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BAB II  

DESKRIPSI PROYEK 

2.1 Pengertian Judul  

 
Fasilitas Wisata Edukasi batik Ciprat Karya Difabilitas di 

Kabupaten Blitar ini, merupakan sebuah fasilitas yang mewadahi 
kegiatan para kaum difabilitas dalam melakukan kegiatan yang 
positif yaitu baik membuat batik, maupun menjadi wadah untuk para 
Difabel bertemu sambil belajar serta bersosialisasi untuk 
meningkatkan sosial equality mereka. Sekaligus menjadi tempat 
wisata edukasi bagi para pengunjung bagaimana cara pembuatan 
batik ciprat tersebut, disini para pengunjung juga akan di ajarkan dan 
pengunjung bisa terjun secara langsung dalam pembuatan batik 
ciprat tersebut. 

2.1.1 Lingkup Pelayanan 

 Lingkup pelayanan wisata ini mencakup kabupaten atau 
kota yang berfungsi untuk kegiatan industri kecil dan edukasi bagi 
penyandang difabilitas atau pengunjung yang berasal dari Kabupaten 
Blitar dan sekitarnya tidak menutup kemungkinan wisata ini bisa 
naik ke tingkat lingkup provinsi. 
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2.1.2 Kualitas Pelayanan 
Fasilitas Kerajinan ini diharapkan dapat memberikan tidak 

hanya hasil karya batik saja namun juga nilai edukasi yang dapat kita 
pelajari di sini. Adanya aktifitas membatik bersama menjadi daya 
tarik paling utama. Serta fasilitas-fasilitas yang ramah difabilitas 
sehingga semua kalangan bisa menikmati wisata edukasi ini. 

 
2.2 Tinjauan Fungsi 

 
2.2.1 Klasifikasi dan Karakteristik Judul 

 
Arti dari judul “ Perancangan Fasilitas Wisata Edukasi Batik 

Ciprat karya Difabilitas Di Kabupaten Blitar” menurut litelature 

Tabel 2.1 Data Statistik Penyandang Difabilitas 
Kabupaten Blitar Tahun 2014 
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yang ada: 

1 Perancangan : Dari kata dasar “Rancang “ yang berarti 
 

2 Fasilitas : sarana, yang menghubungkan 
3 Wisata : Bepergian bersama-sama, bertamasya atau 

piknik. Untuk memperluas pengetahuan, 
bersenang-senang, refreshing, menghibur 

diri, dan lain sebagainya. 
4 Edukasi : sebuah proses pembelajaran yang bertujuan 

untuk mengembangkan potensi diri yang ada 
pada peserta didik dan mewujudkan sebuah 
proses pembelajaran yang lebih baik. 

5 Batik : Kain bergambar yang pembuatannya secara 
khusus dengan menuliskan atau menerakan 
menuliskan atau menerakan malam pada kain 
itu, kemudian pengolahannya diproses dengan 

  cara tertentu yang memiliki kekhasan. 
6 Batik Ciprat : Sesuai namanya, cara membuat batik ini 

dilakukan dengan menciprat-cipratkan larutan 
malam (bahan untuk menggambarkain batik). 

7. Karya : suatu bentuk karangan hasil pemikiran yang  
dituangkan dalam bentuk gagasan baik itu 
gambar maupun tulisan atau bentuk2 

8. Difabilitas : Difabel (different ability—kemampuan 
berbeda) didefinisikan sebagai seseorang 
yang memiliki kemampuan dalam 
menjalankan aktivitas berbeda bila 
dibandingkan dengan orang-orang 
kebanyakan. 

9. Kabupaten Blitar : Kabupaten Blitar adalah salah satu kabupaten 
di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pusat 
pemerintahan kabupaten ini berada di 
Kanigoro setelah sebelumnya satu wilayah 
dengan Kota Blitar. 
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2.2.2 Pengembangan Judul (Literatur dan Teori Penunjan Fungsi)) 
 

2.2.2.1 Wisata Edukasi 
 

Wisata Edukasi Menurut undang – undang pemerintah nomor 
10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. 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 dikunjunginya. Sedangkan dalam 

 
 

(KBBI, 2015) wisata adalah bepergian bersama-sama (untuk 
memperluas pengetahuan serta bersenang-senang).Sesuai yang 
dikemukakan oleh Rodger dalam bukunya, Pariwisata Pendidikan 
dimaksudkan 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 (Rodger, 1998 
: 28). Dalam pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa wisata 
edukasi adalah kegiatan berlibur sambil belajar, dengan konsep 
pembelajaran pendidikan nonformal yang tidak dipelajari dibangku 
sekolah formal ataupun kursus. Di dalam wisata edukasi tidak hanya 
sekedar menikmati pemandangan yang di suguhkan namun juga 
mempelajari berbagai hal yang dapat dilakukan pada lokasi wisata 
tersebut. Misalnya mempelajari tentang budaya dan sejarah dari 
daerah yang dikunjungi, yang tidak ada pada daerah lain. Sehingga 
wisatawan mampu menambah wawasan dan pengalaman dengan 
metode pembelajaran yang menyenangkan. 

 
Jenis-jenis Wisata Edukasi Seiring dengan bertambahnya 

jumlah penduduk dunia dan berkembangnya sektor pariwisata 
pendidikan yang dinilai mampu untuk memenuhi kebutuhan 
berwisata sekaligus edukasi, maka wisata edukasi memiliki 
penjabaran sesuai dengan bidang edukasi yang diinginkan wisatawan. 
Terdapat 4 jenis wisata edukasi di Indonesia, yaitu : 
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a. Wisata Edukasi Science / Ilmu pengetahuan: 

Berbasis kepada pendidikan ilmu pengetahuan. 

b. Wisata Edukasi Sport / Olahraga : 

Berbasis kepada pendidikan secara fisik/ olahraga. 

c. Wisata Edukasi Culture / Kebudayaan : 
 

Diantaranya pendidikan kebudayaan dalam bidang seni, adat 
istiadat dan lain yang berhubungan dengan kebudayaan.Wisata 
Edukasi Agrobisnis : 

 
Berbasis kepada pendidikan agro atau pertanian dan peternakan 
yang juga merupakan bisnis dari suatu perusahaan maupun 
perseorangan 

 
2.2.2.2 Penyandang Difabilitas 

 
Menurut UU no. 8 Tahun 2016, 

penyandang difabilitas adalah setiap individu yang mengalami 
keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangan 
waktu lama. Mereka mengalami hambatan dan kesulitan untuk 
berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya 
berdasarkan kesamaan hak.Sebelum pemerintah mengesahkan UU 
No. 8, Indonesia menggunakan istilah ketunaan bagi individu difabel. 
Kini, aturan mengenai penyandang disabilitas serta informasi terkait 
dituangkan   dalam   undang-undang   nomor   delapan    tersebut.), 
ada empat ragam disabilitas, diantaranya: 

 
1. Penyandang Difabilitas fisik: 

 
Penyandang Disabilitas Fisik adalah terganggunya fungsi gerak, 

antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, celebral 
palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. 

 
a)   Tunadaksa, 

Fasilitas khusus yang dibutuhkan oleh tunadaksa ketika 



12  

 

melakukan perjalanan wisata, antara lain ramp, toilet khusus 
untuk tunadaksa, dan juga tangga dengan pegangan. Ramp 
adalah jalur bidang miring yang diperuntukkan oleh difabel 
yang menggunakan kursi roda, ramp sangat penting bagi 
tunadaksa karena tanpa ramp tunadaksa akan sangat kesulitan 
untuk menjangkau tempat yang lebih tinggi. Toilet khusus bagi 
tunadaksa dibutuhkan karena jika hanya toilet biasa tanpa ada 
pegangan dan ukuran yang tidak cukup luas untuk dilewati 
kursi roda maka akan menyulitkan bagi tunadaksa 
Sementaraitu, pegangan yang ada di tangga adalah untuk 
keamanan dan kenyamanan bagi tunadaksa. 

 
2. Penyandang Difabilitas intelektual: 

 
Penyandang Disabilitas Intelektual adalah terganggunya 

fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara 
lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrome 

 
3. Penyandang Difabilitas mental: 

 
Penyandang Disabilitas Mental adalah terganggunya 

fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: 
 

a. Psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, 
anxietas,gangguan kepribadian; dan 

 
b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada 

kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif. 
 

4. Penyandang Disabilitas sensorik: 
 

Penyandang Disabilitas Sensorik adalah terganggunya salah satu 
fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas 
rungu, dan/atau disabilitas wicara. 

 
a) Tunarungu, 

 
fasilitas yang dibutuhkan oleh tunarungu berdasarkan 
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wawancara yang telah penulis lakukan adalah teks penjelasan 
dan pemandu khusus. Wisatawan tunarungu membutuhkan 
teks penjelasan pada setiap atraksi yang dikunjungi, fasilitas 
tersebut diperlukan agar wisatawan dapat memahami dengan 
jelas maksud atau pesan yang ingin disampaikan pada setiap 
atraksi wisata. Pemandu khusus diperlukan bagi tunarungu, 
yaitu pemandu yang menguasai bahasa isyarat, karena jika 
tanpa bahasa isyarat wisatawan tunarungu akan kesulitan 
dalam melakukan perjalalanan wisata karena mereka sulit 
berkomunikasi tanpa bahasa isyarat. 

b) Tunagrahita, 
 

Fasilitas yang dibutuhkan oleh tunagrahita adalah atraksi 
yang menyenangkan dan mudah dipahami. Selain atraksi, 
setiap aspek yang diberikan oleh Biro Perjalanan Wisata 
seperti akomodasi, traansportasi dan lain-lain harus mudah 
dipahami serta lebih sederhana. Berdasarkan wawancara yang 
dilakukan oleh penulis hal tersebut harus dilakukan karena 
tunagrahita memiliki keterbatasan mental sehingga mereka 
cukup sulit untuk memahami dan mengontrol emosi mereka, 
apalagi ketika mereka sudah merasa kelelahan maka akan lebih 
sulit ketika melakukan perjalanan wisata. Paket wisata yang 
ditawarkan akan lebih baik jika tidak memerlukan perjalanan 
jauh. 

 
c) Tunanetra, 

 
Fasilitas yang dibutuhkan oleh tunanetra adalah guiding 

block, huruf braile, dan audio. Guiding block dibutuhkan oleh 
tunanetra yang menggunakan tongkat sebagai alat bantu 
mereka untuk menentukan arah. Huruf braile dibutuhkan oleh 
tunanetra ketika membaca teks menggunakan tangan mereka, 
didalam paket wisata hal ini harus sangat diperhatikan agar 
wisatawan tunanetra dapat memahami penjelasan dari setiap 
atraksi dan lain- lain. Audio disini dapat berupa penjelasan 
ketika di wahana/atraksi bisa juga berupa panduan alur 
perjalanan ketika melakukan kegiatan wisata, karena 
pengunjung tunanetra akan kesulitan untuk memahami alur 
ketika di tempat yang baru mereka datangi. 
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2.2.2.3       Batik Ciprat 
 Batik Ciprat merupakan batik yang proses pembuatan 
motifnya dengan cara mencipratkan malam ke dalam kain. 
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. 
Berikut ini bahan dan cara pembuatan Batik Ciprat tersebut:  

 

 

 

 

 

   

 

 

a) Bahan: 

1. Proses pembuatan batik diawali dengan menyiapkan kain 
putih polos yang berukuran 120cm x 200cm.  

2. Pewarna tekstil 

3. Malam 

4. Alat lukis berupa kuas, sapu lidi, canting dan lain lain 

Gambar 2.2 Proses 
Pembuatan 

 

Gambar 2.1 Batik Ciprat 
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5. Dan rangka meja tanpa alas yang berukuran 120cm x 200cm. 

b) Proses pembuatan: 

1. memasang kain ke meja kerja dengan menali pada ujung2 
kain. 

2. Setelah itu para difabilitas langsung melukis batik 
menggunakan malam. 

3. Selanjutnya proses perwarnaan 

4. Setelah selesai kemudian menjemur kain. 

5. Setelah dirasa warna sudah merekat pada kain kemudian 
adalah proses nglorod, yaitu merebus kain guna 
menghilangkan malam pada kain.  

6. Kemudian lalu di cuci menggunakan sabun untuk 
menghilangkan sisa2 cat yang tidak menempel pada kain dan 
juga bahan kimia yang ada. 

7. Dan tahap terakhir adalah proses penjemuran.   
 
 

2.2.3 Standar Perancangan 

2.2.3.1 Peraturan yang berkaitan dengan judul 
 

1. Aspek Legal (yang mendasari pemilihan judul) 
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar , Mengembangkan pariwisata 

daerah yang berbasis pada seni dan budaya lokal serta potensi 
sumber daya alam 

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Mengembangkan pariwisata daerah yang berbasis pada seni 

dan budaya lokal serta potensi sumber daya alam 

3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar (RTRW) 
1) Bagian Ketiga Tujuan Penataan Ruang Wilayah Pasal 8 

 
Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Blitar adalah terciptanya 
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Kabupaten Blitar sebagai kawasan Agroindustri dan Pariwisata yang 
berbasis keharmonisan lingkungan serta mampu memantapkan 
keseimbangan pertumbuhan ekonomi wilayah 

2) Pengembangan kawasan pariwisata sebagai penunjang 
pengembangan agroindustri di Kabupaten Blitar, sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 10 huruf j dilaksanakan dengan strategi sebagai 
berikut : 

a) mengembangkan obyek dan daya tarik wisata (ODTW) secara 
diversifikatif dengan memperhatikan linkage yang ada untuk 
menciptakan paket wisata yang berdaya saing; 

b) mengembangkan atraksi penunjang wisata utama sesuai dengan 
potensi yang dimiliki oleh wilayah wisata potensial; 

c) menyediakan akomodasi wisata yang lebih memadai sesuai 
dengan standar kebutuhan wisata; 

d) menetapkan pangsa pasar wisata, sehingga dapat ditentukan jenis 
sarana yang dibutuhkan pada masing-masing jenis obyek wisata; 

3) Perwujudan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a meliputi: 
a) pengendalian pembangunan fisik dan perkembangan aktifitas 

binaan pada kawasan dan pemberdayaan masyarakat 
 

2.2.3.2 Elaborasi Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 
 
 

TEMA 
RISET 

TOPIK RISET TARGET 

Kajian 
Ekonomi dan 
Sumber Daya 
Manusia 

Seni-budaya pendukung 
pariwisata 

Desain     penguatan      seni 
budaya lokal nasional 
sebagai tulang punggung 
pariwisata 

Gambar 2.3 Bagan Elaborasi RIRN 
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2.3 Tinjauan Lokasi 

2.3.1 Tinjauan Umum Lokasi / Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW)  
Peraturan Bangunan / Kawasan Setempat 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011 - 2031 
 

Pasal 109 (1) 
 

1) Arahan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf g merupakan upaya 
mempertahankan keberlanjutan kelestarian lingkungan alami dan 
lingkungan buatan di kawasan pariwisata. 

2) Arahan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

A. kegiatan yang diijinkan meliputi: 
1. jenis bangunan yang diijinkan adalah gardu pandang, restoran 

dan fasilitas penunjang lainnya, fasilitas rekreasi,olahraga, 
tempat pertunjukan, pasar dan pertokoan wisata, serta fasilitas 
parkir, fasilitas pertemuan, hotel, cottage, kantor pengelola dan 
pusat informasi serta bangunan lainnya yang dapat mendukung 
upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan, 
disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan 
dikembangkan; dan 

2. kegiatan yang diijinkan adalah kunjungan atau pelancongan, 
olahraga dan rekreasi, pertunjukan dan hiburan, komersial, 
menginap/bermalam, pengamatan, pemantauan, pengawasan 
dan pengelolaan kawasan. 

 
B. kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi: 

1) adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan 
pariwisata dan sistem prasarana wilayah sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan 
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2) kegiatan lain terkait dengan kegiatan pariwisata sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

C. kegiatan yang dilarang meliputi: 
1) vandalisme dan tindakan-tindakan lainnya yang dapat 

mengurangi nilai obyek wisata serta dapat mencemari 
lingkungan; dan 

2) untuk kegiatan ecotourism, pengembangan yang dilakukan tidak 
bertentangan dengan fungsi kawasan, sehingga harus 
disesuaikan dengan fungsi kawasan tersebut, terutama pada 
kawasan lindung. 

3). Ketentuan teknis kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Intensitas pemanfaatan permukiman, perdagangan, dan jasa 
serta fasilitas umum maksimum 20% dari luas areal yang ada, 
KDB yang diijinkan 30%, KLB 30% dan KDH 70%; 

b. Prasarana dan sarana minimum berupa bangunan yang dapat 
mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah 
lingkungan disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang 
akan dikembangkan; dan 

c. Ketentuan lain-lain meliputi: 
1) Untuk mempertahankan kawasan wisata diperlukan 

pengawasan dan pengendalian daya tampung kegiatan 
pariwisata agar tetap terjamin kenyamanan dan keamanan 
lingkungannya; dan 

2) Menguasai dan mengendalikan kegiatan pariwisata agar 
tidak menggangu kelancaran lalu lintas regional. 

2.3.2 Kriteria Pemilihan Lokasi 

2.3.2.1 Kondisi Lingkungan 
 

Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah di Propinsi Jawa 
Timur yang secara geografis Kabupaten Blitar terletak pada 111 25’ – 
112 20’ BT dan 7 57-8 9’51 LS berada di Barat daya Ibu Kota Propinsi 



19  

 

Jawa Timur – Surabaya dengan jarak kurang lebih 160 Km. Adapun 
batas – batas wilayah adalah sebagai berikut : 

 

Sebelah Utara : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang 

Sebelah Timur  : Kabupaten Malang 

Sebelah Selatan : Samudra Indonesia 

Sebelah Barat : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri 

Kabupaten Blitar memiliki luas wilayah 1.588.79 KM dengan 
tata guna tanah terinci sebagai Sawah, Pekarangan, Perkebunan, 
Tambak, Tegal, Hutan, Kolam Ikan dan lain-lain, Kabupaten Blitar juga 
di belah aliran sungai Brantas menjadi dua bagian yaitu Blitar Utara dan 
Blitar Selatan yang sekaligus membedakan potensi kedua wilayah 
tersebut yang mana Blitar Utara merupakan dataran rendah lahan sawah 
dan beriklim basah dan Blitar Selatan merupakan lahan kering yang 
cukup kritis dan beriklim kering. Wilayah Blitar selatan terus berusaha 
mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Daya tarik Potensi dan 
kekayaan yang dimiliki Kabupaten Blitar bukan hanya pada sumber 
daya alam, produksi hasil bumi yang melimpah, hasil – hasil peternakan, 
perikanan dan deposit hasil tambang yang tersebar di wilayah Blitar 
Selatan, tetapi juga kekayaan budaya serta peninggalan sejarah yang 
mempunyai nilai adiluhung menjadi kekayaan yang tidak ternilai. 
Namun lebih dari itu, berbagai kemudahan perijinan dan iklim investasi 
(usaha) yang kondusif didukung oleh stabilitas sosial politik merupakan 
modal utama yang dapat menjadi “point of essential” terutama jaminan 
bagi investor dan seluruh masyarakat untuk melibatkan diri dalam 
pengembangan Kabupaten Blitar. 

 
Penduduk merupakan salah satu potensi bagi Kabupaten Blitar 

untuk menggerakkan pembangunan, namun sebaliknya menjadi 
permaslahan apabila kualitas sumberdaya manusianya masih rendah. 
Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas SDM yang tinggi akan 
sangat mendukung pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan 
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kesejahteraan masyarakat. 
 

Adapun jumlah penduduk Kabupaten Blitar pada tahun 2008 
mencapai 
1.268.194 jiwa, terdiri dari penduduk perempuan 637.419 jiwa dan laki– 
laki 630.7754 jiwa. Adapun tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten 
Blitar mencapai 0,80% dengan kepadatan penduduk rata-rata 729 km2. 

 
2.3.2.2 Aksesibilitas 

Perjalanan dari Kota Malang menuju Kabupaten Blitar bisa 
ditempuh dalam waktu ±2 jam walaupun kedua kota itu berdampingan, 
disebabkan oleh jalanannya yang berkelok-kelok yang melewati daerah 
pegunungan. Namun dengan adanya program pemerintah dimasa 
mendatang yang akan membangun tol itu akan sangat memangkas waktu 
di kedepannya. 

2.3.2.3 Potensi Lingkungan 

a. Potensi Ekonomi 
 

Potensi daerah Kabupaten Bliar mencakup potensi ekonomi 
yang meliputi Produk Domestik Regional Bruto, pertumbuhan Ekonomi, 
dan tingkat Inflasi. Selain potensi ekonomi tersebut, Kabupaten Blitar 
juga memiliki produk unggulan strategis yang menjadi andalan dan 
mempunyai potensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 
pendapatan daerah apabila dikelola secara benar, tepat dan professional. 

 
Data statistik menunjukkan angka PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 
(ADHB) Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun menunjukkan 
peningkatan. Pada tahun 2005 sebesar Rp. 6.537.312,78, pada tahun 
2006 mencapai Rp. 7.487.838.06 juta, sedang pada tahun 2007 
mencapai sebesar Rp. 8.612.559,81 juta, tahun 2008 mencapai 
Rp.9.935.944,23 juta, tahun 2009 mencapai Rp. 11.011.362,01 juta dan 
tahun 2010 mencapai Rp. 12.308.947,48 juta. 
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Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten 
Blitar untuk sektor pertanian lebih unggul dibandingkan sektor industri, 
hal ini dikarenakan struktur ekonomi Kabupaten Blitar masih sangat 
tergantung pada sector pertanian. Ketergantungan pada sector 
pertanian jelas sangat bergantung pada alam akan sangat rentan dengan 
gejolak alam. 

 

Struktur perekonomian Kabupaten Blitar dominan bertumpu pada 
sektor primer yaitu sektor pertanian dan pertambangan/Galian. Besaran 
sektor primer dalam menopang perekonomian daerah Kabupaten Blitar 
mencapai 47,90 persen. Pada sektor ini tentu saja sektor pertanian 
memberikan peran yang dominan yaitu mencapai 54,54 persen. 

2.4 Studi Banding Objek Sejenis 

2.4.1 Objek 1 Desa Wisata Sentra Industri Batik Tulis Giriloyo 
 

Nama kampung batik Giriloyo berasal dari nama kelurahan 
paling lama di Giriloyo dan merupakan sentra pengrajin batik. Kampung 
batik di Giriloyo sudah sejak ada di awal abad 17 masehi atau di tahun 
1700 dan turun temurun hingga sekarang. Sampai sekarang sudah 
berjalan kurang lebih 4 abad . Pada waktu gempa di tahun 2006 semua 
kegiatan ekonomi di desa Giriloyo sempat mati. Namun setelah 
gempa banyak LSM yang masuk ke desa Giriloyo . 

Pada waktu itu antara LSM dan masyarakat berinisiatif 
mengangkat batik dan menggali kembali potensi batik sehingga dibuatlah 
sebuah tempat yang berasal dari kas desa dan dibangun sedemikian rupa 
berbentuk joglo-joglo yang merupakan tempat untuk paguyupan batik 
Giriloyo. Tempat tersebut berfungsi sebagai tempat workshop dan 
gallery batik Giriloyo . Gazebo ini diresmikan pada tahun 2008 dan 
dikelola oleh paguyupan batik tulis. Dalam satu desa terdapat 1000 
pengrajin batik dan terbagi menjadi 12 kelompok. Dilihat dari 
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keseluruhan eksteriornya, ini menggunakan arsitektur jawa, 
seperti bentuk bangunan rumah adat jawa. 

Lokasi: Jalan Imogiri Timur No.Km. 14, Karang Kulon, Wukirsari, Kec. 
Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55782 

 

Fasilitas: 

1) Joglo workshop membatik, di tempat ini kita bisa 
belajar membatik mulai dari pembuatan pola batik 
hingga membatik menggunakan canting. 

2) Gallery Batik Tulis, di dalam gallery ini tedapat 
berbagai macam koleksi hasil dari para kelompok 
pengrajin batik tulis Giriloyo. 

3) Ruang Sekertariat 
4) Joglo untuk Seminar atau workshop 
5) Desa paket wisata 
6) Wi-Fi 
7) Mushola 
8) Toilet 

Gambar 2.4 Entrance Gambar 2.5 R.Sekertariat 
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2.4.2 Objek 2 Taman Pintar Yogyakarta 
 

Salah satu objek daya tarik wisata yang menjadi unggulan di 
Yogyakarta adalah Taman Pintar. Taman Pintar berlokasi di Jalan 
Panembahan Senopati nomor 1-3, Yogyakarta. Taman Pintar 
sesuai namanya bertujuan sebagai tempat wisata yang berbasiskan 
oleh pendidikan. Taman Pintar ini memiliki visi yakni menjadi 
tempat wisata berbasis pendidikan science terbesar di Asia 
Tenggara (Profil, n.d, para.1). Taman Pintar sebagai edu-park 
terbesar di Asia Tenggara memang mempunyai cukup banyak 
wahana didalamnya. Wahanawahana tersebut lebih menitik 
beratkan terhadap pendidikan kepada anak-anak, tidak heran jika 
kebanyakan wisatawan yang mengnjungi Taman Pintar adalah 
anak-anak usia sekolah. Selain itu, terdapat sekitar 948.163 
pengunjung yang datang ke sana pada tahun 2015 (Badan Pusat 
Statistik, 2015). Besarnya jumlah itu menunjukan bahwa Taman 
Pintar merupakan salah satu destinasi wisata favorit yang banyak 
dikunjungi wisatawan. Dengan animo dari masyarakat untuk 
berwisata ke Taman Pintar yang begitu besar, sudah menjadi 
keharusan bagi pengelola objek wisata tersebut untuk 
meningkatkan pelayanan dan fasilitas yang ada disana. 

 
 
 

 
 
 

Gambar 2.6 R.membatik Gambar 2.6 Joglo 
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Fasilitas: 
 

1. Area parkir. 
2. Toilet 
3. Wifi 
4. perpustakaan. 
5. Media peraga 
6. papan informasi. 
7. Foodcourt. 
8. Loket pembelian tiket. 
9. Toko buku. 
10. Ramp untuk difabel 

 
 
 
 
 

 
 

11. Planetarium 
12. Sience Theater 
13. Wahana Bahari 
14. Play ground

Gambar 2.7 Entrance Gambar 2.8 Ramp 

Gambar 2.9 Toko Buku Gambar 2.10 Kampung Kerajinan 
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2.4.3 Kesimpulan Studi Banding 
 

Desa Wisata Sentra Industri Batik 
Tulis Giriloyo 

Taman Pintar Yogyakarta 

Kelebihan: 
• Disain bangunan bernuansa 

jawa yang sesuai dengan batik 
itu sendiri 

• Tempat yang luas dan satu 
tempat hanya menaungi satu 
kegiatan saja 

Kekurangan: 
• Belum adanya fasilitas 

pendukung bagi difabilitas 
seperti Ramp 

• Kurangnya signage (petunjuk) 
tentang tempat2 kegiatannya. 

Kelebihan: 
• Sudah tersedia ramp untuk Difabel 
• Tersedia lift khusus difabel 
• Tersedia toilet khusus difabel 
Kekurangan: 
a. Ramp: 

ketika berkunjung ke Taman 
Pintar memang sudah terdapat 
fasilitas ramp yang dibuat untuk 
memudahkan aksesibilitas bagi 
penyandang disabilitas yan 
menggunakan kursi roda, namun 
beberapa ramp yang dibuat di 
Taman Pintar masih ada yang 
terlalu curam, landasan yang 
terlalu dekat dengan tembok, dan 
juga ramp tanpa jalur landai untuk 
istirahat seperti ramp yang 
menghubungkan antara lantai satu 
dengan lantai dua. 

•  b. Lift : 
Lift yang disediakan khusus untuk 
tunadaksa masih terlalu sempit, 
sehingga ketika penyandang 
disabilitas dengan kursi roda 
memasuki lift tersebut akan cukup 
susah. Selain itu, lift khusus 
difabel tersebut justru seperti 
disembunyikan oleh pihak 
pengelola, sehingga jika ada yang 
ingin menggunakan harus 
meminta bantuan pada petugas 
disana agar mengantarkan menuju 
lift tersebut. 

Tabel 2.2 Kesimpulan Studi banding 
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2.5. Karakter Obyek 
 

Wisata edukasi batik ciprat ini dirancang sebagai wadah untuk para 
difabel bertemu sambil belajar serta bersosialisasi untuk meningkatkan 
sosial equality mereka.sekaligus juga sebagai tempat refreshing untuk 
mengexplore potensi alam yang ada di kabupaten blitar. Diharapkan  
dapat mengurangi angka pengangguran dan peningkatkan kualitas SDM 
serta pendapatan kota maupun ekonomi masyarakat sekitar. 

Dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung segala aktivitas kaum 
difabilitas sehingga mereka nyaman, dan betah dalam melakukan aktivitas 
di dalamnya. Aktivitas di tempat ini dilakukan selama 12 jam. 
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