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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1. PENGERTIAN JUDUL 

Art Centre : Art Centre adalah perpaduan dari kata “art” dan 

“centre”yang berarti art adalah seni, sedangkan centre 

adalah pusat. Maka art centre adalah pusat seni yang 

digunakan sebagai tempat promosi dan pameran 

kesenian.(Philip Khotler, 1992) 

Pusat : Tempat yang letaknya ditengah-tengah sebagai pokok 

pangkal atau titik tujuan berbagai hal atau 

tujuan.(Poerwodarminto, 1976) 

Seni : Segala perbuatan manusia yang timbul dari hidupnya 

dan bersifat indah, sehingga dapat mengetarkan jiwa 

perasaan manusianya.(KH. Dewantara, 1979) 

Ukir :Gubahan dari bentuk -bentuk riil maupun iriil yang dalam 

pengekspresian imajinasinya menggunakan media kayu, 

bamboo, logam dan segala macam bahan yang 

memungkinkan, dibantu tatah, pencukil atau alat lain 

yang menjadikan karya seni yang mempunyai nilai 

artistic dekoratif atau orname ntik.(SP. Gustami, 1979) 

Tradisional : Suatu sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu 

teguh pada norma dan adat istiadat atau adapt kebiasaan 

yang ada dipualau Jawa dan dilakukan secara turun 

temurun.(SD. Hamarudin, 1970) 
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Jepara : Salah satu kab upaten yang terletak di Kotamadya Pati 

Jawa Tengah.(RDTRK. 2007) 

Pengertian Art Centre sebagai pusat informasi dan pemasaran 

kerajinan ukir dengan nuansa arsitektur tradisional lokal adalah suatu tempat 

atau wadah yang digunakan sebagai pusat kegiatan pameran dan promosi 

khususnya barang-barang seni ukir dengan penekanan bentuk bangunan 

tradisional lokal Jepara yang sesuai dengan lingkungan sekitar dan sosial 

masyarakat. 

 

2. LATAR BELAKANG 

2.1.   Jepara Sebagai Sentra Industri Ukir 

Kota Jepara merupakan sentra industri kerajinan ukir dan mebel ukir 

yang merupakan salah satu komoditi andalan Jawa Tengah, selain untuk 

komoditi dalam negeri juga sebagian besar berorientasi pada eksport. Industri 

kerajinan yang semula merupakan industri kerajinan rakyat kemudian lambat 

laun berkembang menjadi industri kecil sampai industri besar dengan tingkat 

layanan eksport. Keberadaan industri ukir pada tahun 2006 tersebar hampir 

diseluruh wilayah Jepara. 

Perkembangan industri ukir di Jepara tiap tahun mengalami kemajuan 

yang cukup menggembirakan, sehingga mampu menarik para investor baik 

dari dalam negeri maupun dari  mancanegara. Sehingga memerlukan banyak 

pihak untuk terlibat didalamnya guna meningkatkan kualitas dan daya saing 

dalam menghadapi persaingan pasar bebas. 

Sampai akhir tahun 2006 jumlah perusahaan yang mengeksport barang 

keluar negeri adalah sebanyak 346 hal ini menunjukkan bahwa industri 

kerajinan ukir di Jepara mempunyai prospek yang cukup baik. Industri 

kerajinan yang berkembang di Jepara antara lain adalah : industri mebel ukir, 

bambu, rotan, gerabah, logam, kuningan dan industri kerajinan lainnya. 

Perkembangan industri ukir di Jepara cukup pesat khususnya industri 

kerajinan ukir. Industri ini merupakan industri terbesar yang ada di Jepara dan 

merupakan industri andalan masyarakat dan pemerintah daerah yang 



diharapkan dapat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan 

daerah. 

 

 

 

2.2.   Gambaran Desa Tahunan Sebagai Sentra Industri Ukir Terbesar 

Salah satu daerah industri ukir terbesar di Jepara adalah di Desa 

Tahunan. Desa Tahunan merupakan salah satu sentra industri ukir terbesar di 

Jepara, itu ditunjukkan dengan banyaknya jumlah pengrajin dan pengusaha 

ukir mulai dari pengusaha kecil sedang sampai pengusaha besar. Selain itu 

Desa Tahunan juga terdapat kawasan perdagangan yang terletak di sepanjang 

jalan Senenan yang merupakan jalan utama menuju  ke Kota Jepara. 

Masyarakat di Desa Tahunan sebagian besar bermata pencaharian 

sebagai pengrajin ukir dan mebel, dan sebagian lagi ada yang berprofesi 

sebagai petani, pedagang, pegawai negeri dan lain-lain. Masyarakat Desa 

Tahunan sudah sejak dari dulu terkenal dengan ketrampilan dalam bidang 

mengukir, itu disebabkan karena para generasi muda sudah mengenal atau 

sudah bisa mengukir sejak dari kecil. Bahkan banyak dijumpai anak-anak 

yang sudah bekerja atau mengukir setelah mereka lulus dari SMP. 

Selain itu di Desa Tahunan juga banyak dijumpai sekolah-sekolah atau 

lembaga kursus di bidang ukir sehingga masyarakat di Desa Tahunan menjadi 

terampil dibidang ukir. Banyak masyarakat di Desa Tahunan yang menjadi 

pengrajin atau pengusaha ukir di luar daerah Tahunan bahkan ada yang keluar 

kota Jepara untuk mengembangkan industri ukir Jepara.  

Keberadaan industri terutama industri ukir yang menjadi andalan 

Jepara yang sedemikian rupa besarnya ternyata kontribusinya dalam 

perdagangan dunia masih kecil. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya 

pengetahuan baik pengrajin, pengusaha dalam negeri maupun mancanegara 

tentang keberadaan ukir di Jepara. Oleh sebab itu maka dibutuhkan tempat 

atau wadah untuk dapat menampung dari hasil keanekaragaman hasil- hasil 

kerajinan ukir khususnya di Jepara. 



Dari isu yang muncul tersebut diatas, maka kehadiran suatu wadah 

yang dibutuhkan untuk menampung dari hasil kerajinan ukir yang dimaksud 

adalah “ Art Centre “ sebagai pusat informasi dan pemasaran ukir di Jepara 

sangatlah pentinguntuk meningkatkan perkembangan usaha mebel ukir Jepara.  

 

3. TUJUAN DAN SASARAN 

1. Tujuan 

Tujuan studi dari pembuatan Art Centre adalah membuat konsep 

perencanaan dan perancangan Art Centre yang berfungsi sebagai pusat 

informasi dan pemasaran industri kerajinan ukir di Desa Tahunan yang 

berada di pemukiman industri sehingga mampu meningkatkan industri 

ukir, dengan nuansa bentuk Arsitektur Tradisional lokal Jepara yang sesuai 

dengan keberadaan, keseimbangan dan keselarasan lingkungan sekitar. 

2. Sasaran 

Sasaran dari pembuatan Art Centre ini adalah sebagai berikut : 

a. Menentukan konsep perencanaan dan pengolahan lokasi. 

b. Menentukan konsep site plan kawasan pemukiman sebagai dasar 

penentuan lokasi Art Centre. 

c. Menentukan konsep kebutuhan sarana prasarana dan fasilitas. 

d. Menentukan konsep sirkulasi. 

e. Menentukan tata ruang luar dan ruang dalam bangunan. 

f. Menentukan konsep bentuk dan penampilan bangunan. 

 

4. PERMASALAHAN 

Permasalahan yang ada dikelompokkan menjadi dua kategori, 

permasalahan umum dan permasalahan khusus. Permasalahan umum lebih 

bersifat eksternal dan permasalahan khusus lebih bersifat internal. Dari kedua 

kategori permasalahan tersebut kemudian diidentifikasikan oleh kondisi Kota 

berserta peran dan fungsi Kota Jepara dalam konstelasi wilayah yang lebih 

luas. 

1.   Permasalahan Umum 



a. Modal 

Pada umumnya masalah atau kendala yang dihadapi oleh para 

pengrajin adalah masalah modal yang sulit didapat, baik dari 

pemerintah maupun dari pihak swasta. Sehingga hasil dari produksi 

masih ditinggkat yang rendah. 

b. Bahan Baku 

Semakin meningkatnya hasil produksi mebel ukir maka semakin besar 

pula bahan baku yang harus dibutuhkan , karena semakin 

berkurangnya bahan baku yang ada di Kabupaten Jepara maka 

dibutuhkan suatu lembaga yang berfungsi untuk mensuplai atau 

mendistribusikan bahan baku yang berasal dari luar Kabupaten Jepara 

Diantaranya adalah koperasi atau Perhutani yang mempunyai 

wewenang di bidang bahan baku dalam hal ini adalah kayu 

gelondongan atau kayu olahan.  

2.   Permasalahan Khusus 

a.  Dukungan Sarana dan Prasarana Pada Lokasi –lokasi Kampung Industri 

Dengan adanya lokasi industri mebel dan kerajinan ukir yang 

menyebar diseluruh wilayah Jepara dan dengan belum adanya lokasi 

bongkar muat yang terpadu dan representatif, maka truk container akan 

tetap melewati jalan-jalan menuju lokasi industri, walaupun tidak 

sesuai dengan kelas jalannya. 

b.   Keberadaan Lokasi Penyimpanan Bahan Baku Industri 

Dengan adanya industri ukir, maka diperlukan bahan baku yang berupa 

kayu gelondongan. Selama ini kayu-kayu gelondongan tersebut 

disimpan di beberapa halaman rumah penduduk yang lokasinya 

menyebar ke seluruh Kota, yang menyebabkan terganggunya 

pemandangan di lingkungan sekitarnya dan menyebabkan terjadinya 

penyimpangan dalam arahan peruntukan lahan. 

c.   Percampuran Kegiatan Pemukiman dan Industri 

Keadaan yang terjadi di wilayah Jepara, yang berkaitan dengan 

industri ukir dan mebel adalah lokasi industri mebel yang bercampur 



dengan fungsi kegiatan lain yaitu pemukiman. Hal ini dapat terjadi 

karena sebelumnya terdapat kebijakan yang mengijinkan terdapatnya 

industri dalam lingkungan pemukiman, tetapi hanya dibatasi untuk 

industri rumah tangga. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan 

industri kecil dan rumah tangga yang ada. Akan tetapi seiring dengan 

perkembangan yang ada, industri rumah tangga tersebut meningkat 

menjadi industri menengah dan besar. Sehingga menimbulkan 

permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan fungsi kawasan.  

d.   Keberadaan Lokasi Pemasaran dan Promosi Industri Ukir. 

Sarana pemasaran dan promosi kerajinan ukir yang ada di Jepara 

masih kurang, hal ini dapat dilihat dengan keberadaan workshop yang 

ada disepanjang jalan Tahunan dan Pekeng sebagai kawasan 

perdagangan. Kondisi sebagai kawasan perdagangan kurang baik, 

apalagi untuk skala pelayanan nasional dan Internasional,dikarenakan 

penataan yang kurang baik dan apa adanya sehingga berkesan seperti 

gudang finising. 

e.   Pengetahuan Pengrajin Tentang Corak Ukir Masih Kurang 

Perkembangan industri ukir di Jepara mengalami perubahan baik dari 

segi industri maupun dari segi bentuk atau corak ukir. Khususnya 

corak atau bentuk ukir yang mengalami akulturasi budaya karena 

bersentuhan langsung oleh pembeli maupun penanam modal yang 

diinginkan. Keberadaan pengrajin industri ukir di Jepara khususnya di 

pedesaan tentang bentuk dan corak ukir masih kurang, hal ini 

disebabkan karena para pengrajin umumnya hanya membuat ukir tanpa 

mengetahui model atau bentuk yang diminati oleh pembeli. Sehingga 

hasil produksinya mengalami kerugian disebabkan bentuk atau corak 

yang masih ketinggalan.  

 

5. RUMUSAN MASALAH 

a.  Bagaiman merencanakan sebuah Art Centre dalam lingkungan  

pemukiman industri yang efisien, sehat, produktif dan berkelanjutan. 



b. Bagaimana merencanakan sebuah sarana dan prasarana yang dapat 

mendukung keberadaan Art Centre sebagai pusat industri kerajinan ukir di 

Desa Tahun Khususnya dan di Jepara pada umunya. 

c. Bagaimana merencanakan Art Centre sebagai pusat informasi dan 

pemasaran bagi masyarakat di bidang industri kerajinan ukir. 

6. PERSOALAN ( Permasalahan Design ) 

a. Bagaimana membuat konsep perencanaan dan perancangan Art Centre 

dalam lingkungan pemukiman industri ukir di Desa Tahunan terutama di 

RW III sehingga dapat menunjang kegiatan industri di Desa Tahunan 

b. Bagaiamana membuat konsep perencanaan Art Centre dan prasarana 

penunjang sehingga dapat mendukung aktifitas didalamnya. 

c. Bagaimana membuat konsep perencanaan dan perancangan Art Centre 

yang mempunyai citra atau bentuk arsitektur lokal sesuai dengan 

lingkungan sosial budaya di Desa Tahunan. 

  

7. LINGKUP PEMBAHASAN 

Lingkup pembahasan pada pembuatan Art Centre di Jepara menitik beratkan 

pada  

a. Art Centre berlokasi dalam lingkungan pemukiman industri yang ada di 

Desa Tahunan terutama di RW III. 

b. Art Centre direncanakan sebagai pusat informasi dan pemasaran industri 

ukir dengan nuansa arsitektur tradisional lokal di Desa Tahunan yang 

efisien.  

c. Perencanaan Art Centre sebagai pusat informasi dan pemasaran industri 

ukir untuk meningkatkan produktifitas di Desa Tahunan pada khususnya 

dan Jepara pada umumnya. 

 

8. METODE PEMBAHASAN 

Metode yang digunakan dalam perencanaan dan perancangan Art Centre 

antara lain : 

1. Kajian Teoritis 



Studi literature, yaitu mengambil dari berbagai sumber yang bisa 

digunakan untuk menjawab setiap permasalahan dengan pemecahan yang 

mempunyai dasar. 

 

 

2. Data 

a. Observasi literature, yaitu mengambil dari beberapa sumber yang bias 

digunakan untuk menjawab setiap permasalahan dengan pemecahan 

yang memilki dasar. 

b. Wawancara / Interview, yaitu dengan mendengarkan setiap orang yang 

berhubungan dengan hal tersebut. 

c.   Survey lapangan, yaitu dengan melihat langsung bagaimana keadaan 

asli dari wilayah yang akan dijadikan lokasi. 

d.  Studi Art Centre yang sudah ada untuk me ngemukakan unsure-unsur 

yang bersifat interpretasi, penalaran dan visual sekaligus sebagai studi 

banding. 

3.   Analitik  

Yaitu dengan cara menganalissssa data-data fisik maupun non fisik yang 

diperlukan, kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

mendesain bangunan Art Centre tersebut. 

4 Analisa Sintesa 

Yaitu membandingkan antara teori dan kenyataan dengan berpedoman 

pada literature tertentu untuk mencapai bentuk yang maksimal. 

 

9. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Tahap I : PENDAHULUAN 

Menjelaskan pengertian judul, latar belakang, permasalahan, 

tujuan dan sasaran serta sistematika pembahasan.  

Tahap II  : TINJAUAN ART CENTRE , SENI UKIR, PENATAAN 

PEMUKIMAN DAN ARSITEKTUR TRADISIONAL 

LOKAL JEPARA 



Berisi penjelasan tentang landasan teori yang membahas 

tinjauan seni, Art Centre, ukir, tinjauan arsitektur tradisional 

Jawa dan teori-teori yang berkaitan dengan Art Centre. 

Tahap III : KONDISI DAN POTENSI ART CENTRE SEBAGAI 

PUSAT INFORMASI DAN PEMASARAN UKIR DI DESA 

TAHUNAN JEPARA 

Berisi tentang kondisi fisik Kota Jepara, potensi Kota Jepara 

secara umum dan potensi industri ukir Kota Jepara, Peran 

jepara Sebagai Kota Ukir, serta gambaran mengenai kondisi 

fisik Desa Tahunan, Sarana dan prasarana Desa Tahuanan, 

keadaan masyarakat serta sosial budaya masyarakat Desa 

Tahunan seabagai daerah industri ukir terbesar di Jepara. 

Tahap IV : ANALISA PENDEKATAN KONSEP, PERENCANAAN 

DAN PERANCANGAN ART CENTRE SEBAGAI PUSAT 

INFORMASI DAN PROMOSI KERAJINAN UKIR DI 

JEPARA DENGAN NUANSA ARSITEKTUR 

TRADIONAL LOKAL 

Berisi tentang landasan teori / criteria analisa/ parameter atau 

dasar pertimbangan, analisa makro dan analisa mikro, analisa 

ruang dan konsep perencanaan untuk mendapatkan desain 

bangunan yang baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




