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BAB II 

KAJIAN PERANCANGAN 
 

2.1 Kajian Lokasi Perancangan 

2.1.1 Kawasan Njeron Beteng 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Peta Daerah Istimewa Yogyakarta 

Sumber: https://www.google.com/maps/ (2018) dan http://pesonawisataindonesia.com/ 

 

Gambar 2.2 Peta Yogyakarta dan Letak Kawasan Kraton 

Sumber: dppka.jogjaprov.go.id 

 

https://www.google.com/maps/
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Lokasi perancangan akan mengambil tempat di daerah bersejarah 

yaitu kawasan Njeron Beteng. Kawasan Njeron Beteng berada di pusat 

kota Yogyakarta, provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kecamatan 

Kraton. Kawasan kecamatan Kraton ini merupakan kawasan cagar budaya, 

menurut keputusan Gubernur DIY No 186/KEP/2011 tanggal 15 Agustus 

2011 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya. Dahulu daerah ini adalah 

area yang dikelilingi oleh tembok kerajaan atau disebut tembok Baluwarti. 

Tembok Baluwarti berupa tembok dinding tebal yang mengelilingi 

kawasan Kraton Yogyakarta atau yang biasa disebut Njeron Beteng (dalam 

beteng). Kawasan ini memiliki karakter yang kuat terhadap kota 

Yogyakarta, dimana kawasan ini terletak pada pusat pemerintahan 

sekaligus pusat kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kawasan ini 

memiliki berbagai potensi budaya yang dapat dinikmati oleh masyarakat 

dan wisatawan.  

Gambar 2.3 Kawasan Njeron Beteng 

Sumber: Peta BWP Kota Yogyakarta, PERDA RDTR No. 1 Tahun 2015 
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2.1.2 Sejarah Lokasi Perancangan  

Pada mulanya kawasan ini merupakan kawasan kerajaan, dimana 

raja dan keluarganya tinggal. Kawasan ini dibatasi oleh tembok dinding 

tebal yang berfungsi sebagai pagar ketahanan. Pagar ini disebut tembok 

Baluwarti. Keberadaan beteng ini atau pagar ketahanan yang 

menyebabkan kawasan kraton dan sekitarnya disebut sebagai Njeron 

Beteng.  

 

Dalam konteks konservasi budaya masyarakat Yogyakarta, 

kawasan Njeron Beteng merupakan jantung perkembangan budaya, awal 

dan pusat pengembangan budaya Jawa di masa lalu hingga masa 

sekarang. Keberadaan Kraton sebagai pusat kawasan dan proses 

pembentukan tatanan sosialnya menjadikan masyarakat di kawasan ini 

mempunyai budaya  spesifik yang berbeda dengan kelompok masyarakat 

lainnya (Marlina dan Ronald, 2011). 

 

Kawasan Njeron Beteng berdenah hampir bujur sangkar sesuai 

dengan bentuk beteng. Di bagian tengah, kawasan ini dibelah oleh Kraton, 

dari utara hingga hampir ke sisi selatan. Akses masuk ke dalam banteng 

dapat melewaati alun-alun atau melewati ke lima pintu gerbang benteng. 

Kelima pintu gerbang tersebut berada di masing-masing sisi benteng, 

dengan dua pintu berada di utara yaitu di penggalan benteng sebelah kiri 

dan sebelah kanan alun-alun. Masing-masing pintu tersebut dihubungkan 

dengan jalan beraspal menuju ke perkampungan. Jalan juga terdapat di 

sepanjang sisi dalam benteng, di samping kelima pintu utama, ditambah 

satu pintu di sudut barat daya alun-alun, sebenernya masih terdapat 

banyak pintu yang terjadi akibat pembongkaran bagian-bagian benteng 

(Sektiadi, 2007). 
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Untuk penamaan jalan-jalan pada kawasan Njeron Beteng pun 

memiliki filosofi tersendiri. Menurut Handaru (2016), di area Kraton 

Yogyakarta, banyak papan jalan dengan nama-nama khas Jawa. Penamaan 

jalan di area Kraton Yogyakarta tersebut berdasarkan klasifikasi profesi 

dan prajurit Kraton. Jalan-jalan yang terdapat di area Kraton adalah Jalan 

Mantrigawen, Jalan Siliran, Jalan Patehan, Jalan Gamelan, Jalan 

Namburan, dan Jalan Nagan. Ada kaitan antara nama jalan dengan aspek 

wilayahnya. Nama Mantrigawen diambil karena warganya merupakan 

abdi dalem kepala pegawai. Nama Siliran merupakan tempat tinggal abdi 

dalem Silir yang bertugas menyalakan lampu penerangan. Nama 

Patehan adalah rumah abdi dalem pembuat teh. 

Gambar 2.4 Beteng Kraton dan Kawasan Njeron Beteng 

Sumber: https://belajar.kemdikbud.go.id/PetaBudaya/Repositorys/cagar_budaya 
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2.1.3 Data Lokasi 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Peta Rencana Pola Ruang dan Jaringan Jalan Kecamatan Kraton 

Sumber: PERDA RDTR Yogyakarta No. 1 Tahun 2015 

Gambar 2.6 Rencana Drainase dan Jaringan Limbah Kecamatan Kraton 

Sumber: PERDA RDTR Yogyakarta No. 1 Tahun 2015 
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2.1.4 Kondisi Fisik  

Lokasi perancangan mengambil di daerah Njeron Beteng Kraton 

Yogyakarta, yaitu di jalan Panembahan no.11, kelurahan Panembahan. 

Site dahulunya berupa home industri batik, tetapi sudah mulai tidak aktif 

berproduksi lagi dan banyak bagian rumah seperti toko, penpodo, tempat 

penyimpanan, dan bagian tempat membatik yang sudah tidak terawat dan 

terbengkalai. Rumah ini memiliki beberapa bagian yang berpotensi untuk 

di adaptive re use dan diberi desain baru dibagian industri batiknya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Kondisi Eksisting Lokasi Perancangan 

Sumber: Analisis Penulis, 2018 
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Bagian industri batik 

 

 

Gambar 2.8 Bagian Depan Toko Batik 

Sumber: Penulis, 2018 

 

Gambar 2.9 Pintu Masuk Industri Batik (Foto Kiri) dan Pendhopo (Foto Kanan) 

Sumber: Penulis, 2018 

 

Gambar 2.10 Kondisi Industri Batik 

Sumber: Penulis, 2018 
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2.2 Kajian Peraturan Bangunan Terkait 

2.2.1 Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang BWP Kota Yogyakarta 

  Yogyakarta Batik Visitor Center merupakan sebuah industri yang 

memiliki fungsi pendukung lain seperti galeri dan showroom yang 

berada di kawasan cagar budaya. Wisatawan maupun masyarakat dapat 

berkunjung, belajar, dan berbelanja. Oleh karena itu, peraturan 

pemanfaatan ruang yang menjadi acuan adalah aturan pada zona kawasan 

cagar budaya, aturan ruang untuk industri, dan aturan ruang untuk 

pariwisata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.1 Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang BWP Kota Yogyakarta 

Sumber: Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 

2015-2035, PERDA RDTR No. 1 Tahun 2015 
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2.2.2 Ketentuan Tata Bangunan 

  Menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2015 

tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Kota Yogyakarta 

Tahun 2015-2035, ketentuan tata bangunan mengatur bentuk, besaran, 

peletakan, ketinggian bangunan dan tampilan bangunan pada suatu 

persil/tapak. Pengaturannya merujuk pada norma perancangan kota 

(urban design).  

 

A. Ketentuan Tata Bangunan BWP pada zona cagar budaya atau 

kawasan lindung di Kota Yogyakarta  

1) bangunan atau bangun bangunan yang berada pada radius 60 (enam 

puluh) meter dari Inti Lindung dan pada Kawasan Lindung 

Penyangga harus mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan 

karakter serta keharmonisan yang sejalan dengan tujuan 

perlindungan kawasan inti atau citra kota;  

2) bangunan atau bangun bangunan yang berada di tepi ruas jalan yang 

berhimpitan dengan Inti Lindung yaitu padanya berlaku sebagai 

status Kawasan Lindung Penyangga maka jarak 60 (enam puluh) 

meter dari Rumija harus mempertimbangkan dan menyesuaikan 

dengan karakter serta keharmonisan yang sejalan dengan tujuan 

perlindungan kawasan inti atau citra kota; dan  

3) bangunan atau bangun bangunan yang berada pada radius lebih dari 

60 (enam puluh) meter tersebut, secara fungsi mengikuti orientasi 

bangunan dan secara status mempertimbangkan status kawasan 

pada lokasi yang ditempati bangunan.  

 

Semua kegiatan membangun bangunan dan membongkar 

bangunan yang masuk dalam katagori Bangunan Cagar Budaya yang 

ditetapkan dengan Keputusan Walikota, selain harus berpedoman 

pada ketentuan yang telah diatur, desain rencana juga harus 

dikonsultasikan  dengan lembaga pelestarian budaya setempat yang 
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berdomisili di Daerah. Untuk pelestarian bangunan yang telah 

ditetapkan menjadi Bangunan Cagar Budaya, tidak dikenakan 

ketentuan TB, KDB, KLB dan GSB pada bangunan tersebut. 

Ketentuan pada Kawasan Penyangga berupa fungsi, TB, KDB, KLB 

dan KDH diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan 

harus mengikuti keharmonisan bentuk dan karakter yang sejalan 

dengan tujuan perlindungan kawasan inti atau untuk mendukung 

terciptanya citra kota. 

 

Kawasan Cagar Budaya sendiri diatur secara khusus menurut 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti UU No. 11 

Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Peraturan Pemerintah RI Nomor 

28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan 

Kawasan Pelestarian Alam, dan Peraturan Daerah Kota dan D.I 

Yogyakarta yang mengatur tentang Suaka Alam dan Cagar Budaya. 

 

B. Ketentuan Tata Bangunan di Kawasan Kraton 

a. Untuk rencana tinggi bangunan yang melebihidari 12m di Jeron 

Beteng harus mendapat izin dari Kraton Yogyakarta 

b. Jumlah lantai bangunan maksimal 1 (satu) lapis. 

c. Semua kegiatan membangun bangunan serta serta bangun-

bangunan di dalam Blok Kraton harus berpedoman pada 

persyaratan khusus yang terkait, desain rencana juga harus 

dikonsultasikan dengan lembaga pelestarian budaya.  

 

2.2.3 Kegiatan Diizinkan Bersyarat 

 Menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 

2015, kegiatan industri untuk  industri kecil dan rumah tangga, disyaratkan 

sebagai berikut:  

- Kegiatan industri yang mendukung fungsi pariwisata dan kerajinan 
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- Tanah dan bangunan cagar budaya yang sudah terdaftar menjadi 

bangunan cagar tidak boleh dipugar / dirubah bentuk arsitekturnya  

- Bentuk dari kegiatan di zona cagar budaya  menyesuaikan dengan 

bentuk arsitektur dan karakter yang ada pada kawasan sekitarnya 

- Ketingginan bangunan maksimal 12 meter, KDB maksimal 80% 

-  Dalam perkembangan berikutnya memperbolehkan ditinjau ulang 

perijinan pemanfaatan kegiatan tersebut jika terdapat dampak negatif 

terhadap lingkungan sekitar  

- Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan utama pada pinggir jalan / 

trotoar 

- Tidak mengganggu aktifitas utama yang ada 

- Perlu adanya ijin dari warga setempat dan ijin gangguan 

- Tidak boleh membangun secara permanen kegiatan tersebut pada 

lokasi yang sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya kecuali 

milik pribadi. 

 

2.3 Kajian Tema Perancangan 

2.3.1 Pengertian Batik 

Menurut standar nasional Indonesia (SNI) 0239;2014, batik 

adalah kerajinan tangan sebagai hasil pewarnaan secara perintangan 

menggunakan malam (lilin batik) panas sebagai perintang warna dengan 

alat utama pelekat lilin batik berupa canting tulis dan atau canting cap 

untuk membentuk motif tertentu yang memiliki makna.  

 

Industri batik merupakan industri yang memproduksi batik, baik 

batik tulis maupun batik cap. Industri batik di Indonesia umumnya 

merupakan industri kecil menengah (UKM) yang menjadi mata 

pencaharian sebagian masyarakat. Industri batik sendiri mempunyai dua 

proses pembuatan yaitu batik tulis dan batik cap. Dimana selanjutnya 

akan ada proses kerok, pewarnaan, perebusan, dan penjemuran.  
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2.3.2 Industri Batik di Yogyakarta 

Batik telah berkembang di Jawa sejak beberapa ratus tahun yang 

lalu. Pengembangan batik banyak dilakukan pada masa-masa kerjaan 

mataram kemudian pada masa kerajaan Solo dan Yogyakarta (Rahayu, 

2016). Berbagai sentra produksi dan perdagangan batik pun bermunculan, 

salah satunya di Yogyakarta karena kebutuhan akan pakaian tradisional. 

Batik Yogyakarta dinilai mempunyai ciri khas, terutama pada warna dan 

motifnya. Menurut pihak pemerintah daerah DIY, Yogyakarta juga 

dinobatkan sebagai “Kota Batik Dunia” pada tahun 2014 oleh Badan 

Kerajinan Dunia atau World Craft Council (WCC). Setelah berkembang 

cukup pesat, sangat disayangkan nilai seni pada batik tersebut mulai 

pudar seiring dengan maraknya batik printing (kain motif batik) yang 

beredar secara masal lambat laun. Dimana hal ini merupakan salah satu 

ancaman bagi keberadaan para sentra industri batik di Yogyakarta dan 

daerah penghasil batik lainnya. Selain itu, muncul faktor-faktor lain 

seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sejarah dan kualitas 

batik dengan baik, sehingga mengurangi kesadaran untuk mengapresiasi 

batik yang dibuat dengan proses yang lama, rumit, dan memiliki makna 

dan nilai filosofis yang tinggi.   

Gambar 2.11 Batik Jogja 

Sumber: https://batik-tulis.com/blog/batik-yogyakarta 
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Industri batik Yogyakarta dari 1200 unit usaha yang ada di awal 

1970-an, saat ini tinggal 400 unit usaha yang bertahan. Data dari 

Koperasi Batik Persatuan Pengusaha Batik Indonesia (Kobat PPBI) 

Yogyakarta dari 116 unit usaha hanya tinggal 16 unit usaha. Yang benar-

benar menjalankan unit usaha tersebut hanya 5 unit usaha. Hal yang sama 

terjadi pada kabupaten lain di DIY yaitu di Gunung Kidul. Menurut data 

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) DIY, 

jumlah batik tulis di Gunung Kidul tahun 2003-2004 berkurang dari 107 

unit usaha menjadi 8 unit usaha. Hal yang sama juga terjadi di Koperasi 

Kobat Tantama lebih dari 70 persen dari 132 anggota pengrajin tidak lagi 

aktif menjadi produsen batik (Analisis Industri Batik di Indonesia, 2008).  

 

2.3.3 Batik di Kawasan Kraton Yogyakarta (Njeron  Beteng) 

Kerajinan batik di kawasan Kraton Yogyakarta bermula dari 

kerajinan batik yang telah memasuki lingkungan Keraton. Menurut 

Rahayu (2016), kerajinan batik kemudian berkembang menjadi kegiatan 

sehari-hari putri Kraton, dan kemudian semakin berkembang menjadi 

industri rumah yang dikelola oleh keluarga keraton dan abdi dalem. 

Industri batik rumah ini kemudian menyebar ke sekitar Kraton, dan 

daerah-daerah di luar beteng seperti Kauman, Prawirotaman, 

Karangkajen, Tirtodipuran, Brantakusuman, Mantrijeron, Yudonegaran, 

Ratawijayan, Ngadisurayan, Kadipaten, dan Taman Sari. 

 

Antara tahun 1506-1654 (selama pemerintahan Panembahan 

Senopati dan Sultan Agung Mataram) batik menyebar ke wilayah lainnya 

seperti Cirebon, Jawa Barat, Jawa Timur, Madura, dan Palembang. Sejak 

tahun 1646, selama pemerintahan raja-raja Jawa, kesenian batik 

berkembang di dua tempat yang berbeda: wilayah yang pertama adalah 

di dalam keraton dan wilayah kedua adalah di antara pedesaan rakyat 

jelata yang tinggal di sepnajng pesisir utara jawa yang merupakan tempat 

perdagangan. Perdagangan tersebut memebrikan pengaruh yang kuat 
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pada motif batik yang saat ini cukup populer dikenal dengan batik 

pesisiran. Masing-masing motif batik memiliki karakteristik unik 

tergantung dimana batik tersebut berkembang. Batik Keraton masih 

memiliki bentuk tradisional sementara itu pola batik dari pusat hingga 

pesisir Jawa mengadaptasi warna dan ornamen orang-orang cina, arab, 

dan eropa dan juga sangat naturalistik. (Soerjanto dalam Rahayu, 2016).  

 

2.3.4 Batik di Luar Kawasan Kraton Yogyakarta 

Menurut Rahayu (2016), akibat perkembangan industri batik yang 

amat pesat di kota Yogyakarta memberikan dampak penyerapan tenaga 

kerja bagi daerah-daerah di sekitar kota yaitu seperti Bantul, Imogiri, 

Kulonprogo, Sleman, dan Gunung Kidul. Para pekerja dari daerah-

daerah tersebut bekerja sebagai buruh batik dengan spesialisasi kerja 

seperti bagian buruh nyorek, buruh nglowong, buruh nyolet, buruh 

nyelup/medel/nyoga, nglorot, ngecap, nutup/tembok, dan buruh 

serabutan yang difungsikan untuk membantu memotong mori, menganji, 

ngerok, meramu malam, dan lain-lain. Sistem magang kerap 

diberlakukan dalam proses perekrutan untuk mengajari para pekerja baru 

tersebut keterampilan membatik. Perkembangan kemampuan membatik 

bagi penduduk pedesaan di wilayah-wilayah kabupaten tersebut lambat 

laun memberikan dampak terbentuknya relasi-relasi jaringan hubungan 

produksi antara juragan pemilik batik di wilayah kota dengan para 

pembatik di wilayah desa. Bahkan relasi tersebut memicu pertumbuhan 

industri-industri batik baru di wilayah pedesaan. Beberapa pekerja yang 

sebelumnya menjadi pembatik kemudian lambat-laun juga mendirikan 

usaha perseorangan. Selain untuk memenuhi permintaan para saudagar 

batik di wilayah perkotaan, perusahaan-perusahaan ini juga muncul 

untuk memenuhi permintaan kain batik yang juga meluas menjadi bahan 

sandang para petani yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan 

masyarakat saudagar.  
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2.3.5 Proses Pembuatan Batik 

Untuk dapat mewadahi kebutuhan ruang dari industri batik maka 

harus diketahui pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dalam proses 

pembuatan batik. Menurut Jasper dan Pirngadie, 1996  urutan pekerjaan 

dalam proses membatik adalah sebagai berikut: 

1. Ngengrengi dan nerusi 

Memberi garis-garis dasar 

2. Ngiseni 

Memberi pola-pola pengisi 

3. Nemboki dan mbliriki 

Mengisi bagian-bagian harus putih 

4. Medel 

Memberi warna biru 

5. Mencuci 

6. Nglorod 

Melelehkan semua lilin 

7. Nyekuli 

Menganji 

8. Mbironi 

Menutup bagian-bagian yang harus tetap biru atau putih 

dengan lilin. 

9. Nyoga 

Memberi warna dalam soga 

10. Nyareni 

Menguatkan warna 

11. Nglorod 

Melelehkan semua lilin 

 

Cara pembuatan batik dan istilah dalam proses pekerjaan batik 

tentunya akan berbeda pada setiap daerah. Perbedaan selain pada motif 

juga akan ditemukan pada warna yang digunakan, warna pada batik 

dahulu menggunakan warna-warna alami. Sehingga, pewarnaan pada 

batik juga menyesuaikan sumber daya alam yang ada di sekitar.  
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2.3.6 Batik Handel Kauman 

Selain berkembang sebagai kampung yang islami, Kampung 

Kauman juga berkembang dengan kerajinan batik. Awalnya, kerajinan 

batik ini hanya bermula dari istri-istri abdi dalem yang bekerja sambilan 

membuat batik. Kerajinan batik lalu berkembang menjadi perusahaan-

perusahaan batik rumahan dari yang kecil sampai besar, dan menjadi 

penghasilan pokok masyarakat Kauman pada masa itu. Perkembangan 

Kauman sebagai industri batik merupakan tonggak sejarah tumbuhnya 

pedagang atau saudagar muslim di kota (Utami, 2018). 

 

Menurut Triatmodjo (2010), perkembangan permukiman Kauman 

Yogyakarta terbagi ke dalam empat periode yaitu: 

1. Periode Abdi Dalem 

2. Periode Batik Handel 

3. Periode Muhammadiyah 

4. Periode kota pendidikan dan pariwisata 

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa periode Batik Handel di 

Kauman merupakan salah satu sejarah yang  penting dalam 

perkembangan permukiman di Kauman. Tumbuhnya industri batik 

membawa kesejahteraan ekonomi bagi penduduk Kauman pada saat itu. 

 

Industri batik atau Batik Handel yang terdapat di kampung 

Kauman Yogyakarta mulai muncul pada akhir abad XIX, pada masa 

tersebut batik tidak lagi dikerjakan sebagai kerajinan tetapi telah berubah 

menjadi industri kecil (Darban, 2000).  Batik Handel mengalami masa 

kejayaan pada tahun 1950-1965, pada masa itu terdapat sekitar puluhan 

pengusaha batik di Kauman. Rumah-rumah ini sampai sekarang masih 

ada beberapa dan menjadi bukti keberadaan saudagar batik di Kauman. 
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Tumbuhnya industri batik membawa Kauman Yogyakarta ke 

jaman keemasan, ia membawa kesejahteraan ekonomi bagi sekelompok 

pedagang yang tinggal disana ditandai oleh pembangunan fisik rumah 

tinggal para pengusaha dan pedagang batik tersebut (Triatmodjo, 2010).  

 

Rumah-rumah yang digunakan sebagai tempat produksi batik 

dikenal dengan sebutan “Batik Handel” atau rumah gedhong. Handel 

merupakan bahasa Belanda yang artinya usaha dagang sehingga Batik 

Handel artinya adalah usaha dagang batik. Rumah-rumah Batik Handel 

merupakan rumah yang digunakan sebagai tempat produksi sekaligus 

tempat tinggal, sehingga Batik Handel lebih cenderung ke industri kecil. 

Rumah-rumah Batik Handel memiliki ciri khas tersendiri yang 

memberikan karakter pada kawasan Kauman (Utami, 2018).  

 

Tipologi rumah Batik Handel umumnya terkenal dengan ciri-ciri 

“rumah saudagar”. “Rumah saudagar” identik dengan bangunannya yang 

besar, tinggi, menggunakan ornamen, berpintu banyak, dan 

menggunakan jendela-pintu rangkap atau berlapis. Terdapat cukup 

banyak rumah Batik Handel di Kauman dan rumah-rumah ini cenderung 

lebih menonjol dari sekitarnya, sehingga tipologi rumah Batik Handel 

mempengaruhi desain rumah di sekitarnya. Selain itu, salah satu 

penyebab semakin padatnya pertumbuhan rumah di Kauman adalah para 

pekerja batik yang mendirikan rumah atau ngindung di dekat rumah 

Batik Handel tempat ia bekerja. Hal ini dikarenakan para pekerja berasal 

cukup jauh dari Kauman, yaitu Imogiri dan Bantul. (Utami, 2018) 
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Tabel 2.2 Morfologi Elemen Bangunan Batik Handel; Pintu 

Sumber: Utami, 2018 
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Tabel 2.3 Morfologi Elemen Bangunan Batik Handel; Jendela 

Sumber: Utami, 2018 

Tabel 2.4 Morfologi Elemen Bangunan Batik Handel; Ventilasi 

Sumber: Utami, 2018 
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2.3.7 Morfologi Elemen Bangunan 

Morfologi lebih menekankan pada “bagaimana” bentuk bangunan 

itu, dan dalam satu karya aristektur dinyatakan sebagai “artikulasi 

formal”. Dimana karakter dari bentuk ditentukan oleh batas-batasnya. 

Morfologi menyangkut kualitas figural dalam konteks wujud pembentuk 

ruang yang dapat dibaca melalui pola, hirarki, dan hubungan-hubungan 

ruang satu dengan yang lainnya (Schulz, 1987). 

 

Dapat disimpulkan bahwa studi morfologi merupakan studi tentang 

bentuk dan bagaimana perubahan bentuk pada bangunan bisa terjadi. 

Sehingga, dalam mempelakari morfologi suatu bangunan tidak hanya 

dilihat bentuk secara fisik tetapi juga sejarah dan proses terjadinya bentuk 

tersebut. Karena perubahan-perubahan bentuk yang terjadi pada suatuu 

bangunan dapat menggambarkan perubahan kebutuhan atau makna 

dalam sejarah (Utami, 2018).  

 

 

Tabel 2.5 Morfologi Elemen Bangunan Batik Handel; Konsol 

Sumber: Utami, 2018 
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2.4 Kajian Tipologi Perancangan 

2.4.1 Pengertian Visitor center 

 Visitor center  adalah fasilitas pendidikan umum atau ruang yang 

dipersembahkan dalam sebuah bangunan untuk tampilan interpretif, 

program, layanan, dan informasi. Visitor center umumnya memiliki 

fasilitas pendukung dan kemudahan atau kenyamanan untuk para 

pengunjung (U.S. Department of the Interior Bureau of Reclamation 

Denver, Colorado, 2007). 

   

 Visitor center berada di tempat yang menarik atau diminati, 

merupakan bangunan atau kelompok bangunan yang menyediakan 

informasi, biasanya dengan display video dan pameran (Collins 

dictionary). 

 

 Menurut Beech, visitor center memiliki definisi yang sangat luas. 

Visitor center bisa berarti menggabungkan antara heritage center dan 

museum. Sebuah pusat atau center dapat menyimpan beberapa artefak, 

namun fungsi utamanya adalah memberi tau masyarakat tentang situasi 

saat ini, sejarah masa lalu, dan gambaran masa depan. Visitor center 

menyediakan sarana terbaik untuk mengumpulkan dana, terutama jika 

dikelola seluruhnya oleh sukarelawan. Visitor center memberikan 

kesempatan yang bagus untuk mempromosikan proyek restorasi. Visitor 

center bergantung pada model, kata-kata, gambar, dan peta untuk 

menceritakan kisahnya. Tampilannya dapat mencakup area yang lebih 

kecil, sehingga memberi ruang ekstra untuk penjualan dan aktivitas 

penggalangan dana lainnya. 

 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa visitor center adalah bangunan atau 

kelompok bangunan yang berlokasi di suatu tempat yang menarik dan 

diminati, memiliki program, layanan, dan informasi. Visitor center 

memberikan gambaran masa lalu, saat ini, dan masa depan dengan 
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tampilan yang menarik, selain itu visitor center memiliki fasilitas 

pendukung dan kemudahan atau kenyamanan untuk para pengunjung.  

 

2.4.2 Prinsip Visitor center 

  Menurut U.S. Department of the Interior Bureau of Reclamation 

Denver, Colorado, ada beberapa prinsip yang harus dipertimbangkan 

sebelum merencanakan, mengembangkan, meningkatkan, mengelola, 

dan mengoperasikan suatu visitor center: 

 

1. Visitor center meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik 

tentang tanggung jawab misi. 

2. Kelayakan dan kesesuaian dari visitor center dan tipe-tipe dari 

visitor center dalam sebuah proyek akan dinilai melalui proses 

perencanaan interpretative yang sistematis dan komprehensif 

yang mendefinisikan pesan dari visitor center, tema interpretif, 

alat interpretif. Dan teknik, tampilan, program, dan layanan 

konsisten dengan identitas program dan kebutuhan semua 

pengunjung, termasuk disabilitas. 

3. Desain, konstruksi, dan maintenance akan berusaha untuk 

mengintegrasikan prinsip-prinsip desain universal dan 

berkelanjutan serta konservasi energy yang sesuai dan layak 

untuk dilakukan.  

4. Visitor center akan mematuhi persyaratan dan standar 

sebagaimana tercantum dalam Architectural Barriers Act of 

1968, yang menyediakan akses minimum untuk pengunjung 

disabilitas. 

5. Visitor center akan menerapkan proses evaluasi berkala untuk 

mengukur efektivitas visitor center dan tampilan, program, dan 

layanannya.  
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2.5 Kajian Metode Perancangan  

 2.5.1 Adaptive Re-use 

A. Pengertian Adaptive reuse 

Adaptive reuse adalah proses yang mengubah suatu unit 

tidak terpakai atau tidak efektif ke unit baru yang bisa digunakan 

untuk tujuan yang berbeda. Terkadang, tidak ada perubahan 

kecuali penggunaan unit tersebut. Penggunaan ulang adaptif 

bangunan bersejarah harus memiliki dampak minimal terhadap 

pentingnya warisan bangunan dan sekelilingnya. Pengembang 

harus mendapat pemahaman mengapa bangunan itu memiliki 

status warisan budaya dan kemudian mengejar perkembangan 

yang bersimpati kepada bangunan untuk memberikan tujuan yang 

baru. Penggunaan kembali atau adaptive reuse dinilai 

merendahkan diri jika gagal melindungi nilai warisan bangunan 

(Department of the Environment and Heritage, Australia 

Government, 2004). 

 

Menurut kamus Merriam-Webster adaptive reuse adalah 

renovasi dan penggunaan kembali struktur yang sudah ada untuk 

tujuan baru.  

 

Sedangkan menurut Doughlas (2006), penggunaan kembali 

atau adaptive reuse didefinisikan secara luas sebagai setiap 

pekerjaan bangunan dan intervensi untuk mengubah kapasitas, 

fungsi atau kinerjanya untuk menyesuaikan, menggunakan 

kembali atau meningkatkan bangunan yang sesuai dengan kondisi 

atau persyaratan baru. 
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B. Keuntungan Metode Adaptive Reuse 

Menurut Department of the Environment and Heritage, 

Australia Government (2004) terdapat beberapa keuntungan 

dengan menggukan kembali bangunan warisan budaya secara 

adaptif, yaitu:  

1. Lingkungan 

Ketika penggunaan adaptive reuse melibatkan 

bangunan bersejarah, manfaat lingkungan lebih signifikan, 

karena bangunan ini menawarkan begitu banyak 

pemandangan, identitas dan kemudahan dari masyarakat 

tempat mereka tinggal. 

2. Sosial 

Menjaga dan menggunakan kembali bangunan 

bersejarah memiliki manfaat jangka panjang bagi 

masyarakat yang menghargai bangunan tersebut. Bila 

dilakukan dengan baik, penggunaan metode adaptive reuse 

dapat memulihkan dan mempertahankan warisan penting 

bangunan dan membantu memastikan kelangsungan 

hidupnya. Alih-alih jatuh ke dalam keruntuhan melalui 

kelalaian atau dianggap tidak dapat dikenali, bangunan 

warisan yang penuh simpati daur ulang dapat terus 

digunakan dan dihargai. 

3. Ekonomi 

Ada beberapa penghematan dan pengembalian finansial 

yang bisa dibuat dari metode adaptive reuse bangunan 

bersejarah. Dimana terdapat penghematan energi yang 

diwujudkan dari tidak menghancurkan bangunan, yang 

hanya akan meningkat seiring dengan diprediksi kenaikan 

biaya energi di masa depan. 
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4. Inovasi  

Adaptasi bangunan peninggalan menghadirkan 

tantangan nyata bagi arsitek 

dan desainer untuk menemukan solusi inovatif. Seiring 

perkembangan pembangunan di kota-kota kita, semakin 

banyak bangunan warisan yang digunakan kembali, 

menghasilkan beberapa contoh desain kreatif yang sangat 

baik yang mempertahankan makna warisan budaya. 

 

2.5.2 Infill design 

A. Pengertian Infill design 

Infill atau fill-in secara sederhana dipahami sebagai mengisi. 

Menurut Ardiani (2009),  infill design adalah suatu metode untuk 

menambahkan rancangan pada lahan kosong, bangunan atau lahan 

terbengkalai, dan tempat-tempat yang kurang dimanfaatkan dengan baik. 

Sedangkan urban infill adalah penyisipan bangunan pada lahan kosong 

di suatu lingkungan atau kawasan yang memiliki ciri khas dan karakter. 

Ada beberapa cara untuk menghadirkan bangunan baru pada suatu 

konteks.  

 

Infill design menurut Ray (1980), infill diartikan sebagai suatu usaha 

penyisipan bangunan baru pada lahan kosong dalam suatu lingkungan 

dengan karakteristik kuat dan teratur. Sedangkan menurut Galendening 

(2001) dalam Soosani (2013), suatu proyek infill design harus bisa 

memperbaiki suatu keadaan komunitas dari segi desain dan fungsinya. 

Infill design  melibatkan berbagai bentuk dan interpretasi, baik itu di 

perkotaan atau di lingkungan pedesaan tetapi penampilan dan fungsi 

harus bisa diterima oleh masyarakat. Infill design juga harus dipastikan 

bermanfaat bagi masyarakat di kawasan tersebut.  
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Jadi, infill design dapat disimpulkan sebagai upaya perkembangan 

baru dari lahan kosong atau terbengkalai dalam wilayah dari suatu , yang 

mencakup pembangunan kembali di daerah tersebut. Pembangunan 

dengan metode menyisipkan atau infill ini  harus mengandung nilai-nilai 

atau makna bangunan di sekitarnya.   

 

Bangunan baru yang sukses dirancang dalam konteks historis harus 

memahami nilai-nilai kawasan tersebut, lalu merespon karakter kawasan, 

dan konteksnya berkualitas. Preservation Alliance (2007) menyebutkan 

dalam “Sense of Place: Design Guidelines for New Construction in 

Historic” bahwa ada beberapa guidelines yang harus diperhatikan untuk 

melindungi dan menjaga sense of place dari suatu lingkungan bersejarah. 

Dengan mengkuti guidelines dan mempertimbangkan unsur-unsur 

seperti warna, material, skala, ukuran, dan karakter saat membuat desain 

baru di daerah bersejarah maka tujuan utama untuk mencapai desain yang 

kompatibel dapat tercapai. Preservation Alliance (2007) juga 

menyebutkan hal-hal utama yang harus diperhatikan dalam melakukan 

infill design adalah ketinggian bangunan, jalanan, komposisi fasad, rhytm, 

material dan detail. Salah satu contohnya adalah Historic City Centre di 

Munich dan kontekstual juxtaposition  yaitu Montral Museum Fine Art, 

2010.  

 

 

Gambar 2.12: Historic City Centre 

Sumber: Soosani, 2013 
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B. Hal-hal yang Harus Diperhatikan dalam Infill design 

Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk melakukan infil 

design adalah tinggi bangunan, street line, komposisi fasad, akses, 

material, detail, bentuk, dan bukaan. Menurut Ardiani (2009), 

beberapa elemen visual sekitar yang harus diperhatikan dalam 

menyisipkan sebuah bangunan baru di dalamnya dapat dipilah 

menjadi dua bagian elemen inti:  

(1) Proporsi fasad  

- Proporsi bukaan: pintu, jendela, void  

- Bahan bangunan: Material dan tekstur 

- Warna  

(2) Komposisi massa bangunan  

- Tinggi bangunan dan skala 

- Garis sempadan  

- Komposisi bentuk massa bangunan  

(3) Lain-lain  

       - Langgam arsitektur 

       - Landscape 

Gambar 2.13: Montreal Museum Fine Art 

Sumber: Soosani, 2013 



Yogyakarta Batik Visitor Center dengan Metode 

 Infill design dan Adaptive Reuse di Kawasan Njeron Beteng 

 

 48 Kartikya Ishlah U. ǀ 14512160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Teori – Teori Infill design 

a. Norman Tyler, Historic Preservation 

1. Matching 

Bangunan baru dirancang meniru bangunan asli atau sama seperti 

bangunan asli dengan menyesuaikan bangunan asli, seperti 

material dan detail, paling tidak yang terlihat pada bagian ekstrior.  

2. Contrasting 

Bangunan baru dan lama harus dapat dibedakan karena dibangun 

pada era yang berbeda, untuk menciptakan keberagaman pada 

suatu kawasan. Material dan tampilan modern dan sederehana. 

Tabel 2.6 Kriteria Desain 

Sumber: Tiesdell, 2003 & Brolin 1980, dalam Soosani 2013 
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3. Compatible 

Bangunan baru harus peka dan merespon sejarah dan selaras 

dengan bangunan lama. Hal-hal yang diperhatikan adalah ukuran, 

skala, warna, material, dan karakter dari bangunan sekitar yang ada 

di kawasan.  

 

b. Michael Davies (2003), New Design in Historic Environments 

1. The ‘Pastiche’ Approach 

2. The ‘Traditional’ Approach 

3. The ‘Arrogant’ Approach 

4. The ‘Modern’ Approach 

 

c. Steven W. Semes, Differientated and Compatiable: Four 

Strategies for Additions to Historic Settings 

1. Literal Replication (80%-100%) 

2. Invention Within A style  (60%-70%) 

3. Abstract Reference (40%-50%) 

4. Intentional Opposition  

 

2.6 Kajian Preseden 

2.6.1 Kajian Preseden Visitor Center 

A. Royal Selangor Pewter Malaysia 

Royal Selangor adalah produsen timah Malaysia dan pengecer, yang 

terbesar dari jenisnya di dunia. Royal Selangor selain berfungsi sebagai 

tempat industri juga menjadi tempat tujuan wisatawan. Di Royal 

Selangor terdapat museum dan galeri yang berfungsi sebagai tempat 

informasi bagi pengunjung untuk mempelajari sejarah dan 

perkembangan industri timah di dunia dan berdirinya Royal Selangor 

Pewter Factory. Selain sejarah, pengunjung juga dapat melihat berbagai 

karya seni berbahan timah.  Setelah menikmati museum dan galeri, 
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pengunjung dapat melihat langkah-langkah pembuatan kerajinan timah 

secara detail dan melihat langsung industri timah yang sedang melakukan 

proses produksi melalui tempat yang disediakan. Tempat tersebut 

disediakan agar pengunjung dapat menyaksikan secara langsung 

sejumlah pekerja Royal Selangor Pewter Factory melakukan proses 

pengolahan timah. Tempat tersebut di desain menggunakan kaca dan 

jembatan agar pengunjung dapat belajar secara visual untuk 

menyaksikan proses pembuatan timah yang dilakukan para pekerja 

industri, tanpa mengganggu proses yang sedang dilakukan para pekerja, 

sehingga privasi industri pun juga masih terjaga. Selanjutnya, 

pengunjung akan diarahkan ke showroom atau galeri penjualan, di dekat 

galeri juga terdapat café yang dapat dinikmati pengunjung. Semua 

bagian-bagian tersebut terangkai dalam sebuah visitor center, sehingga 

wisatawan bisa melakukan tur untuk mengetahui lebih dalam mengenai 

Royal Selangor Pewter Factory.  

 

 

 

 

Gambar 2.14 Visitor Center, Royal Selangor Pewter, Malaysia 

Sumber: https://id.royalselangor.com/visitor-centre-visit 
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Gambar 2.15 Museum and Gallery, Royal Selangor Pewter 

Sumber: https://id.royalselangor.com/museum-and-gallery 

Gambar 2.17 Showroom, Royal Selangor Pewter, Malaysia 

Sumber: www.backpackingmalaysia.com 

Gambar 2.16 Process and Factory, Royal Selangor Pewter, Malaysia 

Sumber: www.backpackingmalaysia.com 

Gambar 2.18 Café, Royal Selangor Pewter, Malaysia 

Sumber: https://id.royalselangor.com/visitor-centre-eat 
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B. Fazer Visitor center & Meeting Center / K2S Architects  

Fazer adalah salah satu merek Finlandia yang terkenal dengan 

warisan budaya yang kuat. Visitor center dibangun sebagai tujuan bagi 

pengunjung agar pengunjung dapat berhubungan secara dekat dengan 

pabrik yang ada.  

 

Archdaily menjelaskan bahwa Fazer visitor center  adalah paviliun 

yang merupakan architectonic signature suatu daerah. Visitor center ini 

memberikan kesan yang kuat dengan pengguna raw material. Pada 

visitor center ini, langit kantilever terbuat dari kayu yang memberikan 

kesan identitas yang kuat ke visitor center. Sedangkan, pada pintu masuk 

utama, pengunjung dihadapkan dengan café dan factory shop. Terdapat 

pula ruang hijau yang difungsikan untuk  menampung tanaman kakao, 

tebu, vanila, dll, dimana ruang hijau ini menyajikan pengalaman lain 

tentang bahan baku pembuatan coklat. Selain itu, adanya free plan 

menawarkan sebuah platform untuk eksperimen masa depan dari 

berbagai konsep dan pameran. Pameran menyajikan warisan pembuatan 

coklat dan arahan masa depan. Acara seperti pembuatan coklat atau 

kursus memasak bisa dihadiri oleh pengunjung. Semua ruang publik di 

visitor center terletak di permukaan tanah, sehingga menjadikan akses 

dan fleksibilitas mudah bagi semua ruang. Selain itu, gedung baru dan 

pusat pertemuan dibangun antara visitor center dan gedung perkantoran 

yang ada. Hal ini memungkinkan akses indoor yang mudah dari pusat 

pertemuan baik menuju visitor center maupun kantor dan pabrik yang 

ada. Hal ini menghasilkan sinergi dan efektifitas penggunaan ruang. 

Material yang digunakan merupakan material pilihan yang menghasilkan 

arsitektur berkelanjutan. Penggunaan lahan dan penggabungan bangunan 

yang kompak efektif dan berkelanjutan.  
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Gambar 2.19 Fazer Master Plan 

Sumber: www.archdaily.com 

Gambar 2.20 Fazer Top View dan Floor Plan 

Sumber: www.archdaily.com 

Gambar 2.21 Fazer Interior dan Eksterior 

Sumber: www.archdaily.com 
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2.6.2 Kajian Preseden Adaptive Reuse dan Infill design 

A. The Tate Modern 

 

 

 

Jones (Archdaily, 2013) memberikan informasi mengenai Tate 

Modern yang merupakan pembangkit Listrik Bankside London, sudah 

tidak digunakan sejak 1981 sampai 2000, sekarang dibuka untuk 

umum sebagai The Tate Modern. The Tate Modern dirancang oleh 

arsitek Swiss Herzog & de Meuron, menciptakan ruang publik 

kontemporer tanpa mengurangi latar belakang bangunan tersebut. 

Ikon budaya yang mengesankan sejak saat itu menjadi museum seni 

modern yang paling banyak dikunjungi di dunia, merevitalisasi 

lingkungan industri yang sebelumnya direstorasi. Para arsitek dipilih 

dari beberapa pesaing terkenal dalam sebuah kompetisi internasional 

Gambar 2.22 Fazer Elevation 

Sumber: www.archdaily.com 

Gambar 2.23 The Tate Modern  

Sumber: www.archdaily.com 
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pada tahun 1995. Galeri Tate mengenali potensi pembangkit listrik 

dan merasakan perubahan eksterior minimal duo yang sesuai dengan 

visi mereka sendiri untuk museum. Bangunan aslinya dirancang oleh 

Giles Gilbert Scott pada akhir 1940-an dan dinonaktifkan setelah 

hanya menggunakan tiga dekade. Terletak di seberang Sungai Thames 

dari Katedral St. Paul, cerobong asap stasiun kereta berdiri sebagai 

tandingan ke kubah katedral. Herzog & de Meuron memilih untuk 

meningkatkan karakter urban bangunan tanpa mengurangi secara 

signifikan dari bentuknya, sehingga memungkinkan untuk tetap 

menjadi karya pengalaman dan visual tersendiri. Perubahan eksterior 

yang paling jelas adalah sinar yang dipasang di atas atapnya, kontras 

horizontal dengan cerobong asap yang menjulang. Geometri minimit 

dan kaca tembus cahaya dengan jelas membedakannya dari batu bata 

gelap dan bata detail fasad asli. Transisi antara lama dan baru tidak 

selalu jelas. Herzog & de Meuron merujuk karakter industri desain 

Scott dalam setiap detail, menghindari campur tangan campur tangan 

yang mungkin mengalihkan perhatian dari karya seni. Roda tangga 

yang berat, pemotong besi cor, dan lantai kayu yang belum selesai 

diselaraskan dengan estetika aslinya.   
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Adaptive Reuse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infill design 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.24 Eksterior dan Turbine Hall Tate Modern   

Sumber: www.archdaily.com 

Gambar 2.25 Interior Tate Modern   

Sumber: www.archdaily.com 

Gambar 2.26 Eksterior Tate Modern Switch House 

Sumber: www.archdaily.com 

Gambar 2.27 Interior Tate Modern Switch House 

Sumber: www.archdaily.com 
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C. Medieval Mile Museum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bangunan ini adalah bangunan batu abad ke-13 yang berbentuk 

salib dengan menara di ujung baratnya, yang terdapat kuburan 

berdinding substansial ke belakang High Street. Kuburan baru-baru 

ini dibuka sebagai taman untuk umum, berisi banyak makam dan 

monumen penting dari Abad Pertengahan hingga abad ke-20. Gereja 

telah mengakuisisi kedalaman dan kerumitan dalam monumen dan 

gang-gang nave, elemen-elemen yang kemudian dikurangi, lorong-

lorong dihilangkan, mimbar dibongkar - bentuk yang meluas dan 

menyusut, sudah melalui siklus perubahan. Interior terpotong menjadi 

kamar dan tingkat terpisah untuk membuat aula paroki. Tujuan proyek 

adalah untuk mengembalikan gereja sebagai museum, 

mempertahankan beberapa intervensi abad ke-20, dan untuk 

menghormati kompleksitas ruang abad pertengahan dengan 

membangun kembali lorong utara dan chancel ke rencana awal tetapi 

bagian internal dan materialitas yang berbeda menggunakan basis dari 

dinding asli dengan cara non-interventif. Ruang mimbar menghadap 

ke kota, membangun kembali bentuk dominannya di lanskap 

perkotaan; ruang di bawahnya menjadi undercroft yang penuh makam 

(Archdaily, 2017).  

Gambar 2.28 Medieval Mile Museum  

Sumber: www.archdaily.com 
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Adaptive Reuse 

 

 

Infill design 

 

 

 

2.7 Studi Kasus Perancangan  

2.7.1 Batik Plentong (Batik Home Industri)  

 

 

 

 

 

 

Batik Plengtong adalah salah satu pusat perbelanjaan batik di 

Jogja, terletak di Jalan Tirtodipuran no. 48, Jogja. Selain terdapat toko 

perbelanjaan juga terdapat industri batik di bagian belakangnya yang 

Gambar 2.29 Adaptive Reuse Medieval Mile Museum  

Sumber: www.archdaily.com 

Gambar 2.30 Infill design Medieval Mile Museum  

Sumber: www.archdaily.com 

Gambar 2.31 Batik Plentong   

Sumber: www.google.com 
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dapat dikunjungi oleh wisatawan. Pada home industri di Batik 

Plentong, industri batik ini memang didesain sebagai industri untuk 

fungsi utamanya, namun dapat dikunjungi, sehingga setting tempat 

memang berupa industri. Dan sasaran dari Batik Plengtong sendiri ini 

adalah para wisatawan.  

 

2.7.2 Batik Winotosastro 

  Selain Batik Plentong, teradapat pula industri batik lainnya 

yang berada di daerah Tirtodipuran yaitu Batik Winotosastro. Batik 

Winotosastro merupakan industri batik yang menyediakan kelas-kelas 

workshop untuk membatik bagi para pengunjungnya dan juga 

memiliki toko batik di bagian depan sebagai tempat koleksi dan 

penjualan batik dari hasil industri batik itu sendiri. Kelas-kelas 

workshop batik yang diadakan cenderung kepada kursus dengan 

waktu singkat.  

  Di Batik Winotosastro pada bagian depan akan disambut 

dengan toko batik dan koleksi batik yang dipajang, setelah itu jika 

ingin mengetahui lebih lajut dapat ke bagian belakang toko yang 

merupakan industri batik. Pada industri ini kita dapat melihat 

keseluruhan proses dari pembuatan pola smapai finishing pada 

penjaitan kain-kain batik. Hal menarik lainnya dari Batik 

Winotosastro ini adalah terdapat ruangan terbuka dengan tanaman-

tanaman yang merupakan bahan pewarna alami untuk batik.  

 
Gambar 2.32 Batik Winotosastro (Bagian Cap dan Batik Tulis)   

Sumber: Penulis, 2018 



Yogyakarta Batik Visitor Center dengan Metode 

 Infill design dan Adaptive Reuse di Kawasan Njeron Beteng 

 

 60 Kartikya Ishlah U. ǀ 14512160 

 

2.7.3 Kampung Batik Giriloyo (Desa Wisata Batik)  

 

Menurut Giriloyo Art, sentra batik Giriloyo merupakan desa 

wisata batik yang diduga mulai berkembang sekitar tahun 1654 atau 

abad ke 17. Pada saat itu, kerajaan Mataram di bawah pimpinan Sultan 

Agung, dimana Sultan Agung memerintahkan agar daerah perbukitan 

Imogiri dijadikan area pemakaman raja-raja. Selanjutnya, abdi dalem 

dikirim untuk menjaga area tersebut. Selain menjaga makam, abdi 

dalem ini juga memiliki keahlian membuat batik tulis yang hasil nya 

di gunakan untuk keperluan Kraton.  

Gambar 2.35 Sentra Batik Giriloyo   

Sumber: www.google.com 

Gambar 2.33 Batik Winotosastro (Pewarnaan)   

Sumber: Penulis, 2018 

Gambar 2.34 Batik Winotosastro (Lansekap)   

Sumber: Penulis, 2018 

http://sentrabatiktulisyogyakarta.com/sentra-kerajinan-batik-tulis-giriloyo-yogyakarta/
http://sentrabatiktulisyogyakarta.com/sentra-kerajinan-batik-tulis-giriloyo-yogyakarta/
http://sentrabatiktulisyogyakarta.com/sentra-kerajinan-batik-tulis-giriloyo-yogyakarta/
http://sentrabatiktulisyogyakarta.com/sentra-kerajinan-batik-tulis-giriloyo-yogyakarta/
http://sentrabatiktulisyogyakarta.com/sentra-kerajinan-batik-tulis-giriloyo-yogyakarta/
http://sentrabatiktulisyogyakarta.com/sentra-kerajinan-batik-tulis-giriloyo-yogyakarta/
http://sentrabatiktulisyogyakarta.com/sentra-kerajinan-batik-tulis-giriloyo-yogyakarta/
http://sentrabatiktulisyogyakarta.com/sentra-kerajinan-batik-tulis-giriloyo-yogyakarta/
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Saat kerajinan batik tulis mulai mendapatkan pengakuan di 

tingkat internasional, apalagi setelah batik diakui oleh UNESCO, 

kerajinan batik di Indonesia mulai berkembang kembali. Salah 

satunya adalah para perajin batik di sentra batik tulis Giriloyo, di 

Kecamatan Imogiri, Bantul. Sekarang, Sentra Batik Giriloyo 

mengandalkan pemasaran produknya dari para wisatawan yang 

datang berkunjung dan menjalin kerjasama dengan agen travel wisata 

yang mempunyai paket wisata ke makam raja di Imogiri. Sekarang 

Giriloyo sudah banyak yang ramai berkunjung, baik untuk sekedar 

melihat proses pembuatan batik tulis tradisional, belajar membatik, 

ataupun belanja batik. 

 

Dari ketiga tempat di atas dapat kita lihat bahwa ketiganya memiliki 

tipologi sebagai industri batik yang kemudian dijadikan sebagai objek 

wisata untuk belajar dan belanja batik. Tipologi seperti Batik Plentong ini 

dapat kita temui di beberapa tempat di Yogyakarta, dimana hampir 

semuanya pada dasarnya merupakan industri batik dan toko penjualan batik 

yang lalu di tambahkan fungsi sebagai tujuan wisata untuk orang-orang 

belajar membatik. Sama halnya seperti Desa Batik Giriloyo dimana 

wisatawan hampir tiap hari datang berkunjung untuk belajar membatik dan 

belanja Batik. Oleh karena itu, perancang ingin merancang Batik Visitor 

center dimana tempat ini tidak ditujukan kepada wisatawan saja sebagai 

target utamanya namun juga masyarakat sekitar. Di visitor center yang akan 

dirancang, tidak hanya fokus pada pembuaatan batik dimana orang dapat 

datang melihat, belajar membuat batik, dan belanja batik, namun juga 

disediakan galeri mengenai sejarah dan asal usul batik yang dikemas secara 

modern agar mudah dipahami dari berbagai kalangan. Galeri juga berisi 

berbagai cap yang dimiliki oleh Batik Pareanom dan motif-motif batik 

Yogyakarta, sehingga Batik Visitor Center ini juga dapat menjadi tempat 

pembelajaran mengenai sejarah batik dan proses pembuatannya. 

http://sentrabatiktulisyogyakarta.com/paket-wisata-batik-yogyakarta/
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