi oleh tokoh-tokoh pedangan Muslim

melawan perekonomian Belanda.

Kesenian batik adalah kesenian gambar di atas kain untuk pakaian yang

menjadi salah satu kebudayaan keluaga raja-raja Indonesia zaman dulu.

Awalnya batik dikerjakan hanya terbatas dalam kraton saja dan hasilnya untuk

pakaian raja dan keluarga serta para pengikutnya. Oleh karena banyak dari

pengikut raja yang tinggal diluar kraton, maka kesenian batik ini dibawa oleh

mereka keluar kraton dan dikerjakan ditempatnya masing-masing.

Seiring berjalannya waktu kesenian batik ini ditiru oleh rakyat terdekat

dan selanjutnya meluas menjadi pekerjaan kaum wanita dalam rumah

tangganya untuk mengisi waktu senggang. Selanjutnya, batik yang tadinya

hanya pakaian keluarga kraton, kemudian menjadi pakaian rakyat yang

digemari, baik wanita maupun pria. Bahan kain putih yang dipergunakan

waktu itu adalah hasil tenunan sendiri. Sedangkan bahan-bahan pewarna

yang dipakai tediri dari tumbuh-tumbuhan asli Indonesia yang dibuat sendiri

antara lain dari : pohon mengkudu, tinggi, soga, nila, dan bahan sodanya

dibuat dari soda abu, serta garamnya dibuat dari tanah lumpur.

Di jaman Majapahit

Batik yang telah menjadi kebudayaan kerajaan, dapat ditelusuri di

daerah Mojokerto dan Tulung Agung. Mojokerto adalah daerah yang erat

hubungannya dengan kerajaan Majapahit semasa dahulu dan asal nama

Majokerto ada hubungannya dengan Majapahit. Kaitannya dengan

perkembangan batik asal Majapahit berkembang di Tulung Agung adalah

riwayat perkembangan pembatikan didaerah ini, dapat digali dari

peninggalan di zaman kerajaan Majapahit. Pada waktu itu daerah

Tulungagung yang sebagian terdiri dari rawa-rawa dalam sejarah terkenal

dengan nama daerah Bonorowo, yang pada saat bekembangnya
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Majapahit, daerah itu dikuasai oleh seorang yang benama Adipati Kalang,

dan tidak mau tunduk kepada kerajaan Majapahit.

Diceritakan bahwa dalam agresi yang dilancarkan oleh Majapahit,

Adipati Kalang tewas dalam pertempuran yang konon dikabarkan disekitar

desa yang sekarang bernama Kalangbret. Demikianlah maka petugas-

petugas tentara dan keluara kerajaan Majapahit yang menetap dan tinggal

diwilayah Bonorowo atau yang sekarang bernama Tulungagung antara

lain juga membawa kesenian membuat batik asli.

Daerah usaha batik di Mojokerto sekarang terdapat di Kwali,

Mojosari, Betero dan Sidomulyo. Di luar daerah Kabupaten Mojokerto

ialah di Jombang. Pada akhir abad ke-XIX ada beberapa orang kerajinan

batik yang dikenal di Mojokerto, bahan-bahan yang dipakai waktu itu kain

putih yang ditenun sendiri dan obat-obat batik dari soga jambal,

mengkudu, nila tom, tinggi dan sebagainya.

Obat-obat luar negeri baru dikenal sesudah perang dunia kesatu

yang dijual oleh pedagang-pedagang Cina di Mojokerto. Batik cap dikenal

bersamaan dengan masuknya obat-obat batik dari luar negeri. Cap dibuat

di Bangil dan pengusaha-pengusaha batik Mojokerto dapat membelinya

dipasar Porong Sidoarjo, Pasar Porong ini sebelum krisis ekonomi dunia

dikenal sebagai pasar yang ramai, dimana hasil-hasil produksi batik

Kedungcangkring dan Jetis Sidoarjo banyak dijual. Waktu krisis ekonomi,

pengusaha batik Mojoketo ikut lumpuh, karena pengusaha-pengusaha

kebanyakan kecil usahanya. Sesudah krisis kegiatan pembatikan timbul

kembali sampai Jepang masuk ke Indonesia, dan waktu pendudukan

Jepang kegiatan pembatikan lumpuh lagi. Kegiatan pembatikan muncul

lagi sesudah revolusi dimana Mojokerto sudah menjadi daerah

pendudukan.

Ciri khas dari batik Kalangbret dari Mojokerto adalah hampir sama

dengan batik-batik keluaran Yogyakarta, yaitu dasarnya putih dan warna

coraknya coklat muda dan biru tua. Yang dikenal sejak lebih dari seabad

yang lalu tempat pembatikan didesa Majan dan Simo. Desa ini juga
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mempunyai riwayat sebagai peninggalan dari zaman peperangan

Pangeran Diponegoro tahun 1825.

Meskipun batik dikenal sejak jaman Majapahait namun

perkembangan batik mulai menyebar sejak pesat didaerah Jawa Tengah

Surakarta dan Yogyakata, pada jaman kerajaan di daerah ini. Hal itu

tampak bahwa perkembangan batik di Mojokerto dan Tulung Agung

berikutnya lebih dipenagruhi corak batik Solo dan Yogyakarta.

Di dalam berkecamuknya perang antara tentara kolonial Belanda

dengan pasukan-pasukan pangeran Diponegoro, maka sebagian dari

pasukan-pasukan Kyai Mojo mundur kearah timur dan sampai sekarang

bernama Majan. Sejak zaman penjajahan Belanda hingga zaman

kemerdekaan ini Desa Majan berstatus Desa Merdikan (Daerah

Istimewa), dan kepala desanya seorang kyai yang statusnya turun-

temurun. Pembuatan batik Majan ini merupakan naluri (peninggalan) dari

seni membuat batik zaman perang Diponegoro itu.

Warna babaran batik Majan dan Simo adalah unik karena warna

babarannya merah menyala (dari kulit mengkudu) dan warna lainnya dari

tom. Sebagai batik setra sejak dahulu kala terkenal juga didaerah desa

Sembung, yang para pengusaha batik kebanyakan berasal dari Sala yang

datang di Tulungagung pada akhir abad ke-19. Hanya sekarang masih

terdapat beberapa keluarga pembatikan dari Sala yang menetap didaerah

Sembung. Selain dari tempat-tempat tesebut juga terdapat daerah

pembatikan di Trenggalek dan juga ada beberapa di Kediri, tetapi sifat

pembatikan sebagian kerajinan rumah tangga dan babarannya batik tulis.

Jaman Penyebaran Islam

Riwayat pembatikan di daerah Jawa Timur lainnya adalah di

Ponorogo, yang kisahnya berkaitan dengan penyebaran ajaran Islam di

daerah ini. Riwayat Batik. Disebutkan masalah seni batik didaerah

Ponorogo erat hubungannya dengan perkembangan agama Islam dan

kerajaan-kerajaan dahulu. Konon, di daerah Batoro Katong, ada seorang
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keturunan dari kerajaan Majapahit yang namanya Raden Katong adik dari

Raden Patah. Batoro Katong inilah yang membawa agama Islam ke

Ponorogo dan petilasan yang ada sekarang ialah sebuah mesjid didaerah

Patihan Wetan.

Perkembangan selanjutanya, di Ponorogo, di daerah Tegalsari ada

sebuah pesantren yang diasuh Kyai Hasan Basri atau yang dikenal

dengan sebutan Kyai Agung Tegalsari. Pesantren Tegalsari ini selain

mengajarkan agama Islam juga mengajarkan ilmu ketatanegaraan, ilmu

perang dan kesusasteraan. Seorang murid yang terkenal dari Tegalsari

dibidang sastra ialah Raden Ronggowarsito. Kyai Hasan Basri ini diambil

menjadi menantu oleh raja Kraton Solo.

Waktu itu seni batik baru terbatas dalam lingkungan kraton. Oleh

karena putri keraton Solo menjadi istri Kyai Hasan Basri maka dibawalah

ke Tegalsari dan diikuti oleh pengiring-pengiringnya. disamping itu banyak

pula keluarga kraton Solo belajar dipesantren ini. Peristiwa inilah yang

membawa seni bafik keluar dari kraton menuju ke Ponorogo. Pemuda-

pemudi yang dididik di Tegalsari ini kalau sudah keluar, dalam masyarakat

akan menyumbangkan dharma batiknya dalam bidang-bidang

kepamongan dan agama.

Daerah perbatikan lama yang bisa kita lihat sekarang ialah daerah

Kauman yaitu Kepatihan Wetan sekarang dan dari sini meluas ke desa-

desa Ronowijoyo, Mangunsuman, Kertosari, Setono, Cokromenggalan,

Kadipaten, Nologaten, Bangunsari, Cekok, Banyudono dan Ngunut.

Waktu itu obat-obat yang dipakai dalam pembatikan ialah buatan dalam

negeri sendiri dari kayu-kayuan antara lain; pohon tom, mengkudu, kayu

tinggi. Sedangkan bahan kain putihnya juga memakai buatan sendiri dari

tenunan gendong. Kain putih import bam dikenal di Indonesia kira-kira

akhir abad ke-19.

Pembuatan batik cap di Ponorogo baru dikenal setelah perang dunia

pertama yang dibawa oleh seorang Cina bernama Kwee Seng dari

Banyumas. Daerah Ponorogo awal abad ke-20 terkenal batiknya dalam
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Gambar 3.1 Gawangan

Sumber www.google.com 2010

Gambar 3.2 Bandul

Sumber www.google.com 2010
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Gambar 3.3 Canting

Sumber www.google.com 2010
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Gambar 3.4 Mori

Sumber foto dari Tjokrosuharto

Batik 2010
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Gambar 3.5 Lilin / Malam

Sumber foto dari Tjokrosuharto

Batik 2010

Gambar 3.6 Nglowong

Sumber : http://vieinstyle.com/batik
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Gambar 3.7 Nembok

Sumber : http://vieinstyle.com/batik
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5. MBIRONI

Terdiri dari penutupan dengan

dikehendaki tetap berwarna biru, sedangkan bagian2 yang akan di

soga tetap terbuka.

6. MENYOGA

Merupakan proses yang paling banyak memakan waktu. Jika

menggunakan soga alam tidak cukup dikerjakan satu dua kali saja,

harus berulang

pengeringan di udara.

diperperpendek sampai paling lama setengah jam.

berasal dari

warna coklat jika direndam dalam air.

7. NGOLOROT

MBIRONI (Penggunaan malam ke 3)

Terdiri dari penutupan dengan malam pada bagian kain yan g

dikehendaki tetap berwarna biru, sedangkan bagian2 yang akan di

tetap terbuka.

MENYOGA (Pencelupan ke 2)

Merupakan proses yang paling banyak memakan waktu. Jika

menggunakan soga alam tidak cukup dikerjakan satu dua kali saja,

harus berulang-ulang. Ditiap pencelupan harus di dahului dengan

pengeringan di udara. Dengan memakai soga sintetis, waktu dapat

diperperpendek sampai paling lama setengah jam.

berasal dari soga yaitu jenis pohon yang kulitnya dapat memberi

warna coklat jika direndam dalam air.

NGOLOROT (menghilangkan malam)

Gamb

http://vieinstyle.com/bati

Gambar 3.9 Nglorot

Sumber :

http://vieinstyle.com/bati
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pada bagian kain yan g

dikehendaki tetap berwarna biru, sedangkan bagian2 yang akan di

Merupakan proses yang paling banyak memakan waktu. Jika

menggunakan soga alam tidak cukup dikerjakan satu dua kali saja,

ulang. Ditiap pencelupan harus di dahului dengan

soga sintetis, waktu dapat

diperperpendek sampai paling lama setengah jam. Istilah meyoga

yaitu jenis pohon yang kulitnya dapat memberi

mbar 3.8 Nyoga

Sumber :

http://vieinstyle.com/batik

Nglorot

http://vieinstyle.com/batik
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keteraturan yang tercipta
dari prinsip proporsi, di
mana teori-teori proporsi
sebenarnya ditujukan
untuk menciptakan
suasana yang teratur di
antara unsur–unsur
suatu konstruksi visual.
– DK Ching-
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No Keterangan Gambar

1 Nama motif : Sido Luhur

Daerah : Kraton Surakarta

Jenis Batik : Batik Kraton

Dikenakan : Temanten Putri (malam

pengantin)

Makna : Dua jiwa menjadi satu

2 Nama motif : Sido Asih

Daerah : Kraton Surakarta

Jenis Batik : Batik Kraton

Dikenakan : Temanten Putri (malam

pengantin)

Makna : Dua jiwa menjadi satu
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3 Nama motif : Bondhet

Daerah : Kraton Surakarta

Jenis Batik : Batik Kraton

Dikenakan : Temanten Putri (malam

pengantin)

Makna : Dua jiwa menjadi satu

4 Nama motif : Sekar Jagad

Daerah : Yogyakarta

Jenis Batik : Batik Petani

Dikenakan : Orang Tua Temanten

Makna : Hatinya gembira semarak

5 Nama motif : Sido Mulyo

Daerah : Banyumas

Jenis Batik : Batik pengaruh Kraton

Dikenakan : Temanten Pria atau putri

Makna : Bahagia, rejeki melimpah

6 Nama motif : Semen Rante

Daerah : Surakarta

Jenis Batik : Batik Petani

Dikenakan : Utusan

Makna : Panah mengena dan diikat
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7 Nama motif : Sido Mukti

Daerah : Surakarta

Jenis Batik : Batik Petani

Dikenakan : Temanten Putra/Putri

(Resepsi /Pahargan)

Makna : Bahagia, berkecukupan

8 Nama motif : Wahyu Tumurun

Daerah : Pura Mangkunegaran

Jenis Batik : Batik Kraton

9 Nama motif : Sido Wirasat

Dikenakan : Orang tua temanten

Makna : Orang tua memberi nasehat

10 Nama motif : Parang Kusumo

Daerah : Surakarta

Jenis Batik : Batik Kraton

Dikenakan : Calon temanten putri (tukar

cincin)

Makna : Hatinya berbunga-bunga
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11 Nama motif : Truntum

Daerah : Kraton Surakarta

Jenis Batik : Batik Kraton

Dikenakan : Orang tua temanten

Makna : Orang tua memberi tuntunan

12 Nama motif : Kawung

Daerah : Kraton Yogyakarta

Jenis Batik : Batik Kraton

Dikenakan : keluarga kraton

Makna : raja dengan keempat

pengawalnya
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Kegunaan penerapan Metafora dalam Arsitektur sebagai salah satu

cara atau metode sebagai perwujudan kreativitas Arsitektural, yakni

sebagai berikut :

1) Memungkinkan untuk melihat suatu karya Arsitektural dari sudut

pandang yang lain.

2) Mempengaruhi untuk timbulnya berbagai interprestasi pengamat.

3) Mempengaruhi pengertian terhadap sesuatu hal yang kemudian

dianggap menjadi hal yang tidak dapat dimengerti ataupun belum

sama sekali ada pengertiannya.

4) Dapat menghasilkan Arsitektur yang lebih ekspresif.

Melalui metafora, terutama ketika dicapai dengan teknik penggantian

konsep, seseorang bisa mengaplikasikan pengetahuan dan interpretasi

yang dimengarti untuk kasus nama pengganti dalam satu pekerjaan

seseorang.Yang melihat dan menilai serta menikmati suatu karya arsitektur

adalah pengguna, pengamat, dan pengkritisi. Merekalah yang dapat

mengukur sejauh mana tema metafora diterapkan ke dalam bangunan dan

apakah metafora yang dimaksud oleh perancang sama dengan metafora

yang dilihat oleh pengguna

Begitulah metafora dalam arsitektur yang mengibaratkan arsitektur

sebagai sebuah bahasa yang  dapat mengandung sebuah pesan di

dalamnya. Ketika kata dan imaji tidak mampu lagi menyampaikan pesan,

arsitektur dalam bahasa metafora menjawabnya dengan bentuk, ruang dan

fungsi.

3. BEBERAPA ALASAN PEMILIHAN KONSEP METAFORA

a. Metafora dalam hal ini digunakan untuk memenuhi fungsinya

sebagai sarana pengkomunikasian kesan dan pesan berkaitan

dengan bangunan dari perancang kepada masyarakat luas.

b. Pemilihan tema metafora akan membantu dalam menghasilkan

konsep-konsep baru. Sehingga arsitektur dapat dilihat dalam sudut

pandang yang baru, dan dapat tampil lebih ekspresif. Komunikasi
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perancang tentang ide dalam arsitekturnya juga menjadi lebih jelas

c. Konsep metafora diambil dan diterapkan pada perancangan Solo

Batik Center ini untuk menciptakan suatu bangunan yang mampu

menarik perhatian orang, mampu memberi kesan dan citra tersendiri,

serta mampu menggugah persepsi dan imajinasi orang yang

melihatnya. Selain agar mampu menampilkan bentuk semenarik

mungkin sehingga dapat memberikan nilai estetika tersendiri terhadap

kawasan sekitar.

4. PRESEDEN ARSITEKTUR METAFORA

a. Museum of Fruit

Salah satu perancang yang menggunakan metafora sebagai

konsep rancangannya adalah Itsuko Hazegawa. Tema ini tampak

pada salah satu karyanya yaitu Museum of Fruit yang berlokasi di

Jepang tepatnya di kota Yamanshi. Bangunan ini didirikan pada tahun

1996, berfungsi sebagai museum dan green house dengan material

baja dan kaca).Berlokasi sekitar 30 km dari Gunung Fuji, Museum of

Fruit berada pada salah satu daerah gempa bumi yang paling

aktif di dunia.

Pusat pengetahuan ini memiliki tiga struktur shell yang terbuat

dari baja dengan tinggi sampai 20 meter dan bentang 50 meter yang

dihubungkan oleh bangunan bawah tanah. Sebagian dari dome ini

dilapisi kaca dan terbentuk dari baja yang berbentuk pipa. Dimensi

typical adalah 40 meter dengan bentang 20 meter. Sebagian dari

dome ini dilapisi kaca dan terbentuk dari baja yang berbentuk pipa.

Dimensi typical adalah 40 meter dengan bentang 20 meter .

Kompleks bangunan ini terdiri dari tiga massa utama, yaitu: Fruit

Plaza, green house, dan workshop. Ketiga massa ini ditata menyebar

seolah-olah berupa bibit yang disebar disebuah lahan.
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yaitu siput binatang laut, didukung oleh lokasinya di tepian air yang

sangat luas terbuka membuat Sydney Opera House terlihat

monumental.

Sydney Opera House memiliki lebih dari 1000 ruang yang diantaranya :

• Concert Hall, merupakan ruang utama terbesar dengan kapasitas

2679 orang

• Opera Theatre, teridir dari 1547 kursi

• Drama theatre, dengan kapasitas 544 orang

• Playhouse, Studio, reception Hall, Foyer, digunakan untuk

seminar, kuliah, dengan kapasitas 398 orang

• Lima auditorium, lima studio, empat restaurant, enam bar

theatre, 60 ruang ganti, perpustakaan, kantor administrasi dan

ruang utilitas.

Atap pada Opera House merupakan bentuk metafora dengan

menerapkan system shell free form. Dimana bentuk shell yang  ada

tidak  mengikuti  pola  geometri  tetapi  terikat secara structural yang

dalam hal ini bentuk geometri tetap ada tetapi bukan merupakan faktor

utama. Dalam konteks Sydney Opera House, terdapat 3 unit terpisah,

semua beratap rumah siput unit yang besar bertumpuk dengan arah

mencuat berlawanan mengarah ke air dan lainnya ke darat.
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BAB IV

SOLO BATIK CENTER YANG DIRENCANAKAN

A. PENGERTIAN SOLO BATIK CENTER

Solo Batik Center merupakan sebuah bangunan yang mencakup

beberapa hal yang berkaitan dengan budaya batik, antara lain sebagai

wadah pelestarian berupa museum batik, batik training center, workshop,

perpustakaan dan ruang audio visual. Sebagai sarana pendidikan budaya

batik dan wadah pariwisata berupa galeri batik serta exhbition hall. Dimana

sebenarnya semuanya itu dapat mencakup berbagai macam jenis wisata

yaitu wisata murni, wisata budaya dan wisata pendidikan. Singkatnya Solo

Batik Center direncanakan sebagai suatu kawasan yang mewadahi banyak

kegiatan yang berhubungan dengan batik.

Dengan direncanakannya Solo Batik Center akan menambah obyek

wisata yang telah ada baik di Surakarta, maupun Indonesia pada

umumnya. Di samping sebagai wadah yang memiliki daya tarik bagi

pengunjungnya, kawasan ini direncanakan akan bermanfaat dalam

membantu program pemerintah untuk mensukseskan visi misinya yang

mempunyai produk unggulan Batik sehingga perekonomian masyarakat

khususnya di Surakarta bisa meningkat serta membantu meningkatkan

jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara di Surakarta.

Pusat Batik Solo yang direncanakan juga sebagai wadah eksplorasi Batik

yang ada di Indonesia. Sehingga diharapkan mampu ikut serta dalam

pelestarian dan budi daya batik serta sebagai tempat konservasi, informasi,

penelitian dan pengembangan, rekreasi, dan pelestarian budaya batik di

Indonesia

B. TUJUAN SOLO BATIK CENTER

Adapun tujuan didirikannya Solo Batik Center adalah :

1. Sebagai tempat konservasi, informasi, rekreasi, pengembangan dan

pelestarian budaya batik di kota Surakarta.

2. Menghasilkan suasana rekreatif dengan konsep wisata budaya.
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C. STATUS, FUNGSI, DAN SIFAT

1. Status

Solo Batik Center merupakan bagian dari lembaga pemerintah

kota yang bergerak dibidang pariwisata dan perdagangan, dan

dikelola oleh koperasi pedagang dan pengrajin batik di Surakarta

dengan sistem koordinasi manajemen dan pengembangan yang

sepenuhnya menjadi hak dan tanggung jawab badan tersebut.

2. Fungsi

Secara garis besar keberadaan Solo Batik Center berfungsi

sebagai pusat fasilitas pengembangan potensi dan pelestarian

budaya batik dalam suatu wadah yang terkoordinasi, antara lain:

a. Memberikan pengetahuan tentang batik kepada masyarakat

luas.

b. Menunjang perkembangan budaya batik di Surakarta.

c. Sebagai sarana pembinaan dan pengembangan potensi bagi

pengrajin dan pengusaha.

d. Sebagai sarana edukasi yang bersifat rekreatif dan menarik

untuk semua kalangan.

e. Sebagai tempat konservasi bagi budaya batik.

3. Sifat

Solo Batik Center merupakan bangunan umum yang ditujukan

untuk dapat dinikmati oleh pecinta batik, pengrajin, pelajar /

mahasiswa, pedagang, peneliti, maupun masyarakat umum lainnya.

Dengan demikian kebudayaan batik akan terus lestari dan dikenal

oleh masyarakat luas.

D. LINGKUP KEGIATAN

Solo Batik Center yang direncanakan akan memiliki karakteristik

gabungan antara esensi pelestarian budaya dengan konsep wisata budaya

yang rekreatif. Adapun kegiatan yang akan berlangsung di Solo Batik Center

antara lain:

1. Kegiatan yang mendukung pelestarian dan konservasi budaya batik.
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Jenis kegiatan ini ditujukan untuk dapat melestarikan dan menjaga

kebudayaan batik agar tetap lestari.

Adapun fasilitas penunjangnya berupa :

Museum Batik Nusantara

Perpustakaan Ensiklopedia Batik

2. Kegiatan yang mendukung penyampaian informasi tentang batik.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada

pengunjung mengenai hal – hal yang berhubungan dengan batik di

kota Surakarta, baik tentang sentra industri, motif khas, serta info –

info lain yang berkenaan dengan batik.

Adapun fasilitas yang digunakan berupa :

Ruang multi media

Ruang informasi

3. Kegiatan yang mendukung penelitian dan pengembangan budaya

batik. Kegiatan ini berupa pendidikan keterampilan dan membentuk

studi untuk meneliti dan mengembangkan potensi batik . Tujuan dari

kegiatan ini adalah mengajarkan kepada generasi muda tentang

budaya batik, sehingga dapat terus berkembang sesuai dengan

tuntutan zaman.

Fasilitas penunjang berupa :

Ruang Workshop

Ruang Penelitian

4. Kegiatan rekreatif

5. Kegiatan pengelolaan administrasi Solo Batik Center.

6. Kegiatan servis.
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E. SISTEM PENGELOLAAN

Solo Batik Center merupakan kerjasama antara pemerintah dengan

koperasi pengusaha dan pengrajin se Surakarta untuk menyediakan fasilitas

konservasi batik di Surakarta. Kepemilikan dari Solo Batik Center dipegang

oleh sebuah badan swasta yang terdiri dari koperasi pengusaha dan

pengrajin batik dan dibawah bimbingan pemerintah melalui dinas pariwisata

dan dinas perdagangan.

Adapun struktur pengelolaan dari Solo Batik Center tertera sebagai

berikut:

Skema 4.1 Struktur pengelolaan Solo Batik  Center

Sumber: analisa pribadi

PEMDA

Dinas Pariwisata & Dinas Perdagangan

Koperasi

Direktur Utama

Wakil Direktur

Sekretaris

Kabag keg.
Administrasi

Kabag keg.
Informasi

Kabag keg.
Peragaan

Keuangan Promosi

Staff

Kabag keg.
Konservasi

Pengelola
Museum

Staff

Staff

Staff
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F. SASARAN DAN SKALA PELAYANAN

Sasaran kegiatan dari Solo Batik Center adalah para pecinta batik baik

itu dari golongan pengrajin, pelajar / mahasiswa, pedagang, peneliti,

maupun masyarakat umum lainnya.

Skala pelayanan dari Solo Batik Center adalah para pecinta batik yang

berada di kota Surakarta pada khususnya dan nusantara pada umumnya.

Hal ini berkaitan dengan promosi kota Surakarta sebagai Ibu kota batik.

G. PELAKU KEGIATAN

Pelaku kegiatan di dalam istana anak di Surakarta meliputi:

1. Pengunjung,

2. Pengusaha dan pengrajin batik.

3. Pengelola. Pengelola merupakan pihak yang bertindak mengelola,

mengkoordinasi, dan mengawasi berlangsungnya kegiatan-kegiatan yang

ada baik secara langsung maupun tidak langsung.

H. ANALISA SWOT

Analisa swot ini digunakan sebagai acuan dalam melakukan analisis

mikro dan makro dalam perencanaan Solo Batik Center yang menerapkan

konsep arsitektur metafora.

Penentuan lokasi

Faktor lokasi sangat penting dalam perencanaan Solo Batik Center,

maka dari itu diperlukan lokasi yang dekat atau berada di kawasan publik

dengan kelengkapan infrastruktur yang ada. Tentunya berada di kawasan

industri sekaligus pariwisata, sehingga mampu mewadahi aktivitas Solo

Batik Center yang direncanakan.
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Tabel 4.1 Analisa SWOT

Opputunity

Banyaknya

pengusaha dan

pengrajin batik di

Surakarta

Meningkatnya

pendapatan asli

daerah

Meningkatnya

pengetahuan

masyarakat tentang

budaya batik

Threat

Tidak adanya

wadah yang

dikhususkan

untuk

melestarikan

budaya batik.

Kota semakin

penuh.

Sirkulasi

kendaraan yang

buruk.

Strenght

Letak surakarta

yang strategis.

Banyak fasilitas

yang didirikan,

misalnya

perumahan,

perkantoran, airport

internasional, hotel

berbintang, dll.

Sering diadakannya

event di kota

Surakarta.

Strategi

Pemanfaatan ruang publik yang

menampung kebutuhan masyarakat sesuai

peraturan wilayah yang berlaku.

Penataan sistem sirkulasi sesuai

kebutuhan, peran dan fungsi kawasan.

Adanya kawasan khusus yang dapat

dipergunakan untuk melestarikan budaya

batik agar dapat terus berkembang dan

lestari.

Weakness

Banyak ruang publik

yang dialih

fungsikan

Kurangnya fasilitas

pelayanan umum.
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BAB V

ANALISA PENDEKATAN

KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

A. ANALISA MAKRO

1. Analisa Pemilihan Site

Pendekatan ini bertujuan untuk menentukan lokasi yang paling tepat,

sesuai dengan visi, misi, dan rencana strategi Solo Batik Center yang tertuang

dalam sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota (RUTRK).

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan lokasi Solo

Batik Center adalah sebagai berikut:

a. Peraturan Tata Guna Lahan

Sesuai dengan visi, misi, dan rencana strategi didirikannya Solo Batik

Center yang mengarah pada kegiatan perdagangan, pariwisata dan

pendidikan maka lokasi yang tepat terletak pada zone wisata/ budaya dan

perdagangan/ komersial.

b. Lokasi yang strategis termasuk dekat dengan kampung batik yang berada

di wilayah Kampung Batik Laweyan, sehingga Pusat Batik ini diharapkan

mampu menampilkan potensi dari kerajinan batik yang telah tumbuh dan

berkembang di Kota Surakarta.

c. Kemudahan pencapaian

Pusat Batik diletakan di lokasi yang strategis dalam pencapaian dengan

maksud agar pengunjung yang tidak tahu menjadi tahu.

d. Memiliki sarana dan prasarana/potensi lingkungan yang mendukung

keberadaan bangunan Solo Batik Center.

- Sarana Transportasi baik umum maupun untuk wisatawan

- Kelengkapan sarana utilitas

- Sarana dan Prasarana yang mendukung lainya
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Berdasar SK Walikota Dati II Srakarta No.050/ 228/ 1/ 1989 tanggal 25

Mei 1989, bahwa wilayah kotamadya Surakarta dibagi dalam 4 wilayah

pengembangan yaitu meliputi :

wilayah pengembangan utara

wilayah pengembangan barat

wilayah pengembangan timur

wilayah pengembangan selatan

Dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) tahun 1993-2013,

Kota Surakarta dibagi dalam 10 SWP, (RUTRK Kota Surakarta) yaitu:

1. Pucang Sawit, meliputi Pucang Sawit, Jagalan, Gandekan, Sangkrah,

Sewu, dan Semanggi

2. Kampung Baru, meliputi Kampung Baru, Kepatihan Kulon, Kepatihan

Wetan, Purwodiningratan, Gilingan, Kestalan, Keprabon, Ketelan,

Timuran, Punggawan, Stabelan, dan Dinoprajan.

3. Gajahan, meliputi Joyotakan, Danukusuman, Serengan, Kratonan,

Jayengan, Kemlayan, Pasdar, Kliwon, gajahan, Kauman, Baluwarti,

Kedung Lumbu dan Joyosuran.

4. Sriwedari, meliputi Tipes, Bumi, Panularan, Penumping, Sriwedari,

Purwosari, Manahan, dan Mangkubumen.

5. Sondakan, meliputi Pajang, Laweyan, dan Sondakan.

6. Jajar, meliputi Jajar, Karang Asem, dan Kerten.

7. Sumber, meliputi Sumber dan Banyuanyar.

8. Jebres, meliputi Jebres dan Tegalharjo.

9. Kadipiro, meliputi Kadipiro dan Nusukan.

10.Mojosongo

Berikut ini adalah peta pembagian wilayah di kota Surakarta yang

disesuaikan dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) tahun 1993-

2013
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Gambar 5.1 Pembagian Wilayah Surakarta

Sumber: RUTRK Surakarta 1993-2013

Adapun kegiatan-kegiatan yang disediakan ruangnya didalam wilayah

kota Surakarta mengacu pada pengembangan fungsi-fungsi kota Surakarta di

masa mendatang (2013), yakni :

a. Penyediaan areal pusat pariwisata.

b. Penyediaan areal pusat pengembangan kebudayaan.

c. Penyediaan areal olahraga.

d. Penyediaan areal relokasi industri.

e. Penyediaan areal perluasan dan pembangunan pendidikan.

f. Penyediaan areal pusat perdagangan, pertokoan dan perbelanjaan.

g. Penyediaan areal pusat perkantoran/pusat administrasi.

h. Penyediaan areal lingkungan perumahan.

Kedelapan fungsi kota yang akan dikembangkan sampai dengan tahun

2013 ini merupakan aktivitas-aktivitas primer bagi kota Surakarta. Berdasar

faktor lokasi, kecenderungan perkembangan, dampak lingkungan,

kemungkinan hambatan pengembangan maka potensi lokasi untuk
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penyediaan ruang dari kedelapan fungsi tersebut nampak dalam tabel berikut

ini :

Tabel 5.1 Fungsi kota di Surakarta, Sumber: RUTRK Surakarta 1993-2013

SWP

FUNGSI KOTA

LOKASIwisat

a

buday

a
OR

Indust

ri

Pen

d.

Daga

ng

Kant

or

Rm

h

I x Pucang Sawit

II x x x

Mangkunegara

Balaikota kaw.

Komersial

III x x x
Kraton, kaw.

Komersial

IV x X

Sriwedari

Balaikambang

Manahan

V x x
Sondakan

Laweyan

VI x x Jajar

VII x
Sumber

Banyuanyar

VIII x x x
Jurug,UNS

Kaw.komersial

IX x x Kadipiro
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X x Mojosongo

Berdasarkan analisa penentuan site yang tertera pada tabel fungsi kota

di Surakarta didapatkan bahwa kawasan yang cocok untuk mewadahi

aktivitas Solo Batik Center adalah d dareh Laweyan.

Gambar 5.2 Eksisting

Sumber: Google Earth

2. Analisa pengolahan site

a. Analisa pencapaian

Tujuan: Mendapatkan analisa yang tepat dalam hal pencapaian

terhadap site. Pengaturan akses menuju site/pencapaian sangat

diperlukan mengingat site dilalui oleh jalan utama yang memiliki

percabangan jalan dan berpotensi menyebabkan crowded area.

Proses analisa

Gambar 5.3 Analisa Pencapaian

Sumber : Sketsa Pribadi
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Jalan utama yang menjadi arah pencapaian utama menuju site harus

memiliki sarana pencapaian yang aman dan nyaman. Selain itu,

akses pencapaian menuju site tidak diperkenankan membuat sirkulasi

kendaraan bermotor di jalan utama menjadi terganggu. Oleh karena

itu, untuk menghadirkan akses pencapaian yang aman dan nyaman

maka akses pencapaian dibagi menjadi dua akses, yakni akses

masuk (in) dan akses keluar (out). Pembagian semacam ini juga

dimaksudkan untuk menghindari crowded area bagi pengunjung yang

ingin menuju site.

Gambar 5.4 Sketsa Ide Analisa Pencapaian

Sumber: Sketsa Pribadi

Jalan utama yang melewati site merupakan jalan yang memiliki

intensitas lalu lintas cukup padat. Oleh karena itu, diperlukan

penanganan terhadap area pencapaian utama site/main entrance

agar pengunjung dapat dengan mudah menuju site. Salah satunya

adalah dengan memberikan space tersendiri sebelum masuk ke

dalam site atau yang sering disebut sebagai area transisi. Area

Area yang
membutuhkan area

Area yang
membutuhka
n area
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transisi merupakan area penghubung antara jalan utama dan site.

Area ini yang akan menjadi space bagi pengendara untuk

memudahkan mereka menuju site dan menghindari crowded area.

Hasil analisa

Gambar 5.5 Hasil Analisa Pencapaian

Sumber: Sketsa Pribadi

Berdasarkan hasil analisa pencapaian, didapatkan tiga area

pencapaian yaitu area pencapaian masuk (in), keluar (out), dan area

pencapaian khusus servis. Pembedaan area pencapaian ini

dimaksudkan agar setiap pengunjung, pengelola, dan pedagang

dapat memiliki jalur pencapaian yang nyaman dan aman.

b. Analisa orientasi

Tujuan: menentukan arah hadap/orientasi bangunan yang paling tepat

terhadap lingkungan sekitar.

Proses analisa

Site yang digunakan dalam pembangunan pusat batik termasuk

dalam kategori jenis site yang dilalui oleh jalan utama dimana di area

tersebut banyak pengguna jalan yang dapat langsung melihat ke arah

Keterangan :

Area transisi
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bangunan. Oleh karena itu, diperlukan pengolahan arah orientasi

sehingga bangunan dapat ditangkap oleh pengguna jalan dari

berbagai arah terutama dari arah jalan utama.

Gambar 5.6 Sketsa ide analisa orientasi

Sumber: sketsa pribadi

Hasil analisa

Sebagian besar arah hadap bangunan mengarah ke arah jalan

utama. Selain itu, terdapat pula beberapa area yang jika disesuaikan

dengan arah orientasinya, maka bangunan idealnya menghadap ke

arah percabangan jalan. Hasil analisa ini selanjutnya dapat

ditindaklanjuti dengan peletakan area bangunan dalam site, dimana

sebagian besar bangunan memiliki orientasi ke arah jalan utama dan

beberapa bagian bangunan memiliki orientasi ke arah kawasan

percabangan jalan.

Pertokoan
dan jalan

utama

Permukiman

Sungai

Ruko
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Gambar 5.7 Hasil analisa orientasi

Sumber: sketsa pribadi

c. Analisa view

Tujuan: mengekspos view/pemandangan yang dapat mendukung

kegiatan di dalam site dan menghalangi view/pemandangan yang

dapat mengganggu kegiatan di dalam site.

Proses analisa

Analisa ini digunakan untuk menentukan area mana saja yang harus

terbuka, semi terbuka, dan tertutup untuk menghalangi view yang

mungkin dapat mengganggu kegiatan di dalam site.

Pertokoan
dan jalan

utama

Sungai

Ruko

Permukiman
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Gambar 5.8 Sketsa Ide Analisa View

Sumber: Sketsa Pribadi

Hasil analisa

Gambar 5.9 Hasil Analisa View

Sumber: Sketsa Pribadi

Pertokoan dan jalan
utama (view yang

mendukung kegiatan di
dalam site karena

merupakan arah orientasi
utama)

Permukiman
(view yang

kurang
mendukung)

Sungai (view yang cukup
mendukung namun butuh
pengolahan lebih lanjut)

Ruko (view yang
mengganggu

sehingga perlu
dihalangi)

Ditutup dengan menggunakan
barier berupa dinding dan
dikamuflasekan dengan
menggunakan penataan

taman

Area entrance didominasi
dengan tumbuhan peneduh

yang berfungsi sebagai
barier, peredam polusi, dan

debu. Selain itu juga
berfungsi sebagai

pemercantik fasade.
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d. Analisa penanganan noise

Tujuan: menganalisa kondisi kebisingan di sekitar site, sehingga

didapatkan strategi desain yang dapat meminimalisir kebisingan.

Proses analisa

Keterangan:

Intensitas noise tinggi

Intensitas noise sedang

Intensitas noise rendah

Gambar 5.10 Sketsa Analisa Penanganan Noise

Sumber: Sketsa Pribadi

Dalam hal penanganan noise, selain penggunaan barier juga

diperlukan adanya penataan jarak bangunan dengan sumber noise.

Dengan demikian, kebisingan yang ditimbulkan dari arah sumber

noise tidak akan mengganggu kegiatan di dalam bangunan.
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Hasil analisa

:

Gambar 5.11 Hasil Analisa Penanganan Noise

Sumber: Sketsa Pribadi

e. Zoning

Tujuan: mendapatkan penempatan area-area yang tepat di dalam

site. Area-area tersebut meliputi area parkir, are penunjang, area

pendidikan, area servis, dan area pengelola.

Hasil penzoningan

Gambar 5.12 Hasil Penzoningan

Sumber : Analisa Pribadi
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Zoning merupakan hasil kesimpulan akhir dari proses analisa-analisa

yang dilakukan sebelumnya. Zoning ini selanjutnya akan diproses

lebih lanjut melalui proses penggabungan antara hasil penzoningan

dengan pola peruangan. Proses penggabungan ini selanjutnya akan

menghasilkan ploting ruang yang dapat menjadi acuan dalam

mengolah site plan.

B. ANALISA MIKRO

1. Analisa Kegiatan

a. Pelaku kegiatan :

Pengelola

Perajin / pengusaha

Pengunjung

b. Kegiatan Pengelolaan

Kegiatan yang bertujuan untuk mengkoordinasikan seluruh

kegiatan di dalam Pusat Batik agar dapat berlangsung lancar dan saling

mendukung

c. Pola Kegiatan

a) Pola Kegiatan Pengunjung (informasi)

Skema 5.1 pola Kegiatan Pengunjung (informasi)

Sumber : Analisa Pribadi
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b) Pola Kegiatan Pengunjung (museum)

Skema 5.2 pola Kegiatan Pengunjung (museum)

Sumber : Analisa Pribadi

c) Pola Kegiatan pengunjung (peragaan)

Skema 5.3 pola Kegiatan Pengunjung (peragaan)

Sumber : Analisa Pribadi
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d) Pola Kegiatan Pengelola

Skema 5.4 pola Kegiatan pengelola

Sumber : Analisa Pribadi

2. Analisa Pendekatan Kebutuhan Ruang

Tabel 5.2. Kebutuhan Ruang Pada Batik Center, Sumber Analisa Pribadi

NO PELAKU

KEGIATAN

MACAM KEGIATAN KEBUTUHAN

RUANG

1 Pengunjung Datang

Berjalan kaki

Kendaraan Pribadi

Kendaraan Umum

Pedestrian

Parkir

Halte

Memasuki Gedung

Datang

Mencari Informasi

Ruang Penerima

R. Informasi

Masuk Ke Kegiatan
Pengelolaan
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Fasilitas Informasi

Melihat, cari tahu tentang batik

- Informasi

- Melihat cara pembuatan

- Mencari literature/ informasi

mengenai batik

- Melihat Slide Film

R. Penerima

R. Informasi

Workshop

Pembuatan Batik

Perpustakaan

R. Audio Visual

Fasilitas wisata

Melihat pameran batik

Seminar, rapat

Peragaan busana

R. pameran

R. seminar

Exhibition hall

Fasilitas Penunjang dan Servis

Istirahat (duduk)

Makan dan Minum

Melihat hiburan kesenian

Keamanan dan parkir

Metabolisme

Plaza (area duduk

santai)

Kafetaria

Arena pertunjukan/

plaza

R. jaga dan parkir

Lavatory

2 Pengusaha /

pengrajin

Datang

Berjalan kaki

Kendaraan umum

Kendaraan pribadi

Pedestrian

Halte

Parkir kendaraan

Memasuki gedung Entrance pengelola
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Fasilitas promosi dan pemasaran

Mencari informasi bisnis industri

batik

Memamerkan produk batik

Menjual produk batik

Menawarkan/transaksi produk, utk

yang tradisional saja

Konsultasi usaha

R. informasi bisnis

Showroom/ retail

shop

Retail shop

R.transaksi (Kios)

R.konsultasi

3 Pengelola Datang

Berjalan kaki

Kendaraan umum

Kendaraan pribadi

Pedestrian

Halte

Parkir kendaraan

Memasuki gedung Entrance pengelola

Kegiatan pelayanan pengunjung

(operasional)

Koord. Promosi dan pemasaran

Koord. Pelayanan jasa wisata

Koord. Pembinaan

R. kabag. Promosi

dan

pemasaran+staff

R. kabag jasa

wisata+staff

R. kabag

pembinaan
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Kegiatan Pengelolaan Umum

Koord. Adm dan keuangan

Mengatur adm dan keuangan

Koord. pengadaan & prasarana

Mengatur prasarana

Mengatur pengadaaan barang

Koord. Teknis dan pemeliharaan

Mengatur teknis bangunan

Mengatur pemeliharaan

Mengatur hubungan masyarakat

Mengelola pendataan

Mengatur karyawan

R. kabag adm. dan

keuangan

R. staff adm. dan

keuangan

R. kabag

pengadaan dan

prasarana

R. staff prasarana

R. satff pengadaan

R. kabag teknis

dan pemeliharaan

R. staff teknis

R. staff

pemeliharaan

R. staff humas

R. staff pendataan

R. staff personalia

Kegiatan Manajerial

Kegiatan direktur utama

Kegiatan sekretaris direktur

Kegiatan direktur umum

Kegiatan direktur operasional

Kegiatan sekretaris direktur

R. direktur utama

R. sekretaris

direktur utama

R. direktur umum

R. direktur

operasional

R. sekretaris

direktur
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Kegiatan Servis Pengelola

Penyimpanan dan gt.pakaian

Informasi

Menerima tamu

Terminal komputer

Pembinaan intern

Pendataan dan pustaka

Menyimpan alat dan perlengkapan

Penerimaan dan persiapan

pameran

Makan minum

Metabolisme

R. ganti dan locker

R. resepsionis dan

informasi

R. tamu

R. komputer

R. serbaguna/rapat

R.Arsip dan

perpustakaan

Gudang alat dan

perlengkapan

R. perencanaan

promosi dan

pemasaran

Kantin

Lavatory

3. Analisa Besaran Ruang

a. Dasar Pertimbangan :

- Kapasitas ruang atau jumlah pemakai

- Dimensi dan lay out produk batik serta peralatan pelengkapnya

- Luasan unit fungsi

- Flow dan keleluasaan gerak

b. Dasar Perhitungan :

Perhitungan Standart

- Ernest Neufert, data Arsitek I dan II

- Joseph De Chiara and John Calender, Time Standart For Building

- Julius Ponero and Martin Zelnik, Human Dimension and Interior

Space

- Fred Lawson, Conference, Convention, and Exhibition Facilities

- Harold P. Sleeper, Building Planning Design Standart

Perhitungan Khusus

- Besaran kapasitas

- Peralatan pendukung
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- Unit fungsi

- Flow kenikmatan dan kenyamanan pemakai ruang

Prosentase flow gerak berkisar antara 10% sampai 60% dengan kriteria

sebagai berikut:

- 10%: ketentuan standart flow gerak minimum

- 20%: kebutuhan keleluasaan gerak

- 30%: tuntutan kenyamanan fisik

- 40%: tuntutan kenyamanan psikis

- 50%: tuntutan persayaratan spesifik kegiatan

- 60%: tuntutan terhadap servis kegiatan

d. Kapasitas Ruang Dari Pengguna Pusat Batik

Kapasitas Solo Batik Center didasarkan atas kemampuan pelayanan

terhadap jumlah konsumen sampai proyeksi beberapa tahun mendatang

ditambah dengan keberadaan fasilitas pendukung wisata lain yang ada di

Surakarta.

Sebagai dasar untuk menentukan kebutuhan luas ruang perlu adanya

studi ruang, dasar pertimbangan:

1) Besaran kapasitas

2) Sirkulasi dan kenyaman pemakai ruang yang rekreatif

3) Jumlah pemakai dan dimensinya

4) Peralatan pendukung

5) Penempatan tata letak ruang

6) Estetika

a) Fasilitas Peragaan

Tabel 5.3. Besaran Ruang Fasilitas Peragaan, Sumber Analisa Pribadi

JENIS RUANG KETERANGAN KAPASITAS ANALISA LUAS

hall 1,1 m2/orang 30 orang 1,1 x 30 = 33 m2

Flow 50 %

66 m2

r. bahan baku kain

dan bahan

Studi banding - - 36 m2

Workshop batik tulis 30 orang 150 m2 175 m2
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Flow 50 %

Workshop batik cap 30 orang 100 m2

Flow 50 %

150 m2

Gudang alat 20  m2/gudang 2 gudang 20  x 2 40 m2

Lavatory 3  m2/wc

1,5  m2/wastafel

1,5  m2/urinoir

8 wc

8 wastafel

4 urinoir

3  x 8  = 24 m2

1,5 x 8  = 12 m2

1,5 x 4  = 6 m2

Flow 20 %

50 m2

Ruang

pertemuan/audio

visual.

100 orang Audience 100 x 0.7 = 70

m2

Loby dan lounge, 1/5 70

= 14m2

Satge 25 % x 70 = 17,5

m2

Total = 101,5 m2

Flow 30 %

131.95

m2

Ruang

perpustakaan

50 orang Buku diperkirakan 5000

bk x 10 cm2/bk = 50 m2

Ruang baca 50 orng (

1/5 dr jmlh pengunjung),

50 x 2.5 m2=125m2

Ruang catalog = 10 m2

Gudang = 10 m2

Ruang pelayanan

1 counter = 3m2

Ruang pelayanan staff 5

orng, 5 x 0.8 m2/org =

4m2

1 mesin ft cpy 2 m2

Total 50 + 125 + 10 + 10

+ 3 + 4 + 2 = 158 m2

Sirkulasi 20 5 x 158 =

32 m2

Jd luas perpustakaan =

204 m2

Flow 20 %

245 m2

Musholla 0,8  m2/orang 30 orang 0,8  x 30  = 24 m2

Flow 20 %

29 m2
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Total luasan fasilitas peragaan 922,95 m2

b) Fasilitas Informasi

Tabel 5.4. Besaran Ruang Fasilitas Informasi, Sumber Analisa Pribadi

JENIS RUANG KETERANGAN KAPASITAS ANALISA LUAS

Hall Pariwisata 1,1 m2/orang 30 orang 1,1 x 30 = 33 m2

Flow 50 %

66 m2

Galeri Batik 4m2/orang

20

10 orang 4 x 10 = 40 m2

Flow 100 %

X 20 galery

1600 m2

multifunction hall

(r. peragaan, r.

seminar)

Converence room

34m2/orang

Foyer = 0,2 ruang

Pantry = 0,2 ruang

Gudang =0,1 ruang

r.ganti = 90m2

100 Orang 100 x 3m2 = 300 m2

0,2 x 300 = 60m2

0,2 x 300 = 60m2

0,1 x 300 = 30m2

90 m2

Flow 20 %

608  m2

Kafetaria 9  m2/warung kuliner 20 wk/10

orang

9  x 20  = 180 m2

r. makan 200 orang =

1x200 = 200 m2

Flow 20 %

456 m2

Musholla 0,8  m2/orang 50 orang 0,8  x 50  = 40 m2

Flow 20 %

48 m2

Lavatory 3  m2/wc

1,5  m2/wastafel

1,5  m2/urinoir

10 wc

10 wastafel

5 urinoir

3  x 10  = 30 m2

1,5 x 10  = 15 m2

1,5 x 5  = 7,5 m2

Flow 20 %

63,5 m2

Total luasan fasilitas informasi 2841,5 m2

c) Fasilitas Museum

Tabel 5.5. Besaran Ruang Fasilitas Museum, Sumber Analisa Pribadi

JENIS RUANG KETERANGAN KAPASITAS ANALISA LUAS

Hall Museum 1,1 m2/orang 30 orang 1,1 x 30 = 33 m2

Flow 50 %

66 m2

Galeri kontemporer 4m2/orang 30 orang 4 x 30 = 120 m2 240  m2
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Flow 100 %

Galeri batik kraton 4m2/orang 30 orang 4 x 30 = 120 m2

Flow 100 %

240  m2

Galeri batik Solo 4m2/orang 30 orang 4 x 30 = 120 m2

Flow 100 %

240  m2

Galeri batik

Pekalongan

4m2/orang 30 orang 4 x 30 = 120 m2

Flow 100 %

240  m2

Galeri batik Jogja 4m2/orang 30 orang 4 x 30 = 120 m2

Flow 100 %

240  m2

Galeri batik Klasik 4m2/orang 30 orang 4 x 30 = 120 m2

Flow 100 %

240  m2

Galeri Sumatera 4m2/orang 30 orang 4 x 30 = 120 m2

Flow 100 %

240  m2

Galeri Kalimantan 4m2/orang 30 orang 4 x 30 = 120 m2

Flow 100 %

240  m2

Galeri Peralatan

Batik

4m2/orang 30 orang 4 x 30 = 120 m2

Flow 100 %

240  m2

Hall Pameran 4m2/orang 30 orang 4 x 30 = 120 m2

Flow 100 %

240  m2

Lavatory 3  m2/wc

1,5  m2/wastafel

1,5  m2/urinoir

10 wc

10 wastafel

5 urinoir

3  x 10  = 30 m2

1,5 x 10  = 15 m2

1,5 x 5  = 7,5 m2

Flow 20 %

63,5 m2

Total luasan fasilitas museum 2529,5 m2

d) Fasilitas Pengelola

Tabel 5.6. Besaran Ruang Fasilitas Pengelola, Sumber Analisa Pribadi

JENIS RUANG KETERANGAN KAPASITAS ANALISA LUAS

Hall Pengelola 1,1 m2/orang 15 orang 1,1 x 15 = 16,5 m2

Flow 50 %

25 m2

r. direktur utama 20 m2/orang 1 orang 20 x 1 = 20 m2

Flow 20 %

24 m2

r. sekretaris direktur 10 m2/orang 1 orang 10 x 1 = 10 m2

Flow 20 %

12 m2

r. kabag informasi 12 m2/orang 1 orang 12 x 1 = 15 m2

Flow 20 %

18 m2
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r. staff informasi 8 m2/orang 4 orang 8 x 4 = 32 m2

Flow 20 %

38,4 m2

r. kabag administrasi 12 m2/orang 1 orang 12 x 1 = 15 m2

Flow 20 %

18 m2

r. staff administrasi 8 m2/orang 6 orang 8 x 6 = 48 m2

Flow 20 %

57,6 m2

r. kabag konserfasi 12 m2/orang 1 orang 12 x 1 = 15 m2

Flow 20 %

18 m2

r. staff konservasi 8 m2/orang 3 orang 8 x 3 = 24 m2

Flow 20 %

28,8 m2

r. kabag peragaan 12 m2/orang 1 orang 12 x 1 = 15 m2

Flow 20 %

18 m2

r. staff peragaan 8 m2/orang 3 orang 8 x 3 = 24 m2

Flow 20 %

28,8 m2

r. kabag keuangan 12 m2/orang 1 orang 12 x 1 = 15 m2

Flow 20 %

18 m2

r. staff keuangan 8 m2/orang 3 orang 8 x 3 = 24 m2

Flow 20 %

28,8 m2

r. kabag

humas&personalia

12 m2/orang 1 orang 12 x 1 = 15 m2

Flow 20 %

18 m2

r. staff

humas&personalia

8 m2/orang 3 orang 8 x 3 = 24 m2

Flow 20 %

28,8 m2

r. rapat 2,25 m2/orang 47 orang

(50%

pengelola)

2,25x 24 = 54 m2

Flow 40 %

75,6 m2

r. tamu 0,8 m2/orang 10 orang 0,8x 10 = 8 m2

Flow 20 %

9,6 m 2

r. arsip & r.baca 2,32m2/orang 47 orang

(30%

pengelola)

2,32 x 15 = 34,8 m2

Flow 20 %

42 m2

Lavatory 3  m2/wc

1,5  m2/wastafel

1,5  m2/urinoir

4 wc

4 wastafel

2 urinoir

3  x 4  = 12 m2

1,5 x 4  = 6 m2

1,5 x 5  = 2 m2

Flow 20 %

24 m2

Total luasan fasilitas pengelola 531,4 m2
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e) Fasilitas Penunjang & Servis

Tabel 5.7. Besaran Ruang Fasilitas Penunjang Dan Servis, Sumber Analisa Pribadi

JENIS RUANG KETERANGAN KAPASITAS ANALISA LUAS

Parkir pengunjung 1000 Menggunakan bus 20%,

200 pengunjung,   5 bus

x 36m2 =180 m2

Menggunakan

mobil20%, 200

pengunjung

menggunakan  200

mobil x15m2 = 3000 m2

Menggunakan motor

60%, 600 pengunjung

menggunakan  600

motor x 1,5m2 = 9000

m2

cadangan site 10%x

kebthan parkir

13398m2

Parkir pengelola 100 Bawa motor 75 % x100=

75x1.5=112,5 m 2

Bawa  mobil 10% x100

= 10, 15x18=270 m2

Jalan kaki/naik  angkot

15 %x100 = 15

382,5m2

R. jaga dan

kebersihan

8 orng 8x2.5 = 20 m2 20m2

R istirahat karyawan 127 pegawai 127 x 0.8=101 m2

Flow 50 % x 101= 51 m2

152m2

Gudang kebersihan Asumsi - 20m2

R. genset Asumsi - 50m2

R. pompa Asumsi - 18m2

Ground Water Tank Asumsi 33m2

R .elektrikal Asumsi - 30m2

R.monitor Asumsi - 10m2

Mushola Asumsi - 200m2

R. AHU Asumsi - 10m2

Total luasan fasilitas service 14323,5 m2
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Total luasan fasilitas peragaan 922,95 m2

Total luasan fasilitas informasi 2.841,5 m2

Total luasan fasilitas museum 2.529,5 m2

Total luasan fasilitas pengelola 531,4 m2

Total luasan fasilitas service 14.323,5 m2

Jadi total luas keseluruhan Solo Batik Center  adalah 21.148,85 m2

C. ANALISA BENTUK

Analisis bentuk bangunan adalah suatu penganalisisan terhadap karakter

maupun visualisasi yang akan ditampilkan pada bangunan. Bentuk

merupakan penghubung ruang dalam dengan lingkungan luar bangunan.

Bentuk terdiri atas elemen-elemen seperti ukuran, warna, tekstur, posisi, dan

massa. Semua elemen ini bertujuan untuk mewujudkan citra dan tampilan

bentuk bangunan.

Jenis bentuk yang dapat diterapkan dalam rancangan sebagai berikut:

1. Segitiga, bentuk yang dapat menunjukkan stabilitas. Apabila

terletak pada salah satu sisinya, segitiga merupakan bentuk yang

sangat stabil. Jika diletakkkan berdiri pada salah satu sudutnya, dapat

menjadi seimbang bila terletak dalam posisi yang tepat pada suatu

keseimbangan, atau menjadi tidak stabil dan cenderung jatuh ke salah

satu sisinya.

2. Bujur sangkar, bentuk yang menunjukkan sesuatu yang murni dan

rasional.Bentuk ini merupakan bentuk yang statis dan netral serta tidak

memiliki arah tertentu. Bentuk-bentuk segi empat lainnya dapat dianggap

sebagai variasi dari bentuk bujur sangkar. Seperti segitiga, bujur

sangkar bila berdiri pada salah satu sisinya tampak stabil dan dinamis

bila berdiri pada salah satu sudutnya.

3. Lingkaran, bentuk yang terpusat. Berarah ke dalam dan pada

umumnya bersifat stabil dan dengan sendirinya menjadi pusat dari

lingkungannya. Penempatan sebuah lingkaran pada  suatu bidang

akan memperkuat sifat dasarnya sebagai poros. Menempatkan garis
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lurus atau bentuk-bentuk bersudut lainnya atau unsur menurut arah

kelilingnya, dapat menimbulkan perasaan gerak putar yang kuat.

Kriteria tampilan bentuk bangunan sebagai berikut:

- Landmark, menciptakan tampilan baru dalam lingkungan tapak.

- Filosofi, massa yang mewakili konsep Metafora.

- Tema, keindahan dilihat dari segi fungsi.

- Wujud karakter yang mengundang, mendidik, sederhana, jujur, kuat, dan

indah.

Tabel 5.8 Perbandingan Bentuk Dasar Bangunan

Kriteria

Bentuk Dasar

Kesesuaian Bentuk Site Baik Baik Kurang Baik

Orientasi Bangunan Baik, Orientasi

Jelas

Baik, Orientasi

ke segala arah

Tidak Jelas

Efisiensi Ruang Efisien Kurang Efisien Tidak Efisien

Efisiensi Struktur dan

Konstruksi Bangunan

Lebih Mudah Cukup Sulit Mudah

Kesan yang ditimbulkan Baik Baik Kurang Baik

Keluaran: berdasarkan faktor-faktor   di atas , bentuk yang paling baik

yang dijadikan sebagai pertimbangan kelebihan dan kekurangannya yang

digunakan untuk menyesuaikan dengan tema adalah gabungan bentuk persegi.

D. ANALISA SIRKULASI

Sirkulasi adalah suatu pencapaian yang dilakukan manusia untuk

mencapai fungsi- fungsi yang diinginkan di dalam bangunan.   Ditinjau dari

sistem bangunan, sirkulasi dibedakan atas sirkulasi horizontal dan vertikal.

Sirkulasi horizontal dilakukan di dalam satu lantai sedangkan yang vertikal
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dilakukan untuk mencapai dari lantai ke lantai lainnya. Pada sirkulasi pameran ,

sirkulasi bergantung pada tata letak ruang dan objek pameran.

Tabel 5.9 Jenis Sirkulasi Horisontal

H

O

R

I

Z

O

N

T

A

L

Objek Gambar Keterangan

Linear Semua jalan pada dasarnya linear. Jalan

yang lurus dapat menjadi unsur

pengorganisir utama untuk sederet

ruang- ruang. Di samping itu jalan

dapat berbentuk lengkung atau

berbelok arah, memotong jalan lain,

Radial Konfigurasi radial memiliki jalan yang

lurus yang berkembang dari atau

berhenti pada sebuah pusat, titik

bersama.

Spiral Sebuah konfigurasi spiral adalah suatu

jalan tunggal yang menerus, yang

berasal dari titik pusat, mengelilingi

pusat dengan jarak yang berubah.

Grid Konfigurasi grid terdiri dari dua pasang

jalan sejajar yang saling berpotongan

pada jarak yang sama dan

menciptakan bujur sangkar atau

kawasan-kawasan ruang segi empat.

Jaringan Suatu konfigurasi jaringan terdiri dari

jalan- jalan yang menghubungkan titik-

titik tertentu di dalam ruangan.
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Tabel 5.10. Jenis Sirkulasi Vertikal

V

E

R

T

I

K

A

L

Elevator a. Pencapaian langsung ke

tiap-tiap lantai

b. Waktu tempuh lebih singkat

c. Dapat menempuh lebih dari

satu lantai sekaligus

d. Kapasitas orang bergantung

pada ukuran, jumlah, dan

kecepatan lift.

Eskalator a. Pencapaian mengalir dari satu

lantai ke lantai lain

b. Waktu tempuh relative singkat

c. Orientasi jelas

Tangga a. Pencapaian terbatas

b. Waktu tempuh relatif lama

c. Alternatif pencapaian pada

saat darurat

d. Memerlukan tenaga

Tabel 5.11. Jenis Sirkulasi Pameran

Jenis

Sirkulasi

Gambar Keterangan

Koridor antar

ruang

a) Sirkulasi satu arah

b) Sesuai dengan objek pameran berukuran

besar yang dapat memenuhi ruangan

c) Umumnya untuk pameran satu tema
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Sepanjang

sisi antar

ruang

tertutup

a) Sirkulasi tertutup

b) Penutupan ruang tidak akan

menggangu sirkulasi

c) Umumnya untuk pameran beberapa tema

Sepanjang sisi

antar ruang

bersekat

tertutup

a) Sirkulasi tertutup

b) Menampung banyak objek

pameran c) Ruang dalam ruangan

d) Umumnya untuk pameran beberapa tema

Sepanjang

sisi satu

ruang

a) Sirkulasi tertutup

b) Sesuai dengan arahan objek

yang berklimaks

c) Umumnya untuk pameran tetap

dengan tema terkait

Aliran bebas

satu ruang

a) Sirkulasi tertutup

b) Tanpa arahan atau bebas

c) Umumnya untuk pemeran terbuka

atau temporer

Kriteria sirkulasi bangunan sebagai berikut :

- Untuk pameran , sirkulasi diharapkan searah dari ruang ke ruang

- Jelas dan mudah pencapaiannya

- Aman dan nyaman untuk pengunjung
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E. ANALISA METAFORA

Dengan mengambil elemen – elemen yang berkaitan dengan batik, baik secara

fisik maupun secara filosofis.

Filosofi motif batik

Nama motif : Sido Luhur

Daerah : Kraton Surakarta

Jenis Batik : Batik Kraton

Dikenakan : Temanten Putri

(malam pengantin)

Makna : Dua jiwa menjadi satu

Nama motif : Parang Kusumo

Daerah : Surakarta

Jenis Batik : Batik Kraton

Dikenakan : Calon temanten putri

Makna : Hatinya berbunga-bunga
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Nama motif : Kawung

Jenis Batik : Batik Kraton

Dikenakan : keluarga kraton

Makna : raja dengan keempat pengawalnya

F. ANALISA STRUKTUR DAN SKIN

1. Sub Struktur

Pondasi Foot Plat

Pondasi foot plat digunakan untuk kondisi tanah
yang stabil dan baik dengan sigma 1.5-2 kg/cm².
Bangunan gedung dengan tinggi 2-4 lantai biasanya
menggunakan pondasi jenis ini. Bahan yang banyak
dipakai untuk podasi telapak adalah beton bertulang.
Dimensi pondasi ditentukan dengan perhitungan
konstruksi beton bertulang.

2. Super Structure
Pola peruangan dengan fleksibilitas yang tinggi tanpa pembatas ruang yang
permanen membutuhkan sistem struktur yang ringan tanpa menggunakan
dinding masiv sebagai pemikul beban. Struktur rangka dengan kolom dan
balok sebagai pemikul beban merupakan alternatif struktur badan dari
bangunan yang direncanakan.
Struktur rangka tersebut menggunakan material pabrikasi berupa beton.

3. Upper Structure
Struktur atap yang paling sesuai dengan tipologi bangunan sederhana
adalah dengan menggunakan struktur rangka baja ringan.
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4. Panggunaan Skin

Bangunan tropis rentan terpapar sinar matahari secara langsung sehingga

suhu di dalam bangunan terasa panas. Untuk itulah secondary skin berguna

untuk menahan sinar matahari langsung plus tampias hujan.

Secondary skin merupakan lapisan kedua pada bangunan dan memiliki

fungsi utama sebagai penahan sinar matahari langsung. Secondary skin

diterapkan pada bangunan yang berada di daerah tropis. Dengan

berkembangnya ilmu arsitektur dan kebutuhan masyarakat akan rumah yang

ideal, maka secondary skin sekarang tidak hanya mengedepankan fungsinya,

melainkan juga harus bisa menyatu dengan desain arsitektur yang ada.

Material yang akan digunakan untuk secondary skin pada Solo Batik Center

terbuat dari bahan metal, dengan alasan mudah dalam pembuatan dan mudah

dalam perawatannya.

G. ANALISA UTILITAS

1. Sistem Pengamanan kebakaran

Terdiri dari :

Sistem Deteksi : Heat Detector, Smoke, Fire

Sistem Represif : Fire Hydrant, Automatic Sprinkler System, Fire

Extinguiser on House Reel

Sistem Preventif

Sistem Penyelamatan Penghuni

a. Kebutuhan Air Sebagai Pemadam Kebakaran

Semua outlet beroperasi, terdapat 1 menit waktu alat bekarja sebelum

pompa air ke resevoir beroperasi untuk menambah air di reservoir.

b. Perencanaan Penempatan Reservoir

Perencanaan reservoir terpisah-pisah, yaitu untuk fire hydrant langsung dari

reservoir utama didistribusikan menuju outlet dengan pompa untuk

mempertahankan tekanan air. Sedangkan untuk sprinkler dari pompa

ditampung dulu pada atap bangunan, dengan menuju sprinkler head dengan

sistem down feed.
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2. Sistem Air Bersih

Sumber air bersih, sumber air bersih berasal dari PDAM dan Deep Well

Sistem Distribusi, distribusi air bersih menggunakan kombinasi dari dua

sistem yang populer digunakan, yaitu :

Up Feed Distribution

Down Feed Distribution

3. Sistem Pembuangan Air Kotor

Sistem pembuangan air kotor dalam lingkungan bank dijauhkan dari

sumber atau jaringan air bersihnya.

Pada ruang mekanikal dan elektrikal dibuat kedap air, supaya sisa-sisa

minyak yang tercecer tidak meresap ke dalam tanah. Minyak bekas dari

dapur dibuang melalui treatment pada tempat tertentu yang kedap air.

4. Sistem Pengolahan limbah Batik

Limbah batik di olah pada kawasan sekitar site

Dapur Penangkap lemak

Air kotor

Bak penampung

Pengolah
Limbah

Toilet

Sumur
Resapan

Tinja Septictank
Sumur

Resapan

workshop limbah Bak penampung limbah

Pengolah
Limbah

Skema 5.5  Sistem Air Bersih

Skema 5.6  Sistem Pembuangan

Air Kotor

Skema 5.7  Sistem Pengolahan Limbah

Batik
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Air hujan dari atap

Pipa Vertikal
Sumur

Resapan

Air hujan sekitar site

Bak kontrol Selokan

5. Sistem Drainase

Di luar bangunan, pembuangan air hujan melalui saluran-saluran

pembagi dan bak kontrol sebelum ditampung di bak penampung air netral

untuk digunakan kembali. Air hujan yang melalui atap disalurkan lewat talang

maupun langsung tempias ke tanah.

6. Sistem Instalasi Listrik

Sumber tenaga

Perusahaan listirik negara (PLN)

Diesel generator set, sebagai sumbar tenaga listrik untuk beban

emergency.

Pengoperasian Sistem

Pada kondisi beban normal, seluruh beban listrik mendapat suplai

tenaga listrik dari PLN. Bilamana sumber tenaga listrik PLN mengalami

gangguan, maka secara otomatis sumber tenaga listrik diambil alih oleh

sumber cadangan diesel genset yang dilengkapi Automatic Main

Failure (AMF) dan melayani beban listrik. Interfal waktu dari PLN

padam hingga sumber listrik diesel genset melayani beban adalah

maksimum 20 detik.

7. Penangkal Petir

Dipilih Sistem Faraday Cage, lebih dikenal dengan sangkar Faraday,

yang menggunakan tiang yang disebut bliksem spit yang mempunyai

panjang sekitar 30 cm yang dipasang pada atap bangunan, kemudian

dihubungkan dengan kabel tembaga yang selanjtunya ditanam ke tanah

sebagai elektroda bumi.

Meteran Panel utama

Panel skunder

Panel skunder

Distribusi

Distribusi
Genset

PLN

Skema 5.8  Sistem Drainase

Skema 5.9  Sistem Instalasi Listrik
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Penerapan pada bangunan bank dinilai cocok karena ketinggian

bangunan 2 lantai, dan mempunyai radius perlindungan sebesar 60° dari

bliksem spit.

8. Sistem Komunikasi

Pada suatu bank terdapat sistem telekomunikasi sebagai sarana

penghubung dengan dunia luar. Adapun media telekomunikasi yang terdapat

pada bank adalah :

Telepon

Telex

Faksimile

Internet

Berdasarkan alat-alat tersebut, kesemuanya menggunakan jaringan

telepon sebagai media penghantarnya. Oleh karena itu, maka yang akan

dibahas adalah sistem jaringan telepon.

a. Pertimbangan dalam perencanaan sistem telepon

Perluasaan / perkembangan

Trouble shooting dan perawatan

Mampu beradaptasi pada perubahan sistem organisasi

b. Sistem Jaringan

Sistem jaringan yang dipake adalah jaringan sentral PABX,

dengan hubungan menuju ke luar dan dalam bengunan melelui sentral

telepon dan oleh operator disalurkan menuju ekstension-ekstension.

c. Penggunaan lain sistem telepon

Sistem jaringan telepon yang menggunakan sistem PABX,

menunjukkan bahwa setiap pesawat dalam kompleks bangunan saling

memanggil (paging) dengan tanpa menuju sentral operator terlebih

dahulu. Sehingga pesawat telepon yang digunakan dalam sistem ini

berfungsi pula sebagai pesawat interkom.

PT. Telkom Panel Kontrol
Telepon Lokal

Faks

Operator

SLJJ/SLI

Skema 5.10  Sistem Jaringan Telekomunikasi
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KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

A. KONSEP PEMILIHAN DAN PENGOLAHAN SITE

1. Konsep Pemilihan Site

Berdasarkan analisa pemilihan site didapatkan site terpilih berada di Jl.

Radjiman. Site pada area ini sangat memenuhi kebutuhan site yang berada di area

pariwisata yang diwadahi oleh

Eksisting Site

BAB VI

KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

KONSEP PEMILIHAN DAN PENGOLAHAN SITE

Pemilihan Site

Berdasarkan analisa pemilihan site didapatkan site terpilih berada di Jl.

. Site pada area ini sangat memenuhi kebutuhan site yang berada di area

pariwisata yang diwadahi oleh Solo Batik Center.

KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

Berdasarkan analisa pemilihan site didapatkan site terpilih berada di Jl. Dr

. Site pada area ini sangat memenuhi kebutuhan site yang berada di area
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Keterangan :

Area transisi
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Pertokoan
dan jalan

utama

Permukiman

Sungai

Ruko
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Ditutup dengan
menggunakan barier
berupa dinding dan

dikamuflasekan dengan
menggunakan penataan

taman

sungai dimanfaatkan sebagai view
yang dapat mendukung kegiatan di

dalam site, namun untuk
mempercantiknya ditanmbahkan

dengan penataan taman yang
didominasi dengan tanaman perdu.

Area entrance didominasi
dengan tumbuhan

peneduh yang berfungsi
sebagai barier, peredam

polusi, dan debu. Selain itu
juga berfungsi sebagai
pemercantik fasade.
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3. Metafora Atap. Metafora Atap

Citra  BangunanCitra  Bangunan
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B. KONSEP KEGIATAN

1. Pelaku kegiatan :

Pengelola

Perajin / pengusaha

Pengunjung

2. Kegiatan Pengelolaan

Kegiatan yang bertujuan untuk mengkoordinasikan seluruh

kegiatan di dalam Pusat Batik agar dapat berlangsung lancar dan

saling mendukung

3. Pola Kegiatan

a) Pola Kegiatan Pengunjung (informasi)

b) Pola Kegiatan Pengunjung (museum)

Skema 6.1 Pola Kegiatan

Pengunjung ( Informasi )

Skema 6.2 Pola Kegiatan

Pengunjung ( Museum )
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c) Pola Kegiatan Pengunjung (peragaan)

d) Pola Kegiatan Pengelola

Masuk Ke Kegiatan
Pengelolaan

Skema 6.3 Pola Kegiatan

Pengunjung (peragaan)

Skema 6.4 Pola Kegiatan Pengelola



perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

4. Konsep Pendekatan Kebutuhan Ruang

Tabel 6. 1.Konsep Kebutuhan Ruang Pada Batik Center

NO PELAKU

KEGIATAN

MACAM KEGIATAN KEBUTUHAN

RUANG

1 Pengunjung Datang

Berjalan kaki

Kendaraan Pribadi

Kendaraan Umum

Pedestrian

Parkir

Halte

Memasuki Gedung

Datang

Mencari Informasi

Ruang Penerima

R. Informasi

Fasilitas Informasi

Melihat, cari tahu tentang batik

- Informasi

- Melihat cara pembuatan

- Mencari literature/ informasi

mengenai batik

- Melihat Slide Film

R. Penerima

R. Informasi

Workshop

Pembuatan Batik

Perpustakaan

R. Audio Visual

Fasilitas wisata

Melihat pameran batik

Seminar, rapat

Peragaan busana

R. pameran

R. seminar

Exhibition hall
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Fasilitas Penunjang dan Servis

Istirahat (duduk)

Makan dan Minum

Melihat hiburan kesenian

Keamanan dan parkir

Metabolisme

Plaza (area duduk

santai)

Kafetaria

Arena pertunjukan/

plaza

R. jaga dan parkir

Lavatory

2 Pengusaha /

pengrajin

Datang

Berjalan kaki

Kendaraan umum

Kendaraan pribadi

Pedestrian

Halte

Parkir kendaraan

Memasuki gedung Entrance pengelola

Fasilitas promosi dan pemasaran

Mencari informasi bisnis industri

batik

Memamerkan produk batik

Menjual produk batik

Menawarkan/transaksi produk, utk

yang tradisional saja

Konsultasi usaha

R. informasi bisnis

Showroom/ retail

shop

Retail shop

R.transaksi (Kios)

R.konsultasi

3 Pengelola Datang

Berjalan kaki

Kendaraan umum

Kendaraan pribadi

Pedestrian

Halte

Parkir kendaraan

Memasuki gedung Entrance pengelola

Kegiatan pelayanan pengunjung

(operasional)

Koord. Promosi dan pemasaran

Koord. Pelayanan jasa wisata

Koord. Pembinaan

R. kabag. Promosi

dan

pemasaran+staff

R. kabag jasa

wisata+staff

R. kabag

pembinaan
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Kegiatan Pengelolaan Umum

Koord. Adm dan keuangan

Mengatur adm dan keuangan

Koord. pengadaan & prasarana

Mengatur prasarana

Mengatur pengadaaan barang

Koord. Teknis dan pemeliharaan

Mengatur teknis bangunan

Mengatur pemeliharaan

Mengatur hubungan masyarakat

Mengelola pendataan

Mengatur karyawan

R. kabag adm. dan

keuangan

R. staff adm. dan

keuangan

R. kabag

pengadaan dan

prasarana

R. staff prasarana

R. satff pengadaan

R. kabag teknis

dan pemeliharaan

R. staff teknis

R. staff

pemeliharaan

R. staff humas

R. staff pendataan

R. staff personalia

Kegiatan Manajerial

Kegiatan direktur utama

Kegiatan sekretaris direktur

Kegiatan direktur umum

Kegiatan direktur operasional

Kegiatan sekretaris direktur

R. direktur utama

R. sekretaris

direktur utama

R. direktur umum

R. direktur

operasional

R. sekretaris

direktur
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Kegiatan Servis Pengelola

Penyimpanan dan gt.pakaian

Informasi

Menerima tamu

Terminal komputer

Pembinaan intern

Pendataan dan pustaka

Menyimpan alat dan perlengkapan

Penerimaan dan persiapan

pameran

Makan minum

Metabolisme

R. ganti dan locker

R. resepsionis dan

informasi

R. tamu

R. komputer

R. serbaguna/rapat

R.Arsip dan

perpustakaan

Gudang alat dan

perlengkapan

R. perencanaan

promosi dan

pemasaran

Kantin

Lavatory

5. Besaran Ruang

a. Fasilitas Peragaan

Tabel 6. 2. Besaran Ruang Fasilitas Peragaan

Total luasan fasilitas peragaan 922,95 m2

JENIS RUANG KETERANGAN KAPASITAS LUAS

hall 1,1 m2/orang 30 orang 66 m2

r. bahan baku kain dan bahan Studi banding - 36 m2

Workshop batik tulis 30 orang 175 m2

Workshop batik cap 30 orang 150 m2

Gudang alat 20  m2/gudang 2 gudang 40 m2

Lavatory 3  m2/wc

1,5  m2/wastafel

1,5  m2/urinoir

8 wc

8 wastafel

4 urinoir

50 m2

Ruang pertemuan/audio visual. 100 orang 131.95

m2

Ruang perpustakaan 50 orang 245 m2

Musholla 0,8  m2/orang 30 orang 29 m2
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b. Fasilitas Informasi

Tabel 6. 3. Besaran Ruang Fasilitas Informasi

JENIS RUANG KETERANGAN KAPASITAS LUAS

Hall Pariwisata 1,1 m2/orang 30 orang 66 m2

Galeri Batik 4m2/orang

20

10 orang 1600 m2

multifunction hall

(r. peragaan, r. seminar)

Converence room

34m2/orang

Foyer = 0,2 ruang

Pantry = 0,2 ruang

Gudang =0,1 ruang

r.ganti = 90m2

100 Orang 608  m2

Kafetaria 9  m2/warung kuliner 20 wk/10

orang

456 m2

Musholla 0,8  m2/orang 50 orang 48 m2

Lavatory 3  m2/wc

1,5  m2/wastafel

1,5  m2/urinoir

10 wc

10 wastafel

5 urinoir

63,5 m2

Total luasan fasilitas informasi 2841,5 m2

c. Fasilitas Museum

Tabel 6. 4. Besaran Ruang Fasilitas Museum

JENIS RUANG KETERANGAN KAPASITAS LUAS

Hall Museum 1,1 m2/orang 30 orang 66 m2

Galeri kontemporer 4m2/orang 30 orang 240  m2

Galeri batik kraton 4m2/orang 30 orang 240  m2

Galeri batik Solo 4m2/orang 30 orang 240  m2

Galeri batik Pekalongan 4m2/orang 30 orang 240  m2

Galeri batik Jogja 4m2/orang 30 orang 240  m2

Galeri batik Klasik 4m2/orang 30 orang 240  m2

Galeri Sumatera 4m2/orang 30 orang 240  m2

Galeri Kalimantan 4m2/orang 30 orang 240  m2

Galeri Peralatan Batik 4m2/orang 30 orang 240  m2

Hall Pameran 4m2/orang 30 orang 240  m2

Lavatory 3  m2/wc

1,5  m2/wastafel

1,5  m2/urinoir

10 wc

10 wastafel

5 urinoir

63,5 m2

Total luasan fasilitas museum 2529,5 m2
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d. Fasilitas Pengelola

Tabel 6. 5. Besaran Ruang Fasilitas Pengelola

JENIS RUANG KETERANGAN KAPASITAS LUAS

Hall Pengelola 1,1 m2/orang 15 orang 25 m2

r. direktur utama 20 m2/orang 1 orang 24 m2

r. sekretaris direktur 10 m2/orang 1 orang 12 m2

r. kabag informasi 12 m2/orang 1 orang 18 m2

r. staff informasi 8 m2/orang 4 orang 38,4 m2

r. kabag administrasi 12 m2/orang 1 orang 18 m2

r. staff administrasi 8 m2/orang 6 orang 57,6 m2

r. kabag konserfasi 12 m2/orang 1 orang 18 m2

r. staff konservasi 8 m2/orang 3 orang 28,8 m2

r. kabag peragaan 12 m2/orang 1 orang 18 m2

r. staff peragaan 8 m2/orang 3 orang 28,8 m2

r. kabag keuangan 12 m2/orang 1 orang 18 m2

r. staff keuangan 8 m2/orang 3 orang 28,8 m2

r. kabag humas&personalia 12 m2/orang 1 orang 18 m2

r. staff humas&personalia 8 m2/orang 3 orang 28,8 m2

r. rapat 2,25 m2/orang 47 orang

(50%

pengelola)

75,6 m2

r. tamu 0,8 m2/orang 10 orang 9,6 m2

r. arsip & r.baca 2,32m2/orang 47 orang

(30%

pengelola)

42 m2

Lavatory 3  m2/wc

1,5  m2/wastafel

1,5  m2/urinoir

4 wc

4 wastafel

2 urinoir

24 m2

Total luasan fasilitas pengelola 531,4 m2

e. Fasilitas Penunjang & Service

Tabel 6. 6. Besaran Ruang Fasilitas Penunjang & Service

JENIS RUANG KETERANGAN KAPASITAS LUAS

Parkir pengunjung 1000 13398m2

Parkir pengelola 100 382,5m2

R. jaga dan kebersihan 8 orng 20m2

R istirahat karyawan 127 pegawai 152m 2

Gudang kebersihan Asumsi - 20m2
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R. genset Asumsi - 50m2

R. pompa Asumsi - 18m2

Ground Water Tank Asumsi 33m2

R .elektrikal Asumsi - 30m2

R.monitor Asumsi - 10m2

Mushola Asumsi - 200m2

R. AHU Asumsi - 10m2
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balok sebagai pemikul beban merupakan alternatif struktur badan dari
bangunan yang direncanakan.
Struktur rangka tersebut menggunakan material pabrikasi berupa beton.

3. Upper Structure
Struktur atap yang paling sesuai dengan tipologi bangunan sederhana
adalah dengan menggunakan struktur rangka baja ringan.

4. Panggunaan Skin

Material yang akan digunakan untuk secondary skin pada Solo Batik Center

terbuat dari bahan metal, dengan alasan mudah dalam pembuatan dan

mudah dalam perawatannya.

D. KONSEP UTILITAS

1. Sistem Pengamanan kebakaran

Terdiri dari :

Sistem Deteksi : Heat Detector, Smoke, Fire

Sistem Represif : Fire Hydrant, Automatic Sprinkler System, Fire

Extinguiser on House Reel

Sistem Preventif

Sistem Penyelamatan Penghuni

a. Kebutuhan Air Sebagai Pemadam Kebakaran

Semua outlet beroperasi, terdapat 1 menit waktu alat bekarja sebelum

pompa air ke resevoir beroperasi untuk menambah air di reservoir.

b. Perencanaan Penempatan Reservoir

Perencanaan reservoir terpisah-pisah, yaitu untuk fire hydrant

langsung dari reservoir utama didistribusikan menuju outlet dengan pompa

untuk mempertahankan tekanan air. Sedangkan untuk sprinkler dari pompa

ditampung dulu pada atap bangunan, dengan menuju sprinkler head

dengan sistem down feed.

2. Sistem Air Bersih

Sumber air bersih, sumber air bersih berasal dari PDAM dan Deep Well

Sistem Distribusi, distribusi air bersih menggunakan kombinasi dari dua

sistem yang populer digunakan, yaitu :

Up Feed Distribution
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Down Feed Distribution

3. Sistem Pembuangan Air Kotor

Sistem pembuangan air kotor dalam lingkungan bank dijauhkan dari

sumber atau jaringan air bersihnya.

Pada ruang mekanikal dan elektrikal dibuat kedap air, supaya sisa-

sisa minyak yang tercecer tidak meresap ke dalam tanah. Minyak

bekas dari dapur dibuang melalui treatment pada tempat tertentu

yang kedap air.

4. Sistem Pengolahan limbah Batik

Limbah batik di olah pada kawasan sekitar site

Dapur Penangkap lemak

Air kotor

Bak penampung

Pengolah
Limbah

Toilet

Sumur
Resapan

Tinja Septictank
Sumur

Resapan

workshop limbah Bak penampung limbah

Pengolah
Limbah

Skema 6.5. Distribusi Air Bersih

Skema 6.6. Pembuangan Air Kotor

Skema 6.7. Pengolahan Limbah Batik
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Air hujan dari atap

Pipa Vertikal
Sumur

Resapan

Air hujan sekitar site

Bak kontrol Selokan

5. Sistem Drainase

Di luar bangunan, pembuangan air hujan melalui saluran-saluran

pembagi dan bak kontrol sebelum ditampung di bak penampung air netral

untuk digunakan kembali. Air hujan yang melalui atap disalurkan lewat

talang maupun langsung tempias ke tanah.

6. Sistem Instalasi Listrik

Sumber tenaga

Perusahaan listirik negara (PLN)

Diesel generator set, sebagai sumbar tenaga listrik untuk beban

emergency.

Pengoperasian Sistem

Pada kondisi beban normal, seluruh beban listrik mendapat

suplai tenaga listrik dari PLN. Bilamana sumber tenaga listrik PLN

mengalami gangguan, maka secara otomatis sumber tenaga listrik

diambil alih oleh sumber cadangan diesel genset yang dilengkapi

Automatic Main Failure (AMF) dan melayani beban listrik. Interfal

waktu dari PLN padam hingga sumber listrik diesel genset melayani

beban adalah maksimum 20 detik.

7. Penangkal Petir

Dipilih Sistem Faraday Cage, lebih dikenal dengan sangkar

Faraday, yang menggunakan tiang yang disebut bliksem spit yang

mempunyai panjang sekitar 30 cm yang dipasang pada atap bangunan,

Meteran Panel utama

Panel skunder

Panel skunder

Distribusi

Distribusi
Genset

PLN

Skema 6.8. Sistem Drainase

Skema 6.9. Sistem Instalasi Listrik
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kemudian dihubungkan dengan kabel tembaga yang selanjtunya

ditanam ke tanah sebagai elektroda bumi.

Penerapan pada bangunan bank dinilai cocok karena ketinggian

bangunan 2 lantai, dan mempunyai radius perlindungan sebesar 60° dari

bliksem spit.

8. Sistem Komunikasi

Pada suatu bank terdapat sistem telekomunikasi sebagai sarana

penghubung dengan dunia luar. Adapun media telekomunikasi yang

terdapat pada bank adalah :

Telepon

Telex

Faksimile

Internet

Berdasarkan alat-alat tersebut, kesemuanya menggunakan

jaringan telepon sebagai media penghantarnya. Oleh karena itu, maka

yang akan dibahas adalah sistem jaringan telepon.

a. Pertimbangan dalam perencanaan sistem telepon

Perluasaan / perkembangan

Trouble shooting dan perawatan

Mampu beradaptasi pada perubahan sistem organisasi

b. Sistem Jaringan

Sistem jaringan yang dipake adalah jaringan sentral PABX,

dengan hubungan menuju ke luar dan dalam bengunan melelui

sentral telepon dan oleh operator disalurkan menuju ekstension-

ekstension.

c. Penggunaan lain sistem telepon

Sistem jaringan telepon yang menggunakan sistem PABX,

menunjukkan bahwa setiap pesawat dalam kompleks bangunan

saling memanggil (paging) dengan tanpa menuju sentral operator

terlebih dahulu. Sehingga pesawat telepon yang digunakan dalam

sistem ini berfungsi pula sebagai pesawat interkom.


