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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Judul 

WOOD CARVING PROMOTION AND INFORMATION 

CENTER DI DESA INDUSTRI KREATIF MULYOHARJO JEPARA 

 

1.2 Perngertian Judul 

a. Wood  :   Dalam Bahasa Indonesia wood memiliki arti 

kayu. Kayu : (1) (pokok --, pohon --), pohon 

yg batang-batangnya keras; (2) bagian batang 

(cabang, dahan, dsb) pohon yg keras (yg biasa 

dipakai untuk bahan bangunan,dsb). 

(Bahasa, Kamus Pusat, Kamus Bahasa 

Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) 

b. Carving : Carving berasal dari kata carve yang berarti  

mengukir, memahat. Sedangkan carving 

mempunyai arti ukiran.  

Ukiran : (1) ukir-ukiran; (2) hasil mengukir;    

-- bendol ukiran pd bendol pintu rumah 

gadang;  -- gelung ukiran yg bercorak gelung-

gelungan;  -- terawang ukiran yg bercorak spt 

renda, yaitu berlubang tem-bus;   

(Bahasa, Kamus Pusat, Kamus Bahasa 

Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) 

c. Promotion :       Promotion berasal dari kata promote dan berarti   

promosi / perkenalan. Perkenalan yang 

dimaksud adalah dalam rangka memajukan 

usaha, dagang, dsb.  

(http://www.kamusbesar.com/31237/promosi) 
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d. Information :    Dalam Bahasa Indonesia information memiliki 

arti informasi (1) penerangan; (2) 

pemberitahuan (kabar atau berita tentang 

sesuatu).  

(Bahasa, Kamus Pusat, Kamus Bahasa 

Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) 

e. Center  : Dalam Bahasa Indonesia memiliki arti  pusat / 

bangunan yang didedikasikan untuk kegiatan 

tertentu.(http://kamusbahasaindonesia.org) 

f. Industri Kreatif : Kementrian Perdagangan Indonesia 

menyatakan bahwa Industri kreatif 

adalah industri yang berasal dari pemanfaatan 

kreativitas, keterampilan serta bakat individu 

untuk menciptakan kesejahteraan serta 

lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan 

mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta 

individu tersebut.  

(http://id.wikipedia.org/wiki/Industrikreatif)  

g. Desa Mulyoharjo :  Mulyoharjo adalah desa di Kecamatan Jepara, 

Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. 

Desa Mulyoharjo  juga dikenal sebagai sentra 

industri seni patung dan pahat dari kayu. Desa 

Mulyoharjo merupakan cikal bakal seni ukir 

Jepara. 

(http://wikimedia.org/wiki/desamulyoharjo) 

h. Jepara  : Kabupaten Jepara adalah salah satu kabupaten 

di Provinsi Jawa Tengah, Ibukotanya 

adalah Jepara. Kabupaten ini berbatasan 

dengan Laut Jawa di barat dan 

utara, Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus di 
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timur, serta Kabupaten Demak di selatan. 

(Badan Pusat Statistik Jepara, 2011) 

 

Jadi judul WOOD CARVING PROMOTION AND 

INFORMATION CENTER DI DESA INDUSTRI KREATIF 

MULYOHARJO JEPARA memiliki pengertian ”Suatu pusat promosi 

dan informasi produk ukiran kayu di desa industri kreatif Mulyoharjo 

Jepara”.  

 

1.3 Latar Belakang 

1.3.1 Umum 

a. Jepara sebagai Kota Ukir 

Kabupaten Jepara dikenal sebagai penghasil kerajinan 

mebel ukir bertaraf Internasional. Produk-produk furnitur Jepara 

memiliki kekhasan tersendiri yang terletak pada motif 

ukirannya. Selain sebagai sebuah produk budaya hasil karya 

masyarakat lokal, ukiran juga merupakan karya seni yang 

bernilai estetik tinggi. Oleh karena itu Jepara mendapat gelar 

sebagai “The World Carving Center”.  

Sektor industri mebel merupakan tiang penyangga utama 

perekonomian Kabupaten Jepara. Sektor ini dibedakan dalam 

kelompok industri besar, industri sedang, industri kecil dan 

kerajinan rumah tangga. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 

industri besar adalah perusahaan dengan jumlah karyawan atau 

tenaga kerja 100 orang ke atas. Industri sedang adalah 

perusahaan dengan jumlah tenaga kerja antara 20-99 orang. 

Industri kecil adalah perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 

antara 5-19 orang dan industri rumah tangga mempunyai tenaga 

kerja kurang dari lima orang.  

Data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan, tahun 2010 menyatakan ada 8.395 buah 
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perusahaan industri/unit di Kabupaten Jepara. Angka tersebut 

mencakup seluruh perusahaan (unit usaha) industri kecil 

menengah (IKM). Bila dibandingkan tahun 2009, terjadi 

peningkatan jumlah unit usaha industri sebesar 7,05 %. 

(disarikan dari Menunggang Badai Untaian Kehidupan, Tradisi  

dan Kreasi Aktor Mebel Jepara, 2010) 

 

b. Perjalanan Ukir Jepara  

Kegiatan industri ukir Jepara telah dirintis sejak abad ke-7 

ketika Ratu Shima memerintah kerajaan Kalingga, terutama 

dalam pembuatan kapal dan rumah tradisional. Dilanjutkan abad 

ke-16 hingga abad ke-17, pada masa pemerintahaan Ratu 

Kalinyamat, Jepara mengalami kegemilangan dunia 

pertukangan. Pada masa kolonialisasi belanda abad ke-16, 

produksi ukir Jepara mengalami pembaruan gaya seni baik dari 

China, India, Arab, Eropa Barat dan gaya asli Indonesia. 

Pada abad ke-19 industri furnitur mengalami 

perkembangan yang cukup berarti, terutama setelah RA Kartini 

mempromosikan produk industri kerajinan Jepara ke seluruh 

penjuru dunia. Kartini merupakan seorang tokoh wanita yang 

dikenal sangat gigih mengenalkan ketrampilan ukira-ukiran para 

pengrajin Jepara secara luas agar dapat dipersembahkan pada 

hari perkawinan Ratu Wilhelmina.  

Selain itu, RA Kartini juga memperkenalkan ukiran Jepara 

melalui lembaga Oost en West yang berfungsi membantu 

memasarkan hasil karya para pengrajin ukir Jepara. Sebagai 

putri dari R.M Adipati Ario Sostroningrat, Bupati Jepara periode 

tahun 1881, Kartini mempunyai peluang untuk memperkenalkan 

ukiran-ukiran Jepara ke luar negeri. Melalui teman-temanya di 

Belanda, RA Kartini mengirim karya seni ukir yang berfungsi 

sebagai produk cendramata ukiran kayu berupa : Peti jahit, 
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Tempat amplop, dan barang-barang hisan berukir lainya. 

(http://www.swarajepara.com/) 

 

1.3.2 Khusus 

a. Sejarah Desa Mulyoharjo Jepara  

Desa Mulyoharjo adalah desa kecil yang terletak di 

Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Indonesia. 

Desa Mulyoharjo dikenal sebagai sentra industri seni patung dan 

pahat dari kayu. Desa Mulyoharjo dianggap sebagai cikal bakal 

dari seni ukir Jepara. Hal ini dikisahkan dalam sebuah legenda 

bahwa seorang ahli seni pahat dan lukis kerajaan Majapahit 

masa Prabu Brawijaya, Prabangkara yang mendapatkan tugas 

untuk membuat lukisan sang permaisuri sebagai ungkapan cinta 

sang raja terhadap permaisuri. 

Lukisan permaisuri yang tanpa busana itu dapat 

diselesaikan oleh Prabangkara dengan sempurna, hal ini 

membuat sang raja Brawijaya menjadi curiga dan geram karena 

dibagian tertentu dan rahasia terdapat tanda alami yang terdapat 

pula pada lukisan serta tempat dan posisi bentuknya persis. 

Dengan suatu tipu muslihat Prabangkara dan segala 

peralatannya dibuang dengan cara diikat pada layang-layang 

yang setelah sampai di angkasa diputus talinya. 

Dalam keadaan melayang-layang inilah pahat Prabangkara 

jatuh disuatu desa yang dikenal nama “Belakang Gunung” dekat 

kota Jepara. Di desa kecil sebelah utara kota Jepara yang 

kemudian diyakini sebagai Desa Mulyoharjo yang saat ini 

memang banyak terdapat pengrajin ukir yang berkualitas di desa 

ini. (Priyono, 2001) 

Namun tidak banyak orang yang mengetahui legenda 

tentang ukiran Jepara ini berawal, baik masyarakat Jepara 

sendiri maupun luar daerah. Saat ini ukiran-ukiran kuno dan 
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benda-benda bersejarah lainnya disimpan di museum RA. 

Kartini yang terletak di sebelah utara alun-alun Kota Jepara. 

Selain itu ukiran Jepara kuno juga bisa dijumpai pada ornament-

ornamen masjid Mantingan dengan motif bunga, tumbuh-

tumbuhan serta bentuk candi bentar untuk pintu gerbangnya 

diperkirakan berpengaruh terhadap perkembangan ukir Jepara. 

(Isa,2009) 

 

b. Produk Unggulan Sentra Kerajianan Ukir dan Relief Desa 

Mulyoharjo 

 
 

Gambar 1.1. Desa ukir dan relief 
Sumber : Dokumentasi Pribadi. 

 

Sentra kerajinan patung dan ukir Mulyoharjo terletak 6 

kilometer ke arah utara dari alun-alun Jepara, adalah sebuah 

kawasan di Jepara yang memiliki potensi ukir yang besar dan 

merupakan produk unggulan Jepara. Karya yang dibuat meliputi 

patung, souvenir, mebel ukir, hiasan interior, dan lainnya yang 

dipengaruhi aneka macam budaya. Keunikan dari kawasan ini 

adalah karyanya terbuat dari satu kayu gelondongan tanpa 
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c. Ancaman Ukir Jepara 

Reputasi produk mebel ukir Jepara memang sudah diakui 

di pasar global. Baik dari kualitas dan juga keunikan dari 

ornament ukiran yang memiliki ciri khas tersendiri dimata 

konsumen. Hal ini bisa terlihat dari peningkatan nilai 

ekspor produk ukir Jepara. Dilihat dari peningkatan ekspor 

yang terus meningkat ini, produk ukir Jepara digadang bisa 

menjadi produk unggulan dan asset kekayaan Indonesia yang 

cukup berharga. (http://regional.kompasiana.com) 

Perkembangan ini banyak menarik investor asing yang 

sekarang ini banyak dijumpai di Kota Jepara. Para investor asing 

ini langsung terjun ke lapangan dan bersaing dengan pengusaha 

lokal. Keberadaan semakin banyaknya investor asing ini lambat 

laun mengancam keberadaan para pengusaha lokal dalam hal 

produksi dan pemasaran produk.   

Pada tahun 2005 yang lalu terdapat kasus pembajakan 

ukiran Jepara yang melibatkan orang-orang asing. Kasus itu 

merupakan peringatan bahwa sistem perlindungan HKI (Hak 

Kekayaan Intelektual) masih belum sepenuhnya dipahami oleh 

banyak pihak. Kasus ini juga membuktikan adanya 

misappropriation atau  pengambilan hak-hak masyarakat Jepara 

secara tidak sah oleh orang asing atas karya tradisional mereka 

berupa ukir-ukiran yang khas itu. 

Kasusnya dimulai dari adanya sengketa antara orang-

orang asing (Inggris vs Belanda) berkenaan dengan penggunaan 

desain ukiran Jepara. Sebuah perusahaan milik orang asing 

(Inggris) telah membuat katalog, yang di dalamnya terdapat 

gambar-gambar desain ukiran Jepara. Perusahaan itu telah 

mendaftarkan katalog tersebut ke kantor HKI untuk memperoleh 

perlindungan hak cipta.  
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Perusahaan Inggris tersebut seharusnya bukan 

mendaftarkan katalog dalam rezim hak cipta, melainkan 

mendaftarkan dalam rezim desain industri. Jika desain itu 

kemudian diklaim sebagai milik perusahaan asing, maka hal itu 

merupakan tindakan misappropriation yang dilakukan oleh 

orang asing terhadap warisan budaya bangsa.  

Dengan pendaftaran dan klaim ini boleh jadi para pengukir 

Jepara nantinya akan terancam tuduhan melakukan pelanggaran 

desain jika mereka mengekspor hasil karya mereka ke luar 

negeri, khususnya ke Eropa. Hal ini akan menjadi sebuah ironi 

ketika para pengukir tradisional justru terancam haknya untuk 

menggunakan desain tradisional milik mereka sendiri. 

(www.export-import-indonesia.com) 

 

1.3.3 Kesimpulan 

Sebagai penghasil kerajinan mebel ukir bertaraf Internasional, 

produk-produk ukir Jepara memiliki ciri khas pada motif ukirannya. 

Selain sebagai sebuah produk budaya hasil karya masyarakat lokal, 

ukiran juga merupakan karya seni yang bernilai estetik tinggi. Oleh 

karena itu patut untuk dilestarikan sehingga tidak kehilangan jati 

dirinya.  

Sentra industri kerajinan seni patung dan ukir dari kayu 

Mulyoharjo adalah sebuah kawasan di Jepara yang memiliki potensi 

ukir yang besar dan merupakan produk unggulan Jepara. Keunikan 

dari kawasan ini adalah karyanya terbuat dari satu kayu gelondongan 

tanpa terputus, masyarakat yang ramah, serta hampir semua 

warganya bisa mengukir. Desa Mulyoharjo ini dianggap sebagai 

cikal bakal munculnya seni ukir Jepara seperti yang disebutkan pada 

legenda masyarakat Jepara. Oleh sebab itu sentra industri ukir dan 

relief Mulyoharjo ini perlu mendapatkan perhatian khusus agar bisa 

dikenal oleh masyarakat luas. 
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Keberadaan para investor asing dalam industri ukir Jepara 

yang lambat laun semakin banyak menjadikan suatu ancaman 

tersendiri bagi para pengusaha lokal dalam hal produksi dan 

pemasaran produk. Selain itu perusahaan-perusahaan ukir asing juga 

sering melakukan kecurangan dengan membajak desain ukir kayu 

hasil kreatifitas para pengrajin ukir jepara. 

Apabila industri dan budaya ukir Jepara tidak dilindungi, 

dipertahankan dan dilestarikan maka lambat laun industri dan 

kebudayaan ukir Jepara akan hilang. 

Agar budaya daerah milik bangsa tidak berpindah ke orang-

orang asing diperlukan adanya usaha-usaha untuk melestarikannya 

budaya itu sendiri. Pelestarian itu juga harus diikuti dengan 

pengembangan, misalnya dengan desain-desain yang baru, kreatif 

dan inovatif. Juga diperlukan suatu wadah yang dapat memberikan 

pelayanan informasi, mempelajari dan mengembangkan kerajinan 

ukir kayu.    

 

1.4 Rumusan Permasalahan 

Terancamnya posisi industri dan budaya ukir di Jepara dari 

gangguan asing. Apabila industri dan budaya ukir tidak dilindungi, 

dipertahankan dan dilestarikan maka lambat laun industri dan kebudayaan 

ukir sebagai identitas Kota Jepara, serta sejarah Desa Mulyoharjo sebagai 

cikal bakal ukir Jepara akan hilang. 

 

1.5 Tujuan dan Sasaran 

1.5.1  Tujuan 

Merancang suatu bangunan Wood Carving Promotion and 

Information Center di Desa Industri Kreatif Mulyoharjo Jepara 

untuk mengakomodasikan kegiatan launching, promosi, informasi 

produk serta edukasi mengenai ukir dan relief kayu dari para 

pengrajin di desa industri kreatif Mulyoharjo. Selain sebagai 
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tempat launching dan promosi produk ukir baru, bangunan ini juga 

akan dilengkapi dengan workshop class, auditorium, ruang 

pembinaan pengrajin sebagai sarana penunjang edukasi serta 

adanya koperasi simpan pinjam. 

 

1.5.2 Sasaran 

Bangunan Wood Carving Promotion and Information Center 

di Desa Industri Kreatif Mulyoharjo Jepara yang dirancang akan 

menggunakan konsep arsitektur lokal Jepara sebagai identitas 

bangunan.     

 

1.6 Batasan dan Lingkup Pembahasan 

1.6.1 Batasan 

Pembahasan dibatasi pada permasalahan dan persoalan yang 

ada, dengan harapan menghasilkan faktor penentu pada perencanaan 

dan perancangan fisik bangunan. Pembahasan dilakukan dalam 

lingkup pemikiran dan disiplin ilmu arsitektur dan pembahasan 

diluar itu dibahas dalam batasan sebagai pendukung. 

 

1.6.2 Lingkup Pembahasan 

Pembahasan meliputi perencanaan dan perancangan Wood 

Carving Promotion and Information Center dengan menggunakan 

arsitektur lokal Jepara serta kekhasan motif ukiran Jepara yang 

akan diaplikasikan baik pada tampilan maupun interior bangunan. 

 

1.7 Keluaran 

Luaran yang dihasilkan terdiri atas dua produk, yaitu konsep 

perancangan yang merupakan produk utama berupa laporan tertulis yang 

tersusun dalam Dasar-dasar Program Perencanaan dan Perancangan 

Arsitektur (DP3A), serta gambar desain arsitektural yang merupakan 
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produk tersendiri dari keseluruhan luaran yang tersusun dalam 

Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (PPA). 

 

1.8 Metodologi Pembahasan 

Metode pembahasan yang digunakan dalam perencanaan dan 

perancangan ini adalah : 

a. Metode pengumpulan data melalui observasi, yaitu melakukan studi 

lapangan melalui pengamatan langsung untuk mengetahui kondisi 

fisik bagaimana lokasi dan data existing, serta bagaimana potensi yang 

ada. 

b. Studi literatur, yaitu merupakan studi terhadap tulisan maupun karya 

tulis  yang sudah ada dan berkaitan dengan ukiran dan relief, misalnya 

dari : 

1. Media cetak dan elektronik untuk mendapatkan berita- berita dan 

perkembangan serta berita-berita yang dapat menjadi acuan 

konsep. 

2. Referensi pustaka berupa buku-buku maupun skripsi yang 

mendukung dalam penulisan. 

3. Studi komparatif merupakan studi perbandingan terhadap 

bangunan atau sarana yang sudah ada dan sekiranya berhubungan. 

c. Metode pembahasan konsep melalui analisis deskriptif, yaitu 

menguraikan permasalahan dengan menggambarkan kondisi faktual 

dengan mengemukakan fakta-fakta yang ada di lapangan untuk 

kemudian mencari solusi pemecahan masalah yang akan menjadi 

konsep perencanaan. 

 

1.9 Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisikan tentang landasan konsep perencanaan dan 

perancangan Wood Carving Promotion and Information Center 

di Desa Industri Kreatif Mulyoharjo Jepara yang meliputi latar 
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belakang, permasalahan, tujuan, dan sasaran, lingkup 

pembahasan, metode pembahasan, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II TINJAUN PUSTAKA 

Berisi tentang tinjauan terhadap literatur-literatur yang meliputi 

tinjauan umum tentang  macam bagian-bagian ukiran, macam 

motif ukiran tradisional, ragam motif ukiran Jepara, konsep 

lighting dan konsep layout. 

 

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PERENCANAAN 

Berisi tentang tinjauan lokasi Kota Jepara dan lingkungan 

eksternalnya, aspek fisik, aspek perekonomian terkait dengan 

industri ukir, serta aspek kebijakan pengembangan kawasan 

untuk pembangunan Wood Carving Promotion and Information 

Center di Desa Industri Kreatif Mulyoharjo Jepara.  

 

BAB IV ANALISIS DAN KONSEP PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN  

Berisikan tentang gagasan perencanaan serta analisis-analisis 

yang terkait dengan tapak, arsitektur, maupun struktur, baik 

secara makro maupun mikro, untuk mendapatkan konsep Wood 

Carving Promotion and Information Center di Desa Industri 

Kreatif Mulyoharjo Jepara yang sesuai. 


