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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
 

Ekonomi yang berkeadilan harus diperkuat agar seluruh 
rakyat Indonesia dapat merasakan manfaat pembangunan. Agar 
ekonomi lebih adil dan merata, masyarakat kelas bawah 
membutuhkan modal (equity) untuk meningkatkan kualitas 
hidupnya, bukan sekadar equality atau kesamaan perlakuan tetapi 
juga kesetaraan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak guna 
menghidupi dirinya sendiri maupun keluarganya. 

 
Hal ini sangat berdampak pada kaum difabilitas yaitu 

setiap individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, 
mental dan atau sensorik dalam jangka waktu  lama. Mereka 
mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara 
penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan 
kesamaan hak. Mundur kembali pada era sebelum pandemi covid-
19 ini melanda, para difabilitas sudah sulit untuk mencari 
pekerjaan yang sesuai dan bisa menerima kekurangan mereka, 
apalagi di era pandemi Covid-19 yang sedang gencar gencarnya 
seperti ini. Banyak para pekerja normal yang mendapatkan PHK 
dari perusahaanya, hal itu berdampak sekali pada ekonomi 
masyarakat sekitar, tidak menutup kemungkinan semakin kecilnya 
peluang para kaum difabilitas untuk mendapatkan pekerjaan di era 
yang seperti ini. Seperti halnya di Kabupaten Blitar, menurut data 
Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar (BPS) jumlah penyandang 
Difabilitas di Kabupaten Blitar pada tahun 2018 sebanyak 493 
orang. Angka tersebut terbilang cukup besar bagi kota kecil 
dengan kepadatan penduduk yang masih rendah ini. 

 
Dengan adanya isu tersebut maka banyak industri kecil 

kreatif baru yang bermunculan di Kabupaten Blitar ini yang 
bermunculan, sebagaimana karena akibat dari dampak pandemic 
Covid-19 ini. salah satunya adalah industri kreatif di bidang 
kesen
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Ialah Batik Percik Rombo karya penyandang Difaabilitas di desa 
Resapombo kecamatan Doko Kabupaten Blitar. Keelokan batik 
ciprat ini timbul sebab terbatasnya keahlian para difabel, hal ini 
yang menimbulkan terciptanya motif– motif abstrak yang indah. 
Bahan dasar yang digunakan untuk membuat batik ciprat 
sesungguhnya sama dengan batik- batik pada umumnya. Tetapi 
pembuatan motifnya tanpa menggunakan canting seperti 
pembuatan batik yang lain, malah sapu lidi serta kuas yang dapat 
menaikkan segi artistik pada motif batik ciprat. Batik ciprat karya 
masyarakat Resapombo hasilnya dapat berbeda antara satu kain 
dengan yang yang lain. Karena, dibuat secara manual tanpa 
memakai cetakan serta dikerjakan secara langsung tanpa di 
konsep terlebih dulu. Apalagi bila cuma terdapat satu lembar 
pesanan kain juga masih senantiasa dikerjakan. 

 
Maka dengan adanya program pemerintah 

Kabupaten Blitar yang sesuai dengan RPJMD tabel 4. 8 Instrumen 
Perumusan Rekomendasi dalam Penyusunan RPJMD dan Renstra 
SKPD tentang upaya mengembangkan pariwisata daerah yang 
berbasis pada seni serta budaya lokal dan kemampuan sumber 
energi alam. sepatutnya dicoba pengembangan pada Batik Ciprat 
ini agar menjadi destinasi Wisata baru yang berbasis Edukasi di 
Kabupaten Blitar ini,. 

 
Wisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang 

atau kelompok orang dengan berkunjung ke tempat tertentu untuk 
tujuan rekreasi, pengembangan diri, atau mempelajari daya tarik 
wisata yang dikunjungi nya. Sesuai yang dikemukakan oleh 
(Rodger, 1998 : 28) dalam bukunya Managing Educational 
Tourism menyatakan bahwa Pariwisata Pendidikan sebagai suatu 
program dimana peserta kegiatan melakukan perjalanan wisata 
pada suatu tempat tertentu dalam suatu kelompok dengan tujuan 
utama mendapatkan pengalaman belajar secara langsung terkait 
dengan lokasi yang dikunjungi. Dalam pengertian tersebut dapat 
disimpulkan bahwa wisata edukasi adalah kegiatan berlibur 
sambil belajar mempelajari sesuatu yang baru secara langsung,
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 dengan konsep pembelajaran pendidikan nonformal yang 
tidak dipelajari dibangku sekolah formal pada umumnya. Di dalam 
wisata edukasi tidak hanya sekedar menikmati pemandangan saja 
akan tetapi kita juga dapat mempelajari berbagai hal yang di 
suguhkan atau di tampilkan wisata 

tersebut. Misalnya mempelajari tentang budaya dan sejarah dari 
daerah yang dikunjungi, yang tidak ada pada daerah lain. Seperti 
halnya batik Ciprat Resapombo ini yang tidak bisa di temukan di 
daerah lain. Sehingga wisatawan mampu menambah wawasan dan 
pengalaman dengan metode pembelajaran yang menyenangkan 
tentang batik Ciprat Resapombo ini. dan hal ini pun berdampak 
juga bagi masyarakat sekitar sebagai peluang usaha mereka untuk 
meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat maupun pendapatan 
daerah melalui bidang pariwisata. 

 
 
 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 
 

1.2.1 Identifikasi Masalah 
• Belum adanya Tempat pelatihan dan tempat produksi yang 

permanen sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM maupun 
ekonomi masyarakat sekitar dimasa pandemic ini. 

• Kurangnya sarana pendukung bagi penyandang difabilitas itu 
sendiri. 

• Belum Berkembangnya wisata edukasi seni budaya di 
Kabupaten Blitar ini. 

 
1.2.2 Rumusan Masalah 

1) Bagaimana cara merancang fasilitas pelatihan sekaligus 
produksi yang cocok bagi penyandang disabilitas. 

2) Bagaimana cara merancang fasilitas wisata yang ramah dan 
mendukung kegiatan para disabilitas. 

3) Bagaimana cara mewujudkan wisata edukasi yang unggul 
di Kabupaten Blitar ini
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1.3 Tujuan dan Sasaran Perancangan 
 

a) Tujuan 
1) Merancang fasilitas pelatihan sekaligus produksi yang cocok 

bagi penyandang difabilitas Mewujudkan wisata edukasi yang 
unggul di Kabupaten Blitar. 

 
2) Merancang fasilitas wisata yang ramah dan mendukung 

kegiatan para disabilitas. 
3) Mewujudkan wisata edukasi yang unggul di Kabupaten Blitar. 

 
 
 

b) Sasaran Sasaran perancangan 
Yaitu, menerapkan konsep-konsep perencanaan pada 

Fasilitas Wisata Edukasi Batik Ciprat di Kabupaten Blitar 
Agribisnis dengan tahapan proses sebagai berikut : 

a. Analisis tapak 
1) Perletakan tata massa 
2) View (ke dalam dan keluar site) 
3) Lintasan matahari, angin dan hujan 
4) Kebisingan 
5) Sirkulasi 
6) Vegetasi 

b. Analisis kebutuhan dan hubungan ruang. 
c. Analisis penzoningan. 
d. Analisis bentuk dan tampilan bangunan. 
e. Analisis struktur bangunan 
f. Analisis material bangunan. 
g. Kelengkapan Utilitas. 

 
 

1.1 Batasan Proyek 
Batasan pada perancangan fasilitas kerajinan ini adalah 

sebagai fasilitas berskala kabupaten, khususnya Kabupaten 
Blitar namun tidak menutup kemungkinan bisa menjadi 
bersekala provinsi dikarenakan yayasan yang menaungi Batik
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Ciprat ini yaitu yayasan KSM Harapan Mulia sudah 
berkerjasama dengan beberapa yayasan lain dan rumah sakit di 
Jawa Timur, salah satunya yaitu yayasan Bakti Nur Malang,dan 
Rumah Sakit Budi Utama Surabaya 

1.2 Sistematika Penulisan 
Penjelasan yang ada pada laporan ini dibagi atau 
dikelompokkan menjadi bab agar penyampaiannya mudah 
dipahami antara lain: 

 
1.2.1 BAB I PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang, permasalahan, tujuan, sasaran, batasan, 
sitematika penulisan dan kerangka fikir perancangan. 

 
1.2.2 BAB II TINJAUAN PERENCANAAN 

Berisi pembahasan umum mengenai obyek berdasarkan fungsi, 
aksi, lokasi serta studi banding obyek sejenis dan studi pendekatan 
perancangan. 

 
1.2.3 BAB III METODE PEMBAHASAN 

Berisi tentang alur pikir dan pembahasan alur pemikiran 
perancangan obyek. 

 
1.2.4 BAB IV DATA DAN ANALISA 

Berisi tentang karakter objek, pelaku, lokasi, analisa eksternal, 
analisa internal. 

 
1.2.5 BAB V KONSEPTUALISASI DAN TRANSFORMASI 

Berisi tentang konsep dasar, penataan tapak, bangunan dan 
transformasi konsep. 

 
1.2.6 BAB VI DRAFT HASIL PERANCANGAN 

Berisi siteplan. Layout plan, tampak, detail-detail arsitektural, 
perspektif siang dan malah hari serta gambar lain yang diperlukan 
untuk melengkapi hasil karya dalam perangcangan ini.
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PENGUMPULAN DATA ANALISA 

KONSEP 

DESAIN 

1.3 Kerangka Fikir Perancangan 
Dalam perancangan, adanya kerangka fikir bertujuan untuk 
mempermudah dalam proses perancangan yang berupa garis besar 
kegiatan. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Gambar 1.1 Kerangka Fikir Perancangan 
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