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BAB IV 

KONSEP PERANCANGAN DAN UJI DESAIN 

 

4.1 Konsep 

Yogyakarta Batik Visitor Center ini  bertujuan untuk mengembangkan 

dan menghidupkan kembali salah satu industri batik yang dulu pernah ada dan 

aktif beroperasi di kawasan Njeron Beteng, sehingga masyarakat lokal 

maupuan wisatawan dapat belajar dan menggali informasi lebih jauh mengenai 

batik. Yogyakarta Batik Visitor Center memiliki konsep sebagai tempat yang 

tidak hanya untuk dikunjungi tetapi juga untuk belajar dan berbelanja batik. 

Oleh karena itu, Yogyakarta Batik Visitor Center terdiri dari empat bagian 

yaitu lobby dan galeri, industri batik, café dan restoran, serta batik showroom 

dan training center.  

 

4.1.1 Konsep Rancangan terhadap Kawasan 

Berdasarkan hasil analisis kawasan pada bahasan sebelumnya, 

site perancangan berada di kawasan cagar budaya yaitu kawasan Njeron 

Beteng. Dimana site perancangan memiliki potensi site yang mendukung 

dengan dikelilingi destinasi bersejarah dan wisata lainnya di sekitar 

Kraton Yogyakarta dan Njeron Beteng. Infrastruktur dan akses menuju 

site pun juga mendukung baik dari akses masuk kawasan, kantong parkir,   

sampai transportasi publik atau wisata yang dapat mengakses site. 
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Dengan potensi site yang berada pada kawasan bersejarah dan 

wisata tentunya terdapat banyak wisatawan, baik dengan kendaraan 

maupun pejalan kaki. Oleh karena itu,  Yogyakarta Batik Visitor Center 

di konsep atau di rancang dengan dua muka dengan tujuan muka 

bangunan yang mengahdap jalan utama dibuat ramah pejalan kaki dan 

muka bangunan lain dibuat akses baru untuk kendaraan agar tidak 

menimbulkan kemacetan atau memenuhi jalan utama pada site.  

 

Gambar 4.1 Situasi Kawasan 

Sumber: Penulis, 2018 

Gambar 4.2 Sirkulasi Kawasan 

Sumber: Penulis, 2018 
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4.1.2 Konsep Organisasi dan Hubungan Ruang 

Kebutuhan, hubungan, dan organisasi ruang pada Yogyakarta 

Batik Visitor Center berdasarkan fungsi-fungsi kegiatan yang harus 

diwadahi, yaitu industri, galeri, tempat pembelajaran atau training center, 

dan perbelanjaan. Berdasarkan kegiatan atau aktivitas tersebut yang telah 

di analisis di pokok bahasan sebelumnya, maka rancangan ini memiliki 

empat massa utama, yaitu lobby dan galeri, industri batik, café dan 

restaurant, batik showroom dan training center yang terbagi dalam empat 

massa utama. Pembagian organisasi ruang dibagi menjadi zona publik, 

semi-publik, dan zona privat, dimana zona-zona tersebut saling 

terhubung sesuai kegiatan pengguna dan pengunjung pada visitor center 

tersebut.  

 

 

 

 

Gambar 4.3 Organisasi Ruang 

Sumber: Penulis, 2018 
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4.1.3 Konsep Sirkulasi 

Sirkulasi pada Yogyakarta Batik Visitor Center merupakan hasil 

analisis pada alur kegiatan staff maupun pengunjung yang menyesuaikan 

dengan organisasi ruang dan hubungan ruang. Sirkulasi pada rancnagan 

ini terbagi menjadi sirkulasi untuk pejalan kaki, pengunjung, pengelola 

dan pekerja. Sirkulasi pada area barat yang menghadap ke jalan utama di 

khusukan untuk para pejalan kaki agar bisa menikmati café dan restoran, 

belanja di batik showroom, dan transaksi batik pada kantor industri. 

Sedangkan sirkulasi bagi kendaraan teradpat pada sisi timur bangunan 

untuk mencegah kepadatan kendaraan yang dapat terjadi. Area parkir 

kendaraan pun di pisah sesuai kebutuhan aktifitas pada rancangan, 

terdapat area parkir pengunjung dan staff. Area parkir pengungjung 

terbagi dua yaitu di sisi timur training center dan basement. Sedangkan 

area parkir seperti bagi para pekerja batik terletak dekat dengan bangunan 

untuk para pekerja, sehingga memudahkan para pekerja dan membuat 

sirkulasi pada site lebih teratur.  

 

 

Gambar 4.4 Sirkulasi 

Sumber: Penulis, 2018 
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4.1.4 Konsep Adaptive Reuse dan Infill design  

A. Infill design 

Pendekatan  infill design yang digunakan adalah dengan metode 

compatible, yang merupakan hasil dari analisis menurut teori infill 

design, karakter kawasan, peraturan bangunan, dan hasil uji desain. 

Infill design compatible merupakan metode infill design yang paling 

tepat dan sesuai dengan peraturan bangunan yang mengharuskan 

bangunan baru di area Njeron Beteng selaras dengan kawasan dan 

hanya terdiri dari satu lantai. Keselarasan yang dirancang melalui 

metode compatible pada Yogyakarta Batik Visitor Center ini adalah 

dengan menyesuaikan bentuk bangunan, bentuk atap, membuat koridor 

penghubung antara bangunan lama dan baru, dan desain landscape. 

Unsur kebaruan dihadirkan pada penggunaan material dan detail untuk 

menciptakan kesan modern.  

 

 

 

Gambar 4.5 Bentuk Atap, Infill design 

Sumber: Penulis, 2018 
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Bangunan yang menghadap barat atau jalan utama dirancang dengan 

bentuk fasad zig-zag untuk mengurangi cahaya matahari dan landscape 

yang dimiringkan ke arah bangunan lama untuk memberi hirarki dan 

menonjolkan bangunan lama yang merupakan bangunan historis pada 

industri batik tersebut. Sedangkan landscape pada area dalam site 

merupakan area terbuka eksisting yang dipertahankan untuk menjadi 

area penghubung dari seluruh massa bangunan baik bangunan lama 

ataupun baru.  

 

 

Gambar 4.6  Connecting corridor, Infill design 

Sumber: Penulis, 2018 

Gambar 4.7 Landscape, Infill design 

Sumber: Penulis, 2018 
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Pada bagian barat lobby terdapat area terbuka yang menghubungkan 

antara galeri dan bangunan lama yang dahulunya merupakan tempat 

produksi batik, sehingga setelah pengunjung mempelajari sejarah batik 

di galeri bisa langsung melihat bagian yang tersisa dari tempat yang 

dahulunya merupakan tempat  produksi batik.  

 

D. Adaptive Reuse 

Adaptive Reuse atau penggunaan kembali bangunan lama yang 

memiliki nilai historis dilakukan pada bagian-bagian bangunan yang 

sudah berumur lebih dari lima puluh tahun taun dan atau memiliki 

peran penting dalam peran industri batik yang masih layak 

dipertahankan menurut analisis dari tingkat kerusakannya dan nilai 

sejarahnya. Terdapat empat bagian bangunan yang dipertahankan 

pada site yaitu: 

a. Toko Batik dan ruang display batik (diajdikan café dan 

Restoran) 

b. Pendhopo (dijadikan ruang serbaguna) 

c. Ndalem (dijadikan kantor dan gudang) 

d. Batikan (dijadikan artefak peninggalan) 

Gambar 4.8 Open Space, Infill design 

Sumber: Penulis, 2018 
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Gambar 4.9 Adaptive Reuse 

Sumber: Penulis, 2018 
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4.1.5 Konsep Transformasi Desain Batik Handel 

Bangunan ini dirancang dengan morfologi yang berkaitan dengan 

sejarah batik karena rumah yang dipakai batik industri di area Njeron 

Beteng tidak memiliki tipologi dan morfologi tertentu. Salah satu daerah 

yang memiliki sejarah batik dan terdekat dengan Njeron Beteng atau area 

Kraton adalah Kauman. Kauman merupakan kampung bersejarah yang 

memiliki periode Batik Handel sebagai salah satu periode utama di 

Kauman, diman dahulu kampung Kauman merupakan daerah penghasil 

batik.  Rumah Batik Handel memiliki tipologi dan morfologi tipikal, yang 

dapat dibedakan dengan rumah lain di Kauman. Oleh karena itu, dalam 

proyek ini, beberapa unsur dalam desain perancangan merupakan 

transformasi dari rumah Batik Handel di Kauman, untuk memberi ciri khas 

industri rumah batik yang dikemas dengan desain yang lebih modern.  

A. Pintu dan Jendela 

Rumah Batik Handel umumnya memiliki banyak bukaan pada fasad, 

seperti pintu dan jendela untuk menunjukkan sifat terbuka, status social, 

dan yang dahuluny aberfungsi sebagai rumah industri batik. Pada 

rancangan fasad yang menghadap jalan desain dibuat dengan mengambil 

nilai-nilai tersebut berupa banyak pintu dan jendela serta penambahan 

curatin wall untuk menunjukkan sifat terbuka dan agar lebih menarik 

untuk mengundang orang untuk masuk.  

 
Gambar 4.10 Pintu Jendela, Transformasi desain 

Sumber: Penulis, 2018 
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B. Bentuk Atap 

Semua massa bangunan mayoritas menggunakan atap untuk 

menyelaraskan dengan kawasan dan menggunakan bentuk atap yang 

terinspirasi dari bentuk atap pelana kampung yang digunakan pada 

rumah Batik Handel Kauman. 

 

C. Ornamen (Rete-rete) 

Rete-rete merupakan salah satu ornament yang menonjol pada 

rumah Batik Handel Kauman yang berada pada bagian atas atap seperti 

mahkota bangunan. Pada perancangan proyek ini rete-rete ditransformasi 

untuk memberikan kesan modern dengan memfungsikannya sebagai 

secondary skin atau selubung bangunan.   

Gambar 4.11 Atap pelana kampung, Transformasi desain 

Sumber: Penulis, 2018 

Gambar 4.12 Rete-rete, Transformasi desain 

Sumber: Penulis, 2018 
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D. Fasad Bukaan Geometris 

Bukaan jendela yang di desain menjadi satu dengan curtain wall 

terinspirasi dari daun garis-garis geometri pada bukaan di rumah Batik 

Handel Kauman.  

 

 

E. Fasad Kaca 

Penggunaan curtain wall serta garis-garis struktur pada curtain wall 

terinspirasi dari salah satu fasad rumah Batik Handel yang menggunakan 

kaca-kaca.  

 

 

Gambar 4.13 Fasad Bukaan, Transformasi desain 

Sumber: Penulis, 2018 

Gambar 4.14 Fasad Kaca, Transformasi desain 

Sumber: Penulis, 2018 
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4.1.6 Konsep Yogyakarta Batik Visitor Center 

Yogyakarta Batik Visitor Center  bertujuan untuk mengembangkan 

dan menghidupkan kembali salah satu industri batik yang dulu berjalan di 

kawasan Njeron Beteng. Pengembangan bertujuan untuk menjadikan 

rancnagan ini sebagai pusat belajar dan menggali informasi mengenai 

batik untuk warga local maupun wisatawan. Oleh karena itu, Yogyakarta 

Batik Visitor Center ini memiliki konsep sebagai pusat bagi tiga elemen 

pada produksi batik (batik trader, batik maker, batik worker) dan bagi 

publik (masyarakat maupun wisatawan) dimana antar massa bangunan 

memiliki fungsi yang berbeda namun masi dalam satu rangkaian proses 

mengenai batik dari sejarah, pembuatan, hingga penjualan yang terdapat 

dalam satu tempat, sehingga dapat disebut pusat atau center.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Konsep Visitor Center 

Sumber: Penulis, 2018 



Yogyakarta Batik Visitor Center dengan Metode 

 Infill design dan Adaptive Reuse di Kawasan Njeron Beteng 

 
 

 
Kartikya Ishlah U. ǀ 14512160 123 

4.2 Uji Desain 

Uji desain Yogyakarta Batik Visitor Center di lakukan dua kali pada tahap 

pra perancangan atau desain skematik dan setelah rancangan telah jadi. Metode 

uji desain dilakukan dengan wawancara terhadap beberapa aspek masyarakat 

sekitar kawasan Njeron Beteng, yaitu: 

a. Pengurus koperasi batik pada kawasan perancangan 

b. Pengurus batik Pareanom 

c. Keluarga batik Pareanom 

d. Masyarakat sekitar 

 

4.2.1 Uji Desain 1 

Uji desain pertama dilakukan dengan menjelaskan proyek yang 

sedang dikerjakan dan menunjukkan dua gambaran mengenai infill design 

di sekitar bangunan yang dahulunya merupakan industri batik. Pada proses 

wawancara menjelaskan teori infill design yang bisa diterapkan pada 

kawasan Njeron Beteng yaitu matching dan compatible. Setelah 

Gambar 4.16 Uji Desain 1, Sketsa Tampak 

Sumber: Penulis, 2018 
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menjelaskan mengenai teori tersebut, lalu memberi gambaran melalui 

sketsa mengenai matching dan compatible. 

Hasil: 

Semua mengatakan lebih setuju dengan menggunakan metode compatible 

agar mengikuti perkembangan jaman dan memberikan warna baru, namun 

tidak menghilangkan karakter dari kawasan. 

Kesimpulan: 

Dari hasil wawancara pada uji desain pertama didapatkan bahwa 

pendekatan infill design yang akan dikembangkan adalah compatible agar 

bisa menyeimbangkan antara perbedaan dan keselarasan.  

 

4.2.2 Uji Desain 2 

Uji desain ke dua dilakukan setelah rancangan sudah jadi dengan 

menunjukkan gambar-gambar hasil rancangan terutama tampak untuk 

melihat apakah keselarasan antara bangunan baru dan lama tercapai serta 

keselarasan antara desain dan karakter kawasan. Uji desain ke dua 

dilakukan dengan wawancara ke beberapa pihak yang terkait langsung 

dengan site perancangan (keluarga pemilik site perancangan yang 

dahulunya industri batik).  

 Gambar 4.17 Uji Desain 2, Tampak Rancangan 

Sumber: Penulis, 2018 
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Hasil:  

Keselarasan dikatakan sudah cukup tercapai, tidak ada unsur desain yang 

terlalu contrast dengan bangunan historis pada site maupun dengan 

karakter kawasan. Namun, ada bagian yang masih dianggap kurang 

desainnya, yaitu bagian gudang.  

Kesimpulan: 

Desain rancangan sudah cukup menciptakan keseimbangan antara 

perbedaan dan keselarasan dan menghargai bangunan historis pada site 

perancangan dengan membuat koneksi anatar bangunan lama dan baru. 

Namun, terdapat desain yang kurang maksimal pada bagian gudang. 

Biarpun bangunan hanya berupa gudang seharusnya desain bisa 

menyeimbangkan fasad massa bangunan di sekitarnya.  
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