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Abstrak
oleh Zuyyina Alfa Hasani,
Mahasiswa Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pasar mebel Gilingan sudah dikenal sebagai pusat jual beli barang-barang kerajinan
terutama dalam bentuk mebel almari, kursi dan meja di Surakarta. Keberadaanya sangat
menunjang geliat masyarakat baik penjual, distributor, konsumen, pengusaha dan pengrajin
mebel yang ada di kota Solo ini. Sangat potensial, sebanding dengan perkembangan pasar itu
sendiri. Tidak hanya di dalam kota, melainkan pasar sudah dikenal di kota tetangga seperti
halnya Sragen, Karanganyar, Boyolali dan Klaten serta beberapa kota yang menjadi langganan
tetap pasar Mebel Gilingan ini. Tidak hanya berkegiatan jual beli, seperti halnya tipikal pasar
tradisional pada umumnya, kegiatan utama pasar sebagai tempat finishing mebel yang semula
berbentuk setengah jadi menjadi barang jadi dan juga sebagai wadah berlangsungnya interaksi
sosial layaknya pasar sebagai kegiatan perekonomian.
Gagasan awal proyek tugas akhir ini berasal dari sebuah respon atas adanya fenomena
dan gejala pertumbuhan permintaan pasar akan industri kreatif, terutama dalam bidang kerajinan
ini. Hal tersebut dapat dilihat dari potensi dan latar belakang yang dapat ditemukan sekarang ini
baik secara global maupun secara khusus di kota Solo tersebut.
Permasalahan arsitektural disimpulkan dari evaluasi kinerja bangunan Pasar Mebel
Gilingan, solusi yang dilakukan yaitu perancangan ulang (redesain) pasar pada lokasi yang sama
dan juga menambahkan fungsi serta kegiatan yang ada tetapi tidak menghilangkan kegiatan
utama sehingga secara tidak langsung membantu menumbuhkan semangat dan ide baru dalam
meningkatkan mutu dan kwalitas baik barang yang dihasilkan maupun sistem secara umum
kegiatan yang ada di dalam Pasar Mebel ini.
Idenya, pasar selain sebagai tempat perdagangan juga menjadi wahana yang rekreatif.
Kreasi dan inovasi pada desain memberikan signifikasi dengan bangunan pasar yang lain,
menciptakan pengalaman ruang yang baru, yang dapat menjadi daya tarik masyarakat untuk
paling tidak sekedar mengunjungi pasar. Sehingga dengan perkembangan tersebut memberi
pengaruh terhadap lingkungan sekitar yangmana lingkungan tersebut sebagian besar kegiatannya
akan bersumbu pada lokasi Pasar Mebel ini sehingga menjadi sebuah kawasan yang kental akan
ciri khas dan kekhasan lokal berupa kerajinan mebel.
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Konsep arsitektur yang berfungsi sebagai pusat dan tempat komunal pada aspek kegiatan
serta fasilitasnya menjadi satu konep yang diangkat sebagai bagian dari kreasi inovatif pada
desain Pasar Mebel Gilingan. Penerapan ini berfungsi untuk menciptakan kondisi sarana dan
prasarana berupa fasilitas dan ide kegiatan baru yang sebisa mungkin dapat menytimulasi untuk
dapat meningkatkan tidak hanya dalam site pasar tetapi juga dengan lingkungan kawasan
sekitarnya.

Kata kunci : Industri Kreatif, Pasar, Kerajinan, Mebel, Komunal, Kawasan, Surakarta.
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Abstract
by Zuyyina Alfa Hasani,
Students of Architecture Faculty of Engineering, University of Sebelas Maret Surakarta

The mill furniture market has been known as a center for buying and selling craft items,
especially in the form of furniture wardrobes, chairs and tables in Surakarta. Strongly support the
existence stretching both sellers, distributors, consumers, employers and furniture craftsmen in
the city of Solo. Potential, comparable to the development of the market itself. Not only in the
city, but the market has been unknown in the neighboring town as Sragen, Karanganyar,
Boyolali and Klaten as well as some cities become regular customers of this mill furniture
market. Not only buying and selling activism, as well as the typical traditional market in general,
the main activities of the market as a place of the original furniture finishing shaped semifinished and finished goods as well as a forum for social interaction as the market as economic
activity.
Initial idea of this thesis project stems from a response to the phenomenon of growth and
symptoms will demand creative industries, especially in this craft. This can be seen from the
potential and the background can be found right now both globally and specifically in the city of
Solo.
Inferred from the architectural issues of building performance evaluation Mill Furniture
Market, a solution that made the re-design (redesign) the market at the same location and also
add functionality as well as existing activities but does not eliminate the major activities that
indirectly help foster enthusiasm and new ideas to improve good quality and the quality of goods
produced and the system in general activity is in this Furniture Market.
The idea, the market than as a place of trade is also a recreational vehicle. Creation and
innovation in building design to give significance to other markets, creating new spatial
experiences, which can be an attraction for most people not only visit the market. So with these
developments to influence the environment around the neighborhood Which was largely pinned
on the location of its activities will Furniture Market is to become a region of strong will of local
characteristics and peculiarities of furniture.
The concept of architecture that serves as a center and a place on the communal aspect of
the activities and facilities into one konep which was adopted as part of the innovative creations
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in the design of Mill Furniture Market. The application of this serves to create the conditions of
facilities and infrastructure facilities and the idea that wherever possible new activities can
menytimulasi to improve not only the site but also with the market environment surrounding
region.

Key words: Creative Industries, Markets, Crafts, Furniture, Communal, Area, Surakarta.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. JUDUL
“Solo Kriya Komunal, didalam konteks pengembangan kawasan Gilingan
menuju sentra industri mebel dan kampung wisata industri mebel”.

B. PENGERTIAN JUDUL
1. Kriya
Kriya memiliki arti :
“Keahlian membuat karya yang bermutu (dilihat dari segi
kehalusannya, keindahannya, dsb).”1
“Karya yang diciptakan dengan keahlian yang luar biasa, seperti
tari, ukiran, lukisan dan sejenisnya.”2
Dalam Wikipedia Indonesia menyebutkan bahwa, :
“kriya merupakan kegiatan seni yang menitik-beratkan kepada
keterampilan tangan dan fungsi untuk mengolah bahan baku yang
sering ditemukan di lingkungan menjadi benda-benda yang tidak
hanya bernilai pakai, tetapi juga bernilai estetis.”
Kriya bisa "meminjam" banyak pengetahuan dalam seni rupa murni
seperti cara mematung atau mengukir untuk menghasilkan produk, namun
tetap dengan tidak terlalu berkonsentrasi kepada kepuasan emosi seperti
lazim terjadi misalnya pada karya lukis dan patung. Kriya juga lebih sering
mengikuti tradisi daripada penemuan yang sering ditemukan secara individu
oleh seorang perupa.

1

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan pertama edisi ketiga, Balai pustaka, Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2001
2
commit
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Kriya adalah cabang seni yang menekankan pada ketrampilan tangan
yang tinggi dalam proses pengerjaannya. Berasal dari kata “Kr” (bhs
Sansekerta) yang berarti ‘mengerjakan’, dari akar kata tersebut kemudian
menjadi karya, kriya dan kerja. Dalam arti khusus adalah mengerjakan
sesuatu untuk menghasilkan benda atau obyek yang bernilai seni”. 3
Dari uraian ini dapat ditarik satu kata kunci yang dapat menjelaskan
pengertian kriya adalah; kerja, pekerjaan, perbuatan, yang dalam hal ini bisa
diartikan sebagai penciptaan karya seni yang didukung oleh ketrampilan (skill)
yang tinggi.
2. Solo Kriya Komunal
Komunal memiliki definisi sebagai ruang tempat manusia melakukan
aktivitasnya secara bersama. Situasi yang terjadi diantara orang-orang yang
berada dalam suatu tempat memungkinkan timbulnya sebuah hubungan
diantara mereka. Istilah ruang komunal pun identik dengan ruang publik.
Hanya saja pengertian ruang publik lebih cenderung pada kepemilikan ruang,
yakni ruang yang dimiliki oleh masyarakat (publik), bukan milik pribadi
(privat). Sedangkan ruang yang dimaksud lebih kepada fungsi dari ruang
tersebut sebagai ruang bersama.
Sehingga “Solo Kriya Komunal” bermakna sebuah ruang/wilayah
sebagai wadah tempat manusia melakukan aktivitas secara bersama, yaitu
berupa proses ketrampilan tangan untuk menghasilkan benda bernilai seni dan
estetis, di kota Solo.
3. Penekanan Judul
Sedangkan “didalam

konteks pengembangan” bermakna masih

menjurus pada satu bagian uraian yang tetap berhubungan untuk mendukung
atau menambah kejelasan makna dalam hal proses secara bertahap dan teratur
menuju sebuah sasaran yang di kehendaki. 4
Gilingan adalah sebuah wilayah kelurahan yang terdapat di kecamatan
Banjarsari, Solo, Jawa Tengah yang fokus pada jasa dan perdagangan mebelair.

3
4

Prof. Dr. Timbul Haryono: 2002
commit to
http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/

user
I-2

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Sentra memiliki makna sebagai pusat (kota, industri, pertanian, dsb).
Sehingga “sentra industri mebel” memiliki makna sebagai pusat proses
kegiatan mengolah bahan mentah ataupun barang setengah jadi berupa
kerajinan kayu menjadi barang jadi seperti perabot atau furnitur dengan
menggunakan sarana atau peralatan.
Kampung wisata industri mebel mengandung pengertian lingkungan
pemukiman yang berfungsi sebagai tempat melancong/rekreasi, dengan
menyuguhkan kekhasan lingkungan kampung dan kerajinan masyarakat
setempat sebagai atraksi wisata, tanpa mengabaikan kehidupan masyarakatnya
yang berupa proses kerajinan dan ketrampilan dalam mengolah perabot atau
furnitur dari bahan dasar kayu.
Jadi “Solo Kriya Komunal, didalam konteks pengembangan kawasan
Gilingan menuju sentra industri mebel dan kampung wisata industri mebel” ini
adalah sebuah ruang/wilayah di Surakarta sebagai wadah manusia untuk berproses
dan berketrampilan tangan untuk menghasilkan benda bernilai estetis tinggi yang
berupa perabot atau furnitur dari kayu, dalam kaitannya mengembangkan kawasan
Gilingan menuju pusat industri pengolahannya dan sebagai tempat yang memiliki
kekhasan lingkungan kampung dan kerajinan masyarakat setempat yang mana
proses tersebut sebagai atraksi wisata tanpa mengabaikan kehidupan dan aktivitas
masyarakatnya.

C. LATAR BELAKANG
1. Umum.
Pada zaman modern sekarang ini, kesenian adalah salah satu dari sekian
banyak hal yang memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial. Pengaruh
terhadap setiap generasi yang berbeda-beda sehingga memunculkan penilaian
masing-masing yang berbeda pula, dalam hal ini kesenian menjadi sangat
penting karena dengan mengadaptasikan kesenian yang ada maka perbedaan
tersebut bisa diterima, sehingga komunikasi merupakan salah satu efek dari
commit to user
kesenian itu sendiri.
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Berikut dapat diketahui munculnya ide yang melatar-belakangi konsep
Solo Kriya Komunal, diantaranya melalui fenomena yang berkembang pada
era baru-baru ini, dan potensi yang terkait halnya dengan ide desain :
a. Fenomena munculnya Industri Kreatif.
Saat ini dunia telah memasuki era industri yang mana industri kreatif
menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Era industri merupakan fase
dimana kreativitas dan inovasi menjadi salah satu modal utamanya. Era
industri kreatif merupakan kelanjutan dari era informasi. Sebelumnya terjadi
masa-masa dunia menganut era pertanian, era industri dan era informasi.
Saat ini, nilai ekonomi dari suatu produk atau jasa tidak lagi ditentukan oleh
bahan baku atau sistem produksi seperti pada era industri, tetapi pada
pemanfaatan kreativitas dan inovasi. Industri tidak dapat lagi bersaing di
pasar global dengan hanya mengandalkan harga atau mutu produk saja,
tetapi bersaing berbasiskan inovasi, kreativitas dan imajinasi.
Definisi industri kreatif adalah industri
pemanfaatan

kreativitas,

ketrampilan

serta

yang berasal dari

bakat

individu

untuk

menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan
dan mengeskploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Sementara
ekonomi kreatif didefinisikan sebagai sistem kegiatan manusia yang
berkaitan dengan produksi, distribusi serta konsumsi barang dan jasa yang
bernilai kultural, artistik dan hiburan. Ekonomi kreatif bersumber pada
kegiatan ekonomi dari industri kreatif. 5
Sektor industri kreatif memiliki kategori yaitu jasa periklanan,
arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fesyen, film, video &
fotografi, permainan interaktif (games), musik, seni pertunjukan, penerbitan
& percetakan, layanan komputer & piranti lunak, tv & radio serta riset &
pengembangan. 6

5
6

(Departemen Perdagangan RI). http://industrikreatif-depdag.blogspot.com/
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sejumlah

perekonomian

dan

negara,

industri

menciptakan

kreatif

lapangan

mampu

kerja,

mendongkrak

selain

itu

juga

memunculkan banyak peluang bisnis baru.
b. Potensi Indonesia Terkait Industri Kreatif.
Sebagai negara dengan jumlah penduduk mencapai 231 juta jiwa,
maka negara memiliki potensi industri kreatif yang sangat besar. Indonesia
sangat kaya dengan ke-khasan lokal yang dapat dikembangkan baik seni,
budaya maupun warisan budaya. Industri kreatif di Indonesia tumbuh 15%
setiap tahunnya. 7
Faktor pendukung yang dapat mendorong masyarakat untuk melirik
ke dunia inovasi ini adalah dengan perbesaran pasar. Promosi bisnis industri
kreatif akan mendorong membesarnya pasar bagi pelaku industri kreatif.
Konsumen semakin sadar akan kemampuan industri kreatif dalam negeri
untuk memenuhi kebutuhannya. Potensi pasar ekspor hasil industri kreatif
Indonesia di pasar internasional masih terbuka lebar. Mendaya-gunakan staf
diplomatik maupun pimpinan kantor perusahaan Indonesia di luar negeri
sebagai pemasar merupakan salah satu cara memperbesar pasar bisnis
kreatif Indonesia. Kemudian peningkatan daya saing, Pengembangan
teknologi, ide kreatif, kebijakan & lingkungan bisnis yang kondusif
termasuk “perlindungan bagi personel kreatif” serta peningkatan kompetensi
pelaku bisnis perlu terus dilakukan untuk meningkatkan daya saing.
Penambahan pengalaman juga salah satu faktor pendorong. Pengalaman
merupakan sumber daya yang tidak bisa ditukar dengan pengetahuan yang
didapat secara instan. Melalui proses pembelajaran dari hasil kreasi akan
memberi modal bagi penambahan pengalaman berkreasi pelaku bisnis
kreatif. Demikian pula peningkatan nilai tambah. Kemajuan bisnis kreatif
akan mendorong peningkatan nilai tambah pada perekonomian dan bisnis
pada umumnya. Yang terakhir adalah pengembangan kreativitas. Bisnis
kreatif membutuhkan kreativitas dan inovasi pelakunya. Pelaku bisnis
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seharusnya dapat mengeksplorasi semua potensi kreatif yang dimilikinya
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untuk menghasilkan karya terbaik. Selain itu kemajuan bisnis kreatif akan
mendorong bergeraknya siklus kreativitas yaitu manusia kreatif Indonesia
yang berdaya saing.
c. Kampung Industri
Istilah Kampung menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah desa,
dusun atau kelompok rumah-rumah yang merupakan bagian kota dan
biasanya rumah-rumahnya kurang bagus. Dalam Kamus tata ruang,
kampung adalah kelompok rumah yang menempati wilayah tertentu dan
merupakan bagian dari kecamatan. Kampung-kampung di daerah perkotaan
Indonesia sering dianggap identik dengan istilah slum (perkampungan yang
miskin dan kotor) atau Squatter Settlemen (perkampungan Liar), padahal
tidak selamanya benar. Krausse, 1975 (dalam Danarti) secara spesifik
menyatakan :
“The Kampung is a residential segmen of the city that is
characterized by substandard living space of the population”.
“Kampung merupakan suatu kesatuan masyarakat traditional
dengan kebiasaan-kebiasaan tradisional, dan umumnya berlokasi
disekitar pusat kota.”
Sementara itu, sering kita jumpai kampung industri yang didalamnya
merupakan sebuah setting kawasan yang memiliki sebuah proses kegiatan,
didalam sebuah kawasan tersebut memiliki ciri khas tertentu, misalnya satu
kawasan memiliki mata pencaharian yang sama yaitu produksi kerajinan,
pangan, jasa dan lain-lain. Pelaku dari semua kegiatan dan proses tersebut
adalah penduduk setempat, sehingga sebagai lapangan pekerjaan bagi para
masyarakat sekitar. Setting dari proses kegiatan pekerjaan tersebut juga
tidak jauh dari hunian masyarakat, dan terkadang tempat tinggal difungsikan
juga sebagai kantor ataupun tempat kerja. Sehinnga suasana yang terbentuk
mempunyai ciri khas dan berbeda antara kampung industri satu dengan yang
lainnya.
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Di berbagai tempat di negri kita telah banyak tumbuh kampungkampung wisata, baik wisata budaya atau pula wisata agro dan bahkan
wisata batik, wisata industri kecil dan wisata ilmu dan teknologi. Sebuah
daerah yang dikemas dengan berbagai nuansa yang kental dengan juduljudul dan tujuan dari wisata tersebut. Spesifikasi sebuah kampung wisata
adalah dengan apa yang hendak ditonjolkan dengan dilebihkan dan
diutamaan di kampung tersebut. Dan bahkan dengan keutamaan warna
spesifik tersebut itu para wisatawan menjadi terhenyak, tertarik dan bahkan
kerasan untuk berlama-lama tinggal dan menghayati suasana kehidupan di
kampung itu.
2. Khusus.
a. Kota Solo.
Kota Surakarta merupakan kota yang masih kental dengan seni dan
budaya. Meskipun demikian, saat ini kota solo mulai tumbuh dan
berkembang mengikuti arah perkembangan perdagangan dan perekonomian.
Munculnya pusat-pusat perdagangan sangat dominan di 2 tahun terakhir.
Kesenian dan kebudayaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.
Begitu pula di kota Surakarta, banyak terdapat obyek-obyek warisan budaya
yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi perkembangan
kesenian di kota Surakarta. Selain warisan budaya yang berbentuk fisik, di
kota Surakarta juga berkembang acara-acara ritual yang juga mendukung
perkembangan kesenian, khusunya kesenian tradisional.
Kota Solo mempunyai faktor pendukung yang berbeda terkait
dengan pengembangan industri kreatif. Kota Solo mempunyai faktor
pendukung karakteristik kewirausahaan dari warganya. Kota ini lebih
bertipikal kota bisnis dengan produk utama mebel-furnitur dan kerajinan.
Faktor pendukung lain dari industri kreatif di Kota Solo adalah dukungan
pemerintah

daerah.

Pemerintah

Kota

Solo

setiap

tahun

selalu

menyelenggarakan event bertaraf nasional dan internasional dengan tujuan
utama mempromosikan kota
ini beserta
commit
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internasional ini bisa menjadi media promosi bagi industri kreatif Kota Solo.
Kota Solo dikenal dengan subsektor industri periklanan, penerbitan dan
percetakan juga produksi mebel dan furnitur, termasuk barang kerajinan.
Didukung karakteristik kewirausahaan dari warganya, pengembangan batik
dengan konsep Kampung Batik Laweyan merupakan faktor pendukung yang
tampak nyata dalam pengembangan industri kreatif di Kota Solo.
Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kota Surakarta, salah satu penyumbang terbesar dari angka ekspor
Kota Surakarta adalah mebel dan furnitur, termasuk di dalamnya barang
kerajinan. Selain itu, pertumbuhan subsektor industri periklanan, penerbitan
dan percetakan, serta seni pertunjukan marak di kota ini.
Sebagai

contoh

dalam

acara

Solo

Batik

Carnival

(SBC)

(kompas.com), secara nasional, industri kreatif mampu memberikan
kontribusi produk domestik bruto (PDB) Indonesia rata-rata senilai Rp
104,638 triliun pada 2002-2006 dan menyerap rata-rata per tahun sebanyak
5,4 juta pekerja dengan produktivitas mencapai Rp 19,5 juta per pekerja tiap
tahunnya. Produktivitas pekerja ini lebih tinggi dari produktivitas nasional
yang Rp 18 juta per pekerja per tahun. Pada tahun 2006, industri kreatif
telah melakukan ekspor senilai Rp 81,5 triliun atau sebesar 9,13 persen dari
total ekspor nasional. Data-data tersebut menunjukkan prospek yang
dimiliki industri kreatif dalam perekonomian nasional. Sektor kreatif
memberikan harapan baru untuk kegiatan ekonomi (peluang usaha baru)
yang mengandalkan kreativitas dan bakat individu guna menciptakan nilai
tambah berupa produk atau jasa kreatif. Dengan pengembangkan dan
pengelolaan dengan baik, industri tersebut mampu menjadi penyumbang
devisa negara bila diekspor keluar negeri.
Kota Solo tidak memiliki potensi sumber daya alam yang dapat
diandalkan untuk memacu pertumbuhan ekonominya, oleh karena itu
pengembangan di sektor industri kreatif ini sangat perlu untuk mendorong
peningkatan perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. Kota Solo sebagai
commit to user
wilayah perkotaan dan memiliki endownment advantage (keuntungan
I-8

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

alamiah) berupa tradisi budaya, hasil kerajinan berbasiskan kultural, jalur
perlintasan

Jakarta-Surabaya,

merupakan

potensi

besar

untuk

pengembangan industri kreatif. Sebagai wilayah perkotaan, Solo memiliki
fasilitas infrastruktur yang bagus, masyarakat yang memiliki tingkat
pendidikan memadai, arus informasi dapat diakses dengan cepat dan mudah
baik lewat media elektronik, cetak maupun Internet, banyak sekolah
tinggi/universitas yang dapat memompa kreativitas masyarakat untuk
menghasilkan barang/jasa yang baru dan memiliki nilai tambah yang tinggi.
Untuk lebih memasifkan kreativitas masyarakat, Pemerintah Kota
Solo perlu memberikan ruang yang cukup untuk berkembangnya ide-ide
kreatif masyarakat yang dieksplorasi dari potensi yang ada di Solo, bahkan
ide yang di luar kebiasaan (out of the box) perlu digali sehingga muncul ideide baru yang genuine (asli) produk Wong Solo serta dapat dijual baik ke
pasar lokal, nasional bahkan internasional. Mematenkan produk kreatif yang
dihasilkan guna menghindari adanya pembajakan atau klaim terhadap
produk oleh pihak lain juga sangat penting, seperti kasus batik yang
dipatenkan Malaysia. Dengan dipatenkan, akan semakin membuat hasil
produk industri kreatif yang bernilai ekonomi tinggi. Komitmen Pemkot
Solo untuk menjadikan Solo sebagai Kota MICE (meeting, incentive,
convention, exhibition) akan bersinergi dengan pembangunan ekonomi
kreatif. Program MICE seharusnya diikuti dengan pertumbuhan industri
kreatif sehingga multiplier effect dan spillover effect dari MICE dapat
ditangkap dengan produk barang/jasa industri kreatif sehingga secara nyata
perekonomian dapat bertumbuh dan pada akhirnya pendapatan dan
kesejahteraan masyarakat Solo meningkat.
b. Kawasan Sentra Industri Mebel
Mengapa pasar mebel Gilingan dipilih sebagai area studi wilayah
pengembangan sebagai sentra industri?
Melihat dari fenomena dan fakta dari pemikiran serta data-data yang
diutarakan, pasar Gilingan commit
memiliki
kriteria yang sesuai untuk dijadikan
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sebagai kawasan pengembangan sentra mebel. Karena di Gilingan terdapat
potensi-potensi baik dari segi sumber daya manusianya, fasilitas utama yang
berupa pasar mebel tradisional, yang mana apabila dikembangkan lagi maka
kawasan ini sangat cocok untuk menjadi sentra industri mebel.
Pada mulanya, pasar mebel Gilingan ini sudah berdiri sejak tahun
70an dan berlokasi di daerah Kepatihan, akan tetapi, karena tingginya
tingkat pertumbuhan pasar dan mulai banyaknya pengrajin yang berkarya
dipasar ini menjadikan lokasi pasar semakin sempit dan semakin lama lahan
tersebut tidak dapat menampung semua aktifitas dan hasil kriya para
pengrajin tersebut. Sehingga pada tahun 1972 lokasi dari pasar mebel yang
bermula di daerah Kepatihan kemudian dipindahkan di kawasan pasar
mebel Gilingan sampai sekarang. Perpindahan ini didukung oleh program
pemerintah kota karena melihat tingginya peningkatan aktifitas ekonomi
yang terjadi di bidang ini. Perencanaan dan penataan lokasi di rencanakan
oleh pemerintah kota Surakarta pada waktu itu.
Awalnya, jumlah pengrajin pada waktu itu hanya berjumlah belasan,
namun seiring dengan banyaknya permintaan pasar akan kebutuhan mebel
dan furniture menjadi pendorong dan daya tarik masyarakat luas untuk
menekuni bidang ini, sehingga sekarang ini jumlah pengrajin yang terdapat
di kawasan pasar mebel Gilingan ini menjadi 85 dan tergabung dalam
sebuah paguyuban yang di ketuai oleh salah satu pengrajin sekaligus
pedagang mebel yang bernama bapak Drs. Sidiq Budi Santoso.
Kemudian pasar
mebel

Gilingan

sempat
vacuum

ini

mengalami
dan

berhenti

berproduksi dikarenakan
terjadi

musibah

kebakaran

yang

menghanguskan

seisi

commit toGambar
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pasar beserta kios dan losnya. Hal ini berpengaruh buruk khususnya bagi
para pengrajin karena mengalami kerugian. Namun, karena pasar mebel
Gilingan ini memiliki pengaruh bagi perekonomian pemerintah kota dan
kegiatan ekonomi pasarnya yang menjajikan, maka pemerintah kembali
turun tangan membantu para pengrajin untuk memperbaiki kondisi pasar
supaya kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar mebel Gilingan ini pulih
kembali dengan cara mendirikan pasar darurat. Hal ini bertujuan untuk
menampung sementara kegiatan ekonomi dan produksi yang terjadi di
dalam pasar mebel Gilingan ini.
Namun, karena bantuan pemerintah yang terkesan dadakan dengan
bantuannya yang berupa pasar darurat ternyata memiliki dampak dalam
kegiatan produksi pasarnya. Jumlah kios dan losnya yang semula berjumlah
90an sekarang berkurang, sehingga para pengrajin yang awalnya memiliki
jatah tempat lebih dari satu, karena produksinya yang tinggi, menjadi
berkurang karena harus berbagi dengan pengrajin lainnya. Belum lagi
penataan barang hasil produkasi yang kurang rapi dan cenderung seadanya
menjadikan kesan pasar ini terlihat kumuh yang berakibat pula pada
berkurangnya minat pembeli untuk datang dan bertranksaksi karena takut
kwalitas dari barang yang dihasilkan turun.

Gambar 2. Pintu Gerbang Pasar Mebel (kiri)
Gambar 3. Tumpukan Almari Setengah Jadi (kanan)
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Dengan beberapa deskripsi yang sudah diutarakan sebelumnya dan
dengan adanya potensi berupa kawasan lengkap dengan segala kegiatan dan
aktifitas ekonominya yang berupa pasar produksi mebel dan furniture, serta
sumber daya manusia yaitu masyarakat lokal yang bermata-pencaharian
sebagai pengrajin dan pedagang mebel dan kayu, menjadi alasan kuat
mengapa pasar mebel Gilingan ini dipilih sebagai lokasi Solo Kriya
Komunal, di dalam konteks pengembangan pasar Gilingan sebagai sentra
industri mebel dengan perwujudan ruang komunal sebagai pemicunya.
c. Kriya Komunal di Kota Solo.
Berdasarkan fenomena baik yang sedang berkembang di dunia
maupun yang ada di Indonesia akhir-akhir ini terkait tentang industri kreatif,
dan setelah mengetahui sedikit gambaran potensi terkait industri mebel
gilingan di kota solo, maka dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan sebuah
wadah yang berupa ruang untuk berkarya sehingga dapat menampung,
memfasilitasi, dan diharapkan mampu meningkatkan mutu dan kwalitas
hasil karya kerajinan dengan tampilan dan wadah yang berupa ruang karya
komunal di kota Solo, yaitu “Solo Kriya Komunal”, didalam konteks
pengembangan kawasan Gilingan menuju sentra industri mebel dan
kampung wisata industri mebel.

D. PERUMUSAN MASALAH.
1. Permasalahan.
Bagaimana rumusan konsep perencanaan dan perancangan Solo Kriya
Komunal, didalam konteks pengembangan kawasan Gilingan menuju sentra
industri mebel dan kampung wisata industri mebel.
2. Persoalan.
a. Bagaimana menentukan lokasi atau site Solo Kriya Komunal di dalam
commit
to user
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b. Bagaimana menentukan jenis aktivitas yang akan diwadahi didalam Solo
Kriya Komunal sesuai dengan potensi atau aktivitas local.
c. Bagaimana menentukan fasilitas-fasilitas Solo Kriya Komunal yang
sesuai dengan kebutuhan dalam konteks Pengembangan Kawasan
Menuju Sentra Industri Mebel dan Kampung Wisata Industri Mebel ?
d. Bagaimana desain konsep perencanaan dan perancangan pengembangan
pasar Gilingan ini menjadi sentra industri mebel yang meliputi :
· Konsep site
· Konsep peruangan
· Konsep sirkulasi
· Konsep tata massa
· Konsep orientasi bangunan
· Konsep performance bangunan
· Konsep struktur dan utilitas
e. Bagaimana pengolahan desain dan konsep perencanaan dan perancangan
terhadap existing yang berupa pasar industri mebel Gilingan ini.

E. TUJUAN DAN SASARAN
1. Tujuan
Menyusun konsep perencanaan dan perancangan perwujudan Solo
Kriya Komunal, didalam konteks pengembangan kawasan Gilingan menuju
sentra industri mebel dan kampung wisata industri mebel.
2. Sasaran
a. Menentukan lokasi atau site Solo Kriya Komunal di dalam area
pengembangan kawasan Gilingan.
b. Menentukan aktivitas yang akan diwadahi didalam Solo Kriya Komunal
sesuai dengan potensi atau aktivitas lokal.
c. Menentukan fasilitas-fasilitas Solo Kriya Komunal yang sesuai dengan
kebutuhan dalam konteks pengembangan kawasan Gilingan ini.

commit to user
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d. Membuat konsep perencanaan dan perancangan pengembangan pasar
Gilingan ini menjadi sentra industri mebel yang meliputi :
· Konsep site
· Konsep peruangan
· Konsep sirkulasi
· Konsep tata massa
· Konsep orientasi bangunan
· Konsep performance bangunan
· Konsep struktur dan utilitas
e. Mengolah desain dan konsep perencanaan dan perancangan terhadap
existing yang berupa kawasan industri mebel Gilingan ini.

F. BATASAN PEMBAHASAN
Terdapat dua batasan pembahasan dalam perencanaan dan perancangan
Solo Kriya Komunal ini, yaitu batasan area dan batasan substansial. Berikut
penjelasannya :
1. Batasan Area
Pembahasan

dibatasi

dalam

wilayah

site

perencanaan

dan

perancangan Solo Kriya Komunal di kawasan Gilingan.

2. Batasan Substansial
Pembahasan ditekankan pada disiplin ilmu arsitektur. Sedangkan
pembahasan di luar disiplin ilmu arsitektur dibatasi dan disesuaikan dengan
permasalahan

yang

muncul

dalam

mewujudkan

perencanaan

dan

perancangan Solo Kriya Komunal. Sedangkan untuk pembahasan diluar
lingkup tersebut bersifat menunjang / memberi kejelasan tentang hal-hal
yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. Pembahasan mengacu
pada tujuan dan sasaran melalui kajian (analisis, hipotesis dan disintesiskan)
guna mendapat konsep yang sesuai dengan fungsi dan aktifitas sebagai
penyelesaian / keputusan dasar merancang.
commit to user
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G. METODE PEMBAHASAN
Metode yang digunakan dalam penyusunan konsep dasar perencanaan dan
perancangan pengembangan kawasan sentra industri mebel Gilingan ini dapat
digambarkan ke dalam diagram sebagai berikut:
Pengumpulan Data

Reduksi Data

Sajian Data

Penyimpulan

Skema 1. : Model interaktif pengolahan data
Sumber: HB. Sutopo

a. Gambaran penjelasan diagram di atas adalah sebagai berikut :
§ Reduksi

data

:

merupakan

proses

seleksi

pemfokusan,

penyederhanaan, dan abstraksi data kasar yang dilaksanakan selama
berlangsungnya proses penelitian dan pengamatan tentang kawasan
industri mebel Gilingan ini.
§ Sajian data : merupakan rangkaian untuk mempermudah pemahaman
yang disusun secara sistematis yang dapat berupa gambar, skema, atau
tabel sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.
§ Penarikan kesimpulan : merupakan penarikan kesimpulan akhir yang
dilakukan setelah berakhirnya proses pengumpulan data.
b. Selanjutnya pelaksanaan studi dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu :
1. Identifikasi Permasalahan
Merupakan tahapan untuk menggali permasalahan yang ada dan
berkembang melalui wawancara maupun survey lapangan.
2. Pengumpulan Data
Kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :
§ Observasi

lapangan

(site

observation),

merupakan

kegiatan

pengamatan langsungcommit
terhadap
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terhadap lokasi maupun secara umum terhadap elemen-elemen
pendukung studi, seperti akses ke lokasi (jaringan jalan) dan
sebagainya.
§ Wawancara

terhadap key person dan orang yang bersangkutan

dengan obyek tersebut.
§ Menyimak data spesifik dan referensi pustaka (documentary study)
untuk mendapatkan masukan dalam bentuk landasan teori maupun
preseden. Hal ini dimaksudkan untuk memperkaya khasanah berpikir
agar lebih terbuka dan lebih berkualitas dalam penyelesaian
permasalahan dan penentuan desain. Data ini dapat berupa berita dari
media cetak, elektronik, dan buku acuan.
§ Peta rujukan yang dimanfaatkan untuk memberikan batasan fisik area
perencanaan, berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Kota
(RUTRK) setempat, dalam hal ini Kota Surakarta.
3. Reduksi Data
Yang dimaksud dengan reduksi data adalah pola pemenggalan
dan penyederhanaan sebagian data atau informasi dalam pembahasan
agar proses analisis lebih efisien.
4. Sajian Data
Penyajian data yang akurat sebagai bahan studi dalam
penyelesaian permasalahan umum maupun permasalahan spesifik desain.
Adapun jenis data yang diperoleh dapat dibedakan menjadi dua macam,
yaitu :
§ Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan mengunjungi langsung
lokasi, mengamati, dan mengidentifikasi kegiatan yang terjadi. Yang
termasuk dalam data primer misalnya kondisi fisik lokasi, jenis-jenis
kegiatan yang berlangsung, serta gambaran jumlah pelaku kegiatan.
§ Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui sumber-sumber tidak
langsung, berupa dokumen-dokumen dan referensi yang relevan
dengan tema yang dibahas. Yang termasuk dalam data sekunder
misalnya

kajian-kajian
teori
tentang
commit
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(penekanan), dalam hal ini adalah kajian teori tentang sirkulasi yang
aman dan lancar.

Tabel 1. : Tabel Sajian Data
Sumber : Dokumen Pribadi

5. Analisis
Analisis dilakukan dengan didasari aspek-aspek sebagai berikut :
·

Analisis pendekatan konsep site

·

Analisis pendekatan konsep peruangan

·

Analisis pendekatan konsep sirkulasi

·

Analisis pendekatan konsep tata massa

·

Analisis pendekatan konsep orientasi bangunan

·

Analisis pendekatan konsep performance bangunan
commit
to user
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c. Metoda Perumusan Konsep Perencanaan dan Perancangan.
Hasil dari analisis menjadi dasar dalam perumusan langkah
selanjutnya yaitu mendapatkan suatu konsep perencanaan dan perancangan
Solo Kriya Komunal di Surakarta dengan pendekatan konsep berupa :
1. Penentuan Lokasi / site yang dianggap memiliki potensi terhadap
bangunan Solo Kriya Komunal.
2. Pola Kegiatan / aktivitas sangat diperlukan untuk mengetahui kegiatankgiatan apa saja yang ada pada Solo Kriya Komunal ini yang nantinya
akan diwadahi.
3. Penentuan Ruang / fasilitas agar kegiatan tersebut dapat terwadahi
sehingga memberi kemudahan untuk kegiatan-kegiatan dan aktivitas
yang berlangsung.
4. Penentuan konsep perencanaan dan perencangan yang meliputi :
· Konsep site
· Konsep peruangan
· Konsep sirkulasi
· Konsep tata massa
· Konsep orientasi bangunan
· Konsep performance bangunan
· Konsep struktur dan utilitas
5. Proses Desain yang mencakup konsep perencanaan dan perancangan
terhadap existing yang berupa kawasan industri mebel Gilingan ini.
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H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Tahap I

: PENDAHULUAN
Mengemukakan secara garis besar landasan konseptual yang
meliputi pengertian judul, latar belakang, permasalahan, tujuan dan
sasaran, lingkup pembahasan, metode pembahasan dan sistematika
pembahasan.

Tahap II : TINJAUAN TEORI
Mengemukakan tinjauan teori tentang ruang komunal, teori industri
kreatif, teori tentang kampung industry kecil yang berkaitan dengan
pendekatan judul.
Tahap III : TINJAUAN LOKASI
Mengemukakan tinjauan tentang kota Surakarta dan Gilingan beserta
potensi-potensinya baik fisik maupun non fisik yang berhubungan
dengan perencanaan dan perancangan Solo Kriya Komunal.
Tahap IV : SOLO KRIYA KOMUNAL YANG DIRENCANAKAN
Mengemukakan tentang tujuan, sasaran dan arah dari pengembangan
ide konsep desain perencanaan dan perancangan Solo Kriya
Komunal.
Tahap V : ANALISIS PENDEKATAN KONSEP PERENCANAAN DAN
PERANCANGAN
Melakukan analisa non fisik/mikro meliputi analisa kegiatan secara
umum, analisa peruangan, analisa pola hubungan ruang dan analisa
besaran ruang serta melakukan analisa fisik/makro yang meliputi
analisa site, analisa gubahan massa bangunan, pencahayaan,
penghawaan, analisa struktur dan utilitas bangunan.
Tahap VI : KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN
Menyusun konsep sintesa dari analisis yang dilakukan sebelumnya
sehingga diperoleh konsep perencanaan dan perancangan Solo Kriya
Komunal didalam konteks pengembangan kawasan Gilingan menuju
sentra industri mebel dan kampung wisata industri mebel.
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BAB II
TINJAUAN INDUSTRI KREATIF, RUANG KOMUNAL, KAMPUNG WISATA
INDUSTRI DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA SERTA KONSEP CITRA KOTA
DAN PRESEDENNYA

A. Industri Kreatif
Pada zaman modern sekarang ini, kesenian adalah salah satu dari sekian
banyak hal yang memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial. Pengaruh
terhadap setiap generasi yang berbeda-beda sehingga memunculkan penilaian
masing-masing yang berbeda pula, dalam hal ini kesenian menjadi sangat penting
karena dengan mengadaptasikan kesenian yang ada maka perbedaan tersebut bisa
diterima, sehingga komunikasi merupakan salah satu efek dari kesenian itu
sendiri.
Saat ini dunia telah memasuki era industri yang mana industri kreatif
menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Era industri merupakan fase dimana
kreativitas dan inovasi menjadi salah satu modal utamanya. Era industri kreatif
merupakan kelanjutan dari era informasi. Sebelumnya terjadi masa-masa dunia
menganut era pertanian, era industri dan era informasi. Saat ini, nilai ekonomi dari
suatu produk atau jasa tidak lagi ditentukan oleh bahan baku atau sistem produksi
seperti pada era industri, tetapi pada pemanfaatan kreativitas dan inovasi. Industri
tidak dapat lagi bersaing di pasar global dengan hanya mengandalkan harga atau
mutu produk saja, tetapi bersaing berbasiskan inovasi, kreativitas dan imajinasi.
Ekonomi kreatif merupakan wujud dari upaya mencapai pembangunan yang
berkelanjutan melalui kreativitas dan pengetahuan, dimana industri kreatif
menjadi pilar utama di dalam ekonomi kreatif tersebut.
“Era globalisasi sekarang ini membawa kota-kota ke dalam kompetisi
ekonomi skala dunia, setiap kota akan berusaha memainkan perannya
sebagai sentra komando dan kontrol dari ekonomi global baru,
mewujudkan diri sebagai lokasi yang lebih disukai oleh media, aktivitas
kreatif, dan pariwisata.” (Hall dan Pfeiffer, 2000: 114).
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Maka dalam satu dasawarsa terakhir, sebuah paradigma pembangunan
baru muncul, menghubungkan ekonomi dan industri kreatif, mencakup
pembangunan perekonomian, kebudayaan, teknologi dan aspek sosial baik pada
tingkatan makro dan mikro.
Pada masa sekarang ini telah memperlihatkan tumbuhnya pemahaman
akan kreativitas, budaya dan perekonomian, sebagai dasar pemikiran munculnya
konsep industri kreatif. Industri kreatif telah menjadi isu topik dari agenda
perekonomian dan pembangunan internasional, sehingga membutuhkan respon
kebijakan baik dari negara maju maupun negara berkembang. Ekonomi kreatif
adalah wujud dari upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan melalui
kreativitas, yang mana pembangunan berkelanjutan adalah suatu iklim
perekonomian yang berdaya saing dan memiliki cadangan sumber daya yang
terbarukan (Depdag, 2008).
1. Industri Kreatif di Indonesia
Departemen Perdagangan Republik Indonesia (2008) mendefinisikan
industri kreatif sebagai.
“industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, keterampilan serta
bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan
pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan
daya cipta individu tersebut.”
Industri kreatif di Indonesia digolongkan ke dalam 14 subsektor, yaitu
(Depdag, 2008):
1.

Periklanan, yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi dan
produksi iklan, antara lain: riset pasar, perencanaan komunikasi iklan,
iklan luar ruang, produksi material iklan, promosi, kampanye relasi
publik, tampilan iklan di media cetak dan elektronik.

2.

Arsitektur, yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan cetak biru
bangunan dan informasi produksi antara lain: arsitektur lanskap,
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perencanaan kota, perencanaan biaya konstruksi, konservasi bangunan
warisan pusaka, dan dokumentasi lelang.
3.

Pasar seni dan barang antik, yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan
dengan kreasi dan perdagangan, pekerjaan, produk antik dan hiasan
melalui lelang, galeri, toko, pasar swalayan, dan internet.

4.

Kerajinan, yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi dan
distribusi produk kerajinan antara lain barang kerajinan yang terbuat
dari batu, emas, perak, kayu, kaca, porselin, kain, marmer, kapur, dan
besi.

5.

Desain, yaitu kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain grafis,
interior, produk, industri, pengemasan, dan konsultasi identitas
perusahaan.

6.

Desain fesyen, yaitu kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain
pakaian, desain alas kaki, produksi pakaian mode dan aksesorisnya,
konsultansi lini produk fesyen, serta distribusi produk fesyen.

7.

Video, film dan fotografi, yaitu kegiatan kreatif yang terkait dengan
kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman
video, film.

8.

Permainan interaktif, yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan
kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang
bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi.

9.

Musik, yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi,
distribusi, ritel rekaman suara, hak cipta rekaman, promosi musik,
penulis lirik, pencipta lagu, pertunjukan musik, penyanyi, dan
komposisi musik.

10. Seni pertunjukan, yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha
pengembangan konten, produksi pertunjukan, pertunjukan balet, tarian
tradisional, tarian kontemporer, drama, musik tradisional, musik teater,
opera, termasuk tur musik etnik, desain dan pembuatan busana
pertunjukan, tata panggung, dan tata pencahayaan.
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11. Penerbitan & percetakan, yaitu kegiatan kreatif yang terkait dengan
dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah,
tabloid, dan konten digital serta kegiatan kantor berita.
12. Layanan komputer dan piranti lunak, yaitu kegiatan kreatif yang terkait
dengan pengembangan teknologi informasi termasuk jasa layanan
komputer, pengembangan piranti lunak, integrasi sistem, desain dan
analisis sistem, desain arsitektur piranti lunak, desain prasarana piranti
lunak, piranti keras, serta desain portal.
13. Televisi & radio, yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha
kreasi, produksi dan pengemasan, penyiaran, dan transmisi televisi dan
radio.
14. Riset dan pengembangan, yaitu kegiatan kreatif yang terkait dengan
usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi dan
penerapan ilmu dan pengetahuan tersebut untuk perbaikan produk dan
kreasi produk baru, proses baru, material baru, alat baru, metode baru,
dan teknologi baru.
Secara umum industri kreatif terdiri dari tujuh kelompok atau golongan
utama yang mewakili empat belas subsektor industri kreatif di Indonesia
(Depdag, 2010). Tujuh kelompok industri kreatif tersebut adalah sebagai
berikut:
1. Kelompok industri publikasi dan presentasi melalui media. Kelompok ini
terdiri dari Penerbitan & Percetakan dan Periklanan
2. Kelompok industri dengan kandungan budaya yang disampaikan melalui
media elektronik. Kelompok ini terdiri dari TV & Radio dan Film,
Video, & Fotografi
3. Kelompok industri dengan kandungan budaya yang ditampilkan ke
publik baik secara langsung maupun lewat media elektronik. Kelompok
ini terdiri dari Musik dan Seni Pertunjukan
4. Kelompok industri yang padat kandungan seni dan budaya. Kelompok ini
terdiri dari Kerajinan dan Pasar Barang Seni
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5. Kelompok industri desain dengan kandungan budaya. Kelompok ini
terdiri dari Desain, Fesyen
6. Kelompok Industri Desain dengan Muatan Teknologi. Kelompok ini
terdiri dari Arsitektur dan Game Interaktif
7. Kelompok Industri Kreatif dengan Muatan Teknologi . Kelompok ini
terdiri dari Riset & Pengembangan, Permainan Interaktif, dan Teknologi
Informasi & Jasa Perangkat Lunak

2. Kampung Industri
Istilah Kampung menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah desa, dusun
atau kelompok rumah-rumah yang merupakan bagian kota dan biasanya
rumah-rumahnya kurang bagus. Dalam Kamus tata ruang, kampung adalah
kelompok rumah yang menempati wilayah tertentu dan merupakan bagian dari
kecamatan. Kampung-kampung di daerah perkotaan Indonesia sering dianggap
identik dengan istilah slum (perkampungan yang miskin dan kotor) atau
Squatter Settlemen (perkampungan Liar), padahal tidak selamanya benar.
Krausse, 1975 (dalam Danarti) secara spesifik menyatakan :
“The Kampung is a residential segmen of the city that is characterized
by substandard living space of the population.”
“Kampung merupakan suatu kesatuan masyarakat traditional dengan
kebiasaan-kebiasaan tradisional, dan umumnya berlokasi disekitar
pusat kota.”
Sementara itu, sering kita jumpai kampung industri yang didalamnya
merupakan sebuah setting kawasan yang memiliki sebuah proses kegiatan,
didalam sebuah kawasan tersebut memiliki cirri khas tertentu, misalnya satu
kawasan memiliki mata pencaharian yang sama yaitu produksi kerajinan,
pangan, jasa dan lain-lain. Pelaku dari semua kegiatan dan proses tersebut
adalah penduduk setempat, sehingga sebagai lapangan pekerjaan bagi para
masyarakat sekitar. Setting dari proses kegiatan pekerjaan tersebut juga tidak
jauh dari hunian masyarakat, commit
dan terkadang
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sebagai kantor ataupun tempat kerja. Sehinnga suasana yang terbentuk
mempunyai ciri khas dan berbeda antara kampung industri satu dengan yang
lainnya.
Di berbagai tempat di negri kita telah banyak tumbuh kampungkampung wisata, baik wisata budaya atau pula wisata agro dan bahkan wisata
batik, wisata industri kecil dan wisata ilmu dan teknologi. Sebuah daerah yang
dikemas dengan berbagai nuansa yang kental dengan judul-judul dan tujuan
dari wisata tersebut. Spesifikasi sebuah kampung wisata adalah dengan apa
yang hendak ditonjolkan dengan dilebihkan dan diutamaan di kampung
tersebut. Dan bahkan dengan keutamaan warna spesifik tersebut itu para
wisatawan menjadi terhenyak, tertarik dan bahkan kerasan untuk berlama-lama
tinggal dan menghayati suasana kehidupan di kampung itu.
Industri kerajinan telah lama muncul dan berkembang sebagai industri
rakyat berskala kecil. Sebagai contoh di Surakarta terdapat beberapa industri
kerajinan yang ada adalah jenis kerajinan tradisional yang berkembang sejak
Kota Surakarta masih menjadi sebuah kota kerajaan. Sementara beberapa
industri kerajinan yang lain muncul saat modernisasi dan globalisasi telah
menyentuh kehidupan urban, dan saat ini bentuk kesadaran lingkungan dan
apresiasi budaya lokal banyak diwujudkan dalam pengembangan berbagai
produk kerajinan baru di Kota Surakarta.
Sebagai contohnya adalah berikut preseden kampung industri kecil di
Surakarta yaitu industri kerajinan Blangkon di Kampung Putrojayan,
Kelurahan Serengan sebagai contoh kampung industri kerajinan.
Secara spasial, lokasi pemilik usaha kerajinan blangkon dan para
pengrajin saling berdekatan di dalam satu lingkungan permukiman. Sebagai
industri rumahan, semua proses dari kreasi hingga produksi dilakukan di lokasi
produksi yang juga berfungsi sebagai rumah tempat tinggal. Secara struktural,
pengusaha blangkon memiliki peran dalam menentukan kreasi dan desain dari
blangkon. Sementara pengrajin berperan dalam proses produksi dari bahan
mentah menjadi blangkon yang
siap digunakan.
Pengrajin blangkon berlokasi
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di lingkungan yang sama dengan pengusaha blangkon, yaitu di Kampung
Putrojayan.

Pengrajin dibedakan atas keterampilannya menjadi pengrajin

alusan dan kasaran. Hubungan horizontal terjalin antar sesama pengrajin alusan
dan antar sesama pengrajin kasaran, karena adanya kompetisi kerja mengingat
sistem yang digunakan adalah sistem borongan. Adapun distributor merupakan
pemilik toko-toko cinderamata di kawasana Pasar Cinderamata Alun-Alun
Utara, maupun pedagang di Pasar Klewer yang mendistribusikan produk
blangkon tersebut. Antar pengusaha blangkon terjalin hubungan horizontal
karena adanya persaingan komoditas. Agar persaingan yang terjadi tidak
mengarah pada persaingan tidak sehat, para pengusaha blangkon di Kampung
Putrojayan tergabung dalam paguyuban yang dibina oleh Kelurahan Serengan.
Paguyuban tersebut menjadi wadah untuk mematok standar harga dan bertukar
informasi antar pengusaha blangkon. Di sisi lain, adanya persaingan
mendorong para pengusaha blangkon berusaha untuk menambahkan variasi
atau inovasi berbeda pada produknya. Kedekatan lokasi juga memudahkan
sesama pengusaha blangkon untuk saling bekerjasama. Jika seorang pengusaha
kelebihan pesananan, maka pesanan tersebut akan dilimpahkan ke pengusaha
blangkon yang lain.

B. Tinjauan Ruang Komunal
1. Pemahaman
Ruang komunal digunakan sebagai ruang tempat manusia melakukan
aktivitasnya secara bersama. Situasi yang terjadi diantara orang-orang yang
berada dalam suatu tempat memungkinkan timbulnya sebuah hubungan
diantara mereka. Pada dasarnya, hubungan tersebut dapat terjadi dimana saja.
Istilah ruang komunal pun identik dengan ruang publik. Hanya saja
pengertian ruang publik lebih cenderung pada kepemilikan ruang, yakni ruang
yang dimiliki oleh masyarakat (publik), bukan milik pribadi (privat).
Sedangkan ruang yang dimaksud lebih kepada fungsi dari ruang tersebut
sebagai ruang bersama. Oleh karenanya penulis menggunakan istilah ruang
komunal.

commit to user
II-27

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Pada beberapa fase sejarah peradaban manusia dapatlah kita lihat
bentuk – bentuk ruang komunal. Awalnya ruang komunal terdapat pada ruangruang yang disinggahi secara bersama oleh manusia nomaden. Ruang komunal
dapat berupa gua, hutan, dan lain sebagainya, dimana mereka bersosialisasi
bersama. Selanjutnya ruang komunal berbentuk tempat pertukaran barang dan
jasa yakni berkumpulnya manusia pada suatu tempat yang disebut pasar. Pada
fase itu, pasar bukan hanya sebagai wadah transaksi perdagangan, tetapi juga
sebagai tempat interaksi sosial dan sebagai pusat aktivitas kegiatan. Kemudian
berkembang pula berbagai bentuk-bentuk ruang komunal. Ada ruang komunal
yang berupa sarana pendidikan dan bahkan tempat ibadahpun menjadi ruang
komunal. Masjid sebagai tempat ibadah umat muslim pada awalnya memiliki
multi fungsi. Sebagaimana dalam catatan-catatan sejarah diketahui bahwa pada
masa Nabi Muhammad Saw, masjid disamping memiliki fungsi utama sebagai
tempat beribadah, juga berfungsi sebagai tempat pendidikan, dan bahkan
menjadi tempat menangani kesehatan umat muslim. Masjid menjadi tempat
aktivitas umat muslim dalam kesehariannya sehingga interaksi sosial terjadi
dengan landasan ibadah dan ketakwaan kepada Allah Swt.
Barangkali di desa kita melihat ruang komunal ada di banyak tempat.
Bahkan pada tempat penduduk bekerja pun, di sawah atau lahan pertanian
lainnya, berfungsi sebagai ruang komunal. Lapangan luas tempat bermain
anak-anak dapat dijumpai pada banyak tempat. Kondisi ini berbeda dengan di
kota, karena lahan yang terbatas dan semuanya bernilai ekonomi tinggi, maka
keberadaan ruang komunal justru sulit ditemukan. Padahal keberadaan ruang
komunal ini sangat penting sebagai wadah bagi kebutuhan masyarakat untuk
bersosialisasi.
Kenyataan yang dapat kita temui di kota-kota adalah adanya
permasalahan segregasi sosial dalam kehidupan masyarakat kota. Segregasi
merupakan kondisi tersekat-sekatnya masyarakat dalam kelompok-kelompok
sosial sehingga sulit untuk bersatu dan bekerjasama. Dalam studi sosial
perkotaan seringkali disinggung bahwa segregasi sosial di kota merupakan
cerminan
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individualis,
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luasnya, dan kehidupan materalis dengan mengukur sesuatu dengan materi
(uang). Contoh segregasi sosial adalah adanya sekat kelompok masyarakat
kaya dan masyarakat miskin. Kondisi masyarakat kota dimana segregasi sosial
terus terjadi dengan kurangnya interaksi sosial antar kelompok masyarakat
akan dapat berujung pada hal-hal negatif. Terjadinya kejahatan yang dilakukan
oleh kelompok masyarakat marginal (yang terpinggirkan), bahkan hingga
terjadinya konflik menjadi ancaman kehidupan masyarakat kota.

a. Macam Ruang Komunal
1) Formal
Merupakan sebuah ruang yang digunakan sebagai tempat
berkumpul bersama untuk berinteraksi diantara orang-orang yang
berkumpul di tempat tersebut. Ciri dari ruang komunal yang formal ini
adalah menempati suatu ruang yang tertutup atau di dalam bangunan dan
kegiatan yang terjadi juga merupakan kegiatan formal seperti seminar,
rapat, workshop dll.
2) Informal
Pengertiannya sama dengan ruang komunal formal, yang
membedakannya adalah ciri-ciri dari ruang informal ini. Ciri ruang
komunal informal ini biasanya berada dalam open space sehingga orang
darimana saja lebih mudah menjangkau. Oleh karena itu ruang informal
ini sering digunakan untuk berbagai macam kegiatan, seperti berjalanjalan, tempat berkumpulnya pecinta hobi apa saja, pameran, pacaran, dll.
Kegiatan tersebut dapat selalu membuat ruang ini menjadi hidup dan
berkesan memiliki fungsi yang lebih.
Proses terjadinya ruang ini tidak bisa terencana ataupun tidak.
Yang terencana biasanya memang sudah dibuatkan oleh pemerintah
ataupun swasta untuk digunakan sebagai ruang komunal, tetapi yang
tidak terencana dapat terbentuk dimana saja sesuai dengan kondisi area
yang digunakan untuk tempat berkumpul tersebut. Walaupun tidak diberi
fasilitas berupa tempat duduk tetap saja orang-orang menggunakan area
hijau sebagai tempat commit
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pandangan di ruang terbuka tidak terhalang kemana saja, karena area ini
merupakan area terbuka yang setiap orang bebas memandang dari atau ke
area ini sehinga tanpa disadari tempat ini memberikan kenyamanan
visual bagi penggunanya.
Dari beragammya ruang berkumpul informal dalam masyarakat,
atribut-atribut yang terjadi di ruang berkumpul informal adalah :
· Suatu tempat yang memberi kenyamanan bagi seseorang, baik merasa
nyaman saat melakukan kegiatan atau merasa nyaman di ruang
tersebut.
· Hubungan sosialitas, misalnya dengan memilih tempat duduk yang
dapat digunakan bersama.
· Suatu tempat yang menjaga privasi kegiatanya.
· Pandangan tak terhalang atau visibilitas kearah sesuatu yang dapat
member kenyamanan visual kepada orang tersebut, misalnya
pandangan lepas dan menarik seseorang
· Suatu

tempat

yang memberi

kemudahan

seseorang memilki

aksesibilitas menuju ruang ke suatu ruang yang dituju seseorang.
· Suatu tempat yang memilki adaptabilitas atau dapat disesuaikan
dengan kegiatan lain.

b. Ruang Publik
Ruang publik adalah ruang dalam suatu kawasan yang dipakai
masyarakat penghuninya untuk melakukan kegiatan kontak publik. (Whyte
dalam Carmona dkk. 2003). Ruang publik dapat berbentuk cluster maupun
linier dalam ruang terbuka maupun tertutup. Beberapa contoh ruang publik
antara lain : plaza, square, atrium, pedestrian.
Menurut Whyte dalam Carmona (2003) ruang publik yang bisa
berfungsi optimal untuk kegiatan publik bagi komunitasnya, biasanya
mempunyai ciri-ciri antara lain : merupakan lokasi yang strategis (sibuk),
mempunyai akses yang bagus secara visual dan fisik, ruang yang merupakan
bagian dari suatu jalan (jalur sirkulasi) mempunyai tempat untuk duduk –
commit
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kursi dan bangku taman, ruang yang memungkinkan penggunanya dalam
melakukan aktifitas komunikasi bisa berpindah – pindah tempat / posisi
sesuai dengan karakter dan suasana yang diinginkan.

1) Persyaratan
Menurut Carr et al. dalam Carmona dkk. (2003), ruang publik dalam
suatu permukiman akan berperan secara baik jika mengandung unsur antara
lain : comfort, relaxation, passive angagement, active angagement,
discovery.
a) Comfort.
Merupakan salah satu syarat mutlak keberhasilan ruang publik.
Lama tinggal seseorang berada di ruang public dapat dijadikan tolok ukur
comfortable tidaknya suatu ruang publik. Dalam hal ini kenyamanan
ruang publik antara lain dipengaruhi oleh : environmental comfort yang
berupa perlindungan dari pengaruh alam seperti sinar matahari, angin;
physical comfort yang berupa ketersediannya fasilitas penunjang yang
cukup seperti tempat duduk; social and psychological comfort
b) Relaxation
Merupakan aktifitas yang erat hubungannya dengan psychological
comfort. Suasana rileks mudah dicapai jika badan dan pikiran dalam
kondisi sehat dan senang. Kondisi ini dapat dibentuk dengan
menghadirkan unsur-unsur alam seperti tanaman / pohon, air dengan
lokasi yang terpisah atau terhindar dari kebisingan dan hiruk pikuk
kendaraan di sekelilingnya.,
c) Passive engagement
Aktifitas ini sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya.
Kegiatan pasif dapat dilakukan dengan cara duduk-duduk atau berdiri
sambil melihat aktifitas yang terjadi di sekelilingnya atau melihat
pemandangan yang berupa taman, air mancur, patung atau karya seni
lainnya.
d) Active engagement
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Suatu ruang publik dikatakan berhasil jika dapat mewadahi
aktifitas kontak / interaksi antar anggota masyarakat (teman, famili atau
orang asing) dengan baik.

e) Discovery
Merupakan suatu proses mengelola ruang publik agar di
dalamnya terjadi suatu aktifitas yang tidak monoton. Aktifitas dapat
berupa acara yang diselenggarakan secara terjadwal (rutin) maupun tidak
terjadwal diantaranya berupa konser, pameran seni, pertunjukan teater,
festival, pasar rakyat (bazaar), promosi dagang.

C. Citra kota
1. Pemahaman
Teori mengenai citra kota sering disebut sebagai milestone, suatu teori
penting dalam perancangan kota, karena sejak tahun 1960-an teori citra kota
mengarahkan pandangan perancangan kota ke arah yang mengarahkan pikiran
terhadap kota yang hidup di dalamnya. Citra kota adalah gambaran mental dari
sebuah kota sesuai dengan rata-rata pandangan masyarakatnya. Dalam risetnya,
Kevin Lynch menemukan arti pentingnya citra penduduk suatu kota terhadap
kotanya, karena citra yang jelas dapat memberikan banyak hal yang sangat
penting bagi masyarakatnya, yaitu :
a. Legibility (Kejelasan)
Sebuah kejelasan emosional suatu kota dirasakan secara jelas oleh
warga kota. Jelasnya sebuah image yang bersih memungkinkan seseorang
melakukan mobilitas di dalam kota secara mudah dan cepat. Artinya suatu
kota atau bagian kota atau kawasan bisa dikenali dengan cepat dan jelas
mengenai distriknya, landmarknya, atau jalur jalannya dan bisa langsung
dilihat pola keseluruhannya.
b. Identitas dan Susunan
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Identitas artinya image orang akan menuntut suatu pengenalan atas
suatu obyek dimana didalamnya harus tersirat perbedaan obyek tersebut
dengan obyek lainnya sehingga orang dengan mudah bisa mengenalinya.
Susunan artinya adanya kemudahan pemahaman pola suatu blok-blok yang
menyatu antar bangunan dan ruangan terbukanya.
c. Imageability
Artinya kualitas secara fisik suatu obyek yang memberikan peluang
yang besar untuk timbulnya image yang kuat yang diterima orang. Sehingga
image ditekankan pada kualitas fisik suatu kawasan atau lingkungan yang
menghubungkan atribut identitas dengan strukturnya, dan suatu image
dibentuk oleh elemen-elemen pembentuk wajah kota.
2. Elemen Pokok Gambaran Mental Terhadap Kota
Secara garis besar Prof.Kevin Lynch menemukan dan mengumpulkan
ada lima elemen pokok atau dasar yang oleh orang digunakan untuk
membangun gambaran mental mereka terhadap sebuah kota, adalah sebagai
berikut:
a. Pathways
Pathways (jalur) adalah elemen yang paling penting dalam citra
kota. Kevin Lynch menemukan dalam risetnya bahwa jika identitas elemen
ini tidak jelas, maka kebanyakan orang meragukan citra kota secara
keseluruhan. Path merupakan rute-rute sirkulasi yang biasanya digunakan
untuk melakukan pergerakan secara umum, yakni jalan, gang-gang utama,
jalan transit, lintasan kereta api, saluran dan sebagainya. Path mempunyai
identitas yang lebih baik jika :
o

Memiliki tujuan yang
penting (misalnya ke
stasiun, tugu, alunalun, dan lain-lain).
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Terdapat penampakan yang kuat (misalnya fasade, pohon, dan
lain-lain).

o

Terdapat belokan yang jelas.

b. Edges(Pembatas dengan daerah lain)
Edges

(tepian)

adalah

elemen linear yang tidak
dipakai/dilihat sebagai path.
Edges berada pada batas
antara dua kawasan tertentu
dan

berfungsi

pemutus
Gambar 5. Jembatan Bengawan Solo

pantai,

linear,
tembok,

sebagai
misalnya
batasan

lintasan kereta api, topografi
dan sebagainya. Edge lebih bersifat sebagai referensi daripada misalnya
elemen sumbu yang bersifat koordinasi (linkage). Edge merupakan
penghalang walaupun kadang-kadang ada tempat masuk. Edge merupakan
pengakhiran dari sebuah kawasan atau batasan sebuah kawasan dengan
kawasan lain. Edge memiliki identitas yang lebih baik jika kontunyuitas
tampak jelas batasnya. Demikian pula fungsi batasnya harus jelas: membagi
atau menyatukan. Edge memiliki identitas yang lebih baik jika:
o

Kontinuitas tampak jelas batasnya.

o

Fungsinya jelas, membagi atau menyatukan.

c. District
District (kawasan) merupakan kawasankawasan kota dalam skala dua dimensi.
Sebuah kawasan district memiliki ciri
khas yang mirip (bentuk, pola dan
wujudnya) dan khas pula dalam batasnya,
di mana dapat dilihat sebagai referensi
interior

maupun

eksterior. District
commit to user

Gambar 6. Kampus UGM
II-34

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

mempunyai identitas yang lebih baik jika batasnya dibentuk dengan
tampilan yang jelas dan dapat dilihat homogen, serta fungsi dan posisinya
jelas. Misalnya sebagai contoh yaitu kawasan Kampus UGM sebagai
sebuah district pendidikan. District mempunyai identitas yang lebih baik
jika :
o Batasnya dibentuk dengan jelas tampilannya dan dapat
dilihat homogen.
o Serta fungsi dan posisinya jelas.

d. Nodes
Nodes (simpul) merupakan simpul
atau lingkaran daerah strategis di
mana arah atau aktifitasnya saling
bertemu dan dapat diubah ke arah
atau

aktifitas

lain,

misalnya

persimpangan lalu lintas, lapangan
terbang,

jembatan,

kota

secara

keseluruhan dalam skala makro,

Gambar 7. Simpang Lima

pasar, square, dan sebagainya. Tidak setiap persimpangan jalan adalah
node. Yang menentukan adalah citra place terhadapnya. Node adalah suatu
tempat di mana orang mempunyai perasaan ‘masuk’ dan ‘keluar’ pada
tempat yang sama. Node mempunyai identitas yang lebih baik jika memiliki
bentuk yang jelas karena lebih mudah diingat, serta tampilan berbeda dari
lingkungannya secara fungsi dan atau bentuk. Node mempunyai identitas
yang lebih baik jika :
o Tempatnya memiliki bentuk yang jelas.
o Memiliki tampilan yang berbeda dari lingkungannya.
e. Landmark
Landmark (tetenger) merupakan titik referensi seperti elemen node, tetapi
orang tidak masuk ke dalamnya karena bisa dilihat dari luar letaknya.
Landmark adalah elemen eksternal dan merupakan bentuk visual yang
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menonjol dari kota, misalnya gunung atau bukit, gedung tinggi, menara,
tanda tinggi, tempat ibadah, pohon
tinggi

dan

sebagainya.

Beberapa

landmark hanya memiliki arti di
daerah kecil dan dapat dilihat hanya di
daerah itu, sedangkan landmark lain
mempunyai arti untuk keseluruhan
kota dan bisa dilihat dari mana-mana.
Landmark adalah elemen penting dari

Gambar 8. Bundaran Gladak

bentuk kota karena membantu orang untuk mengorientasikan diri di dalam
kota dan membantu orang mengenali suatu daerah. Landmark mempunyai
identitas yang lebih baik jika bentuknya jelas dan unik dalam lingkungannya
dan ada sekuens dari beberapa landmark (merasa nyaman dalam
berorientasi), serta ada perbedaan skala masing-masing. Landmark
mempunyai identitas yang lebih baik, jika :
o Bentuknya jelas dan unik dalam lingkungannya.
o Ada sekuens dari beberapa landmark.
o Ada perbedaan skala masing-masing.

D. Konsep Pengembangan Pariwisata
1. Pemahaman.
Pengertian pariwisata menurut Mathieson dan Wall (1981) adalah sebuah
perjalanan yang dilakukan diluar tempat kerja dan tempat tinggalnya sehari-hari,
dan aktifitasnya dilakukan selama tinggal ditempat tujuan wisata. Untuk
memenuhi itu semua maka disediakan fasilitas-fasilitas untuk memenuhi
kebutuhan mereka.
Pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya untuk
mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata
mengintegrasikan segala bentuk aspek di luar pariwisata yang berkaitan secara
langsung maupun tidak langsung akan kelangsungan pengembangan pariwisata.
(Swarbrooke 1996;99)
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Terdapat beberapa jenis pengembangan, yaitu :
1. Keseluruhan dengan tujuan baru, membangun atraksi di situs yang tadinya
tidak digunakan sebagai atraksi.
2. Tujuan baru, membangun atraksi pada situs yang sebelumnya telah
digunakan sebagai atraksi.
3. Pengembangan baru secara keseluruhan pada keberadaan atraksi yang
dibangun untuk menarik pengunjung lebih banyak dan untuk membuat
atraksi tersebut dapat mencapai pasar yang lebih luas, dengan meraih pangsa
pasar yang baru.
4. Pengembangan baru pada keberadaan atraksi yang bertujuan untuk
meningkatkan fasilitas pengunjung atau mengantisipasi meningkatnya
pengeluaran sekunder oleh pengunjung.
5. Penciptaan kegiatan-kegiatan baru atau tahapan dari kegiatan yang
berpindah dari satu tempat ke tempat lain dimana kegiatan tersebut
memerlukan modifikasi bangunan dan struktur.
Dalam

pengembangan

pariwisata

diperlukan

aspek-aspek

untuk

mendukung pengembangan tersebut. Adapun aspek-aspek yang dimaksudkan
adalah sebagai berikut :
a. Aspek Fisik
Yang termasuk dalam lingkungan fisik berdasarkan olahan dari
berbagai sumber yaitu :
1) Geografi
Aspek geografi meliputi luas kawasan DTW, Luas area terpakai, dan
juga batas administrasi serta batas alam.
2) Topografi
Merupakan bentuk permukaan suatu daerah khususnya konfigurasi dan
kemiringan lahan seperti dataran berbukit dan area pegunungan yang
menyangkut ketinggian rata-rata dari permukaan laut, dan konfigurasi
umum lahan.
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3) Geologi
Aspek dari karakteristik geologi yang penting dipertimbangkan termasuk
jenis material tanah, kestabilan, daya serap, serta erosi, dan kesuburan
tanah.
4) Klimatologi
Termasuk temperatur udara, kelembaban, curah hujan, kekuatan tiupan
angin, penyinaran matahari rata-rata dan variasi musim.
5) Hidrologi
Termasuk di dalamnya karakteristik dari daerah aliran sungai, pantai dan
laut seperti arus, sedimentasi, abrasi.
6) Visability
Menurut Salim (1985;2239), yang dimaksud dengan visability adalah
pemandangan terutama dari ujung jalan yang kanan-kirinya berpohon
(barisan pepohonan yang panjang).
7) Vegetasi dan Wild life
b. Aspek Daya Tarik
Pariwisata dapat berkembang di suatu tempat pada dasarnya karena
tempat tersebut memiliki daya tarik, yang mampu mendorong wisatawan untuk
datang mengunjunginya Menurut Inskeep (1991;77) daya tarik dapat dibagi
menjadi 3 kategori, yaitu :
1) Natural attraction : berdasarkan pada bentukan lingkungan alami
2) Cultural attraction : berdasarkan pada aktivitas manusia
3) Special types of attraction : atraksi ini tidak berhubungan dengan kedua
kategori diatas, tetapi merupakan atraksi buatan seperti theme park,
circus, shopping.
Yang

termasuk

dalam

natural

attraction

diantaranya

iklim,

pemandangan, flora dan fauna serta keunikan alam lainnya. Sedangkan cultural
attraction mencakup sejarah, arkeologi, religi dan kehidupan tradisional.
c. Aspek Aksesibilitas
Salah satu komponen infrastruktur yang penting dalam destinasi adalah
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destinasi merupakan hal penting dalam pengembangan pariwisata. Aspek fisik
yang menyangkut jalan, kelengkapan fasilitas dalam radius tertentu, frekuensi
transportasi umum dari terminal terdekat.
Menurut Bovy dan Lawson (1998;202), jaringan jalan memiliki dua
peran penting dalam kegiatan pariwisata, yaitu :
1) Sebagai alat akses,transport, komunikasi antara pengunjung atau wisatawan
dengan atraksi rekreasi atau fasilitas.
2) Sebagai cara untuk melihat-lihat (sightseeing) dan menemukan suatu tempat
yang membutuhkan perencanaan dalam penentuan pemandangan yang dapat
dilihat selama perjalanan.
Pada peran kedua, menunjukan aspek non fisik yang juga merupakan
faktor penting dalam mendukung aksesibilitas secara keseluruhan, dapat
berupa keamanan sepanjang jalan, dan waktu tempuh dari tempat asal menuju
ke destinasi. Lebih lanjut Bovy dan Lawson (1998;203) membagi jalan untuk
kepentingan wisatawan menjadi tiga kategori, yaitu :
1) Jalan Utama yang menghubungkan wilayah destinasi utama dengan jaringan
jalan nasional atau jalan utama di luar kawasan.
2) Jalan Pengunjung, yaitu jalan sekunder yang biasanya beraspal (makadam)
yang menghubungkan dengan fasilitas wisata yang spesifik seperti resort,
hotel yang terpisah, restoran atau atraksi rekreasi lainnya.
3) Sirkuit Pengunjung, untuk kegiatan melihat-lihat dengan pemandangan yang
menarik di sepanjang jalannya.

2. Komponen-komponen Wisata
Menurut Inskeep (1991:38), di berbagai macam literatur di muat berbagai
macam komponen wisata. Namun ada beberapa komponen wisata yang selalu ada
dan merupakan komponen dasar dari wisata. Komponen-komponen tersebut
saling berinteraksi satu sama lain. Komponen-komponen wisata tersebut dapat
dikelompokkan sebagai berikut :
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a. Atraksi dan kegiatan-kegiatan wisata
Kegiatan-kegiatan wisata yang dimaksud dapat berupa semua hal
yang berhubungan dengan lingkungan alami, kebudayaan, keunikan suatu
daerah dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan wisata
yang menarik wisatawan untuk mengunjungi sebuah obyek wisata.
b. Akomodasi
Akomodasi yang dimaksud adalah berbagai macam hotel dan
berbagai jenis fasilitas lain yang berhubungan dengan pelayanan untuk para
wisatawan yang berniat untuk bermalam selama perjalanan wisata yang
mereka lakukan.
c. Fasilitas dan pelayanan wisata
Fasilitas dan pelayanan wisata yang dimaksud adalah semua fasilitas
yang dibutuhkan

dalam perencanaan kawasan wisata. Fasilitas tersebut

termasuk tour and travel operations (disebut juga pelayanan penyambutan).
Fasilitas tersebut misalnya : restoran dan berbagai jenis tempat makan
lainnya, toko-toko untuk menjual hasil kerajinan tangan, cinderamata, tokotoko khusus, toko kelontong, bank, tempat penukaran uang dan fasilitas
pelayanan

keuangan

lainnya,

kantor

informasi

wisata,

pelayanan

pribadi,(seperti salon kecantikan), fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas
keamanan umum (termasuk kantor polisi dan pemadam kebakaran), dan
fasilitas perjalanan untuk masuk dan keluar (seperti kantor imigrasi dan bea
cukai).
d. Fasilitas dan pelayanan transportasi
Meliputi transportasi akses dari dan menuju kawasan wisata,
transportasi internal yang menghubungkan atraksi utama kawasan wisata
dan kawasan pembangunan, termasuk semua jenis fasilitas dan pelayanan
yang berhubungan dengan transportasi darat, air, dan udara.
e. Infrastruktur lain
Infrastruktur yang dimaksud adalah penyediaan air bersih, listrik,
drainase, saluran air kotor, telekomunikasi (seperti telepon, telegram, telex,
faksimili, dan radio).
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3. Rekreasi.
a. Pengertian.
Rekreasi adalah suatu aktivitas yang dilakukan pada waktu senggang
(lapang) yang bertujuan untuk membentuk, meningkatkan kembali
kesegaran fisik, mental, pikiran dan daya rekreasi (baik secara individual
maupun kelompok) yang hilang akibat aktivitas rutin sehari-hari dengan
jalan mencari kesenangan, hiburan dan kesibukan yang berbeda dan dapat
memberikan kepuasan dan kegembiraan yang ditujukan bagi kepuasan lahir
dan batin manusia. Sedangkan rekreatif berarti bersifat rekreasi.
Menurut Bovy dan Lawson (1977) dalam Handbook of Physical
Planning, aktifitas rekreasi dikelompokkan dalam 5 kategori :
1) Kegiatan yang dilakukan didalam dan disekeliling rumah, seperti
menonton TV, mambaca, mendengarkan music, berkebun, dan
sebagainya.
2) Kegiatan dengan interaksi social seperti menonton film di bioskop,
berbelanja, makan di restoran, kunjungan keluarga, dan sebagainya.
3) Kegiatan yang melibatkan seni budaya (kunjungan pameran seni, teater,
konser musik).
4) Kegiatan olahraga, seperti berenang, bola kaki, voli, golf, dan
sebagainya.
5) Kegiatan outdoor tidak resmi, seperti jalan-jalan, piknik dan sebagainya.

b. Ciri-ciri Rekreasi
1) Bersifat fisik, mental dan emosional.
2) Tidak memiliki bentuk atau macam tertentu
3) Dapat membangkitkan rasa gembira, senang dan puas bagi pelaku
4) Bebas dari paksaan
5) Dibutuhkan secara universal, tidak dibatasi oleh lapisan tertentu.
6) Bersifat fleksibel. Tidak dibatasi oleh tempat, dapat dilakukan oleh
perseorangan atau kelompok. Rekreasi tidak dibatasi oleh kemauan
seseorang, baik miskin maupun kaya dapat menikmati, dan juga tidak
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dibatasi oleh fasilitas atau alat tertentu, dapat dilakukan dengan alat
sederhana maupun modern.
7) Dodirong oleh kegiatan sehingga menentukan bentuk rekreasi.

c. Fungsi
Fungsi bagi masyarakat pelaku penyelenggara dalam rekreasi dapat
menjadi usaha bisnis yang potensial dan sebagai pendukung pasar atau
tempat perbelanjaan.
Pemakai
Anak-anak 1-13 thn

Remaja 14-19 thn
Dewasa 20 thn keatas

Sifat dan Tujuan
Mengembangkan keahlian,
pikiran, penanaman dasar
mental
Idealis, optimis, agresif,
sensitif, energik.
Tenang, mantap dan masak
dalam berfikir

Tuntutan
Keanekaragaman, kegiatan
yang mendidik
Aneka
rekreasi
yang
dinamis dan kreatif.
Bersifat refresh, penyaluran
hobi

Tabel 2. : Tabel Pembagian Sifat dan Tujuan Rekreasi
Berdasrkan Umur.

d. Karakteristik Rekreasi
Menurut Patricia Farrel dalam The Process of Recreation
Programming dan Ivor Selly dalam Outdoor Recreation and The Urban
Environment bahwa jenis-jenis rekreasi adalah :
1) Menurut fungsinya, rekreasi dibedakan menjadi :
a) Hiburan, untuk mendapatkan kesenangan.
b) Pendidikan, memberi fungsi hiburan dan mendidik.
2) Menurut sifat kegiatannya :
a) Kesenangan, kesukaan (entertainment), contohnya berupa restoran,
tempat makan dan lain-lain.
b) Hiburan (amusement), contohnya berupa bioskop, art galeri, pusat
komunitas dan lain-lain
c) Rekreasi (recreation), contohnya berupa taman bermain, sport
center dan lain-lain.
d) Santai (relaxation), contohnya berupa taman kota, kolam renang
dan lain-lain.
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3) Menurut objeknya :
a) Rekreasi budaya, yaitu rekreasi dengan objek wisata berupa bendabenda atau hal-hal yang mempunyai nilai-nilai seni, budaya dan
sejarah tinggi.
b) Rekreasi buatan, yaitu rekreasi yang objek wisatanya merupakan
buatan manusia.
c) Rekreasi argo, yaitu pemanfaatan potensi pertanian.
d) Rekreasi alam, yaitu pemanfaatan potensi alam yang indah sebagai
objeknya.
4) Menurut jenis kegiatannya :
a) Rekreasi aktif, dimana pelaku kegiatan turun langsung atau
berperan secara langsung untuk melakukan tindakan rekreatif untuk
dirinya. Misalnya olahraga dan sebagainya.
b) Rekreasi pasif, dimana pelaku tidak banyak melakukan kegiatan,
hanya menikmati objek rekreasi dan lebih banyak diam. Cmisalnya
menonton membaca dan sebagainya.
5) Menurut pola kegiatannya :
a) Massal : pertunjukan film, teater, belanja dll.
b) Kelompok kecil : bilyard dll
c) Perorangan : bowling, video game dll.

E. Kampung Wisata
1. Pengertian Kampung Wisata
Kampung wisata adalah suatu lingkungan pemukiman dengan fasilitas
yang sesuai dengan :
a. Tuntutan kehidupan masyarakat (kegiatan hunian, interaksi social, usaha
kegiatan, adat setempat, dan lain sebagainya)
b. Tuntutan wisatawan dalam menikmati, mengenal, dan mempelajari
kekhasan lingkungan dengan segala daya tariknya.
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Ada dua komponen penting dalam kampong wisata, antara lain :

a. Akomodasi
Adalah sebagian dari rumah-rumah penduduk setempat atau unit-unit
yang berkembang atas konsep tempat tnggal.
b. Atraksi
Adalah seluruh kehidupan, kegiatan, hasil kerajinan masyarakat
setempat beserta setting fisik lokasinya yang memungkinkan terintegrasikan
wisatawan sebagai pelaku wisata.
Jadi

kampung

wisata

mengandung

pengertian

lingkungan

pemukiman yang berfungsi sebagai tempat pelancongan/rekreasi, dengan
menyuguhkan kekhasan lingkungan kampung dan kerajinan masyrakat
setempat sebagai atraksi wisata, tanpa mengabaikan kehidupan masyarakat.
2. Dasar pertimbangan kampung wisata
Akhir-ahkir ini banyak Negara yang mengembangkan jenis wisata yang
mengandalkan daya tarik sosio-kultural untuk menarik wisatawan, khususnya
wisatawan mancanegara. Hal ini sejalan dengan tumbuhnya kesadaran dalam
usaha merebut pasar wisata dunia yang semakin ketat dengan berbagai
infrastruktur dunia, suguhan, dan pelayanan yang sudah semakin baiknya.
Unsur-unsur sosio-kultural menjadi penting perananya dalam menarik
wisatawan, hal ini disebabkan karena kecenderungan selera pariwisata yang
kembali pada suasana lampau, kebudayaan local daerah sebagai wujud
pelestarian.
Dalam keadaan ini kita sungguh beruntung mempunyai keragaman
budaya yang bentuk ekspresinya di dalam berbagai wijud seperti : seni
pertunjukan, seni rupa, seni/kerajinan batik, makanan dan minuman maupun
cideramata merupakan daya raik tersendiri bagi wisatawan mancanegara. Lebih
lanjut lagi, ekspresi budaya ini sedemikan khas yang bersangkut paut langsung
dengan tatanan nilai masyarakatnya, sehingga tidak dapat mudah ditiru oleh
negara lain, seperti perangkat pariwisata yang lain.
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Berangkat dari kesadaran inilah mulai dikembangkan jenis-jenis wisata
yang berakar dari kebudayaan masyarakat setempat, satu diantaranya adalah
kampung wisata.
Dua hal pokok yang mendasari suatu kawasan yang dikembangkan
dengan konsep kampung wisata adalah :
a. Kawasan tersebut memiliki suasan kedaerahan
b. Memunyai ciri khas tertentu yang membedakan dengan daerah lain yang
bisa berwujud adat yang masih dipegang teguh oleh masyarakatya
maupun berupa mata pencaharian sebagian besar penduduknya.
3. Tujuan kampung wisata
Memberikan wadah lingkungan rekreasi/wisata dengan menyuguhkan
kekhasan kawasan kampung, budaya, dan kerajinan rakyat bagi wisatawan agar
dapat mengenal lebih dekat kehidupan budaya maupun karakteristik/keunikan
masyrakat setempat tanpa mengabaikan segi kehidupan masyarakat penghuni
kampung yang bersifat pribadi.
4. Fungsi
Kampung wisata merupakan kampung hunian sekaligus fasilitas
rekreasi/wisata bagi wisatawan, sehingga dalam berekreasi dalam lingkungan
kampung wisata dengan aspirasi kunjunganya maupun mengikuti aturan main
atau peraturan budaya setempat
5. Sistem kegiatan
a. Program Kegiatan
1) Kegiatan rekreasi / wisata
Memenuhi sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan
rekreasi/ wisata, atara lain:
Ø Sarana istirahat/penginapan
Ø Sarana makan dan minum
Ø Sarana pertunjukan kegiatan kerajinan atau hasil kerajinan
Ø Sarana komunikasi
Ø Sarana trasnportasi dan prasarana infrastruktur kota yang lain
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2) Kegiatan Administrasi
Merupakan pemenuhan kegiatan pelayanan wisatawan ke lokasi
kampung wisata, antara lain dengan memberikan kondisi suasana ramah,
tenang, dan aman.
Ø Kegiatan Hunian
· Pemenuhan kebutuhan – kebutuhan dasar pemukiman
· Pemenuhan tuntutan keprivasian penduduk
Ø Kegiatan pelestarian dan pemeliharaan lokasi/lingkungan berupa :
· Perawatan, pemeliharaan kampung dengan kebudayaan dan
kerajinan rakyat tanpa mengabaikan kehidupan penghuninya
· Mengadakan pameran/pegelaran, festival, prosesi, dan hasil
kerajinan.
b. Elemen Kegiatan
1) Konsumen
Wisatawan yang termotivasi untuk mengunjungi lingkungan
kampung wisata sebagai langkah mengenal kehidupan masyarakat,
kebudayaan, dan kerajinan.
Ø Materi
Karakteristik perkampungan, kebudayaan, dan kerajinan rakyat
setempat.
Ø Hunian
Penghuni kampung dengan berbagai aktifitasnya .

F. PRESEDEN
Contoh nyata dari kawasan industri yang sekarang ini dikembangkan
menjadi sebuah kampung wisata cukup banyak di temukan di kota Surakarta,
sebagai contoh adalah kawasan kampung Laweyan.
Sejarahnya, Kampung Laweyan merupakan kawasan sentra industri batik
yang unik, spesifik dan bersejarah. Berdasarkan sejarah yang ditulis oleh R.T.
Mlayadipuro desa Laweyan (kini Kampoeng Laweyan) sudah ada sebelum
munculnya kerajaan Pajang. Sejarah Laweyan barulah berarti setelah Kyai Ageng
commit
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pasar Laweyan (sekarang Kampung Lor Pasar Mati) dan membelakangi jalan
yang menghubungkan antara Mentaok dengan desa Sala (sekarang jalan Dr.
Rajiman). Kyai Ageng Henis adalah putra dari Kyai Ageng Sela yang merupakan
keturunan raja Brawijaya V. Kyai Ageng Henis atau Kyai Ageng Laweyan adalah
juga “manggala pinatuwaning nagara” Kerajaan Pajang semasa Jaka Tingkir
menjadi Adipati Pajang pada tahun 1546 M.

Gambar 9. Kondisi Suasana Jalan Kampung Lawayan (kiri)
Gambar 10. Pintu masuk kampung Laweyan (kanan)

Setelah Kyai Ageng Henis meninggal dan dimakamkan di pasarean
Laweyan (tempat tetirah Sunan Kalijaga sewaktu berkunjung di desa Laweyan),
rumah tempat tinggal Kyai Ageng Henis ditempati oleh cucunya yang bernama
Bagus Danang atau Mas Ngabehi Sutowijaya. Sewaktu Pajang di bawah
pemerintahan Sultan Hadiwijaya (Jaka Tingkir) pada tahun 1568 M Sutowijoyo
lebih dikenal dengan sebutan Raden Ngabehi Loring Pasar (Pasar Laweyan).
Kemudian Sutowijaya pindah ke Mataram (Kota Gede) dan menjadi raja pertama
Dinasti Mataram Islam dengan sebutan Panembahan Senopati yang kemudian
menurunkan raja – raja Mataram.
Masih menurut RT. Mlayadipuro Pasar Laweyan dulunya merupakan
pasar Lawe (bahan baku tenun) yang sangat ramai. Bahan baku kapas pada saat
itu banyak dihasilkan dari desa Pedan, Juwiring, dan Gawok yang masih termasuk
daerah Kerajaan Pajang.
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Adapun lokasi pasar Laweyan terdapat di desa Laweyan (sekarang terletak
diantara kampung Lor Pasar Mati dan Kidul Pasar Mati serta di sebelah timur
kampung Setono). Di selatan pasar Laweyan di tepi sungai Kabanaran terdapat
sebuah bandar besar yaitu bandar Kabanaran. Melalui bandar dan sungai
Kabanaran tersebut pasar Laweyan terhubung ke bandar besar Nusupan di tepi
Sungai Bengawan Solo.
Pada jaman sebelum kemerdekaan kampung Laweyan pernah memegang
peranan penting dalam kehidupan politik terutama pada masa pertumbuhan
pergerakan nasional. Sekitar tahun 1911 Serikat Dagang Islam (SDI) berdiri di
kampung Laweyan dengan Kyai Haji Samanhudi sebagai pendirinya. Dalam
bidang ekonomi para saudagar batik Laweyan juga merupakan perintis pergerakan
koperasi dengan didirikannya “Persatoean Peroesahaan Batik Boemi Putera
Soerakarta” pada tahun 1935.

G. Arah Kebijakan Kota Solo Tentang Perindustrian.
Di bawah kepemimpinan Wali Kota Joko Widodo, Kota Surakarta terus
mengalami peningkatan, yang sukses mengubah Kota Budaya ini sebagai kota
yang maju, bersih, manusiawi, dan sejahtera.
Dengan luas wilayah sekitar 44 kilometer persegi dan dihuni 503.421
penduduk, kepadatannya mencapai 13.636/km2. Pada pagi hingga sore
diperkirakan jumlah penduduk lebih banyak, karena banyak tenaga kerja
commuter (penglaju) yang mencari nafkah di kota ini.
Potensi bisnis hingga budaya memang melekat di kota ini. Sejarah panjang
di Tanah Air selalu mencatat Surakarta sebagai bagian penting dalam perjalanan
bangsa ini.
Surakarta kini sebagai kota bisnis juga kota budaya yang ramah terhadap
semua kelompok. Keberanian Pak Wali (Joko Widodo) membatasi jumlah
minimarket berjaringan di kota ini dan mal baru, menunjukkan adanya visi kuat
dalam pemberdayaan ekonomi rakyat. Pilar ekonomi rakyat sekelas pedagang
kaki lima (PKL) dan usaha kecil dan mikro diyakini akan menjadi penggerak
penting ekonomi kota ini.
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Di sisi sama, kebudayaan sebagai hati dari sebuah bangsa tetap
dilestarikan, seperti lahirnya komunitas seni, kelompok teater, hingga munculnya
aneka festival yang pada akhirnya juga mendorong ekonomi daerah setempat.
Konservasi bangunan bersejarah dan kegiatan bisnis berjalan seiring, tanpa harus
meniadakan satu sama lainnya.
(http://www.promojateng-pemprovjateng.com/english.php)
Oleh karena itu, dengan pandangan yang dimiliki kota beserta
masyarakatnya tersebut, maka konsep pandangan tentang industri kreatif yang
dikembangkan di kota ini akan sangat didukung, karena searah dengan perubahan
dan tujuan dari Kota Solo yang mana industri kecil merupakan penyokong utama
perekonomian kota yang terus dioptimalkan oleh pemerintahan setempat.
Hal ini tercermin dari kebijakan yang telah diutarakan sebelumnya seperti
halnya pemerintah yang mendukung pasar tradisional sebagai tempat perbelanjaan
masyarakatnya yang mana didalamnya terjadi kegiatan perekonomian yang
banyak, dan lebih memilih untuk tidak mendirikan mall-mall besar sebagai
pesaing dan bahkan penghambat bagi perkembangan pertumbuhan ekonomi
karena menjadi pesaing dari pasar tradisional.
Industri kreatif merupakan salah satu sektor industri yang berkembang
pesat di kota ini, dengan kegiatan utamanya berupa sektor industri kreatif bidang
seni pertunjukan seperti SBC, SIEM, SIPA dan sebagainya; bidang fasion yang
diwakili sektor industri batik dll; serta industri kerajinan yang berupa seni
membatik dan hasil kerajinan lainnya seperti mebel. Sebagai contohnya adalah
usaha milik Pak Wali sendiri yaitu berupa industri mebel.
Hal-hal tersebut menjadi latar belakang kuat dalam menyimpulkan sebuah
ide gagasan berupa Solo Kriya Komunal sebagai wadah dalam mengembangkan
seni kerajinan yang ada di wilayah Gilingan yang sejalan dengan pemikiran dan
pandangan kota nya.
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BAB III
TINJAUAN LOKASI

A. TINJAUAN SURAKARTA
1. Kondisi Kota Surakarta
Kota Surakarta merupakan kota yang masih kental dengan seni dan
budaya terutama budaya Jawa. Meskipun saat ini mulai tumbuh dan
berkembang dalam perdagangan dan perekonomian namun nilai-nilai budaya
masih tetap ada. Munculnya pusat-pusat perdagangan sangat dominan di 2
tahun terakhir, namun sayangnya hal ini tidak diimbangi dengan pembangunan
pusat-pusat seni dan budaya.
Sebagai kota bersejarah yang memiliki khasanah warisan budaya yang
tidak ternilai memang sudah selayaknya Surakarta dikembangkan sebagai kota
pusat seni

budaya dan pusat pariwisata Jawa Tengah. Kegiatan yang

diprioritaskan dalam mendukung fungsi kota sebagai pusat seni budaya yang
mencakup antara lain pembinaan cabang-cabang seni budaya yang ada di Jawa
Tengah dan pergelarannya.
Kesenian dan kebudayaan merupakan dua hal yang tidak dapat
dipisahkan. Begitu pula di kota Surakarta, banyak terdapat obyek-obyek
warisan budaya yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi
perkembangan kesenian di kota Surakarta.
2. Letak dan Luas Wilayah
Kota Surakarta merupakan salah satu daerah pemerintahan tingkat II
yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Secara astronomis, Kota
Surakarta terletak antara 110° 45’ 15” dan 110° 45’ 35” Bujur Timur dan
antara 7° 36’ dan 7° 56’ Lintang Selatan. Secara geografis, Kota Surakarta
berlokasi pada jalur strategis lalu lintas ekonomi perdagangan maupun
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Gambar 11. Peta Surakarta

Wilayah administratif Kota Surakarta seluas 44.028 km2 terbagi
menjadi 5 wilayah kecamatan dan 51 wilayah kelurahan. Sebagian besar
wilayahnya telah menjadi area urban serta lebih dari separuh lahannya
digunakan untuk lahan permukiman. Rincian luas area dari masing-masing
kecamatan, sebagai berikut:
Kecamatan Banjarsari

: 14.808 km2

Kecamatan Jebres

: 12.582 km2

Kecamatan Laweyan

: 8.629 km2

Kecamatan Pasar Kliwon

: 4.815 km2

Kecamatan Serengan

: 3.194 km2
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Batas-batas wilayah administratif Kota Surakarta adalah sebagai berikut:
Sebelah Utara

: Kabupaten Boyolali dan Karanganyar.

Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar dan Sukoharjo.
Sebelah Selatan : Kabupaten Sukoharjo.
Sebelah Barat

: Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar dan Boyolali.

3. Kependudukan dan Perekonomian
Penduduk di Kota Surakarta tahun 2009 tercatat sejumlah 519.968 jiwa,
dengan memiliki angkatan kerja sebesar 277.675 orang atau 66.4% dari total
jumlah penduduk (Bappeda Kota Surakarta, 2010). Struktur tenaga kerja di
Kota Surakarta didominasi oleh sektor industri dan sektor jasa (tabel). Industri
pengolahan menyerap tenaga kerja paling dominan yaitu sebesar 50,07%.
Industri pengolahan tersebut dikategorikan sebagai proses produksi dari barang
mentah menjadi barang setengah jadi, serta barang setengah jadi menjadi
barang jadi. Di peringkat kedua setelah industri pengolahan terdapat sektor
perdagangan dan pariwisata yang mampu menyerap 22.24% dari total tenaga
kerja (Bappeda Kota Surakarta, 2010). Sektor perdagangan dan pariwisata
tersebut termasuk usaha retail, hotel, dan restauran yang ada di wilayah Kota
Surakarta.
Dari 10 sektor perekonomian yang dikategorikan oleh Bappeda Kota
Surakarta (tabel), Kota Surakarta tampak sudah mulai meninggalkan sektor
pertanian. Jika dilihat perkembangan dari tahun 2005 hingga tahun 2008,
jumlah tenaga kerja di bidang pertanian mengalami penurunan siginifikan
setiap tahunnya dikarenakan lahan pertanian telah mulai beralih fungsi ke
sektor perumahan, industri atau bangunan untuk sektor jasa (Bappeda Kota
Surakarta, 2010).
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Tabel 3. Jumlah Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha di Kota Surakarta

4. Potensi Khusus Kota Surakarta Terkait Dengan Industri Kreatif
Menurut Depdag (2010), Kota Surakarta merupakan salah satu kota
yang yang potensial untuk dikembangkan menjadi daerah industri kreatif
Indonesia, bersama dengan DKI Jakarta, Denpasar, Bandung, Yogyakarta,
Jember dan Batam. Kota Solo mempunyai faktor pendukung yang berbeda
terkait dengan pengembangan industri kreatif. Kota Solo mempunyai faktor
pendukung karakteristik kewirausahaan dari warganya. Kota ini lebih
bertipikal kota bisnis dengan produk utama fesyen, seni pertunjukan dan
kerajinan.
Faktor pendukung lain dari industri kreatif di Kota Solo adalah
dukungan pemerintah daerah. Pemerintah Kota Solo setiap tahun selalu
menyelenggarakan event bertaraf nasional dan internasional dengan tujuan
utama mempromosikan kota ini beserta produknya. Event nasional dan
internasional ini bisa menjadi media promosi bagi industri kreatif Kota Solo.
Sementara Kota Solo, dikenal dengan subsektor industri periklanan, penerbitan
dan percetakan juga produksi mebel dan furnitur, termasuk barang kerajinan.
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Didukung karakteristik kewirausahaan dari warganya, pengembangan batik
dengan konsep Kampung Batik Laweyan merupakan faktor pendukung yang
tampak nyata dalam pengembangan industri kreatif di Kota Solo.
Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kota Surakarta, salah satu penyumbang terbesar dari angka ekspor Kota
Surakarta adalah mebel dan furnitur, termasuk di dalamnya barang kerajinan.
Selain itu, pertumbuhan subsektor industri periklanan, penerbitan dan
percetakan, serta seni pertunjukan marak di kota ini.
Sebagai contoh dalam acara Solo Batik Carnival (SBC) (kompas.com
13/4), secara nasional, industri kreatif mampu memberikan kontribusi produk
domestik bruto (PDB) Indonesia rata-rata senilai Rp 104,638 triliun pada 20022006 dan menyerap rata-rata per tahun sebanyak 5,4 juta pekerja dengan
produktivitas mencapai Rp 19,5 juta per pekerja tiap tahunnya. Produktivitas
pekerja ini lebih tinggi dari produktivitas nasional yang Rp 18 juta per pekerja
per tahun. Pada tahun 2006, industri kreatif telah melakukan ekspor senilai Rp
81,5 triliun atau sebesar 9,13 persen dari total ekspor nasional. Data-data
tersebut menunjukkan

prospek yang dimiliki

industri kreatif dalam

perekonomian nasional. Sektor kreatif memberikan harapan baru untuk
kegiatan ekonomi (peluang usaha baru) yang mengandalkan kreativitas dan
bakat individu guna menciptakan nilai tambah berupa produk atau jasa kreatif.
Dengan pengembangkan dan pengelolaan dengan baik, industri tersebut
mampu menjadi penyumbang devisa negara bila diekspor keluar negeri.
Berdasarkan penelitian, hasil analisis location quetient (LQ) dan shift
share sektor perekonomian yang dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan
dan memiliki nilai kompetitif (competitiveness) yang tinggi adalah sektor
perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, persewaan dan jasa
perusahaan.

Sementara

sektor

primer

(pertanian,

pertambangan

dan

penggalian) bukan merupakan sektor unggulan dan nilainya cenderung
menurun. Industri pengolahan yang merupakan penyumbang PDRB terbesar di
Kota Solo nilainya terus mengalami penurunan. Kota Solo tidak memiliki
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ekonominya, oleh karena itu pengembangan di sektor industri kreatif ini sangat
perlu untuk mendorong peningkatan perekonomian dan penyerapan tenaga
kerja. Kota Solo sebagai wilayah perkotaan dan memiliki endownment
advantage (keuntungan alamiah) berupa tradisi budaya, hasil kerajinan
berbasiskan kultural, jalur perlintasan Jakarta-Surabaya, merupakan potensi
besar untuk pengembangan industri kreatif. Sebagai wilayah perkotaan, Solo
memiliki fasilitas infrastruktur yang bagus, masyarakat yang memiliki tingkat
pendidikan memadai, arus informasi dapat diakses dengan cepat dan mudah
baik lewat media elektronik, cetak maupun Internet, banyak sekolah
tinggi/universitas yang dapat memompa kreativitas masyarakat untuk
menghasilkan barang/jasa yang baru dan memiliki nilai tambah yang tinggi.
Untuk lebih memasifkan kreativitas masyarakat, Pemerintah Kota Solo
perlu memberikan ruang yang cukup untuk berkembangnya ide-ide kreatif
masyarakat yang dieksplorasi dari potensi yang ada di Solo, bahkan ide yang di
luar kebiasaan (out of the box) perlu digali sehingga muncul ide-ide baru yang
genuine (asli) produk Wong Solo serta dapat dijual baik ke pasar lokal,
nasional bahkan internasional. Mematenkan produk kreatif yang dihasilkan
guna menghindari adanya pembajakan atau klaim terhadap produk oleh pihak
lain juga sangat penting, seperti kasus batik yang dipatenkan Malaysia. Dengan
dipatenkan, akan semakin membuat hasil produk industri kreatif yang bernilai
ekonomi tinggi.
5. Mebel di Surakarta.
Industri kerajinan mebel di Kota Surakarta terkonsentrasi di Kelurahan
Gilingan dan Kelurahan Joyotakan, serta beberapa unit usaha terdapat di
Kelurahan Laweyan. Dalam rantai kreasi-produksi-komersialisasi mebel,
terdapat 3 elemen yang terlibat, yaitu pengusaha mebel yang memiliki modal
dan ide desain, pengrajin produksi mebel yang mentransformasikan bahan
mentah (kayu) menjadi mebel setengah jadi, dan pengrajin proses finishing
yang memperhalus mebel setengah jadi dan meningkatkan nilai artistiknya.
Struktur keruangan industri kerajinan mebel di Kelurahan Gilingan lebih
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kompleks dibandingkan dengan industri kerajinan mebel yang ada di
Kelurahan Joyotakan.
Di Pasar Mebel Gilingan, pengusaha mebel tersebar sebagain besar di
area wilayah Kecamaan Banjarsari dan sejumlah kecil masuk ke dalam wilayah
Kecamatan Jebres. Pengusaha mebel tersebut tergabung dalam sebuah
paguyuban yang mendapat pembinaan langsung dari Pemerintah Kota
Surakarta. Secara struktural, pengusaha memiliki pengrajin proses finishing
yang bekerja di lokasi tersebut. Hubungan antara pengusaha dengan pengrajin
proses

finishing

adalah hubungan vertikal, dimana pengrajin merupakan

pegawai yang digaji oleh pengusaha mebel. Proses pembuatan bahan mentah
menjadi bahan setengah jadi dilakukan di luar Kota Surakarta, dimana
hubungan fungsional antara pengusaha dengan pengrajin produksi mebel
adalah hubungan vertikal.
Hubungan fungsional yang terjadi antara pengusaha mebel dengan
pengrajin proses finishing dan produksi mebel di Kelurahan Joyotakan dan
Kelurahan Laweyan serupa dengan yang ada di Kelurahan Gilingan, yaitu
hubungan vertikal. Akan tetapi, berbeda dengan produksi mebel di Kelurahan
Gilingan, secara spasial ketiga elemen rantai produksi mebel di Kelurahan
Joyotakan

dan Kelurahan Laweyan berada dalam satu lokasi dimana

pengusaha mebel membuka usahanya, yaitu di area Kelurahan Joyotakan. Baik
di Kelurahan Joyotakan, Kelurahan Laweyan maupun di Kelurahan Gilingan,
antar pengusaha mebel terdapat

hubungan

horizontal karena saling

berkompetisi. Namun kedekatan lokasi juga memudahkan mereka untuk saling
bekerjasama, misalnya ketika stok barang kurang pengusaha mebel dapat
mengambil di tempat pengusaha yang lain.
Di Kelurahan Laweyan, industri mebel cenderung industri individual
yang tidak saling berinterdependensi secara

langsung. Industri mebel di

kawasan tersebut dispesialisasikan pada produksi mebel antik dan mebel motif
batik, sebagai dampak dari dari aglomerasi ekonomi industri batik yang ada di
Kelurahan Laweyan. Spesialisasi produk merupakan upaya penghematan
eksternal berupa kedekatan dengan konsumen produk-produk batik yang
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datang ke Kelurahan Laweyan, selain juga merupakan cara untuk menciptakan
keunggulan kompetitif dengan produk mebel dari wilayah lain.
Industri mebel dari Kota Surakarta sudah terkenal sejak lama, karena
mempunyai kualitas yang baik dan harga yang kompetitif. Teknik ukiran yang
ada merupakan warisan dari para leluhur di mana seiring perkembangan jaman
mengalami penyempurnaan. Pada mulanya industri mebel ini mengandalkan
bahan kayu jati, namun belakangan mulai banyak juga menggunakan kayu
mahoni dan jenis yang lain (BI Solo, 2009).
Industri mebel di Kota Surakarta berkembang pertama kali pasca
kemerdekaan dengan mengokupasi lahan trotoar di daerah Proliman,
Banjarsari, Surakarta. Oleh Pemkot, lokasi usaha mebel tersebut kemudiaan
dipindahkan ke Pasar Kepatihan. Dikarenakan jumlah
semakin

meningkat

dan

kebutuhan

lahan

pengusaha mebel

bertambah,

Pemkot

lalu

memindahkan seluruh pengusaha di Pasar Kepatihan tersebut ke RT 04 RW 18,
Kelurahan Gilingan, Banjarsari, Surakarta.
Mulai tahun 1970 usaha kerajinan mebel di Gilingan tersebut resmi
beroperasi dan dikenal sebagai Pasar Mebel Gilingan. Saat ini terdapat 85
pengusaha mebel yang berproduksi di area Pasar Mebel Gilingan. Selain di
kawasan Pasar Mebel Gilingan, industri mebel juga berkembang di Kelurahan
Joyotakan dengan jumlah 19 pengusaha mebel dan di Kelurahan Laweyan
sejumlah 4 pengusaha mebel. Produksi mebel di Pasar Mebel Gilingan
dilakukan pada tahap finishing, sedangkan tahap awal dari bahan mentah
menjadi mebel setengah jadi dilakukan di luar kota. Adapun produksi mebel di
Joyotakan dan Laweyan dilakukan dari tahap awal hingga akhir. Pemasaran
mebel langsung dilakukan di tempat produksi. Di Pasar Mebel Gilingan hanya
melakukan proses finishing dan pemasaran, proses pembuatan mebelnya
sendiri dilakukan di Kecamatan Kalijambe sebanyak 75%, di Jepara sebanyak
10%, serta Karanganyar dan Boyolali sebanyak 15%. Sedangkan produksi
mebel di Joyotakan dan Laweyan dilakukan dari 0 (tahap awal).
Jika industri mebel di Gilingan dan Joyotakan tidak mengalami
spesialisasi produk, industri mebel yang ada di Kecamatan Laweyan
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menspesialisasikan diri dalam memproduksi mebel antik dan mebel bermotif
batik.

B. TINJAUAN KAWASAN PASAR MEBEL GILINGAN
1. Sejarah
Pada mulanya, pasar mebel ini sudah berdiri sejak tahun 70an dan
berlokasi di daerah Kepatihan. Sebelumnya pasar ini menempati trotoar yang
berada di daerah Proliman Banjarsari, dengan adanya bantuan dan program
dari Pemkot, maka pasar ini dipindahkan ke daerah Kepatihan dengan maksud
kmenata kawasan Proliman dan memberi tempat yang lebih baik untuk
perkembangan industry mebel ini. Akan tetapi, karena tingginya tingkat
pertumbuhan pasar dan mulai banyaknya pengrajin yang berkarya dikawasan
ini menjadikan lokasi pasar semakin sempit dan semakin lama lahan tersebut
tidak dapat menampung semua aktifitas dan hasil kriya para pengrajin tersebut.
Sehingga pada tahun 1972 lokasi dari pasar mebel yang bermula di daerah
Kepatihan kemudian dipindahkan di kawasan pasar mebel Gilingan sampai
sekarang. Perpindahan ini didukung oleh program pemerintah kota karena
melihat tingginya peningkatan aktifitas ekonomi yang terjadi di bidang ini.
Perencanaan dan penataan lokasi di rencanakan oleh pemerintah kota Surakarta
pada waktu itu.
Awalnya, jumlah pengrajin pada waktu itu hanya berjumlah belasan,
namun seiring dengan banyaknya permintaan pasar akan kebutuhan mebel dan
furniture menjadi pendorong dan daya tarik masyarakat luas untuk menekuni
bidang ini, sehingga sekarang ini jumlah pengrajin yang terdapat di kawasan
pasar mebel Gilingan ini menjadi 85 dan tergabung dalam sebuah paguyuban
yang di ketuai oleh salah satu pengrajin sekaligus pedagang mebel yang
bernama bapak Sidik Budi Santoso (50 tahun).
Kemudian kawasan pasar mebel Gilingan ini sempat mengalami
vaccum dan berhenti berproduksi
dikarenakan
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menghanguskan seisi pasar beserta kios dan losnya. Hal ini berpengaruh buruk
khususnya bagi para pengrajin karena mengalami kerugian. Namun, karena
pasar mebel Gilingan ini memiliki pengaruh bagi perekonomian pemerintah
kota dan kegiatan ekonomi pasarnya yang menjajikan, maka pemerintah
kembali turun tangan membantu para pengrajin untuk memperbaiki kondisi
pasar supaya kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar mebel Gilingan ini pulih
kembali dengan cara mendirikan pasar darurat. Hal ini bertujuan untuk
menampung sementara kegiatan ekonomi dan produksi yang terjadi di dalam
pasar mebel Gilingan ini.
Namun, karena bantuan pemerintah yang terkesan dadakan dengan
bantuannya yang berupa pasar darurat ternyata memiliki dampak dalam
kegiatan produksi pasarnya. Jumlah kios dan losnya yang semula berjumlah
90an sekarang berkurang, sehingga para pengrajin yang awalnya memiliki
jatah tempat lebih dari satu, karena produksinya yang tinggi, menjadi
berkurang karena harus berbagi dengan pengrajin lainnya. Belum lagi penataan
barang hasil produkasi yang kurang rapi dan cenderung seadanya menjadikan
kesan pasar ini terlihat kumuh yang berakibat pula pada berkurangnya minat
pembeli untuk datang dan bertranksaksi karena takut kwalitas dari barang
yang dihasilkan turun.
2. Kondisi Pasar Mebel Gilingan.
Sebagian besar pengusaha dan pengrajin mebel di pasar Gilingan ini
adalah para pendatang yang berasal dari luar wilayah, bahkan ada yang dari
luar kota, seperti dari daerah sekitar ( Karanganyar, Sukoharjo, Sragen,
Boyolali dll). Hal ini dikarenakan sejarah berdirinya pasar yang mengalami
perpindahan beberapa kali, dari trotoar di Proliman Banjrsari, Kepatihan,
sampai di Gilingan saat ini.
Dari awal berdiri dan pada saat menempati pasar Gilingan tahun 70’an
sampai sekarang kurang lebih 40an tahun. Berdasarkan narasumber yaitu
Bapak Sidik selaku ketua perkumpulan paguyuban mebel Gilingan, beliau
sudah sejak kecil berada di commit
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warisan kakeknya. Demikian pula dengan desain mebel yang tetap beliau jaga
sampai sekarang. Awalnya Pak Sidik membuka usaha dibidang permebelan ini
di dalam kawasan pasar Gilingan saja, dalam artian beliau bekerja dan tinggal
di pasar tersebut, kemudian karena lahan didalam pasar yang hanya sempit dan
kurang bisa menampung, maka pak Sidik memutuskan untuk mengontrak
rumah yang berada di sebelah kawasan tersebut, hanya dipisahkan oleh jalan
saja. Demikian pula yang terjadi pada para pengusaha dan pengrajin lainnya.
Pasar mebel ini memiliki luas kurang lebih 5700 m₂. Dengan bentuk
permukaan tanah yang sedikit berkontur, bagian depan yang lebih tinggi
menurun hingga ke bagian belakang pasar (± 3%). Pasar ini memiliki jumlah
petak 86 buah, dengan perbandingan jumlah 18 buah kios dengan luas @
28m₂, dan sisanya yaitu los berupa petak-petak dengan luas @ 32m₂. Setiap
pengusaha memiliki jumlah petak yang berbeda-beda, sesuai dengan modal
yang dimiliki, terbanyak adalah 5 buah petak los perorangnya, dan paling
sedikit setegah petak los.
Pasar ini terletak di wilayah kelurahan Gilingan yang mana di daerah
sekitar pasar terdapat pemukiman penduduknya. Menurut cerita dari Pak Sidik,
pada awalnya sempat terjadi kesenjangan sosial antara warga sekitar pasar
dengan para pengusaha yang merupakan para pendatang, akan tetapi, setelah
peristiwa kebakaran yang terjadi di pasar mebel ini tahun 2008 lalu menjadikan
perbedaan pandangan antara masyarakat dan pengusaha menjadi dapat
dihilangkan. Awalnya masyarakat tidak mau untuk bekerja di pasar tersebut,
namun setelah peristiwa tersebut banyak warga sekitar yang bekerja menjadi
pengrajin atau sekedar buruh di pasar tersebut yang sampai sekarang tercatat
berjumlah ±50 orang.
Sebagian besar aktifitas dan kegiatan yang terjadi di pasar ini adalah
finishing, hal ini memudahkan alur dari barang yang dikerjakan. Dimana
pengusaha menerima pesanan dari pelanggan atau pembeli, kemudian
pengusaha menerima kiriman barang setengah jadi, setelah itu barang akan di
finishing di pasar ini. Setiap sore barang akan datang dan kemudian sesuai
commit to user
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Berikut data dari Pasar Mebel Gilingan
Nama

: Pasar Mebel

Alamat

: Jl. Ahmad Yani Kel. Gilingan, Kec Banjarsari, Surakarta.

Ketua

: Bpk. Sidik Budi Santoso (50 tahun)

Spesifikasi

: Mebelair (Finishing)

Produk

: Mebelair (Kursi, Meja, Almari)

Luas

: ± 5700 m2

Jmlh Anggota : 85 pengusaha (sebelum peristiwa kebakaran)
Jmlh Petak

: 86 petak (sebelum peristiwa kebakaran)
- 18 kios @ 28 m2 (sebelum peristiwa kebakaran)
- 68 los @ 32 m2 (sebelum peristiwa kebakaran)

Sarpras

: Masjid, Pos Jaga, Toilet (KM/WC)

Berikut persentase data luasan kios dan los yang ada di pasar gilingan (
sebelum kebakaran).
Jumlah kios 18 dengan luasan masing-masing kios nya adalah @ 28 m2.
Jumlah total keseluruhannya adalah 504 m2 untuk pedagang dengan tipe kios.
Dari keseluruhan jumlah pedagang tersebut semuanya memiliki luasan yang
sama, dan tidak terdapat luasan yang berbeda antar pedagang dengan tipe kios
ini.
Kemudian untuk tipe los, jumlah keseluruhan pedagang dengan tipe ini
adalah 68 pedagang dengan rinciang sebagai berikut :

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Luas Los
10 m2
12 m2
14 m2
15 m2
16 m2
18 m2
20 m2
28 m2
30 m2
32 m2
44 m2

Jumlah Pedagang
1
1
1
1
2
1
7
2
2
47
3

Persentase (%)
1.47 %
1.47 %
1.47 %
1.47 %
2.94 %
1.47 %
10.29 %
2.94 %
2.94 %
69.12 %
4.42 %

Tabel 4. Persentase Luasan Kios dan Los Pasar Mebel Gilingan
Sumber. Data
Bpk Sidik
Budi Santoso
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Dari keseluruhan luas masing-masing pedagang dijumlahkan dan total luas
yang ada adalah 1993 m2. Daftar nama pedagang dan masing-masing
luasannya terlampir kan dalam table perihal lampiran.

a. Lokasi dan Eksisting Site.
Pasar mebel Gilingan memiliki luas wilayah ± 5700 m2, dengan
sebagian besar wilayahnya masuk dalam kecamatan Banjarsari, dan
sebagian kecilnya masuk dalam kecamatan Jebres, sehingga pasar inipun
dinamakan Pasar Mebel Gilingan karena sebagian besar wilayahnya berada
di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta.
Kawasan Gilingan ini memiliki letak yang sangat strategis tetapi
tersembunyi, maksudnya adalah letaknya yang berada di sepanjang jalan
Ahmad Yani yang berada di sebelah barat perempatan panggung
menjadikannya sebagai kawasan yang menjajikan, selain jalan ini sebagai
akses utama menuju terminal Tirtonadi dan menuju stasiun Balapan,
perempatan panggung merupakan perempatan besar yang berada di kota
Solo, sehingga sangat strategis apabila kawasan ini memiliki sebuah potensi
untuk dikembangkan. Tersembunyi karena jalan ini sejajar dengan rel kereta
api, akan tetapi tidak bersilangan, melainkan memiliki tikungan, yang mana
di ujung tikungan dikedua sudut kawasan ini terdapat site yang bagus
apabila dijadikan sebagai pintu masuk akses utama kawasan.

Gambar 12. Lokasi Site
Sumber. Dokumen Pribadi

Site pasar mebel ini terletak di jalan Ahmad Yani yang merupakan
jalan protokol di kota Solo ini. Dapat di akses dari dua sisi jalan, yaitu dari
timur setelah perempatan dan persimpangan panggung kemudian ke arah
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terminal tirtonadi, dan sebaliknya dari barat yaitu dari terminal kemudian
menuju ke perempatan panggung.

- Luas

: ± 5700 m2

- Batas :

Gambar 13. Site
Sumber. Dokumen Pribadi

·

Utara

: Jalan Lingkungan (Permukiman)

·

Barat

: Jalan Lingkungan (Permukiman)

·

Selatan : Jalan Ahmad Yani

·

Timur

: Jalan Walanda Maramis (Permukiman)

b. Kondisi Bangunan.
Pada lahan yang memilik luas ± 5700 m2 ini awalnya masih mampu
untuk menampung kebutuhan ruang dan bangunan bagi pengrajin dan
pengusaha mebel, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu dan dengan
semakin bertambahnya jumlah pengusaha maupun pengrajin yang menekuni
bidang mebelair ini menjadikan daya tampung kurang. Awalnya, pengrajin
hanya berjumlah belasan, namun seiring dengan banyaknya permintaan
pasar akan kebutuhan mebel dan furniture menjadi pendorong dan daya tarik
masyarakat luas untuk menekuni bidang ini, sehingga sekarang ini jumlah
pengrajin yang terdapat di kawasan pasar mebel Gilingan ini menjadi 85 dan
tergabung dalam sebuah paguyuban.Belum ditambah dengan sejarah pasar
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yang pernah mengalami kebakaran pada tahun 2008, menjadikan kegiatan
ekonomi didalamnya sempat berhenti dan tidak berproduksi lagi.
Sebagian besar bentuk bangunan yang ada di dalam site merupakan
bentuk penyatuan dari gabungan kios-kios dan los yang merupakan tempat
kerja bagi para pengrajin, dengan penutup atap yang berupa seng dan tidak
memiliki sekat ruang sebagai pembagi los dan kiosnya menjadikan tampak
bangunan terkesan kumuh. Hal ini terjadi karena sebagian besar bangunan
saat ini merupakan bangunan los darurat hasil bantuan dari pemerintah
pasca peristiwa kebakaran.
Tabel 5. Deskripsi Data Kios dan Los Pasar Mebel Gilingan

Objek
Los

Kios

Deskripsi Data
Kondisi
Potensi
- Atap
seng
dengan
kondisi - Ruangan bersifat terbuka
seadanya, berkarat dan berlubang
sehingga cocok untuk
(bocor).
ruang
yang
berfungsi
- Tanpa sekat ruang.
seperti showroom ataupun
- Struktur dari kayu baik dari atap
workshop.
maupun
struktur
penopang/ - Penataan lebih mudah
penyangga.
karena berupa petak-petak
- Struktur terkesan rapuh.
los.
- Sempit
dan
tidak
teratur
penataannya, baik dalam los
maupun antar los.
- Atap
seng,
berkarat
berlubang.
- Langit-langgit
berlubang
berjamur, kropos.
- Sekat dari seng.
- Dinding berwarna pudar
kumuh.

dan
dan

Foto

- Ruangan semi terbuka,
cocok untuk showroom
dan workshop.

dan

Sumber. Dokumen Pribadi
Survey Lapangan, 20011
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Gambar 14. Denah Penempatan Los Darurat Pasar Mebel Surakarta
commit to user
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c. Sirkulasi di Dalam dan di Luar Site.
· Sirkulasi di Dalam Site
Sirkulasi merupakan akses penting dalam sebuah bangunan.
Pencapaian suatu bangunan maupun site akan terasa nyaman dengan
sirkulasi yang baik, tegas dan tertata. Berbeda halnya demikian dengan
yang ditemukan dalam site. Berdasarkan hasil survey, sirkulasi yang ada
di dalam site sangat tidak teratur. Kebingungan akan kita rasakan apabila
kita mencari sesuatu didalam site ini. Kondisi ini terjadi akibat penataan
los darurat yang terkesan acak, beserta barang mebelair yang tidak
tertata. Sirkulasi yang berfungsi sebagai akses baik orang maupun arus
barang malah digunakan sebagian sebagai tempat meletakkan barang
seperti kursi, almari dan meja yang merupakan hasil produk pasar mebel
ini. Kadang kita temui jalan buntu sehingga harus kembali.
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B

C

D
E

G

F

Gambar 15. Eksisting Sirkulasi di dalam Site
Sumber. Dokumen Pribadi, Survey Lapangan 2011
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Tabel 6. Deskripsi Data Sirkulasi di dalam Site

Sirkulasi
A

-

B

-

C

-

-

D

-

-

-

E

-

F

Deskripsi Data
Kondisi
Potensi
Sirkulasi dalam site yang
- Jalan relatif lebar untuk
berhubungan langsung dengan
sirkulasi dalam site.
jalan lingkungan.
- Berhubungan langsung
Letaknya disebelah letak
dengan akses jalan
eksisting masjid.
lingkungan.
Sirkulasi berbelok dengan lebar
± 2 m.
Permukaan tanah tidak rata
atau memiliki kemiringan.
Sirkulasi yang membelah site
- Merupakan sirkulasi
menjadi 2 bagian barat dan
terbesar kedua dalam site.
timur.
- Salah satu sirkulasi utama
Berhubungan langsung dengan
dalam site.
jalan lingkungan.
- Memiliki lebar ± 2 m.
Banyak mebel yang diletakkan
- Berhubungan langsung
di area ini.
dengan jalan lingkungan.
Jalan lurus dari depan sampai
belakang site.
Sirkulasi yang terbentuk dari
- Bisa berfungsi sebagai
penataan los yang ada
ruang yang terbentuk dari
disekitar.
jarak antar los.
Sempit dan tidak teratur baik
- Sebagai sirkulasi udara
permukaan maupun arah
agar tidak pengap.
sirkulasinya.
- Penghawaan dan
Lebar < 2 m
pencahayaan alami.
Terkesan lahan sisa yang
kemudian dijadikan sirkulasi,
sehingga kurang aksesible.
Sirkulasi yang membelah site
- Merupakan akses yang
menjadi 2 bagian utara dan
lebih besar karena
selatan.
memiliki lebar ± 3 m.
Berhubungan langsung dengan
- Salah satu sirkulasi yang
jalan lingkungan yang lebih
relatif lebar dalam site.
lebar yaitu Jl. Walanda
- Berhubungan dengan jalan
Maramis.
lingkungan yang luas.
Jalan memiliki permukaan tanah
yang tidak rata.
Merupakan akses yang lebih
besar karena memiliki lebar ± 3
m.
Sirkulasi pada pintu masuk
- Akses utama dalam site
pasar.
- Ruang cukup lebar.
Ruang yang terbentuk luas dan
- Sebagai tempat dropping
biasa dijadikan sebagai
dan loading barang.
Dropping dan Loading barang.
- Sebagai tempat parker
Sebagai tempak parkir.
kendaraan pengangkut.
Banyak barang diletakkan
- Permukaan tanah relatif
ditempat ini.
rata.
Permukaan tanah relatif rata

Foto

A

B

C

D

E

- Pintu utama site
- Memiliki lebar yang cukup
- Memiliki gerbang atau pintu
luas untuk akses utama
commit- to
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- Lebar ± 6 m
- Akses dan sirkulasi utama site
- Berhubungan langsung dengan
jalan A. Yani.
- Permukaan tanah relatif rata

dalam site
- Berhubungan dengan jalan
protokol / utama.
Permukaan tanah relatif
rata

F
G

- Merupakan ruang terbuka
- Sebagai dropping dan loading
barang
- Berhubungan dengna akses
utama site.
- Permukaan tanah relatif rata

- Permukaan tanah relatif
rata
- Dapat diakses kendaraan
pengangkut
- Cukup luas dan
berhubungan dengan pintu
utama.

G

Sumber. Dokuman Pribadi
Survey Lapangan, 2011

· Sirkulasi di Luar Site
Sirkulasi di luar site merupakan poin penting dalam pencapaian
menuju site atau lokasi. Sirkulasi ini merupakan jalan eksisting yang
berada disekitar site. User baik pengusaha, pengrajin maupun
pengunjung yang akan menuju site akan dipermudah dengan akses yang
ada disekitar site ini. Berdasarkan hasil yang ditemukan saat survey
dilapangan bahwasannya site ini dikelilingi oleh akses yang berupa jalan.
Terdiri dari 2 jalan lingkungan yang memiliki lebar ± 3 m dan Jalan
Walanda Maramis yang berada disisi timur site memiliki lebar ± 6 m,
kemudian jalan utama yang merupakan askes pencapaian menuju site
yaitu Jalan Ahmad Yani yang memiliki lebar ± 15 m. Dengan adanya
akses yang mengelilingi site akan mempermudah pula sirkulasi yang ada
di dalamnya, antara akses sirkulasi yang ada di luar serta didalam site.
Kondisi secara umum keadaan jalan yaang berfungsi sebagai akses
sirkulasi pencapaian ini adalah baik dan aksesible, dalam artian dapat
digunakan dengan mudah untuk pencapaian menuju site. Yang terlihat
secara umum adalah banyak
diletakkannya
barang-barang produksi
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mebel di pinggir jalan. Tidak terdapatnya sisi trotoar dibagian luar site
juga menjadi permasalahan tersendiri karena bangunan los darurat yang
ada memakan banyak tempat setelah peristiwa kebakaran yang terjadi
2008 lalu.
C
A

B

D

F

G

E

G

H

Gambar 16. Eksisting Sirkulasi di Luar Site
Sumber. Dokumen Pribadi, Survey Lapangan, 2011
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Tabel 7. Deskripsi Data Sirkulasi di Luar Site

Sirkulasi
A

-

B

-

C

-

D

-

E

-

-

F

-

-

Deskripsi Data
Kondisi
Potensi
Merupakan jalan kampung atau
- Jalan pemukiman padat,
lingkungan yang letaknya
cocok sebagai pedestrian
berada di sisi utara barat site.
untuk suasana kampung.
Memiliki lebar ± 3 m
- Jalan cukup lebar ± 3m.
Tidak memiliki bahu atau trotoar - Permukaan jalan adalah
jalan.
beton.
Merupakan jalan pemukiman
padat.
Merupakan jalan kampung yang - Jalan berhubungan
berada si sisi barat site.
langsung dengan site.
Sambungan dari sirkulasi A.
- Cukup lebar.
Langsung berhubungan dengan - Menyambung dengan jalan
site sebelah barat.
utama yaitu Jl. Ahmad
Jalan memiliki lebar ± 3 m.
Yani.
Tidak memiliki bahu dan trotoar
- Jalan pemukiman, cocok
jalan.
sebagai suasana
Sisi jalan untuk tempat
kampung.
meletakkan barang mebel.
Merupakan jalan kampung yang - Jalan berhubungan
berada di sebelah utara site.
langsung dengan site.
Memiliki lebar ± 6 m.
- Jalan cukup lebar.
Tidak memiliki bahu atau trotoar - Permukaan jalan
jalan.
bermaterial beton.
Sebelah sisi jalan untuk
meletakkan barang mebel dan
juga parkir kendaraan.
Langsung berhubungan dengan
site sebelah utara.
Merupakan jalan lingkungan.
- Jalan cukup lebar.
Memiliki lebar ± 4 m.
- Jalan pemukiman
Berada di sebelah utara timur
penduduk cocok sebagai
site.
suasana kampung.
Perempatan dengan jalan
- Jalan bermaterial
Walanda Maramis.
permukaan beton.
Tidak terdapat bahu dan trotoar
jalan.
Merupakan akses menuju site
- Jalan langsung
yang berada di sisi timur.
berhubungan dengan site
Jalan perkampungan yaitu jalan
sebelah timur.
Walanda Maramis.
- Jalan cukup lebar.
Memiliki lebar ± 8 m.
- Memiliki bahu jalan.
Terdapat bahu dan trotoar jalan
- Sebelah timur jalan
sebagai tempat meletakkan
merupakan pemukiman
barang mebel.
pengusaha mebel pasar.
Permukaan jalan dari aspal.
Pengusaha mebel banyak yang
tinggal di jalan ini.
Biasa digunakan sebagai area
bongkar muat
Banyak kendaraan parkir..
Merupakan jalan lingkungan
- Akses menuju kampung di
diseberang jalan site sebelah
seberang site.
selatan.
commit toCukup
user lebar.
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- Lebar jalan ± 4 m.
- Memiliki gapura pintu masuk
- Tidak terdapat bahu jalan.

G

H

- Jalan sangat lebar ± 15 m.
- Merupakan jalan Ahmad Yani.
- Tidak memiliki bahu dan trotoar
jalan.
- Terdapat beberapa rumah
pengusaha mebel pasar.
- Sebagai tempat bongkar muat
barang, parkir kendaraan.
- Tempat meletakkan barang
mebel.
- Bangunan memakan bahu
jalan.

- Merupakan perempatan jalan
lingkungan dengan site
- Berada di selatan site.
- Terdapat pedagang makanan di
pojok.
- Pintu masuk perkampungan.

F

- Jalan sangat lebar.
- Sebagai akses utama dan
perletakan ME.
- Merupakan jalan protokol.
- Jalan berupa aspal.
- Terdapat rumah
pengusaha pengrajin
mebel pasar yang tinggal
disekitar site dan
sepanjang jalan.
- Jalan sangat lebar dan
sirkulasi kendaraan
lengang, tidak ramai.
- Persimpangan berupa
perempatan yang
potensial.
- Pintu masuk
perkampungan.
- Cukup luas sirkulasi cukup
nyaman.

G

G

H

Sumber. Dokumen Pribadi.
Survey Lapangan, 2011

d. Sarana dan Prasarana.
Sarana

dan

prasarana

merupakan

fasilitas

penunjang

bagi

keberlangsungan proses aktifitas dan kegiatan yang terjadi dalam sebuah
lingkungan. Sarana dan prasarana memiliki sifat umum dan publik karena
berdasarkan dengan pemakai fasilitas ini.
Berdasarkan hasil survey yang dilakukan, sarana dan prasarana yang
ditemukan di dalam site memilki kondisi umum yang kurang baik, hal ini
menjadi permasalahan tersendiri karena sifatnya adalah sebagai fasilitas
penunjang yang mana fungsi dari sarana prasarana ini tidak maksimal.
Fasilitas yang dapat kita temui didalam site adalah berupa masjid, tempat
makan (warung), pos jaga, toilet MCK dan kantor pasar serta kantor
paguyuban.
Sarana dan prasarana tersebut merupakan fasilitas penunjang yang
commit to user
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tetapi yang ditemukan dilapangan justru sebaliknya, kantor pasar dan
paguyuban yang seharusnya menjadi tempat penting dalam pasar terlihat
sepi dan tidak terusur. Demikian contoh kondisi yang ditemukan dalam site,
berikut deskripsinya :

Gambar 17. Gambar Eksisting Sarana Prasarana.
Sumber. Dokumen Pribadi, Survey Lapangan, 2011
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Tabel 8. Deskripsi Data Sarana dan Prasarana.

Objek
Masjid
(A)

-

-

Deskripsi Data
Kondisi
Potensi
Masjid berada di site sisi
- Eksisting sarana dan
sebelah barat.
prasarana yang
Memiliki 2 lantai.
dipertahankan.
Merupakan sarana dan
- Letaknya berada di zona
prasarana paling memadai di
dan tempat yang nyaman
antara yang lain.
dan pas sebagai tempat
Daya tampung memadahi.
ibadah.
Kegiatan sore hari untuk TPQ.
Memiliki luas ± 100m2

Foto

A

A

Pos Jaga
(B)

MCK
(C)

Kantor
Pasar
(D)

Kantor
Paguyuban
(E)

- Sudah tidak berfungsi
sebagaimana fungsinya sbagai
pos jaga.
- Kondisi tidak terawat.
- Memiliki lebar 3m2
- Letaknya di pojok site sebelah
perempatan jalan Walanda
Maramis.
- Satu-satunya tempat MCK yang
layak di dalam site.
- Terdiri dari 3 buah kamar mandi
plus WC.
- Terdapat satu buah sumur
timba.
- Memiliki luas 12m2
- Terletak dibelakang pos jaga.
- Kondisi yang tidak terawat.
- Tidak pernah digunakan
sebagaimana fungsinya kantor
pasar.
- Letaknya di sisi sebelah timur.
- Memiliki luas 18 m2
- Letaknya berada di sebelah
kantor pasar.
- Berada disisi jalan Walanda
Maramis.
- Tidak pernah digunakan untuk
keperluan paguyuban seperti
pertemuan dll.
- Tidak terawat dan terbengkalai
- Memiliki luas 24m2

- Letak dari pos yang
strategis dan cocok
sebagai pos jaga.

- Memiliki sumur timba
sebagai sumber airnya.
- Letaknya pada zona yang
cocok sebagai area
service.

B

C

- Letaknya berada pada
zona pengelola.
- Dekat dengan jalan utama
dan pintu masuk samping
SE.

D

- Letaknya berada pada
zona pengelola.
- Dekat dengan jalan utama
dan pintu masuk samping
SE.

E

Sumber.toDokumen
commit
user Pribadi.
Survey Lapangan, 2011
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e. Utilitas Eksisiting Site.
Site merupakan pasar mebel yang kondisinya terdiri dari
bangunan berpetak-petak los dan kios. Untuk kondisi utilitasnya,
permukaan site pasar merupakan tanah yang tidak rata dan agak miring.
Seluruh permukaan site tersebut ditutup dengan perkerasan, sehingga
tidak ditemukan permukaan tanah. Hal ini dikarenakan ruang terbuka
atau lahan yang tidak digunakan sebagai los berfungsi sebagai
penempatan barang-barang mebel pasar ini, apabila terjadi hujan, maka
air langsung dialirkan dari depan site atau sisi selatan ke utara dan
samping site. Hal ini karena bentuk permukaan pasar di tengah lebih
cembung, fungsinya untuk mengalirkan air tersebut. Akan tetapi tidak
ditemukan system saluran air yang jelas.

Gambar 18. Perkerasan Pada Permukaan Site. (kiri)
Gambar 19. Riol Kota yang berada di Luar Site (kanan)
Sumber. Dokumen Pribadi, Survey Lapangan 2011

Berbeda halnya dengan utilitas diluar site yang merupakan jalur
buangan air kota (riool) yang sudah terlihat jelas. Air dapat mengalir
lancar karena kondisi yang baik dan jelas arah alirannya. Dapat
ditemukan pula kondisi hidrant yang
merupakan alat pemadam kebakaran
pertama yang dapat digunakan sebagai
alat pemadam didalam site. Namun
kondisinya sendiri sudah rusak dan
tidak dapat digunakan lagi.
Gambar 20. Hidrant (alat pemadam kebakaran)
di dalam site.
Sumber. DOkumen Pribadi, Survey Lapangan,
2011
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BAB IV
SOLO KRIYA KOMUNAL YANG DIRENCANAKAN
A. Sekenario Perencanaan.
“Solo Kriya Komunal” bermakna sebuah ruang/wilayah sebagai wadah
tempat manusia melakukan aktivitas secara bersama, yaitu berupa proses
ketrampilan tangan untuk menghasilkan benda bernilai seni dan estetis, di kota
Solo. Sedangkan “Solo Kriya Komunal, didalam konteks pengembangan kawasan
Gilingan menuju sentra industri mebel dan kampung wisata industri mebel”
adalah sebuah ruang/wilayah di Surakarta sebagai wadah manusia untuk berproses
dan berketrampilan tangan untuk menghasilkan benda bernilai estetis tinggi yang
berupa perabot atau furnitur dari kayu, dalam kaitannya mengembangkan kawasan
Gilingan menuju pusat industri pengolahannya dan sebagai tempat yang memiliki
kekhasan lingkungan kampung dan kerajinan masyarakat setempat yang mana
proses tersebut sebagai atraksi wisata tanpa mengabaikan kehidupan dan aktivitas
masyarakatnya.
Misi yang diangkat dari Solo Kriya Komunal adalah menangkap potensi
yang ada yaitu berupa fenomena global yang mana sekarang industri kreatif
menjadi barometer dunia pengolahan atau industri itu sendiri dan potensi yang
dimiliki baik umum (indonesia) maupun khusus (kota Solo) dan kawasan Gilingan
berupa kegiatan serta aktifitas manusia berproses dan berketrampilan dalam hal
pengolahan bahan kayu atau biasa disebut mebelair, dengan menfasilitasi potensi
serta kegiatan yang sudah ada tersebut guna mengembangkan kawasan menjadi
sentra industri mebel dan menjadi kawasan wisata kampung industri mebel.
Kerajinan merupakan salah satu bagian dalam berkembangnya industri
kreatif sekarang ini. Berdasarkan data yang ada, kota Surakarta memiliki 3
keunggulan dalam bidang industri kreatif, yaitu kerajinan itu sendiri, seni
pertunjukan dan dunia fesyen. Sementara itu kota Solo memiliki keanekaragaman
dalam hal kerajinan, seperti halnya dunia permebelan yang menjadi salah satu
poin penting dalam perencanaan Solo Kriya Komunal ini. Teradapat 3 tempat
yang menjadi tempat para pengrajin mebel untuk berkarya dan memperjualbelikan
to user
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Mebel Gilingan. Berdasarkan data yang diperoleh, perkembangan pesat terjadi di
pasar ini, berdasarkan sejarahnya kawasan ini memiliki peningkatan yang
signifikan. Oleh karena itu mengapa Solo Kriya Komunal ini mengambil lokasi
site di pasar Mebel Gilingan.

B. Fungsi & Tujuan.
Fungsi yang ingin diwujudkan dalam Solo Kriya Komunal ini tidak
terlepas dari fungsi awalnya yang merupakan kawasan pasar. Sebagaimana pasar
pada mulanya sebagai tempat, lingkungan dan bangunan sebagai pusat kegiatan
jual-beli, penyaluran, perputaran dan pertemuan antara persediaan dan penawaran
barang atau jasa. Bentuk jual-beli itu adalah langsung antara penjual dan pembeli
di tempat yang tersedia. Ada kebebasan dalam memilih dan menawar barang
dagangan pada pembeli (kebebasan menawar tersebut tidak terdapat dipusat
perdagangan modern saat ini).1
Dalam pengembangan fungsi tersebut bertujuan untuk mencapai misi dari
Solo Kriya Komunal sendiri, yaitu pada awalnya kawasan berfungsi sebagai pasar
mebel. Tanpa menghilangkan fungsi utamanya dan mengembangkannya menjadi
sentra industri mebel, dimana didalam kawasan tersebut nantinya terjadi aktivitas
dan kegiatan yang berhubungan dengan proses produksi mebelair yang proses dan
atraksinya tersebut menjadi ciri khas kawasan sebagai kawasan kampung industri,
yang mengarah ke kawasan wisata kampung industri. Dalam hal ini apabila
terdapat pengunjung yang memiliki keingin-tahuan tentang dunia mebel ini dapat
mempelajari bagaimana proses pengerjaannya. Kegiatan workshop dapat
diaplikasikan didalamnya, guna memfasilitasi para pengunjung yang ingin sekedar
melihat, mencari tahu dan menjadikan objek studi atau penelitian di dunia
pendidikan.
Dengan adanya penataan kawasan yang sesuai dan menambah fasilitas
serta sarpras yang dibutuhkan agar fungsinya tercapai maka akan meningkatkan
mutu dan kwalitas baik dalam prosesnya sehingga dapat menghasilkan produk
berupa barang mebelair lebih baik lagi.

1
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Soewandi, “Pusat Perdagangan Wilayah Distrik”, hal. IV-3
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Sehingga dibutuhkan adanya sebuah wadah yang berupa pasar tersebut
dalam bentuk konsep baru berupa kawasan Solo Kriya Komunal, di dalam
konteks pengembangan kawasan Gilingan menuju sentra industri mebel dan
kampung

wisata

industri

mebel,

dengan

cara

penataan

kawasan

dan

mengoptimalkan daya tampung pasar dengan penambahan fasilitas serta sarana
prasarana, agar kegiatan berupa proses produksi dan aktivitas masyarakat dalam
kaitannya dengan mebelair dapat berjalan dengan lancar, sehingga dapat
menghasilkan produk berupa mebelair yang memiliki mutu dan kwalitas yang
baik, dan dengan penampilan kawasan yang lebih tertata sebagai daya tarik
konsumen maupun masyarakat sebagai pengunjung.

C. Aspek Pewadahan.
1. Program Aktivitas.
Kegiatan dan aktivitas utama yang terjadi di dalam pasar mebel
tersebut adalah proses pengerjaan mebelair berupa produk kursi, meja dan
almari yang merupakan produk utamanya. Produk tersebut datang ke tempat
ini dalam bentuk setengah jadi, dan proses finishing merupakan kegiatan
utama ditempat ini. Akan tetapi proses kegiatan tersebut tidak akan
berlangsung jika tidak didukung oleh kegiatan-kegiatan lainnya. Untuk
menentukan program ruang, diperlukan identifikasi pelaku kegiatan, analisis
pola kegiatan, analisis pengelompokan kegiatan dan kebutuhan ruang.
Kegiatan yang diwadahi dalam Solo Kriya Komunal ini antara lain :
a. Tinjauan Pelaku Kegiatan.
1) Pengusaha Mebel.
Adalah pemilik usaha dari kegiatan produksi yang terjadi di dalam
pasar. Pengusaha merupakan pemilik kios atau los yang kemudian
membeli mebel setengah jadi dari luar kota (pemasok) kemudian
untuk diselesaikan melalui proses finising oleh para pengrajin dan
buruh di pasar menjadi barang jadi dan siap pakai.

commit to user
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2) Pengrajin dan Buruh.
Merupakan pekerja yang menyelesaikan dan mendapat tugas berupa
proses finishing barang setengah jadi menjadi barang jadi dan siap
pakai.
3) Pengelola.
Merupakan pengelola dari seluruh kegiatan yang direncanakan, baik
Solo Kriya Komunal maupun kegiatan wisata.
Struktur pengelola.
· Kepala
· Wakil, Divisi Wisata (Pengembangan) dan Ketua Paguyuban
· Staff keuangan
· Staff personalia
· Staff pemasaran & promosi
· Staff operasional
· Sekretaris
· Pembantu masing masing bidang.
4) Pembeli dan pengunjung.
Merupakan user yang memiliki kegiatan berupa konsumen atau
pembeli, dan juga bisa berupa pengunjung biasa yang hanya sekedar
melihat-lihat, atau terjun langsung ke lapangan dalam proses kegiatan
produksi barang.

D. Tuntutan Desain
Dari hasil pengamatan terhadap ruang-ruang yang terdapat dalam kawasan
Gilingan serta sekitarnya, dapat ditemukan faktor-faktor pembentuk ruang
berkumpul bagi para pengunjung maupun user yang ada dalam kawasan ini.
Pengamatan ini bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan pembentukan ruang
dalam Solo Kriya Komunal yang nantinya dapat mendukung kegiatan
didalamnya.
Dalam penerapan konsepnya, didalam konteks pengembangan kawasan
gilingan menuju sentra industri mebel dan kampung wisata industri mebel, unutk
to user
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Ruang Komunal, dan Penataan Kawasan Gilingan itu sendiri sebagai
parameternya.

1. Site Pasar Mebel
Site pasar mebel merupakan potensi yang sudah ada di kawasan
Gilingan. Permasalahan yang ditemukan nantinya diharapkan bisa diselesaikan
dan dapat ditemukan solusi desainnya. Pasar mebel ini memiliki kegiatan atau
aktivitas yang sudah ada, dengan pelaku kegiatan atau user yang sudah terjadi
keberlangsungannya hingga sekarang, dan menghasilkan sebuah produk
utamanya berupa mebelair.
Berdasarkan aspek pewadahan yang sudah disampaikan sebelumnya,
maka data-data tersebut nantinya dapat digunakan sebagai landasan dalam
menentukan konsep desain Solo Kriya Komunal khusunya site pasar mebel ini,
berupa :
· Konsep site
· Konsep peruangan
· Konsep sirkulasi
· Konsep tata massa
· Konsep orientasi bangunan
· Konsep performance bangunan
· Konsep struktur dan utilitas

2. Penataan Kawasan.
Penataan kawasan merupakan konsep pendukung dari Solo Kriya
Komunal, dengan menata kawasan disekitar site pasar mebel yang merupakan
pusatnya, penataan kawasan ini

menjadi alur atau sebagai pintu penanda

kawasannya.
Sebagai contohnya adalah letak dari kawasan ini yang sangat strategis
tetapi tersembunyi, maksudnya adalah letaknya yang berada di sepanjang jalan
Ahmad

Yani

yang

berada

di

sebelah

barat

perempatan

panggung

menjadikannya sebagai kawasan yang menjajikan, selain jalan ini sebagai
commit to
akses utama menuju terminal tirtonadi
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menuju stasiun balapan, perempatan
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panggung merupakan perempatan besar yang berada di kota Solo, sehingga
sangat strategis apabila kawasan ini memiliki sebuah potensi untuk
dikembangkan. Tersembunyi karena jalan ini sejajar dengan rel kereta api,
akan tetapi tidak bersilangan, melainkan memiliki tikungan, yang mana di
ujung tikungan dikedua sudut kawasan ini terdapat site yang bagus apabila
dijadikan sebagai pintu masuk akses utama kawasan Solo Kriya Komunal ini.
hal ini merupakan potensi-potensi yang terdapat di kawasan Gilingan ini.
Dengan potensi yang seperti diutarakan sebelumnya, diharapkan kawasan
Gilingan dan pasar mebelnya ini memiliki penataan yang lebih baik lagi,
sehingga kawasan ini menjadi dikenal akan hasil kerajinanya berupa produk
mebelair. Berikut merupakan konsep penataan kawasannya :

a. Konsep Citra Kota.
· Memiliki Legibility (kejelasan). Sebuah kejelasan emosional suatu
kota dirasakan secara jelas oleh warga kota. Jelasnya sebuah image
yang bersih memungkinkan seseorang melakukan mobilitas di dalam
kota secara mudah dan cepat. Artinya suatu kota atau bagian kota atau
kawasan bisa dikenali dengan cepat dan jelas mengenai distriknya,
landmarknya, atau jalur jalannya dan bisa langsung dilihat pola
keseluruhannya.
· Memiliki Identitas. Identitas artinya image orang akan menuntut suatu
pengenalan atas suatu obyek dimana didalamnya harus tersirat
perbedaan obyek tersebut dengan obyek lainnya sehingga orang
dengan

mudah

bisa

mengenalinya.

Susunan

artinya

adanya

kemudahan pemahaman pola suatu blok-blok yang menyatu antar
bangunan dan ruangan terbukanya.
· Memiliki Imageability. Artinya kualitas secara fisik suatu obyek yang
memberikan peluang yang besar untuk timbulnya image yang kuat
yang diterima orang. Sehingga image ditekankan pada kualitas fisik
suatu kawasan atau lingkungan yang menghubungkan atribut identitas
dengan strukturnya, dan suatu image dibentuk oleh elemen-elemen
commit to user
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Konsep citra kota di kawasan Gilingan ini untuk membentuk dan
memberikan gambaran lebih jelas lagi terhadap potensi yang dimilikinya
berupa kawasan yang kaya akan kerajinan mebelnya, serta secara umum
mengangkat gambaran jelas tentang kawasan Gilingan ini yang letaknya
merupakan bagian dari kota Solo yang kental akan budayanya, misalnya
dengan memanfaatkan kearifan lokal seperti halnya sumber daya dan
potensi yang sudah ada untuk ditingkatkan sebagai pengaplikasiannya.
Dengan demikian akan terwujud Solo Kriya Komunal didalam
konteks pengembangan kawasan Gilingan menuju sentra industri mebel
dan kawasan wisata industri mebel yang berdasar pada potensi yang
dimiliki kawasan, serta kontekstualitasnya berada di wilayah kota
Surakarta yang kental dan kaya akan budaya serta kearifan lokalnya.

b. Pathways (jalur).
Dalam konsep pathways dalam kawasan Gilingan ini berupa jalur
pedestrian yang berada di kedua sisi bahu jalan. Karena berfungsi sebagai
pembatas antara pejalan kaki dan kendaraan bermotor. Eksisiting pada
kawasan adalah tidak ditemukannya pedestrian yang jelas, sehingga
menimbulkan image yang kurang jelas pada kawasan ini.
Sebagai contohnya adalah jalur masuk kearah kampung laweyan
dari jalan Slamet Riyadi, disepanjang jalan masuk sampai pintu gerbang
jalur berupa pedestrian terdapat jelas, sehingga gambaran kawasan
kampung laweyan dapat dirasakan. Dengan preseden demikian maka
kawasan Gilingan dengan potensi yang ad berupa jalur panjang dengan
persimpangan berupa sudut yang memiliki tikungan akan sangat baik
apabila ditata dan ditambah dengan path yang jelas berupa pedestrian
disepanjang jalan.
Selain berfungsi sebagai jalur penanda dan pedestrian, path
berfungsi juga sebagai akses para pengirim barang atau buruh angkut, hal
yang didapat dilapangan adalah para pekerja itu sering mengangkut
mebel dengan berjalan kaki
daritotempat
commit
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digunakan adalah bahu jalan, akan sangat membahayakan sehingga perlu
adanya akses yang jelas untuk memfasilitasinya. Dan fungsi lain adalah
sebagai penghubung pembatas ( konsep edges yang merupakan pintu
gerbang kawasan / 2 corner invitation ) yang berada di ujung jalur
kawasan ini.
c. Edges (pembatas).

Kawasan Gilingan ini memiliki letak yang memiliki potensi yang
bagus dalam hal penataan kawasannya, seperti halnya letaknya yang
tidak jauh dari perempatan Panggung sebagai persimpangan besar di kota
Solo. Akan tetapi, tidak ditemukannya pembatas yang jelas di kawasan
ini dengan sekitarnya, maka perlu adanya desain perencanaan dengan
konsep edges sebagai pembatas wilayah Gilingan ini dengan sekitarnya,
sehingga kejelasan dan image bahwa kawasan ini merupakan kawasan
industri serta wisata ruang komunal lebih jelas lagi.
Dalam desain konsep nantinya dimunculkan adanya sebuah
pembatas yang jelas pada kawasan ini, konsep 2 corner invitation adalah
konsep desain yang ideal ditempat ini. Konsep ini memiliki pengertian
sebagai pintu gerbang selamat datang, selain sebagai penanda keluar
masuk, pintu ini juga sebagai pemutus jalur path atau pedestrian yang
merupakan konsep penyambung didalam kawasan Gilingan ini. Konsep
gerbang masuk ini berada pada kedua ujung jalan Ahmad Yani di
kawasan Gilingan yang berada pada pojokan pertigaan persimpangan,
sehingga dengan letaknya tersebut, maka pengunjung yang melewati
persimpangan tersebut akan mudah untuk menandakan bahwa dengan
gerbang tersebut maka akan memasuki wilayah Gilingan.

d. District (kawasan).
Eksisting yang merupakan kawasan Gilingan ini merupakan
kawasan pengusaha pengrajin mebel kayu yang aktifitas utamanya
berada dipasar mebel, akan tetapi berdasar perkembangan kehidupan
commit to user
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dalam melakukan usahanya, sehingga memilih untuk menyewa atau
bahkan membeli rumah yang berada disekitar pasar mebel tersebut.
Dengan demikian persebaran yang tumbuh inilah yang digunakan
sebagai konsep district pada kawasan Gilingan ini. Pengusaha yang
sudah memiliki modal lebih berkat usaha awalnya akan memilih
membuka usaha dengan mengembangkannya diwilayah sendiri, dalam
artian keluar dari wilayah pasar dan berada disekitar wilayahnya.
Dengan penataan persebaran dan konsep bangunan yang
memiliki performance serupa dan homogen atau kontekstual menjadikan
persebaran tersebut menjadi sebuah district bagi kawasan Gilingan ini.
Nantinya aktifitas berupa proses mengolah kerajinan akan menjadi
atraksi terendiri bagi kawasan karena memiliki kesamaan dalam sebuah
kawasan melakukan hal yang sama, nantinya konsep ini yang menjadi
atraksi wisata.

e. Nodes (simpul).
Simpul yang dimaksud adalah sebagai pusat dan sentral dari
seluruh kawasan Gilingan ini, yang menjadi simpul dari kawasan ini
adalah site dari pasar mebel tersebut, karena merupakan pusat kegiatan
dan aktifitas yang terjadi di kawasan ini. Tujuan dari para pengunjung
yaitu pembeli atau warga yang sekedar melihat-lihat serta para
pengusaha dan pengrajin itu sendiri menghabiskan paling banyak waktu
dan aktifitasnya disimpul ini, yaitu site pasar mebel itu sendiri.
Simpul ini berada di tengah kawasan yang dikelilingi jalan
lingkungan dan dihubungkan dengan dua buah path yang mengarah pada
kedua ujung pintu gerbang masuk menuju kawasan Gilingan ini. Simpul
ini berfungsi sebagai klimaks kawasan dan merupkan inti dari
keseluruhan kawasan.

f. Landmark (penanda).
Dalam kawasan Gilingan ini terdapat konsep 2 corner invitation,
yaitu berfungsi sebagai commit
edges atau
pembatas antara wilayah kawasan
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Gilingan ini dengan kawasan sekitarnya, berupa dua buah site kecil yang
berada di dua buah sudut yang ada di persimpangan pertigaan ujung
jalan Ahmad Yani yang ada di kawasan Gilingan ini. Didalam kedua site
tersebut terdapat landmark yang berfungsi sebagai pintu gerbang
penanda serta sebagai ciri khas gambaran kawasan Gilingan ini sebagai
sentra industri kerajinan. Penanda tersebut berupa sclupture yang
menandakan sebagai pintu masuk kawasan. Sehingga dari bentuk
sclupture

yang memiliki keunikan dan ciri khas kawasan ini akan

menjadi sebuah landmark kawasan itu sendiri.
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BAB V
ANALISIS PENDEKATAN KONSEP PERENCANAAN DAN
PERANCANGAN

A. Analisa Peruangan.
Analisa peruangan merupakan analisa perencanaan dan perancangan
bangunan dengan cara mengelompokkan pelaku berdasarkan jenis dan pola
kegiatannya, kebutuhan ruang tiap pelaku, persyaratan tiap ruang, serta besaran
ruang yang dibutuhkan tiap pelaku. Setelah diperolah data yang dibutuhkan seperti
yang telah diutarakan pada bab sebelumnya, maka analisi peruangan selanjutnya
adalah menentukan kebutuhan ruang serta besarannya guna mendapatkan gubahan
masa dan bentuk bangunan merupakan target utama dalam perancangan
bangunan Solo Kriya Komunal. Oleh karenanya analisa peruangan yang akan
dilakukan harus mengikuti bentuk dari bangunan

itu sendiri. Sehingga

beberapa analisa ruangan merupakan sebuah ide awal yang diselaraskan
dengan bentuk bangunan dan besaran ruangan yang diperoleh merupakan
besaran minimal.
Analisa peruangan yang hendak diselaraskan dengan bentuk bangunan
adalah jenis dan pola kegiatan, kebutuhan ruang, pengelompokan ruang,
persyaratan ruang, serta besaran ruang.
1. Analisa Kegiatan.
a. Tinjauan Pola Kegiatan
Dalam Solo Kriya Komunal yang direncanakan ini memiliki sedikit
perbedaan dalam system penjualan barang. Hal ini disebabkan karena
penerapan sebagai sentra industry yang mana barang dikumpulkan
berdasarkan jenis nya atau bisa juga ditempatkan dalam showroom dan
kemudian terdapat kegiatan dimana pengunjung ingin melihat-lihat
maupun ikut turun tangan dilapangan atau workshop.

commit to user
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1) Pengusaha mebel.

Skema 3. Pola Kegiatan Pengusaha

2) Pengrajin dan Buruh.

Skema 4. Pola Kegiatan Pengrajin dan Buruh

3) Pengelola.

Skema 5. Pola Kegiatan Pengelola

commit to user
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4) Pembeli dan Pengunjung.

Skema 6. Pola Kegiatan Pembeli dan Pengunjung

b. Analisa Jenis Kegiatan
Dari tinjauan pemakai yang diutarakan sebelumnya maka dapat
dikelompokkan jenis kegiatan yang berlangsung dalam Solo Kriya
Komunal, yaitu sebagai berikut :

1) Kelompok kegiatan penerimaan.
JENIS KEGIATAN
Datang

PELAKU KEGIATAN

KEBUTUHAN RUANG

Pengusaha, pengrajin dan
buruh,
pengelola,
dan
pembeli
maupun
pengunjung.

Hall
penerima,
ruang
informasi, ruang tamu.

Tabel 9. Jenis Kelompok Kegiatan Penerimaan

2) Kelompok Kegiatan Produksi.
JENIS KEGIATAN

PELAKU KEGIATAN

KEBUTUHAN RUANG

Pengrajin dan buruh.

Gudang barang setengah
jadi.

Proses pengecekan

Pengrajin.

Ruang pengecekan.

Proses penyetelan.

Pengrajin.

Ruang penyetelan.

Proses
pemasangan
hardware dan aksesoris.

Pengrajin.

Ruang perakitan.

Proses pengamplasan.

Pengrajin
buruh.
commit todan
user

Ruang finishing.

Dropping
barang.

dan

loading
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atau Pengrajin dan buruh.

Proses
politer
pengecatan.
Proses
(packaging).

pemaketan

Buruh.

Ruang finishing.

Gudang barang jadi.

Tabel 10. Jenis Kelompok Kegiatan Produksi

3) Kelompok Kegiatan Pengelola.
JENIS KEGIATAN
Kegiatan direksi.

PELAKU KEGIATAN
Pengelola (direksi).

KEBUTUHAN RUANG
Ruang Kepala,
Ruang Wakil pimpinan.
Ruang
Divisi
pengembangan wisata.
Ruang ketua perkumpulan
paguyuban.

Kegiatan
Administriasi
(keuangan, personalia, tata
usaha, divisi wisata)

Pengelola.

Ruang administrasi.

Kegiatan Operasional.

Pengelola.

Ruang staff operasional.

Kegiatan penerimaan tamu.

Pengelola tamu.

Ruang tamu dan penerima.

Rapat koordinasi

Pengelola

Ruang serba guna.

Metabolisme

Pengelola

Lavatory

Ishoma

Pengelola

Masjid,
tempat makan,
ruang komunal.

Tabel 11. Jenis Kelompok Kegiatan Pengelola

4) Kelompok Kegiatan Jual Beli.
JENIS KEGIATAN

PELAKU KEGIATAN

KEBUTUHAN RUANG

Distribusi

Pemasok
(distributor),
pengirim barang.

Gudang,
dropping
loading zone.

Tranksaksi jual beli

Distributor,
pembeli.

Kasir, ruang penjualan.

Showroom

pengusaha,

commit to user
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los.
Penyimpanan
packaging

dan

Buruh

Gudang, showroom.

Tabel 12. Jenis Kelompok Kegiatan Jual Beli

5) Kelompok Kegiatan Pengunjung.
JENIS KEGIATAN

PELAKU KEGIATAN

KEBUTUHAN RUANG

Kegiatan
jalan-jalan,
melihat-lihat, rekreasi.

Pengunjung

Pedestrian, plaza, taman,
ruang komunal, showroom.

Workshop

Pengunjung

Ruang workshop

Kegiatan makan minum.

Pengunjung

Tempat
makan,
ruang komunal.

taman,

Tabel 13. Jenis Kelompok Kegiatan Pengunjung

6) Kelompok Kegiatan Penunjang.
JENIS KEGIATAN

PELAKU KEGIATAN

KEBUTUHAN RUANG

Kegiatan parkir

Petugas parkir

Area parkir

Kegiatan keamanan

Petugas keamanan

Pos jaga

Kegiatan service

Perugas service

Ruang service

Pengelola,
pengusaha,
buruh dan distributor

Dropping area

Kegiatan penyimpanan

Pengelola,
pengusaha

Gudang, showroom

Kegiatan ibadah

Semua user

Masjid (eksisting)

Metabolisme

Semua user

Lavatory

Makan, istirahat

Semua user

Tempat
makan,
komunal, taman.

Kegiatan dropping
loading barang

dan

buruh,

ruang

Tabel 14. Jenis Kelompok Kegiatan Penunjang
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c. Analisa Karakteristik Ruang
Dalam tinjauan teori pada bab sebelumnya sudah diterangkan
bahwasannya ruang publik bisa berfungsi optimal untuk kegiatan publik
bagi komunitasnya dengan ciri-ciri antara lain : merupakan lokasi yang
strategis (sibuk), mempunyai akses yang bagus secara visual dan fisik, ruang
yang merupakan bagian dari suatu jalan (jalur sirkulasi) mempunyai tempat
untuk duduk – duduk antara lain berupa anak – anak tangga, dinding atau
pagar rendah, kursi dan bangku taman, ruang yang memungkinkan
penggunanya dalam melakukan aktifitas komunikasi bisa berpindah –
pindah tempat / posisi sesuai dengan karakter dan suasana yang diinginkan.
Dengan demikian konsep penentuan karakteristik ruang adalah
menyesuaikan dengan konsep diatas dengan menekankan persyaratan antara
lain : comfort, relaxation, passive angagement, active angagement,
discovery.
a) Comfort.
Lama tinggal seseorang berada di ruang publik dapat dijadikan
tolok ukur comfortable tidaknya suatu ruang publik. Dalam hal ini
kenyamanan ruang publik antara lain dipengaruhi oleh : environmental
comfort yang berupa perlindungan dari pengaruh alam seperti sinar
matahari, angin; physical comfort yang berupa ketersediannya fasilitas
penunjang yang cukup seperti tempat duduk; social and psychological
comfort
b) Relaxation
Merupakan aktifitas yang erat hubungannya dengan psychological
comfort. Suasana rileks mudah dicapai jika badan dan pikiran dalam
kondisi sehat dan senang. Kondisi ini dapat dibentuk dengan
menghadirkan unsur-unsur alam seperti tanaman / pohon, air dengan
lokasi yang terpisah atau terhindar dari kebisingan dan hiruk pikuk
kendaraan di sekelilingnya.,
c) Passive engagement
Aktifitas ini sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya.
Kegiatan pasif dapat dilakukan
commit todengan
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sambil melihat aktifitas yang terjadi di sekelilingnya atau melihat
pemandangan yang berupa taman, air mancur, patung atau karya seni
lainnya.
d) Active engagement
Suatu ruang publik dikatakan berhasil jika dapat mewadahi
aktifitas kontak / interaksi antar anggota masyarakat (teman, famili atau
orang asing) dengan baik.
e) Discovery
Merupakan suatu proses mengelola ruang publik agar di
dalamnya terjadi suatu aktifitas yang tidak monoton. Aktifitas dapat
berupa acara yang diselenggarakan secara terjadwal (rutin) maupun tidak
terjadwal diantaranya berupa konser, pameran seni, pertunjukan teater,
festival, pasar rakyat (bazaar), promosi dagang.

2. Analisis Besaran Ruang
a. Tinjauan Besaran Ruang
Tujuan dari tinjauan ini adalah untuk mendapatkan kebutuhan
masing-masing besaran ruang yang dibutuhkan beserta jumlah luas
keseluruhan total kebutuhannya sehingga dapat digunakan untuk
menentukan perkiraan besaran site yang dibutuhkan untuk mewujudkan
ruang atau wadah Solo Kriya Komunal.
-

Dasar pertimbangan adalah :

1) Hasil analisa bentuk ruang yang sebelumnya dilakukan dalam eksisting
site.
2) Standart furniture
3) Kapasitas ruang berdasarkan survey dan study banding
4) Pengelompokan ruang kegiatan
5) Flow dan kebutuhan ruang gerak.
-

Dasar perhitungan :

1) Perhitungan standart berdasarkan :
a) Ernst Neufert, Data Arsitek (DA)
b) De Chiara, Time-Saver
Standart
commit
to userfor Building Types (TS)
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c) Sleepers, Building Planning and Design Standarts (BP)
d) AJ Metric Handbook (AJ)
2) Studi Ruang (Flow):
a) 5-10%

: standart minimum

b) 20%

: kebutuhan keleluasaan parker

c) 30%

: tuntutan kenyamanan fisik

d) 40%

: tuntutan kenyamanan psikologis

e) 50%

: tuntutan spesifik kegiatan

f) 70-100%

: keterkaitan dengan banyak kegiatan

3) Perhitungan asumsi, berdasarkan literature dan studi banding.

b. Kebutuhan Ruang
Data yang disajikan merupakan analisi nofisik berupa aspek pewadahan
yang dapat ditemui serta yang ada di site pasar Gilingan sekarang ini.
Berdasarkan pertimbangan program aktifitas, kebutuhan ruang, komposisi
ruang serta user yang sudah dijabarkan akan dijadikan sebagai acuan dalam
menganalisi konsep perencanaan dan perancangan Solo Kriya Komunal agar
kebutuhan ruang dapat terpenuhi sehingga konteks pengembangan dapat
dicapai.

a. Kebutuhan Ruang Kelompok Kegiatan Penerimaan.
· Hall penerima
· Ruang informasi
· Ruang tamu.
b. Kebutuhan Ruang Kelompok Kegiatan Produksi
· Gudang barang setengah jadi.
· Ruang pengecekan.
· Ruang penyetelan.
· Ruang perakitan.
· Ruang finishing.
· Gudang barang jadi.
· Dropping dan loadingcommit
area. to user
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c. Kebutuhan Ruang Kelompok Kegiatan Pengelola.
· Ruang Kepala
· Ruang Wakil pimpinan.
· Ruang Divisi pengembangan.
· Ruang ketua perkumpulan paguyuban.
· Ruang administrasi.
· Ruang staff operasional.
· Ruang tamu dan penerima.
· Ruang serba guna.
· Lavatory.
d. Kebutuhan Ruang Kelompok Kegiatan Jual Beli
· Gudang.
· Loading Unloading zone.
· Ruang penjualan, Kasir.
· Ruang showroom
e. Kebutuhan Ruang Kelompok Kegiatan Pengunjung
· Ruang workshop
· Showroom.
· Tempat makan.
· Pedestrian.
· Plaza.
· Taman, Ruang komunal.
f. Kebutuhan Ruang Kelompok Kegiatan Penunjang.
· Area parkir
· Pos jaga
· Gudang
· Masjid (eksisting)
· Lavatory
· Tempat makan
· Ruang komunal, taman.
commit to user
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c. Besaran Ruang.
Waktu kegiatan dalam pasar adalah terjadi pada pukul 10.00-16.00
WIB. Akan tetapi waktu efektif yang terjadi adalah pada waktu pagi dan sore
hari. Waktu siang hari dimanfaatkan untuk istirahat dan makan (ishoma). Pada
pagi dan sore hari lebih banyak aktifitas karena kegiatan pengiriman berupa
distribusi barang dan proses pengerjaan barang mebel berupa finishing terjadi
pada waktu-waktu tersebut.
Tercatat ± 500 orang pernah bekerja di pasar ini, akan tetapi sistem
kerja dan pengadaan barang yang tergantung dari jumlah pesanan sehingga
tidak banyak pengrajin yang bekerja sebagai pekerja tetap, sebagian besar
merupakan pekerja kontrak atau borongan. Apabila banyak pesanan maka
banyak pula tenaga kerja yang dibutuhkan. Setiap harinya rata-rata yang
beraktifitas dalam pasar kurang lebih 100 orang, dengan asumsi jumlah
pengelola, pengusaha plus pengrajin dan buruh 75 orang, sedangkan sisanya
adalah merupakan distributor (pengirim barang), pedagang makanan, pembeli
dan pengunjung (masyarakat sekitar).

a. Kelompok Kegiatan Penerima
Kebutuhan Ruang
Hall penerima.
Ruang Tamu dan
Duduk.
Ruang Informasi.

Analisa Besaran Ruang

Luas Minimal

Resepsionis
Kapasitas 2 orang.
1 orang 2,75 m2/org .
1 meja + 3 kursi = 4 m2
Lobby
Kapasitas 10 orang @ 1,6 m2 = 16 m2
L total 4 + 16 = 20 + flow 10% = 22 m2

22 m2

Tabel 15. Besaran Ruang Kelompok Penerima

b. Kelompok Kegiatan Produksi
Kebutuhan Ruang
Gudang barang
setengah jadi.

Ruang finishing

Analisa Besaran Ruang
Asumsi sekali proses finishing
20 lemari @ 0,96 m2 = 9,6m2
20 kursi @ 0,32 m2 = 3,2 m2
20 meja @ 1,44 m2 = 14,4m2
Flow 60 % x 27,2 = 16,32 m2
Luas minimal 27,2 + 16,32 = 43,52 m2
Tahapan finishing meliputi pengecekan,
penyetelan,
commitperakitan
to user hardware dan
assesoris, pelapisan pelitur atau cat dan

Luas Minimal

45 m2
270 m2
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Gudang barang jadi

packing.
Standart (EN) = 18 x 15 = 270 m2
Kapasitas asumsi sekali proses finishing
20 lemari @ 0,96 m2 = 9,6m2
20 kursi @ 0,32 m2 = 3,2 m2
20 meja @ 1,44 m2 = 14,4m2
Flow 60 % x 27,2 = 16,32 m2
Luas minimal 27,2 + 16,32 = 43,52 m2

45 m2

Tabel 16. Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Produksi

c. Kelompok Kegiatan Pengelola
Kebutuhan Ruang
Ruang Kepala

Ruang Wakil
pimpinan.
Ruang Divisi
pengembangan

Ruang ketua
perkumpulan
paguyuban
Ruang administrasi

Ruang staff
operasional

Ruang serba guna

Lavatory

Analisa Besaran Ruang

Luas Minimal

2

Standart (EN) = 15 m /org,
Kapasitas 1 org,
Luas = 15 m2
Standart (EN) = 15 m2/org,
Kapasitas 1 org,
Luas = 15 m2
Pelaku 1 kepala Divisi pengembangan dan 2
staff
Standart : ruang kantor privat = 100 sf = 9,29
m2/ unit (TS)
R. Kerja bersama = 4,74 m2/ unit (TS)
Luas Ruang = (1 x 9,29) + (2 x 4,74) = 18,77
m2
Standart (EN) = 15 m2/org,
Kapasitas 1 org,
Luas = 15 m2
Pelaku 1 kepala dan 2 staff
Standart : ruang kantor privat = 100 sf = 9,29
m2/ unit (TS)
R. Kerja bersama = 4,74 m2/ unit (TS)
Luas Ruang = (1 x 9,29) + (2 x 4,74) = 18,77
m2
Merupakan ruang untuk kepala dan staff
kegiatan operasional
Pelaku 1 kepala urusan administrasi dan 3
staff
Standart : ruang kantor privat = 100 sf = 9,29
m2/ unit (TS)
R. Kerja bersama = 4,74 m2/ unit (TS)
Luas Ruang = (1 x 9,29) + (3 x 4,74) = 23,51
m2
Kapasitas 75 orang, standart 0,56 m2/org.
Flow 50%
L= 75 x 0,56 + 50% (75x0,56) = 63 m2
Fasilitas 1 unit pria : 2 urinoir, 2 wastafel, 2 wc
Fasilitas 1 unit wanita : 2 wc dan 2 wastafel
Standart (DA)
WC wanita = 1,2 m2/org
WC pria = 1,2 m2/org
2
Urinor
= 1,2 mto
/org
commit
user
Wastafel = 1,2 m2/org

15 m2
15 m2

20m2
15 m2

20m2

23,51 m2
63 m2
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Dibagi dalam 2 unit
L. WC wanita = (2 x 1,2) + (2 x 1,2) = 4,8 m2
L. WC pria = (2 x 1,2) + (2 x 1,2) + (2 x 1,2) =
7,2 m2
L. total = 12 m2

12 m2

Tabel 17. Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Pengelola

d. Kelompok Kegiatan Jual Beli
Berdasarkan survey lapangan, los yang berada pada eksisiting site berfungsi
dan digunakan sebagai tempat serbaguna untuk kegiatan jual beli, sebagai contoh
barang yang berupa mebel terutama almari disimpan di dalam los demikian pula tempat
loading barang serta transaksi jual beli. Sehingga los berfungsi juga sebagai ruang
penjualan, kasir (tempat transaksi jual beli), gudang dan showroom.
Kebutuhan Ruang
Produksi

Analisa Besaran Ruang
Jumlah los = 80 unit (berdasar pada eksisting
berupa los darurat dengan masing-masing
luasnya @ 9 m2..
Luas total = 80 x 9 m2 = 720 m2

Luas Minimal

720 m2

Tabel 18. Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Jual beli

e. Kelompok Kegiatan Pengunjung
Kebutuhan Ruang
Ruang Workshop

Pedestrian

Plaza
Taman, Ruang
komunal

Analisa Besaran Ruang
Asumsi kegiatan berupa workshop pembuatan
furniture atau kerajinan dari kayu.
Kapasitas 40 orang yang terdiri dari 10
pengrajin dan 30 peserta.
Asumsi 150 m2
Asumsi 2078 m
(sepanjang jalan Ahmad Yani dan jalan
kampung yang mengitari site)
2078 x 1,5 = 3117 m2
Asumsi 100 m2
Asumsi 100 m2

Luas Minimal
150 m2

3117 m2
100 m2
100 m2

Tabel 19. Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Pengunjung

f.
Kebutuhan Ruang
Area Parkir

Kelompok Kegiatan Penunjang
Analisa Besaran Ruang

Luas Minimal

Asumsi 100/hari
Pengunjung datang dengan menggunakan :
5% mobil = 5 mobil
70% motor = 70 motor
Selebihnya menggunakan selain kendaraan
bermotor
Total jumlah kendaraan pengunjung yang
diwadahi adalah
Mobil
= 5 to
buah
commit
user
Motor 70 buah
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Standart besaran
Mobil = 5 x 2,3 m/buah (DA)
Motor = 2 m2/buah
Luasan parkir pengunjung = ((5 x 2,3) x 5) +
(70 x 2) = 197,5 m2
1 buah pos jaga (security room)
Kapasitas 2 orang, 1 meja & 2 kursi
Luasan asumsi per unit = 6 m2
L. total = 2 x 6 = 12 m2
Asumsi = 9 m2
Lavatory pengguna
Fasilitas 1 unit pria : 4 urinoir, 2 wastafel, 2
wc, 2 kamar mandi
Fasilitas 1 unit wanita : 1 wc, 1 wastafel dan 1
kamar mandi
Standart (DA)
WC wanita = 1,2 m2/org
WC pria = 1,2 m2/org
Urinor = 1,2 m2/org
Wastafel = 1,2 m2/org
Kamar mandi = 1,2 m2/org
Dibagi dalam 2 unit
L. WC wanita = (3 x 1,2) = 3,6 m2
L. WC pria = (4 x 1,2) + (2 x 1,2) + (2 x 1,2) +
(2 x 1,2) = 12 m2
L. 1 unit = 12 + 3,6 = 15,6 m2
L. total = 2 x 15,6 = 31,2 m2
Menyesuaikan

200 m2
12 m2
9 m2

31,2 m2
200 m2

Tabel 20. Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Penunjang

d. Rekapitulasi Kebutuhan Ruang
Kelompok Kegiatan Penerima
Kelompok Kegiatan Produksi
Kelompok Kegiatan Pengelola
Kelompok Kegiatan Jual Beli
Kelompok Kegiatan Pengunjung
Kelompok Kegiatan Penunjang
Jumlah Keseluruhan

22 m2
360 m2
185 m2
720 m2
3467 m2
455 m2
5209 m2

Tabel 21. Tabel Rekapitulasi Kebutuhan Ruang

Jumlah keseluruhan total luas besaran ruang yang dibutuhkan
adalah 5209 m2. Dalam total jumlah besaran ruang tersebut termasuk luas
pedestrian, sehinnga dalam penghitungannya dikurangkan menjadi :
5209 – 3117 = 2092 m2. (Luas Bangunan)
Jadi luasan total keseluruhan kebutuhan ruang adalah 2092 m2. Building
coverage atau BC adalah sebesar 60%, sehingga menjadi :
5700 x 60% = 3420 commit
m2. (Luas
to Site
user dan BC)
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B. Analisa Site (Analisa Mikro).
1. Analisa Penentuan Lokasi.
Lokasi yang terpilih adalah site yang merupakan kawasan yang
memiliki potensi baik kondisi tapak yang letaknya strategis, mudah
pencapaian, sudah terdapat aktifitas didalamnya sehingga fungsi dan sasaran
Solo Kriya Komunal ini tercapai.
Mengapa dari awal sudah ditetapkan bahwa kawasan pasar mebel
Gilingan yang menjadi area site study adalah karena kawasan tersebut
memiliki potensi-potensi yang sudah disebutkan di awal. Sebagai contoh
dan preseden yang nyata di kota solo adalah apabila kita memindahkan
sesuatu aktifitas ke tempat lain, maka resiko sasaran dan fungsi bangunan
tersebut tercapai sangat kecil, misalnya adalah Sentra Industri kecil yang
ada di kota Solo yang letaknya disebelah pondok As-salam. Dilokasi
tersebut terdapat bangunan yang fungsinya sebagai sentra industri kecil,
akan tetapi sasaran, tujuan serta fungsi bangunan tersebut apabila dilihat
tidak memenuhi, karena sangat sepi dan bahkan tidak kita jumpai aktifitas
yang mengarah pada fungsi bangunan tersebut ada. Sebaliknya apabila kita
menempati site atau lokasi yang dalam kawasan tersebut sudah ada potensi
berupa kegiatan atau aktifitasnya, maka sasaran serta tujuan bangunan
tersebut ada akan sangat mudah dan fungsinya berjalan sesuai dengan yang
ada semestiny. Contoh nyata nya adalah berupa kawasan Kampung Batik
Laweyan, Kampung Kauman, serta yang terbaru adalah pasar Triwindu
yang berada di Ngarsopuro. Contoh td merupakan salah satu bukti
bahwasannya apabila didalam site tersebut sudah memiliki potensi baik
yang berupa kegiatan atau aktifitas, maka akan mudah untuk dikembangkan
dan tujuan, sasaran serta fungsi bangunan tersebut akan tercapai.
Demikian merupakan analisa penentuan lokasi mengapa Solo Kriya
Komunal ini berada di kawasan pasar mebel Gilingan.
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2. Letak
Solo Kriya Komunal ini berada di wilayah kawasan Gilingan yang
letaknya sangat strategis tetapi tersembunyi, maksudnya adalah letaknya
yang berada di sepanjang jalan Ahmad Yani yang berada di sebelah barat
perempatan panggung menjadikannya sebagai kawasan yang menjajikan,
selain jalan ini sebagai akses utama menuju terminal Tirtonadi dan menuju
stasiun Balapan, perempatan panggung merupakan perempatan besar yang
berada di kota Solo, sehingga sangat strategis apabila kawasan ini memiliki
sebuah potensi untuk dikembangkan. Tersembunyi karena jalan ini sejajar
dengan rel kereta api, akan tetapi tidak bersilangan, melainkan memiliki
tikungan, yang mana di ujung tikungan dikedua sudut kawasan ini terdapat
site yang bagus apabila dijadikan sebagai pintu masuk akses utama kawasan
Solo Kriya Komunal ini. hal ini merupakan potensi-potensi yang terdapat di
kawasan Gilingan ini.

Gambar 21. Letak Lokasi Site

Site pasar mebel ini terletak di jalan Ahmad Yani yang merupakan
jalan protokol di kota Solo ini. Dapat di akses dari dua sisi jalan, yaitu dari
timur setelah perempatan dan persimpangan panggung kemudian ke arah
terminal tirtonadi, dan sebaliknya dari barat yaitu dari terminal kemudian
menuju ke perempatan panggung.
Hal ini memiliki keunggulan yang menjadikan site ini memiliki
potensi untuk dikembangkan, karena letak strategis dan akses yang mudah
dicapai. Jalan ini merupakan jalan dimana sirkulasi kendaraan yang
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melewati kota solo dengan tujuan kota selanjutnya akan melewati jalan ini,
seperti halnya bus dari Sragen menuju Kartosuro ataupun sebaliknya.

- Luas

Gambar 22. Site

: ± 5700 m2

- Batas :
·

Utara

: Jalan Lingkungan (Permukiman)

·

Barat

: Jalan Lingkungan (Permukiman)

·

Selatan : Jalan Ahmad Yani

·

Timur

: Jalan Lingkungan (Permukiman)

3. Analisa Pengolahan Tapak
a. Analisa Pencapaian
1) Dasar pertimbangan :
- penentuan ME (main entrance) dan SE (side entrance)
- sirkulasi yang mudah, aman dan nyaman serta kejelasannya
sehingga keberadaan akses sirkulasi keluar dan masuk site
tidak menyebabkan kemacetan, yaitu menghindari letak dari
titik-titik kemacetan seperti dekat dengan persimpangan.
- kondisi, arus kendaraan dan potensi jalan yang ada disekitar
site, diantaranya menyesuaikan dengan arah pergerakan lalu
lintas.
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2) Analisa
Jalan lingkungan dengan lebar 3m,
relatif sempit dan susah untuk
berpapasan terutama roda empat dan
permukaan jalan adalah perkerasan
beton.

Jalan lingkungan dengan lebar 6m.
Permukaan jalan adalah perkerasan
beton.

Jalan Ahmad Yani yang merupakan
jalan protokol. Dengan lebar jalan 15m
dengan 2 arah kendaraan yang terdiri
dari 4 lajur dengan bahu jalan di sisi kiri
kanan jalan.

Persimpangan jalan kampung yang
cukup ramai dengan aktifitas bongkar
muat barang yang ada di jalan kampung
dan jalan Walanda Maramis. Banyak
kendaraan pengangkut diparkir dipinggir
jalan.

Persimpangan yang berada di ujung
perempatan jalan A. Yani, jalan
Walanda
Maramis,
dan
jalan
lingkungan.
Biasa
ramai
terjadi
persimpangan kendaraan yang akan
dan dari jalan kampung

Jalan Walanda Maramis yang memiliki
lebar jalan 8 m. Merupakan jalan
perkampungan yang paling lebar.
Dengan permukaan aspal dan sirkulasi
kendaraan yang terjadi adalah dua
arah.

Gambar 23. Gambar Analisis Pencapaian

- Main Entrance berada di jalan Akhmad Yani dengan
pertimbangan karena merupakan jalan terbesar yang ada
disekitar site dan akses termudah menuju site. Maka sangat
dimungkinkan digunakan sebagai ME.
- Side Entrance

merupakan jalan Walanda Maramis yang

merupakan jalan terbesar bagi warga yang memiliki rumah
disekitar site. Sehingga memungkinkan dan yang paling
cocok digunakan sebagai SE karena lebih luas dibanding
jalan lingkungan lainnya.
- Dari kondisi eksisting tersebut, dengan pertimbangan jumlah
arus transportasi yang melalui Jalan Ahmad Yani maka
letak ME akan lebih efektif diletakkan di depan. Sedangkan
jalur

SE

diletakkan

disamping

(bagian

utara)

demi

kenyamanan sirkulasi.

commit to user
V-102

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

3) Hasil analisa

SE berada di jalan Walanda Maramis
untuk memudahkan sirkulasi didalam
site dan tidak terjadi crowded di
dalamnya.

Gambar 24. Gambar Hasil Analisis Pencapaian
ME diletakkan pada Jalan Ahmad
Yani karena lebih potensial dan lebih
mudah dicapai.

b. Analisa Sirkulasi.
Penataan sirkulasi dalam site bertujuan untuk mengatur jalannya
sirkulasi dengan pengolahan gerak kegiatan di area site yang berhubungan
dengan aktifitas sehingga tercipta kondisi sirkulasi yang aman, nyaman dan
tidak saling mengganggu.
1) Dasar pertimbangan :
· Zona-zona aktifitas serta kegiatan eksisting sebelumnya.
· Kemudahan dan kelancaran dalam akses menuju fasilitas yang
tersedia.
· Sistem pencapaian yang menggunakan double entrance.
2) Analisa
a) Macam-macam sirkulasi :
· Pola sirkulasi linear.
Sebagai tambahan, jalan dapat melengkung atau terdiri dari
segmen-segmen, memotong jalan lain atau bercabang membentuk
kisaran (loop). Karakter yang ditampilkan adalah kaku, formal dan
informatif.
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· Pola sirkulasi network
Suaru bentuk jaringan yang terdiri dari beberapa jalan yang
menghubungkan titik-titik tertentu didalam ruang. Karakter yang
ditampilkan berkesan formal acak dan rekreatif.
· Pola sirkulasi organik.
Paling peka terhadap kondisi tapak. Karakter yang ditampilkan
santai, tidak kaku, memberi efek tidak membosankan dan fleksibel.
· Pola sirkulasi grid.
Biasanya digunakan pada lahan yang datar atau sedikit
bergelombang.

Karakter

yang

ditampilkan

menghasilkan

pemandangan yang monoton.

b) Sirkulasi dalam site.
Sirkulasi dalam site sebagian besar merupakan pergerakan dari
produk berupa mebel itu sendiri, hal ini terjadi dari pergerakan proses
pengerjaan yang dilakukan oleh user yang didalmnya. Aktifitas yang
berupa proses finishing barang setengah jadi menjadi merupakan alur
sirkulasi paling besar dalam site. Penataan sirkulasi yang lancar
supaya tidak terjadi kesalahan dalam langkah atau tahap proses
pengerjaan mebel berupa finishing tersebut.
Berikut ini skema pergerakan alur proses finishing :

Skema 7. Alur Proses Finishing

Keterangan :
1. Proses pemasangan hardware
2. Proses penghalusan atau pengamplasan
3. Pengecekan terakhir sebelum proses pelapisan

user
4. Proses finihisingcommit
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5. Proses pemasangan aksesoris dan packing.
: dropping loading barang
: alur barang dan proses antrian
: proses pengerjaan
Sementara itu berdasarkan analisa dan survey dilapangan,
dapat digambarkan analisis keseluruhan alur kegiatan serta hubungan
ruang yang terjadi didalam site adalah sebagai berikut :

Skema 8. Alur Sirkulasi

c. Analisa Penzoningan
1) Dasar Pertimbangan
Penzoningan berdasarkan tiap fasilitas kegiatan yang diwadahi
dalam satu kelompok kegiatan. Dalam fasilitas kegiatan dbagi menurut
funtgsi kegiatan yang direncanakan dalam site tersebut sesuai dengan
analisa-analisa sebelumnya.
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2) Analisa dan hasil

Gambar 25. Zoning

d. Analisa Klimatologis
1) Dasar pertimbangan :
· arah datang sinar matahari
· arah angin

commit
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· pemecahan masalah
akibat
iklim terhadap bangunan
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2) Kondisi Site

Gambar 26.
Gambar Analisa Klimatologis

3) Analisa
Masalah yang berhubungan dengan iklim mempunyai
beberapa alternatif pemecahan masalah dengan pertimbangan
sebagai berikut :
· Bukaan
Biasanya

berhubungan

dengan

dimana

seharusnya

diletakkan bukaan untuk menangkap sinar matahari kedalam
bangunan ataupun bukaan bagi angin sebagai penghawaan
alami.
· Barrier
Barrier atau penghalang dapat berupa sebagai vegetasi
ataupun bangunan dan pagar yang didesain sebaik mungkin
sebagai penghalang sinar matahari ataupun angin yang
merugikan bangunan dan kegiatan di dalamnya.
· Material
Material lebih difungsikan sebagai pemecahan masalah

commit to
usermatahari, dimana ia berperan
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sinar
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sebagai filter sinar dan mengurangi kesilauan (glare) dalam
bangunan.
4) Hasil analisa
· Sinar matahari
- Timur
Karena merupakan sinar yang dibutuhkan, maka pada
sisi timur bangunan perlu diberikan bukaan untuk
menangkap sinar matahari untuk mendukung kegiatan di
dalamnya.
- Barat
Sinar dihindari dengan shading pada bangunan yang
dapat berupa pepohonan atau bentuk-bentuk penutup
dinding yang sedemikian rupa. sedikit bukaan pada
bangunan dan juga penggunaan material yang tidak
menyerap sinar matahari dan mengurangi efek silau.
· Bentuk Bangunan
- Bentuk bangunan dibuat memanjang dan tipis untuk
memaksimalkan area bangunan yang menghadap ke
arah selatan dan utara, sehingga dapat metode cross
ventilation (penghawaan alami) dapat berjalan maksimal
dan mengurangi kedalaman ruang sehingga ruang yang
berada di tengah banguan juga dapat terkena sinar matahari.
· Orientasi Bangunan
- Orientasi bangunan terhadap sinar matahari yang paling
cocok dan menguntungkan adalah memanjang dari
arah barat ke timur, bukaan dimaksimalkan pada bagian
fasade utara dan selatan bangunan sehingga cahaya
tetap dapat dimanfaatkan tanpa menimbulkan dampak
silau dan panas yang berlebihan.
- Sebagian orientasi bangunan terhadap angin dibelokkan
sampai 15° ke arah barat laut untuk menangkap aliran
commit to user
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- yang pada umumnya men galir d ari arah barat laut
sedangkan bagian lain tetap memanj ang ke arah timur
dan barat. Aliran udara masih bisa ditangkap dengan
desain yang baik namun sinar matahari merupakan hal
yang tidak bisa dikondisikan.

e. Analisa View
1) Dasar pertimbangan :
- Orientasi d imaksud kan sebagai pengarah atau penunjuk
terhadap kegiatan yang ada pada bangunan
- View meupakan point of interest yang akan didesain pada
sebuah bangunan
- View bisa didapatkan dari arah dalam maupun luar bangunan
- Letak site dan sirkulasi memegang peranan dalam penentuan
view bangunan
2) Kondisi eksisting :

Gambar 27.
Gambar Analisa View

3) Analisa :
- View from site tidak ada
- View to site terbesar berasal dari jalan Ahmad Yani dari
arah utara

to user maka view to site dari jalan
- Karena posisicommit
site miring,
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Ahmad Yani dari arah selatan lebih besar.
4) Hasil analisa :
- Orientasi utama bangunan diarahkan ke Jalan Ahmad Yani
sebagai jalan utama untuk menarik pengunjung.
- Dari dalam site diberi beberapa view seperti taman dan
sebagainya, selain itu sebagai plasa tempat berkumpul
seperti pada fungsinya yaitu sebagai sarana sosialisasi.
f. Analisa Kebisingan / noise
1) Dasar Pertimbangan :
- Penentuan zona publik dan servis
- Penempatan area outdoor dan area indoor
2) Kondisi eksisting :

Gambar 28.
Gambar Analisa Noise

- Noise terbesar berada pada sebelah selatan site karena berada
pada akses pencapaian utama menuju site yaitu jalan Ahmad
Yani
- Sedangkan pada jalan lingkungan yang lain lebih kecil karena
merupakan akses jaan yang lebih kecil dan intensitas
kendaraan yang melintasi lebih sedikit.

3) Analisa
- Pemberian

vegetasi

ditekankan

pada

usaha

untuk

mereduksi kebisingan dari perempatan, sehingga tidak
mengganggu aktivitas di dalam bangunan.
- Pemberian vegetasi selain sebagai barrier kebisingan juga
commit to user
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- Peletakan ruangan yang menjauhi pusat kebisingan terbesar
4) Hasil analisa
- Penambahan

pohon

perdu

setinggi

1,5

m

sebagai

penambah peredam noise pada bagian sekeliling tapak.
- Bangunan diposisikan lebih barat untuk menjauhi kebisingan.

C. Analisa Karakteristik Bangunan Sebagai Solo Kriya Komunal.
Dalam merancang karakteristik bangunan ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan, yaitu :
-

Kondisi tapak site

-

Kondisi iklim (klimatologis) site

-

Pemaksimalan luas site dengan kebutuhan ruang yang banyak.

-

Pengguna (user) bangunan dan

-

Ekosistem lingkungan sekitar.

Dengan penerapan strategi tersebut, diharapkan nantinya akan dapat
memunculkan desain bangunan Solo Kriya Komunal yang merespon terhadap
kondisi site baik berupa fisik maupun non fisik yang merupakan ciri khas dari
kawasan pasar ini, sehinnga arah dari pengembangan ini nantinya tepat sasaran
dalam konteksnya mengembangkan kawasan ini menjadi sentra industri mebel
dan kampung wisata industri.

1. Analisa Bentuk Bangunan.
Proses analisa terhadap bentuk bangunan diperlukan

guna

mewujudkan penampilan bangunan yang bisa difungsikan sebagai simbol
pengenal. Dengan kata lain, pengunjung bisa langsung mengetahui fungsi
bangunan yang dilihatnya tanpa harus masuk ke dalamnya. Oleh karena
itu bentuk bangunan dibuat sesuai dengan sejarah serta aktifitas dari site
yang merupakan kawasan pasar mebel sebelumnya, dengan bentuk-bentuk
geometri yang merupakan bentuk dasar dari mebel furniture, serta kolomkolom konstruksi ekspose seperti halnya bentuk konstruksi kursi.
Wujud dari bangunan akan diambil dari pengaplikasian bentuk
to user proses dan hasilnya dikawasan
dasar mebel serta furniturecommit
yang dengan
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pasar ini dapat kita temukan sehari-hari. Mebel-mebel tersebut sering
diletakkan dan didisplay dikawasan pasar dengan susunan yang abstrak,
menjadi nilai visual lebih sebagai eksplorasi wujud dasar bangunan Solo
Kriya Komunal ini nantinya.

Gambar 29. Gambar tumpukan kursi (kiri)
Gambar 30. Gambar jajaran almari (kanan)

Sehingga memunculkan pola-pola yang terbentuk dari ruang yang
berada diantara tumpukan tersebut yang outline bidang terluarnya dapat
dijadikan sebagai eksplorasi massa.

R.Pengelola

R. Pengelola

R.Penunjang

R.Penerima

Entrance
Gambar 31. Gambar analisa gubahan massa

Diatas merupakan analisa ekskplorasi gubahan massa untuk
bangunan utamanya, berfungsi sebagai ruang pengelola atau service dan
sebagai massa utama sebagai fasade performance kawasan site, sehinnga
view to site yang terlihat adalah bangunan ini agar pengunjung atau
masyarakat yang melihat kearah site ini langsung dapat mengetahui bahwa
bangunan ini berfungsi dan berdiri di kawasan Solo Kriya Komunal.
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2. Analisa Bahan Bangunan

Material bahan bangunan adalah material yang merupakan bagian
besar bahan baku dari site ini sendiri. Site yang merupakan sebuah pasar
mebel dengan bahan baku kayu yang melimpah, sehingga didalam massa
bangunan nantinya akan banyak ditemukan material-material pengaplikasian
kayu di setiap permukaan massa. Hal ini sebagai perlambang dan juga
penanda bahwa bangunan ini menginspirasi keadaan dan produk utama site
tersebut. Selain sebagai promosi, material ini dapat menampilkan kesan
elegan dan mewah sebagai pengembangan kawasan yang sebelumnya
terkesan seadanya.

Gambar 32. Gambar analisa bahan bangunan (kayu)

Material kayu merupakan bahan baku utama kawasan ini, dan
produk hasil berupa mebel yang berbahan dasar kayu dengan bentuk yang
lebih memiliki fungsi. Material ini bersifat ringan dan mudah di bentuk
sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Dinding partisi dan furniture yang
ada dalam bangunan sebagian besar bermaterialkan kayu.
Kemudian untuk struktur utama baik massa utama maupun
penunjang menggunakan struktur beton. Hal ini karena memudahkan dalam
bentuk geometri dasar massa bangunan serta kokoh dan kesan struktur
ekspose yang lebih menonjol. Material beton diaplikasikan dalam semua
struktur utama yaitu kolom dan balok.
Kemudian material bajayang berfungsi sebagai struktur penunjang
dan dalam pengaplikasiannya ringan dan kuat sehingga untuk struktur yang
sulit menggunakan beton dapat menggunakan pengganti berupa struktur
baja ini.
Kemudian terdapat material pendukung lain seperti kaca dan juga
plat almunium yang berfungsi
sebagai
secondary skinn bangunan, bahannya
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yang ringan dan mudah dibentuk memungkinkan bentuk bangunan yang
lebih menarik.

D. Analisa Nonfisik Site
1. Analisa Pencahayaan
Setelah mendapatkan hasil analisa dari pencahayaan yang
masuk ke dalam site, maka analisa pencahayaan di dalam bangunan
diperlukan sebagai rencana pengaplikasian sistem pencahayaan
yang diperlukan di setiap ruangan. Beberapa poin yang perlu
diperhatikan adalah sebagai berikut:
1) Skylight
Penggunaan

skylight dirasakan

sangat diperlukan.

Skylight dapat dipergunakan sebagai penghantar cahaya maupun
pengarah

sirkulasi.

Sebagai

penghantar

cahaya,

skylight

diharapkan mampu membantu fungsi jendela sebagai pereduksi
penggunaan pencahayaan buatan. Sebagaai pengarah sirkulasi,
skylight diaplikasikan pada bagian transisi antar ruangan.

Gambar 33. Gambar Skylight

2) Stained Glass
Sama seperti skylight, stained glass diharapkan mampu
mendukung masuknya cahaya alami ke dalam ruangan. stained
glass yang dipergunakan adalah mosaic glass dengan betuk dan
atau warna tertentu. Penggunaannya tersebut disesuaikan dengan
tema pada bangunan. Masuknya cahaya melalui mosaic glass
tersebut diharapkan mampu memberikan kesan yang berbeda di
setiap ruangan.
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Gambar 34. Gambar Mozaic Glass

3) Dinding dan ataupun Atap Kaca
Penggunaan dinding dan atap kaca sangat diperlukan.
Sebab pada bagian ruangan tertentu seperti area komunal dan
sejenisnya yang berada di dalam bangunan, membutuhkan
pencahayaan yang maksimal. Selain itu pengaplikasian dinding
dan atap kaca yang digabungkan dengan penutup bangunan lain
(seperti beton baja, dan kayu) diharapkan mampu mendukung
tema pada bangunan.

Gambar 35. Gambar Dinding Kaca

2. Analisa Penghawaan.
Sama seperti analisa pencahayaan, hasil analisa dari
penghawaan yang masuk ke dalam site akan dianalisadan
dipergunakan sebagai rencana pengaplikasian sistem penghawaan
yang diperlukan di setiap ruangan. Beberapa poin yang perlu
diperhatikan adalah sebagai berikut:

1) Skylight
Penggunaan skylight atau lebih tepatnya jendela pada
bagian atap, mampu mendukung fungsi dari bukaan lain
(jendela, ventulasi
dantopintu),
commit
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penghawaan buatan. Penggunaannya pada ruangan studio
action figure, area komunal, area baca, ruang pameran, dan
sejenisnya,

sangat

diperlukan

untuk

memaksimalkan

masuknya udara ke dalam ruangan.

Gambar 36. Gambar Skylight

2) Bukaan
Desain dinding yang banyak disertai dengan pelubangan
sehingga memungkinkan adanya sirkulasi udara silang yang
bergerak,

sehingga

penghawaan

tidak

terpaku

pada

penghawaan buatan.

Gambar 37. Gambar Bukaan

3. Analisa Struktur Bangunan.
a. Sub Struktur
Pondasi yang dipilih adalah pondasi foot plate dengan
pertimbangan sebagai berikut :
- Jenis tanah pada area tapak yang cukup keras
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- Konsep bangunan yang merupakan bangunan tumbuh, sehingga
apabila mengalami peningkatan kebutuhan ruang bebannya cukup
berat dan dapat diantisipasi.
b. Super Struktur
Sistem struktur yang dipilih adalah struktur rangka, struktur
kantilever, dengan pertimbangan sbb :
- Bangunan bukan merupakan bangunan yang tinggi sehingga hanya
memerlukan struktur yang bentuk dan sistemnya sederhana dan
ringan namun cukup kuat, yaitu struktur rangka.
- Struktur rangka memungkinkan bukaan-bukaan yang cukup banyak
sehingga bisa mendukung prinsip penghematan energi bangunan
dengan pencahayaan dan penghawaan alami.
- Struktur kantilever digunakan untuk menyangga balkon, dan
ruangan lain yang berada di bagian atas bangunan.
c. Upper Struktur
Sistem struktur atap bangunan pameran yang dipilih adalah
sistem plat beton (dak), folded plate, struktur kulit, dan rangka baja &
kayu, dengan pertimbangan:
- Sistem plat beton dipergunkan untuk membentuk rooftop dan
konsep sustainable memungkinkan bangunan ini tumbuh vertikal.
- Folded plate dipergunakan untuk membentuk atap pada bagian
bangunan yang tidak diperuntukkan untuk rooftop.
- Sistem cangkang atau kulit secondary skin dari baja dan kaca
dipergunkan untuk bagian ruangan komunal, dan area yang
membutuhkan pencahayaan yang lebih
- Rangka Baja & kayu dipergunakan untuk ruangan yang
membutuhkan bentang yang lebar tanpa adanya kolom di tengah
ruangan.
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4. Analisa Utilitas Bangunan
Sistem utilitas bangunan yang difungsikan untuk mendukung
kelangsungan bangunan dapat dijabarkan sebagai berikut :
- Sistem Jaringan Listrik
- Sistem Jaringan Air (Bersih Dan Kotor)
- Sistem Pemadam Kebakaran
- Sistem Penangkal Petir

Berikut akan dibahas satu persatu:

a. Sistem Jaringan Listrik
Kebutuhan listrik pada bangunan disuplai dari PLN.
Listrik dari PLN dan genset dihubungkan dengan sebuah
automatic transfer dengan sistem ATS yaitu suatu alat transfer yang
secara otomatis akan menjalankan genset apabila aliran listrik dari
PLN padam.

PLN

Trafo

Genset

M

MDP

SDP

S

Distribusi

Skema 9. Skema Sistem Jaringan Listrik
Sumber : dokumen pribadi

Keterangan
M = meteran
MDP

= Main Distribution Panel

SDP

= Sub Distribution Panel

UPS

= Uninteruptable Power Supply

S

= Sekering
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b. Sistem Jaringan Air Bersih
Penggunaan

sumur

sebagai

sumber

air

utama

dipertimbangkan berdasar pada nilai ekonomis dan mampu
menyediakan air dalam jumlah banyak dengan debet air yang relatif
konstan.
Ada

dua

cara

pendistribusian

air,

yaitu

Up

Feed

Distribusion dan Down Feed Distribution. Pemakaian sistem Down
Feed Distribution lebih baik karena air tanah tidak terus menerus
dipompa ke atas (seperti Up Feed Distribution ), tetapi ditampung
dalam tangki-tangki air yang diletakkan di atas beberapa menara
kemudian didistribusikan. Keuntungan menggunakan sistem ini
adalah mampu memperhitungkan jangkauan distribusi dengan
membagi area pelayanan terhadap luasan tapak.

Sumur

GT

PAM

M

P

UT

Distribusi

Skema 10. Skema Sistem jaringan Air Bersih
Sumber : dokumen pribadi

Keterangan
M = meteran
GT= Ground Tank
UT= Upper Tank
P = Pompa

c. Sistem Jaringan Air Kotor
Sistem jaringan air kotor dibagi menjadi dua bagian, yaitu
jaringan air kotor padat dan jaringan air kotor cair (air hujan, wastafel,
tempat wudlu, dll). Air kotor padat disalurkan ke Septictank
kemudian ke peresapan, sedangkan air kotor cair dikumpulkan di
bak konttrol kemudian baru ke roil kota.
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Air Kotor
Bak
Kontrol

Air Hunjan
Air Lemak

Kotoran
Padat
Kotoran
Cair

Riol
Kota

Penangkap
Lemak

Septic
Tank

Resapan

Skema 11. Skema Sistem Air Kotor
Sumber : dokumen pribadi

d. Sistem Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Peristiwa kebakaran merupakan bahaya yang sering terjadi
pada bangunan, apalagi dengan material serta isi bangunan yang
berbahan kayu sehingga mudah terbakar, serta dengan sejarahnya
yang pernah mengalami peristiwa kebakaran diharapakan dengan
konsep ini bias untuk mengantisipasi dan mengatasinya, sehingga
perlu disediakan sistem pencegahan bahaya kebakaran dalam
bangunan.

Beberapa

sistem

pemadaman

dan

bahan

yang

dipergunakan dijelaskan pada tabel berikut .

Bahan Pemadaman
Kelas
Kebakaran

Sistem
pemadaman Air

Kelas A
kayu, karet,
tekstil, dll

Pendinginan,
penguraian, Baik
isolasi

Kelas B
bensin, cat,
minyak, dll

Isolasi

Bahaya

Foam
(busa)

CO2

CTF-BT

Powder Dry
Chemical

Boleh

Boleh

Boleh

Boleh

Baik

Baik

Boleh

Boleh
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Kelas C
listrik dan
atau mesin
mesin

Isolasi

Bahaya

Bahaya

Baik

Boleh

Baik

Kelas D
logam

Isolasi,
pendinginan

Bahaya

Bahaya

Boleh

Bahaya

Baik

Tabel 22. Tabel Sistem Pemadaman dan Bahan yang Dipergunakan
Keterangan
BCF = Bromide, Chlorine, Fluorine adalah jenis gas Halon
Bahan pemadam api CO2

= Carbon dioxida

Sistem pemadaman meliputi :
Penguraian = pemisahan / menjauhkan benda-benda yang mudah
terbakar Pendinginan = penyemprotan air pada benda-benda yang
terbakar
Isolasi = dengan cara menyemprotkan CO2
Blasting effect system = pemberian tekanan yang tinggi sekaligus
menyerap O2 dengan menggunakan bahan peledak

Tingkat bahaya Prosentase CO2

Volume C02

Berat CO2 / m3

Berbahay
40%
40% x
0,8 kg
Cukup
30%
30% x
0,6 kg
Sumber : Utilitas Bangunan, In Hartono Poerbo, M.Arch, dalam Febri
Fahmi Hakim, 2005: 153

Cara kerja yang dipilih untuk diterapkan pada bangunan
Otaku Area di Surakarta adalah sistem semi otomatis untuk ruangruang pengelola, mengingat pentingnya dokumen-dokumen yang
terdapat pada ruang-ruang tersebut. Hal ini akan merugikan apabila
sistem pemadaman otomatis dengan splinker air langsung dipakai
tanpa melihat dulu seberapa besar kebakaran yang terjadi. Untuk
itu pula tetap disediakan tabung-tabung gas C02 dengan tujuan
ketika digabung dengan sistem semi otomatis, manusia bisa
mengambil keputusan apakah kebakaran yang terjadi masih bisa
to user
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Alat
Deteksi

Panel
Alarm

Manusia/
Operator

Sistem
Start

Pemadam
Kebakaran

Manual
(Tabung
CO2)

Alat
Pemadam
Aktif

Skema 12. Skema Sistem Penanggulangan
Bahaya Kebakaran.
Sumber : Hakim, Febri Fahmi, 2005 : 154

e. Sistem Penangkal Petir
Dasar pertimbangan :
- Penangkal petir mempunyai kemampuan tinggi untuk melindungi
bangunan dari sambaran petir.
- Sistem penangkal petir tidak menimbulkan efek elekrifikasi/ flash
over pada saat penangkal tersebut mengalirkan arus ke
grounding sistem.
- Pemasangan penangkal petir tidak mengganggu fasad bangunan.
Sistem penangkal petir pada terdiri dari:
- Sistem franklin, Prinsip kerja melindungi isi dari kerucut,
dimana jari jari dan alasnya sama dengan tinggi kerucut. Sistem
ini untuk bangunan dengan luasan atap yang relatif luas dirasa
kurang efektif dan efisien.
- Sistem faraday, Sistem ini menggunakan jaringan tiang-tiang
kecil yang dipasang di atas atap. Tinggi tiang tidak lebih dari
60cm. Sistem ini lebih efektif dibanding sistem franklin.
- Sistem Thomas, Sistem ini menggunakan alat berbentuk payung
setinggi 50 cm yang dipasang di atas atap dan diisolasi agar
tidak mengalirkan listrik kedalam bangunan.
f. Sistem Jaringan Sampah
Pengolahan sampah akan menggunakan sistem sampah
yang membagi sampah menjadi beberapa bagian sesuai dengan
jenisnya. Langkah ini diambil untuk ikut mendukung gerakan peduli
lingkungan untuk mengatasi permasalahan pengolahan sampah. Jadi
commit 3tojenis,
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- Sampah anorganik, Contoh : logam, besi, kaleng, plastik, karet,
botol, dll. yang tidak dapat mengalami pembususkan secara alami.
- Sampah organik, Contoh : Sampah dapur, sampah restoran, sisa
sayuran, rempah-rempah atau dedaunan, dll. yang dapat mengalami
pembusukan secara alami.
- Sampah berbahaya, contoh : Baterei, botol racun nyamuk, jarum
suntik bekas, dll.
Sampah organik akan di olah dengan sistem pengkomposan.
Setelah terkumpul dalam jumlah yang cukup sampah organik akan
dimasukkan ke dalam sebuah bak penampung lalu akan ditimbun dan
diolah untuk menjadi pupuk kompos. Kompos yang dihasilkan akan
digunakan menyuburkan vegetasi yang ada di tapak dan area roof
garden. Lalu untuk sampah anorganik dan sampah berbahaya dari
titik-titik sampah yang ada akan dialihkan ke tempat pembuangan
sementara sesuai jenisnya dan selanjutnya diambil oleh petugas untuk
dialihkan ke TPS (Tempat Pembuangan Akhir) sehingga akan ikut
mempermudah proses penyeleksian untuk kemudian akan di olah
kembali oleh pihak yang bersangkutan dalam pengolahan sampah.

Sampah Organik

Bak Penampung
(Pengkomposan)

Konsumsi

Sampah Anorganik

Bak Penampung
Sampah Anorganik

TPA

Sampah Berbahaya

Bak Penampung
Sampah Berbahaya

TPA

Skema 13. Skema Sistem Pengelolaan Sampah.
Sumber : www.walhi.or.id
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E. Analisa Makro.
Merupakan konsep berdasarkan karakteristik kawasan dalam konteks
pengembangannya sebagai kawasan Gilingan menjadi area Solo Kriya
Komunal yang direncanakan seperti yang telah diuraikan pada bab yang
sebelumnya.
Dengan strategi desain berupa pemanfaatan dan memaksimalkan
potensi-potensi yang dimiliki dan dapat ditemukan di kawasan Gilingan ini
akan memunculkan desain penataan kawasan sehingga sesuai dengan
konteksnya dalam mengembangkan kawasan ini.
Strategi desain yang diharapkan mampu mewujudkan kawasan Gilingan
ini berkembang sesuai dengan konteksnya adalah antara lain dengan adanya :

1. Ruang Komunal atau Public Space.
Kawasan Gilingan tidak memiliki wadah yang berfungsi sebagai
ruang komunal atau public space seperti yang telah diutarakan sebelumnya.
Wadah ini sangat penting untuk mengangkat warga dan masyarakat agar
mengetahui seluk beluk kegiatan serta seperti apakah wujud sebenarnya
kawasan Gilingan ini. Dalam kata lain juga bisa digunakan sebagai strategi
pemasarannya, maka sangat diperlukan adanya fasilitas ini.
Kawasan ini memiliki banyak potensi seperti kondisi tapak yang
apabila dimaksimalkan maka akan menjadi wadah berupa ruang komunal
yang menarik dan berfungsi sebagaimana konteksnya untuk pemasaran
dengan tujuan menata dan mengembangkan kawasan Gilingan ini. Selain itu
juga berfungsi sebagai tempat berinteraksi antar warga, warga dengan
pengusaha atau pengrajin, antar pengusaha atau pengrajin, pengusaha
dengan pekerja, antar pekerja, dan pembeli maupun pengantar yang
merupakan semua user kawasan ini dapat memanfaatkan kawasan ini.
Dengan konsep desain berupa penataan ruang terbuka hijau sebagai
fasilitas ruang berinteraksi yang memanfaatkan potensi tapak yang dimiliki
kawasan ini, dengan berupa taman, dengan tempat duduk dan pedestrian
merupakan wadah terbuka baik bagi para pengunjung yang akan datang ke
tempat ini maupun bagi para
usertoutama
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serta pekerja di pasar mebel ini. Taman berfungsi juga sebagai tempat
pemasaran hasil kerajinan kayu berupa street furniture atau bisa juga sebagai
showroom.

Ruang Publik

Solo
Kriya Komunal

Ruang Publik

Gambar 38. Konsep Ruang Komunal

2. Analisa Desain Konsep Pedestrian (Pathways & Edges)
Dalam konsep pathways dalam kawasan Gilingan ini berupa jalur
pedestrian yang berada di kedua sisi bahu jalan. Karena berfungsi sebagai
pembatas antara pejalan kaki dan kendaraan bermotor. Eksisiting pada
kawasan adalah tidak ditemukannya pedestrian yang jelas, sehingga
menimbulkan image yang kurang jelas pada kawasan ini.
Sebagai contohnya adalah jalur masuk kearah kampung laweyan dari
jalan Slamet Riyadi, disepanjang jalan masuk sampai pintu gerbang jalur
berupa pedestrian terdapat jelas, sehingga gambaran kawasan kampung
laweyan dapat dirasakan. Dengan preseden demikian maka kawasan
Gilingan dengan potensi yang ad berupa jalur panjang dengan persimpangan
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berupa sudut yang memiliki tikungan akan sangat baik apabila ditata dan
ditambah dengan path yang jelas berupa pedestrian disepanjang jalan.
Selain berfungsi sebagai jalur penanda dan pedestrian, path
berfungsi juga sebagai akses para pengirim barang atau buruh angkut, hal
yang didapat dilapangan adalah para pekerja itu sering mengangkut mebel
dengan berjalan kaki dari tempat satu ketempat lain. Akses yang digunakan
adalah bahu jalan, akan sangat membahayakan sehingga perlu adanya akses
yang jelas untuk memfasilitasinya. Dan fungsi lain adalah sebagai
penghubung pembatas ( konsep edges

yang merupakan pintu gerbang

kawasan / 2 corner invitation ) yang berada di ujung jalur kawasan ini.
Edges (Pembatas)

Solo
Kriya Komunal

Pathways (Pedestrian)

Edges (Pembatas)

Gambar 39. Konsep Pathways dan Edges
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3. Analisa Konsep Pintu Gerbang (Landmark)
Kawasan Gilingan ini memiliki letak yang memiliki potensi yang
bagus dalam hal penataan kawasannya, seperti halnya letaknya yang tidak
jauh dari perempatan Panggung sebagai persimpangan besar di kota Solo.
Akan tetapi, tidak ditemukannya pembatas yang jelas di kawasan ini dengan
sekitarnya, maka perlu adanya desain perencanaan dengan konsep edges
sebagai pembatas wilayah Gilingan ini dengan sekitarnya, sehingga
kejelasan dan image bahwa kawasan ini merupakan kawasan industri serta
wisata ruang komunal lebih jelas lagi.
Dalam desain konsep nantinya dimunculkan adanya sebuah
pembatas yang jelas pada kawasan ini, konsep 2 corner invitation adalah
konsep desain yang ideal ditempat ini. Konsep ini memiliki pengertian
sebagai pintu gerbang selamat datang, selain sebagai penanda keluar masuk,
pintu ini juga sebagai pemutus jalur path atau pedestrian yang merupakan
konsep penyambung didalam kawasan Gilingan ini. Konsep gerbang masuk
ini berada pada kedua ujung jalan Ahmad Yani di kawasan Gilingan yang
berada pada pojokan pertigaan persimpangan, sehinnga dengan letaknya
tersebut, maka pengunjung yang melewati persimpangan tersebut akan
mudah untuk menandakan bahwa dengan gerbang tersebut maka akan
memasuki wilayah Gilingan.
Dalam kawasan Gilingan ini terdapat konsep 2 corner invitation,
yaitu berfungsi sebagai edges atau pembatas antara wilayah kawasan
Gilingan ini dengan kawasan sekitarnya, berupa dua buah site kecil yang
berada di dua buah sudut yang ada di persimpangan pertigaan ujung jalan
Ahmad Yani yang ada di kawasan Gilingan ini. Didalam kedua site tersebut
terdapat landmark yang berfungsi sebagai pintu gerbang penanda serta
sebagai ciri khas gambaran kawasan Gilingan ini sebagai sentra industri
kerajinan. Penanda tersebut berupa sclupture yang menandakan sebagai
pintu masuk kawasan. Sehingga dari bentuk sclupture

yang memiliki

keunikan dan ciri khas kawasan ini akan menjadi sebuah landmark kawasan
itu sendiri.
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Pintu Gerbang

Solo
Kriya Komunal

Pintu Gerbang

Gambar 40. Konsep 2 Corner Invitation

4.

Analisa Konsep Distric
Berdasarkan kondisi sosial yang terjadi di masyarakat adalah adanya
sebaran letak rumah tinggal dan rumah produksi diluar site, akan tetapi
masih dalam kawasan gilingan dan hanya pindah disekitar site, hal ini
merupakan potensi yang akan dikembangkan dengan konsep district ini.
Dengan model perkembangan jumlah pengrajin dan peningkatan kondisi
sosial budaya dan ekonomi, maka kedepannya kawasan sekitar site akan
dipenuhi oleh rumah tinggal dan rumah produksi para pengusaha mebel,
baik yang datang langsung untuk membuka usahanya maupun para
pengusaha dari kawasan Gilingan sendiri yang membuka produksi secara
mandiri.
Konsep performance bangunan merupakan bagian dari konsep ini,
dimana pertumbuhan dan perkembangan kondisi fisik kampung berkembang
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performance bangunan yang ada disekitar site mirip dan hampir sama,
dengan ciri khas ukiran serta terdapat material kayu yang ditonjolkan seperti
kayu atau mebel dan sebagainya.

Lokasi Sebaran

Solo
Kriya Komunal
Lokasi Sebaran

Lokasi Sebaran

Gambar 41. Konsep District
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BAB VI
KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN
A. Konsep Peruangan.
Analisa peruangan merupakan analisa perencanaan dan perancangan
bangunan dengan cara mengelompokkan pelaku, kebutuhan ruang tiap pelaku,
persyaratan tiap ruang, serta besaran ruang yang dibutuhkan tiap pelaku. Setelah
diperolah data yang dibutuhkan seperti yang telah diutarakan pada bab sebelumnya,
maka analisi peruangan selanjutnya adalah menentukan kebutuhan ruang serta
besarannya guna mendapatkan gubahan masa dan bentuk bangunan merupakan
target utama dalam perancangan bangunan Solo Kriya Komunal. Oleh karenanya
analisa peruangan yang akan dilakukan harus mengikuti bentuk dari
bangunan

itu sendiri. Sehingga beberapa analisa ruangan merupakan

sebuah ide awal yang diselaraskan dengan bentuk bangunan dan besaran
ruangan yang diperoleh merupakan besaran minimal.
Analisa peruangan yang hendak diselaraskan dengan bentuk bangunan
adalah kebutuhan ruang, pengelompokan ruang, persyaratan ruang, serta besaran
ruang.

1. Konsep Kebutuhan Ruang
Data yang disajikan merupakan analisi nofisik berupa aspek pewadahan
yang dapat ditemui serta yang ada di site pasar Gilingan sekarang ini.
Berdasarkan pertimbangan program aktifitas, kebutuhan ruang, komposisi
ruang serta user yang sudah dijabarkan akan dijadikan sebagai acuan dalam
menganalisi konsep perencanaan dan perancangan Solo Kriya Komunal agar
kebutuhan ruang dapat terpenuhi sehingga konteks pengembangan dapat
dicapai.

a. Konsep Kebutuhan Ruang Kelompok Kegiatan Penerimaan.
· Hall penerima
· Ruang informasi
· Ruang tamu.
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b. Konsep Kebutuhan Ruang Kelompok Kegiatan Produksi
· Gudang barang setengah jadi.
· Ruang pengecekan.
· Ruang penyetelan.
· Ruang perakitan.
· Ruang finishing.
· Gudang barang jadi.
· Dropping dan loading area.
c. Konsep Kebutuhan Ruang Kelompok Kegiatan Pengelola.
· Ruang Kepala
· Ruang Wakil pimpinan.
· Ruang Divisi pengembangan.
· Ruang ketua perkumpulan paguyuban.
· Ruang administrasi.
· Ruang staff operasional.
· Ruang tamu dan penerima.
· Ruang serba guna.
· Lavatory.
d. Konsep Kebutuhan Ruang Kelompok Kegiatan Jual Beli
· Gudang.
· Loading zone.
· Ruang penjualan, Kasir.
· Ruang showroom
· Kios
· Los.
e. Konsep Kebutuhan Ruang Kelompok Kegiatan Pengunjung
· Ruang workshop
· Showroom.
· Tempat makan.
· Pedestrian.
· Plaza.
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· Taman, Ruang komunal.
f. Konsep Kebutuhan Ruang Kelompok Kegiatan Penunjang.
· Area parkir
· Pos jaga
· Gudang
· Masjid (eksisting)
· Lavatory
· Tempat makan
· Ruang komunal, taman.

2. Konsep Besaran Ruang.
Waktu kegiatan dalam pasar adalah terjadi pada pukul 10.00-16.00
WIB. Akan tetapi waktu efektif yang terjadi adalah pada waktu pagi dan sore
hari. Waktu siang hari dimanfaatkan untuk istirahat dan makan (ishoma). Pada
pagi dan sore hari lebih banyak aktifitas karena kegiatan pengiriman berupa
distribusi barang dan proses pengerjaan barang mebel berupa finishing terjadi
pada waktu-waktu tersebut.
Tercatat ± 500 orang pernah bekerja di pasar ini, akan tetapi sistem
kerja dan pengadaan barang yang tergantung dari jumlah pesanan sehingga
tidak banyak pengrajin yang bekerja sebagai pekerja tetap, sebagian besar
merupakan pekerja kontrak atau borongan. Apabila banyak pesanan maka
banyak pula tenaga kerja yang dibutuhkan. Setiap harinya rata-rata yang
beraktifitas dalam pasar kurang lebih 100 orang, dengan asumsi jumlah
pengelola, pengusaha plus pengrajin dan buruh 75 orang, sedangkan sisanya
adalah merupakan distributor (pengirim barang), pedagang makanan, pembeli
dan pengunjung (masyarakat sekitar).
a. Kelompok Kegiatan Penerimaan
Jenis Ruang
Hall penerima. Ruang Tamu dan Duduk.
Ruang Informasi.

Besaran

22 m2
22 m2

Luas Total Kelompok Kegiatan Penerima
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b. Kelompok Kegiatan Produksi
Jenis Ruang
Gudang barang setengah jadi.
Ruang finishing
Gudang barang jadi
Luas Total Kelompok Kegiatan Produksi

Besaran
45 m2
270 m2
45 m2
360 m2

Tabel 16. Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Produksi

c. Kelompok Kegiatan Pengelola
Jenis Ruang

Besaran
15 m2
15 m2
20m2
15 m2
20m2
23,51 m2
63 m2
12 m2
185 m2

Ruang Kepala
Ruang Wakil pimpinan.
Ruang Divisi pengembangan
Ruang ketua perkumpulan paguyuban
Ruang administrasi
Ruang staff operasional
Ruang serba guna
Lavatory
Luas Total Kelompok Kegiatan Pengelola
Tabel 17. Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Pengelola

d. Kelompok Kegiatan Jual Beli
Jenis Ruang

Besaran
1960 m2
1960 m2

Los
Luas Total Kelompok Kegiatan Jual Beli
Tabel 18. Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Jual beli

e. Kelompok Kegiatan Pengunjung
Jenis Ruang

Besaran

Ruang Workshop
Pedestrian
Plaza
Taman, Ruang komunal
Luas Total Kelompok Kegiatan Pengunjung

150 m2
3117 m2
100 m2
100 m2
3467 m2

Tabel 19. Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Pengunjung
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f. Kelompok Kegiatan Penunjang
Jenis Ruang

Besaran

Area Parkir
Pos Jaga
Gudang
Lavatory
Tempat makan
Luas Total Kelompok Kegiatan Penunjang

200 m2
12 m2
9 m2
31,2 m2
200 m2
455 m2

Tabel 20. Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Penunjang

3. Rekapitulasi Kebutuhan Ruang
Kelompok Kegiatan Penerima
Kelompok Kegiatan Produksi
Kelompok Kegiatan Pengelola
Kelompok Kegiatan Jual Beli
Kelompok Kegiatan Pengunjung
Kelompok Kegiatan Penunjang
Jumlah Keseluruhan

22 m2
360 m2
185 m2
1960 m2
3467 m2
455 m2
6449 m2

Tabel 21. Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Penunjang

Jumlah keseluruhan total luas besaran ruang yang dibutuhkan
adalah 6449 m2. Dalam total jumlah besaran ruang tersebut termasuk luas
pedestrian, sehinnga dalam penghitungannya dikurangkan menjadi :
6449 – 3117 = 3332 m2.
Jadi luasan total keseluruhan kebutuhan ruang adalah 3332 m2. Building
coverage atau BC adalah sebesar 60%, sehingga menjadi :
5700 x 60% = 3420 m2.

B. Konsep Site (Konsep Mikro).
1. Konsep Penentuan Lokasi dan Tapak Terpilih.
Berdasarkan analisa yang telah diuraikan pada bab sebelumnya,
maka diperoleh konsep lokasi dan tapak terpilih yang digunakan sebagai site
Solo Kriya Komunal. Site tersebut adalah kawasan pasar mebel Gilingan
yang letaknya sangat strategis dan memiliki potensi site maupun potensi
kawasan yang cocok untuk dikembangkan. Site ini berada di jalan Ahmad
Yani.
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Gambar21. Site Lokasi dan Tapak

Solo Kriya Komunal ini berada di wilayah kawasan Gilingan yang
letaknya sangat strategis tetapi tersembunyi, maksudnya adalah letaknya
yang berada di sepanjang jalan Ahmad Yani yang berada di sebelah barat
perempatan panggung menjadikannya sebagai kawasan yang menjajikan,
selain jalan ini sebagai akses utama menuju terminal tirtonadi dan menuju
stasiun balapan, perempatan panggung merupakan perempatan besar yang
berada di kota Solo, sehingga sangat strategis apabila kawasan ini memiliki
sebuah potensi untuk dikembangkan. Tersembunyi karena jalan ini sejajar
dengan rel kereta api, akan tetapi tidak bersilangan, melainkan memiliki
tikungan, yang mana di ujung tikungan dikedua sudut kawasan ini terdapat
site yang bagus apabila dijadikan sebagai pintu masuk akses utama kawasan
Solo Kriya Komunal ini. hal ini merupakan potensi-potensi yang terdapat di
kawasan Gilingan ini.
Site pasar mebel ini terletak di jalan Ahmad Yani yang merupakan
jalan protokol di kota Solo ini. Dapat di akses dari dua sisi jalan, yaitu dari
timur setelah perempatan dan persimpangan panggung kemudian ke arah
terminal tirtonadi, dan sebaliknya dari barat yaitu dari terminal kemudian
menuju ke perempatan panggung.
Hal ini memiliki keunggulan yang menjadikan site ini memiliki
potensi untuk dikembangkan, karena letak strategis dan akses yang mudah
dicapai. Jalan ini merupakan jalan dimana sirkulasi kendaraan yang
melewati kota solo dengan tujuan kota selanjutnya akan melewati jalan ini,
seperti halnya bus dari Sragen menuju Kartosuro ataupun sebaliknya.
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Gambar 22. Site

Ø Luas

: ± 5700 m

2

Ø Building Coverage

: 60 %

Ø Lahan yang boleh didirikan

: 5700 x 60 %
: 3420 m2

Ø Batas :
·

Utara

: Jalan Lingkungan (Permukiman)

·

Barat

: Jalan Lingkungan (Permukiman)

·

Selatan : Jalan Ahmad Yani

·

Timur

: Jalan Walanda Maramis (Permukiman)

2. Konsep Tapak
a. Konsep Pencapaian
1) Dasar pertimbangan :
- penentuan ME (main entrance) dan SE (side entrance)
- sirkulasi yang mudah, aman dan nyaman serta kejelasannya
sehingga keberadaan akses sirkulasi keluar dan masuk site
tidak menyebabkan kemacetan, yaitu menghindari letak dari
titik-titik kemacetan seperti dekat dengan persimpangan.
- kondisi, arus kendaraan dan potensi jalan yang ada disekitar
site, diantaranya menyesuaikan dengan arah pergerakan lalu
lintas.
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2) Analisa
Jalan lingkungan dengan lebar 3m,
relatif sempit dan susah untuk
berpapasan terutama roda empat dan
permukaan jalan adalah perkerasan
beton.

Jalan lingkungan dengan lebar 6m.
Permukaan jalan adalah perkerasan
beton.

Jalan Ahmad Yani yang merupakan
jalan protokol. Dengan lebar jalan 15m
dengan 2 arah kendaraan yang terdiri
dari 4 lajur dengan bahu jalan di sisi kiri
kanan jalan.

Persimpangan jalan kampung yang
cukup ramai dengan aktifitas bongkar
muat barang yang ada di jalan kampung
dan jalan Walanda Maramis. Banyak
kendaraan pengangkut diparkir dipinggir
jalan.

Persimpangan yang berada di ujung
perempatan jalan A. Yani, jalan
Walanda
Maramis,
dan
jalan
lingkungan.
Biasa
ramai
terjadi
persimpangan kendaraan yang akan
dan dari jalan kampung

Jalan Walanda Maramis yang memiliki
lebar jalan 8 m. Merupakan jalan
perkampungan yang paling lebar.
Dengan permukaan aspal dan sirkulasi
kendaraan yang terjadi adalah dua
arah.

Gambar 23. Gambar Analisis Pencapaian

- Main Entrance berada di jalan Akhmad Yani dengan
pertimbangan karena merupakan jalan terbesar yang ada
disekitar site dan akses termudah menuju site. Maka sangat
dimungkinkan digunakan sebagai ME.
- Side Entrance

merupakan jalan Walanda Maramis yang

merupakan jalan terbesar bagi warga yang memiliki rumah
disekitar site. Sehingga memungkinkan dan yang paling
cocok digunakan sebagai SE karena lebih luas dibanding
jalan lingkungan lainnya.
- Dari kondisi eksisting tersebut, dengan pertimbangan jumlah
arus transportasi yang melalui Jalan Ahmad Yani maka
letak ME akan lebih efektif diletakkan di depan. Sedangkan
jalur

SE

diletakkan

disamping

(bagian

utara)

demi

kenyamanan sirkulasi.
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3) Hasil analisa

SE berada di jalan Walanda Maramis
untuk memudahkan sirkulasi didalam
site dan tidak terjadi crowded di
dalamnya.

Gambar 24. Gambar Hasil Analisis Pencapaian

ME diletakkan pada Jalan Ahmad
Yani karena lebih potensial dan lebih
mudah dicapai.

b. Konsep Sirkulasi.
Penataan sirkulasi dalam site bertujuan untuk mengatur jalannya
sirkulasi dengan pengolahan gerak kegiatan di area site yang berhubungan
dengan aktifitas sehingga tercipta kondisi sirkulasi yang aman, nyaman dan
tidak saling mengganggu.
1) Dasar pertimbangan :
· Zona-zona aktifitas serta kegiatan eksisting sebelumnya.
· Kemudahan dan kelancaran dalam akses menuju fasilitas yang
tersedia.
· Sistem pencapaian yang menggunakan double entrance.
2) Analisa
a) Macam-macam sirkulasi :
· Pola sirkulasi linear.
Sebagai tambahan, jalan dapat melengkung atau terdiri dari
segmen-segmen, memotong jalan lain atau bercabang membentuk
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kisaran (loop). Karakter yang ditampilkan adalah kaku, formal dan
informatif.
· Pola sirkulasi network
Suaru bentuk jaringan yang terdiri dari beberapa jalan yang
menghubungkan titik-titik tertentu didalam ruang. Karakter yang
ditampilkan berkesan formal acak dan rekreatif.
· Pola sirkulasi organik.
Paling peka terhadap kondisi tapak. Karakter yang ditampilkan
santai, tidak kaku, memberi efek tidak membosankan dan fleksibel.
· Pola sirkulasi grid.
Biasanya digunakan pada lahan yang datar atau sedikit
bergelombang.

Karakter

yang

ditampilkan

menghasilkan

pemandangan yang monoton.

b) Sirkulasi dalam site.
Sirkulasi dalam site sebagian besar merupakan pergerakan dari
produk berupa mebel itu sendiri, hal ini terjadi dari pergerakan proses
pengerjaan yang dilakukan oleh user yang didalmnya. Aktifitas yang
berupa proses finishing barang setengah jadi menjadi merupakan alur
sirkulasi paling besar dalam site. Penataan sirkulasi yang lancar
supaya tidak terjadi kesalahan dalam langkah atau tahap proses
pengerjaan mebel berupa finishing tersebut.
Berikut ini skema pergerakan alur proses finishing :

Skema 7. Alur Proses Finishing

Keterangan :
1. Proses pemasangan hardware

commit
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3. Pengecekan terakhir sebelum proses pelapisan
4. Proses finihising dengan pelapisan cat atau politur
5. Proses pemasangan aksesoris dan packing.
: dropping loading barang
: alur barang dan proses antrian
: proses pengerjaan
Sementara itu berdasarkan analisa dan survey dilapangan,
dapat digambarkan analisis keseluruhan alur kegiatan serta hubungan
ruang yang terjadi didalam site adalah sebagai berikut :

Skema 8. Alur Sirkulasi

c. Konsep Penzoningan
1) Dasar Pertimbangan
Penzoningan berdasarkan tiap fasilitas kegiatan yang diwadahi
dalam satu kelompok kegiatan. Dalam fasilitas kegiatan dbagi menurut
funtgsi kegiatan yang direncanakan dalam site tersebut sesuai dengan
analisa-analisa sebelumnya.

commit to user
VI-140

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

2) Analisa dan hasil

Gambar 25. Zoning

d. Konsep Klimatologis
1) Dasar pertimbangan :
· arah datang sinar matahari
· arah angin
· pemecahan masalah akibat iklim terhadap bangunan
2) Analisa
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Masalah yang berhubungan dengan iklim mempunyai
beberapa alternatif pemecahan masalah dengan pertimbangan
sebagai berikut :
· Bukaan
Biasanya

berhubungan

dengan

dimana

seharusnya

diletakkan bukaan untuk menangkap sinar matahari kedalam
bangunan ataupun bukaan bagi angin sebagai penghawaan
alami.
· Barrier
Barrier atau penghalang dapat berupa sebagai vegetasi
ataupun bangunan dan pagar yang didesain sebaik mungkin
sebagai penghalang sinar matahari ataupun angin yang
merugikan bangunan dan kegiatan di dalamnya.
· Material
Material lebih difungsikan sebagai pemecahan masalah
bangunan dengan sinar matahari, dimana ia berperan
sebagai filter sinar dan mengurangi kesilauan (glare) dalam
bangunan.
3) Hasil analisa
· Sinar matahari
- Timur
Karena merupakan sinar yang dibutuhkan, maka pada
sisi timur bangunan perlu diberikan bukaan untuk
menangkap sinar matahari untuk mendukung kegiatan di
dalamnya.
- Barat
Sinar dihindari dengan shading pada bangunan yang
dapat berupa pepohonan atau bentuk-bentuk penutup
dinding yang sedemikian rupa. sedikit bukaan pada
bangunan dan juga penggunaan material yang tidak
menyerap sinar matahari dan mengurangi efek silau.
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- Bentuk bangunan dibuat memanjang dan tipis untuk
memaksimalkan area bangunan yang menghadap ke
arah selatan dan utara, sehingga dapat metode cross
ventilation (penghawaan alami) dapat berjalan maksimal
dan mengurangi kedalaman ruang sehingga ruang yang
berada di tengah banguan juga dapat terkena sinar matahari.
· Orientasi Bangunan
- Orientasi bangunan terhadap sinar matahari yang paling
cocok dan menguntungkan adalah memanjang dari
arah barat ke timur, bukaan dimaksimalkan pada bagian
fasade utara dan selatan bangunan sehingga cahaya
tetap dapat dimanfaatkan tanpa menimbulkan dampak
silau dan panas yang berlebihan.
- Sebagian orientasi bangunan terhadap angin dibelokkan
sampai 15° ke arah barat laut untuk menangkap aliran
udara
- yang pada umumnya men galir d ari arah barat laut
sedangkan bagian lain tetap memanj ang ke arah timur
dan barat. Aliran udara masih bisa ditangkap dengan
desain yang baik namun sinar matahari merupakan hal
yang tidak bisa dikondisikan.
Bangunan melintang
menghindari jalur edar matahari

Meminimalisir bukaan bidang
Yang searah dengan peredaran
matahari

Pemaksimalan bukaan pada
bidang yang berlawanan dengan
arah matahari
Gambar 42. Orientasi Bangunan
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e. Konsep View
1) Dasar pertimbangan :
- Orientasi d imaksud kan sebagai pengarah atau penunjuk
terhadap kegiatan yang ada pada bangunan
- View meupakan point of interest yang akan didesain pada
sebuah bangunan
- View bisa didapatkan dari arah dalam maupun luar bangunan
- Letak site dan sirkulasi memegang peranan dalam penentuan
view bangunan
2) Analisa :
- View from site tidak ada
- View to site terbesar berasal dari jalan Ahmad Yani dari
arah utara
- Karena posisi site miring, maka view to site dari jalan
Ahmad Yani dari arah selatan lebih besar.
3) Hasil analisa :
- Orientasi utama bangunan diarahkan ke Jalan Ahmad Yani
sebagai jalan utama untuk menarik pengunjung.
- Dari dalam site diberi beberapa view seperti taman dan
sebagainya, selain itu sebagai plasa tempat berkumpul
seperti pada fungsinya yaitu sebagai sarana sosialisasi.
Orientasi bangunan ke arah
Jalan Ahmad Yani

Pengolahan fasade bangunan
Seatraktif mungkin

Gambar 43. View
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C. Konsep Karakteristik Bangunan Sebagai Solo Kriya Komunal.
1. Konsep Bentuk Bangunan.
Sesuai dengan analisa bentuk yang telah diutarakan pada bab
sebelumnya, maka dapat diperoleh tentang konsep bentuk bangunan yang
memiliki wujud dari pengaplikasian bentuk dasar mebel serta furniture
yang dengan proses dan hasilnya dikawasan pasar ini dapat kita temukan
sehari-hari. Mebel-mebel tersebut sering diletakkan dan di display
dikawasan pasar dengan susunan yang abstrak, menjadi nilai visual lebih
sebagai eksplorasi wujud dasar bangunan Solo Kriya Komunal ini
nantinya.

Gambar 29. Gambar tumpukan kursi (kiri)
Gambar 30. Gambar jajaran almari (kanan)

Sehingga memunculkan pola-pola yang terbentuk dari ruang yang berada
diantara tumpukan tersebut yang outline bidang terluarnya dapat dijadikan sebagai
eksplorasi massa.
R. Pengelola

R. Pengelola

R. Penunjang

R.Penerima

Entrance
Gambar 31. Gambar konsep gubahan massa

Diatas merupakan konsep desain gubahan massa untuk bangunan
utamanya, berfungsi sebagai ruang pengelola atau service dan sebagai massa
utama sebagai fasade performance kawasan site, sehinnga view to site yang
terlihat adalah bangunan ini agar pengunjung atau masyarakat yang melihat
kearah site ini langsung dapat mengetahui bahwa bangunan ini berfungsi
dan berdiri di kawasan Solocommit
Kriya Komunal.
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Atraksi dalam deretan bangunan yang berupa kegiatan pengrajin
inilah yang menjadi suguhan tersendiri sebagai konsep kampung wisata
industri, karena dengan kegiatan yang dapat ditemui homogen dalam satu
kawasan dan ditambah dengan kesan ruang yang sejajar memanjang
menjadikan kesan kawasan yang menarik.

2. Konsep Bahan Bangunan
Material bahan bangunan adalah material yang merupakan bagian
besar bahan baku dari site ini sendiri. Site yang merupakan sebuah pasar
mebel dengan bahan baku kayu yang melimpah, sehingga didalam massa
bangunan nantinya akan banyak ditemukan material-material pengaplikasian
kayu di setiap permukaan massa. Hal ini sebagai perlambang dan juga
penanda bahwa bangunan ini menginspirasi keadaan dan produk utama site
tersebut. Selain sebagai promosi, material ini dapat menampilkan kesan
elegan dan mewah sebagai pengembangan kawasan yang sebelumnya
terkesan seadanya.

Gambar 32. Gambar konsep material (kayu)

Material kayu merupakan bahan baku utama kawasan ini, dan
produk hasil berupa mebel yang berbahan dasar kayu dengan bentuk yang
lebih memiliki fungsi. Material ini bersifat ringan dan mudah di bentuk
sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Dinding partisi dan furniture yang
ada dalam bangunan sebagian besar bermaterialkan kayu.
Kemudian untuk struktur utama baik massa utama maupun
penunjang menggunakan struktur beton. Hal ini karena memudahkan dalam
bentuk geometri dasar massa bangunan serta kokoh dan kesan struktur
ekspose yang lebih menonjol. Material beton diaplikasikan dalam semua
struktur utama yaitu kolom dan balok.
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Kemudian material baja yang berfungsi sebagai struktur penunjang
dan dalam pengaplikasiannya ringan dan kuat sehingga untuk struktur yang
sulit menggunakan beton dapat menggunakan pengganti berupa struktur
baja ini.
Kemudian terdapat material pendukung lain seperti kaca dan juga
plat almunium yang berfungsi sebagai secondary skinn bangunan, bahannya
yang ringan dan mudah dibentuk memungkinkan bentuk bangunan yang
lebih menarik.

D. Konsep Makro.
Merupakan konsep berdasarkan karakteristik kawasan dalam konteks
pengembangannya sebagai kawasan Gilingan menjadi area Solo Kriya
Komunal yang direncanakan seperti yang telah diuraikan pada bab yang
sebelumnya.
Dengan strategi desain berupa pemanfaatan dan memaksimalkan
potensi-potensi yang dimiliki dan dapat ditemukan di kawasan Gilingan ini
akan memunculkan desain penataan kawasan sehingga sesuai dengan
konteksnya dalam mengembangkan kawasan ini.
Strategi desain yang diharapkan mampu mewujudkan kawasan Gilingan
ini berkembang sesuai dengan konteksnya adalah antara lain dengan adanya :

1. Ruang Komunal atau Public Space.
Kawasan Gilingan tidak memiliki wadah yang berfungsi sebagai
ruang komunal atau public space seperti yang telah diutarakan sebelumnya.
Wadah ini sangat penting untuk mengangkat warga dan masyarakat agar
mengetahui seluk beluk kegiatan serta seperti apakah wujud sebenarnya
kawasan Gilingan ini. Dalam kata lain juga bisa digunakan sebagai strategi
pemasarannya, maka sangat diperlukan adanya fasilitas ini.
Kawasan ini memiliki banyak potensi seperti kondisi tapak yang
apabila dimaksimalkan maka akan menjadi wadah berupa ruang komunal
yang menarik dan berfungsi sebagaimana konteksnya untuk pemasaran
dengan tujuan menata dan mengembangkan
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juga berfungsi sebagai tempat berinteraksi antar warga, warga dengan
pengusaha atau pengrajin, antar pengusaha atau pengrajin, pengusaha
dengan pekerja, antar pekerja, dan pembeli maupun pengantar yang
merupakan semua user kawasan ini dapat memanfaatkan kawasan ini.
Dengan konsep desain berupa penataan ruang terbuka hijau sebagai
fasilitas ruang berinteraksi yang memanfaatkan potensi tapak yang dimiliki
kawasan ini, dengan berupa taman, dengan tempat duduk dan pedestrian
merupakan wadah terbuka baik bagi para pengunjung yang akan datang ke
tempat ini maupun bagi para user utama yaitu para pengusaha pengrajin
serta pekerja di pasar mebel ini. Taman berfungsi juga sebagai tempat
pemasaran hasil kerajinan kayu berupa street furniture atau bisa juga sebagai
showroom.

Ruang Publik

Solo
Kriya Komunal

Ruang Publik

Gambar 38. Konsep Ruang Komunal
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2. Konsep Pedestrian (Pathways & Edges)
Dalam konsep pathways dalam kawasan Gilingan ini berupa jalur
pedestrian yang berada di kedua sisi bahu jalan. Karena berfungsi sebagai
pembatas antara pejalan kaki dan kendaraan bermotor. Eksisiting pada
kawasan adalah tidak ditemukannya pedestrian yang jelas, sehingga
menimbulkan image yang kurang jelas pada kawasan ini.
Sebagai contohnya adalah jalur masuk kearah kampung laweyan dari
jalan Slamet Riyadi, disepanjang jalan masuk sampai pintu gerbang jalur
berupa pedestrian terdapat jelas, sehingga gambaran kawasan kampung
laweyan dapat dirasakan. Dengan preseden demikian maka kawasan
Gilingan dengan potensi yang ad berupa jalur panjang dengan persimpangan
berupa sudut yang memiliki tikungan akan sangat baik apabila ditata dan
ditambah dengan path yang jelas berupa pedestrian disepanjang jalan.
Selain berfungsi sebagai jalur penanda dan pedestrian, path
berfungsi juga sebagai akses para pengirim barang atau buruh angkut, hal
yang didapat dilapangan adalah para pekerja itu sering mengangkut mebel
dengan berjalan kaki dari tempat satu ketempat lain. Akses yang digunakan
adalah bahu jalan, akan sangat membahayakan sehingga perlu adanya akses
yang jelas untuk memfasilitasinya. Dan fungsi lain adalah sebagai
penghubung pembatas ( konsep edges

yang merupakan pintu gerbang

kawasan / 2 corner invitation ) yang berada di ujung jalur kawasan ini.
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Edges (Pembatas)

Solo
Kriya Komunal

Pathways (Pedestrian)

Edges (Pembatas)

Gambar 39. Konsep Pathways dan Edges

3. Konsep Pintu Gerbang (Landmark)
Kawasan Gilingan ini memiliki letak yang memiliki potensi yang
bagus dalam hal penataan kawasannya, seperti halnya letaknya yang tidak
jauh dari perempatan Panggung sebagai persimpangan besar di kota Solo.
Akan tetapi, tidak ditemukannya pembatas yang jelas di kawasan ini dengan
sekitarnya, maka perlu adanya desain perencanaan dengan konsep edges
sebagai pembatas wilayah Gilingan ini dengan sekitarnya, sehingga
kejelasan dan image bahwa kawasan ini merupakan kawasan industri serta
wisata ruang komunal lebih jelas lagi.
Dalam desain konsep nantinya dimunculkan adanya sebuah
pembatas yang jelas pada kawasan ini, konsep 2 corner invitation adalah
konsep desain yang ideal ditempat ini. Konsep ini memiliki pengertian
sebagai pintu gerbang selamat datang, selain sebagai penanda keluar masuk,
pintu ini juga sebagai pemutus
jalur
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konsep penyambung didalam kawasan Gilingan ini. Konsep gerbang masuk
ini berada pada kedua ujung jalan Ahmad Yani di kawasan Gilingan yang
berada pada pojokan pertigaan persimpangan, sehinnga dengan letaknya
tersebut, maka pengunjung yang melewati persimpangan tersebut akan
mudah untuk menandakan bahwa dengan gerbang tersebut maka akan
memasuki wilayah Gilingan.
Dalam kawasan Gilingan ini terdapat konsep 2 corner invitation,
yaitu berfungsi sebagai edges atau pembatas antara wilayah kawasan
Gilingan ini dengan kawasan sekitarnya, berupa dua buah site kecil yang
berada di dua buah sudut yang ada di persimpangan pertigaan ujung jalan
Ahmad Yani yang ada di kawasan Gilingan ini. Didalam kedua site tersebut
terdapat landmark yang berfungsi sebagai pintu gerbang penanda serta
sebagai ciri khas gambaran kawasan Gilingan ini sebagai sentra industri
kerajinan. Penanda tersebut berupa sclupture yang menandakan sebagai
pintu masuk kawasan. Sehingga dari bentuk sclupture

yang memiliki

keunikan dan ciri khas kawasan ini akan menjadi sebuah landmark kawasan
itu sendiri.
Pintu Gerbang

Solo
Kriya Komunal

Pintu Gerbang
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4. Konsep Distric
Berdasarkan kondisi sosial yang terjadi di masyarakat adalah adanya
sebaran letak rumah tinggal dan rumah produksi diluar site, akan tetapi
masih dalam kawasan gilingan dan hanya pindah disekitar site, hal ini
merupakan potensi yang akan dikembangkan dengan konsep district ini.
Dengan model perkembangan jumlah pengrajin dan peningkatan kondisi
sosial budaya dan ekonomi, maka kedepannya kawasan sekitar site akan
dipenuhi oleh rumah tinggal dan rumah produksi para pengusaha mebel,
baik yang datang langsung untuk membuka usahanya maupun para
pengusaha dari kawasan giliongan sendiri yang membuka produksi secara
mandiri.
Konsep performance bangunan merupakan bagian dari konsep ini,
dimana pertumbuhan dan perkembangan kondisi fisik kampung berkembang
dengan sendirinya, fakta yang ditemukan dilapangan adalah bentuk
performance bangunan yang ada disekitar site mirip dan hampir sama,
dengan ciri khas ukiran serta terdapat material kayu yang ditonjolkan seperti
kayu atau mebel dan sebagaimya.

Lokasi Sebaran

Solo
Kriya Komunal
Lokasi Sebaran

Lokasi Sebaran
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