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ABSTRAK 

 
 
Kabupaten Jepara dikenal sebagai penghasil kerajinan mebel ukir 

bertaraf Internasional. Produk-produk furniture 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”.  

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. 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.  
Adanya ancaman dan gangguan dari pihak asing dalam industri dan budaya  ukir 
Jepara, 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. 

Perencanaan dan perancangan ini bertujuan untuk membuat 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 yang dirancang dengan 
menggunakan konsep arsitektur lokal Jepara sebagai identitas bangunan.     

 
Kata Kunci : Wood carving, Ukir, Lokal Jepara 

 
 

 



I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

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. 

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.    



1.2 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. 

 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

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 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 yang akan dirancang dengan 

menggunakan konsep arsitektur lokal Jepara sebagai identitas bangunan.     

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pameran 

2.1.1. Pengertian  

Secara harfiah pameran berarti pertunjukan atau hal 

memperlihatkan.Sehingga dapat diartikan bahwa pameran 

merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperlihatkan 

atau mempromosikan suatu barang hasil produksi kepada konsumen 

sebagai target pemasaran. 

2.1.2. Fungsi 

Fungsi dari ruang pameran adalah sebagai tempat untuk 

mengadakan pertunjukan atau memamerkan suatu barang dan jasa 

dengan tujuan mempromosikan dan memberikan informasi tentang 

produk tersebut, sehingga orang lain menjadi tertarik dan 



menggunakannya. Secara khusus, fungsi dari ruang pameran dapat 

dijabarkan sebagai berikut : 

• Sarana bagi pengusaha untuk mempromosikan barang hasil 

produksi kepada konsumen. 

• Sarana informasi akurat yang mudah diakses oleh konsumen 

mengenai suatu obyek yang sedang dipamerkan. 

• Sarana untuk menambah fasilitas hiburan bagi masyarakat. 

2.1.3. Jenis Pameran 

Jenis pameran dapat ditinjau berdasarkan : 

• Barang yang dipamerkan : 

a. General Exhibition, yaitu kegiatan pameran yang memamerkan 

berbagai barang dalam waktu yang bersamaan. 

b. Solo Exhibition, yaitu kegiatan pameran yang hanya 

memamerkan satu atau beberapa jenis barang dari suatu 

perusahaan saja. 

c. Specialized Exhibition, yaitu kegiatan pameran yang hanya 

memamerkan satu jenis barang dan diikuti oleh beberapa 

perusahaan. 

• Menurut lama penyelenggaraan, dapat dibedakan menjadi : 

a. Pameran temporer, yaitu kegiatan pameran yang 

penyelenggaraannya sewaktu-waktu, tidak kontinyu tiap 

tahunnya. Waktu nya disesuaikan dengan peringatan-

peringatan tertentu seperti hari besar nasional atau tema 

yang diciptakan oleh pihak penyelenggara. 

b. Pameran berkala, yaitu pameran yang penyelenggaraannya 

berkala setiap tahunnya dan biasanya dilaksanakan selama 

satu mingu setiap tahun atau setiap tiga bulan sekali. 

c. Pameran tetap, yaitu pameran yang sifatnya tetap berupa 

showroom. Pameran seperti ini menyewa ruang sepanjang 

tahun dan lebih didasarkan pada keinginan meningkatkan 

promosi perdagangan dan industri. 



2.2. Tinjauan Tata Pamer 

2.2.1. Konsep Lighting 

1. Pencahayaan Alami  

Pencahayaan alami adalah pencahayaan yang bersumber 

dari  alam, yaitu matahari. Dengan pemanfaatan cahaya matahari 

kedalam ruangan akan menjadikan bangunan hemat energi.  

Pencahayaan secara alami yang dipakai untuk 

penerangan bangunan dapat dipisahkan menjadi dua yakni 

pencahayaan alami langsung dan pencahayaan alami tidak 

langsung.  

2. Pencahayaan Buatan  

Pencahayaan buatan memiliki tujuan utama sebagai 

estetis yaitu membentuk suasana ruang/kesan ruang sehingga 

menyenangkan dan nyaman serta teknis yaitu menyediakan 

lampu dan perhitungan kebutuhan terangnya  

Pencahayaan buatan juga memiliki tujuan pendukung 

membantu ketersediaan cahaya alami pada siang hari serta 

memberi penerangan di malam hari.  

2.2.2. Sirkulasi pada Pameran 

Sirkulasi pengunjung dalam galeri dirancang untuk membantu 

para pengunjung dalam memandang dan melihat suatu obyek atau 

karya secara detail, berikut ini merupakan contoh pola sirkulasi yang 

diterapkan pada ruangan:  

1. Pola  Linear, yaitu jalan yang lurus dapat menjadi unsur 

pengorganisir  utama deretan ruang.  

2. Pola  Radial, yaitu  konfigurasi radial memiliki jalan-jalan lurus 

yang berkembang dari sebuah pusat bersama. 

3. Pola  Spiral (berputar), yaitu suatu jalan  tunggal menerus yang 

berasal dan  titik pusat, mengelilingi pusatnya dengan jarak yang 

berubah. 



4. Pola  Grid yaitu  konfigurasi grid terdiri dari dua pasang jalan 

sejajar yang saling berpotongan pada jarak yang sama dan 

menciptakan bujur sangkar atau kawasan ruang segi empat.  

5. Jaringan, yaitu Konfigurasi yang terdiri dari jalan-jalan yang 

menghubungkan titik-titik tertentu dalam ruang.   

 

2.3. Ukiran 

2.3.1. Motif-motif Ukiran Tradisional Jawa 

Corak motif ukiran yang ada di Jawa sangatlah beraneka 

ragam. Bentuk-bentuk motif ukiran yang beraneka ragam tersebut 

masing-masing memiliki ciri khas tersendiri sesuai dengan daerahnya. 

Namun pada umumnya moti-motif ukiran yang ada di Jawa dan Bali 

selalu menggunakan teknik stilasi dari tumbuh-tumbuhan, binatang 

bahkan terkadang juga manusia. 

2.3.2. Motif Jepara 

Ukiran daunnya berbentuk segitiga dan miring. Pada setiap 

ujung daun biasanya terdapat bakal bunga ataupun buah dengan 

bentuk melingkar. Lingkaran ini tidak hanya tunggal, tetapi bentuknya 

lebih dari satu atau bertingakat. Lingkaran pada pangkal lebih besar, 

semakin ke ujung semakin mengecil. Ada juga bakal bunga atau buah 

berbentuk lingkaran besar yang dikelilingi beberapa lingkaran kecil. 

 

2.4. Rumah Tradisional Jepara 

Secara umum rumah tradisional di Jepara saat ini yang masih 

berkembang dan bertahan adalah rumah tradisional berbentuk joglo. Dimana 

rumah joglo yang paling bayak digunakan adalah Joglo Trajumas (Joglo 

Sinom Apitan), dan Joglo Kepuhan Limolasan. 

2.4.1. Struktur Rumah Tradisional Jepara 

Rumah tradisonal Jawa pada umumnya berbahan kayu untuk 

bahan konstruksi maupun bahan arsitektualnya, demikian juga halnya 

dengan bahan bangunan untuk rumah tradisional Jepara. 



2.4.2. Ornamen pada Rumah Tradisional 

Pada rumah tradisional Jepara terdapat ornamen yang berada di 

atas atap yaitu berupa enteng bubungan. Bubungan tersebut biasanya 

mempunyai ragam hias gunungan (kelir). Ragam hias di Jepara 

biasanya berbentuk gunungan segitiga yang sudah distilir. Bagi orang 

Jawa gunungan dianggap lambang-lambang jagad raya dengan puncak 

gunungnya merupakan lambang Keagungan dan Keesaan. 

2.4.3. Rumah tradisional di Desa Industri Kreatif Mulyoharjo 

Di desa Mulyoharjo banyak ditemukan rumah dengan gaya 

arsitektur Jawa. Rumah-rumah yang ada memiliki fungsi ganda. 

Selain berfungsi sebagai tempat tinggal, rumah-rumah ini juga 

berfungsi sebagai bengkel kerja dan showroom hasil karya ukir 

mereka.  

 

III. GAMBARAN LOKASI 

3.1. Desa Industri Kreatif Mulyoharjo  

Desa Mulyoharjo terletak di Kecamatan Jepara dan berada pada 

ketinggian tanah dari air laut 8 Dpl. Wilayah desa Mulyoharjo memiliki 

luasan 391.895 Ha. Jumlah penduduk Desa Mulyoharjo pada Desember 

2011 tercatat sejumlah 8756 jiwa, 4426 jiwa laki-laki dan 4330 jiwa 

perempuan yang tersebar di 5 RW dan 37 RT.  

Desa Mulyoharjo dikenal sebagai Desa Wisata Industri Kreatif. 

Perputaran/pergerakan aktivitas warga sangat dinamis karena potensi warga 

yang sehari-harinya masyarakat bekerja pada bidang kerajinan/industri 

ukir,relief dan meubel.  

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. 

Jumlah pengrajin di Desa Mulyoharjo yang memiliki luas areal sekitar 2.500 

Ha tercatat sebanyak 1.700 orang dengan jumlah stan sebanyak 163 unit. 



Adapun jenis kerajinan yang ditekuni warga setempat, antara lain kerajinan 

ukir, relief, patung, dan kerajinan tangan lainnya.  

Produk yang dibuat meliputi patung, souvenir, mebel ukir, hiasan 

interior, dan lainnya yang dipengaruhi beraneka macam budaya. Keunikan 

dari kawasan ini adalah karyanya terbuat dari satu kayu gelondongan tanpa 

terputus, masyarakat yang ramah, serta hampir semua warganya bisa 

mengukir. Ukiran yang terkenal sejak zaman dahulu adalah macan kurung.  

Hampir semua penduduk yang tinggal di desa industri kreatif 

Mulyoharjo bermatapencaharian sebagai pengrajin ukir dan relief. Hunian 

yang ada di sini memiliki fungsi ganda. Rumah yang dihuni selain berfungsi 

sebagai tempat tinggal juga sekaligus berfungsi sebagai bengkel kerja dan 

showroom hasil karya ukir mereka. Mayoritas bentuk rumah di desa industri 

kreatif Mulyoharjo adalah rumah tradisional jawa.  

 

IV. ANALISA DAN KONSEP PERENCANAAN  

4.1 Gagasan Perencanaan 

Gagasan perencanaan dimaksudkan sebagai acuan dalam menyusun 

Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur. Sebagai tempat 

yang digunakan sebagai pusat launching, promosi dan informasi produk 

ukir dan relief, bangunan Wood Carving Promotion and Information Center 

di Desa Industri Kreatif Mulyoharjo Jepara harus mampu mewadahi semua 

kegiatan  yang ada di dalamnya. Selain sebagai 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.  

Melihat fungsi serta lokasi yang letaknya yang berada di desa 

industri kreatif ukir dan relief di desa Mulyoharjo menjadikan inspirasi agar 

menggunakan unsur-unsur ukiran serta menggunakan konsep arsitektur 

lokal Jepara dalam desainnya, sebagai upaya memperkenalkan produk ukir 

para pengrajin Desa Mulyoharjo kepada masyarakat luas dan melestarikan 

budaya ukir Jepara sebagai identitas bangunan.   



4.1.1. Lokasi Site  

Lokasi site terletak di tengah-

tengah (pusat) Desa Industri Kreatif 

Mulyoharjo.  Kondisi jalan berpaving 

dengan 2 lajur arah kendaraan. Luas 

Lahan  adalah ± 20557 m², sisi utara site 

berbatasan dengan jalan desa industri 

kreatif Mulyoharjo, sisi selatan dengan 

persawahan, sisi barat dengan 

permukiman, dan sisis timur dengan 

jalan lingkungan dan Persawahan. 

 

4.2. Analisis dan Konsep Site 

4.2.1. Analisis dan Konsep Pencapaian 

ME (Main Entrance) dihadapkan langsung ke arah jalan 

utama yaitu jalan desa industri kreatif Mulyoharjo sedangkan pada 

sisi jalan lingkungan difungsikan sebagai jalan keluar untuk mobil 

dari area parkir, hal ini untuk memudahkan pencapaian dan sirkulasi 

kendaraan keluar masuk site.  

4.2.2. Analisis Cahaya Matahari 

Menghindari sinar matahari secara langsung, untuk 

memasukkan cahaya ke dalam ruang, misal dengan adanya ventilasi. 

Penggunaan sun shading dapat mengurangi radiasi langsung panas 

matahari. Penggunaan dan penataan vegetasi yang berfungsi sebagai 

pereduksi panas matahari, vegetasi jenis ini berdaun lebat dan 

bertajuk lebar.  

4.2.3. Analisis View dan Orientasi Bangunan 

Orientasi bangunan Wood Carving Promotion and 

Information Center ini akan diarahkan ke Utara yaitu jalan desa 

industri kreatif Mulyoharjo dimana merupakan jalur utama sehingga 

diharapkan nilai ekspose bangunan dapat menarik perhatian 



pengunjung. View out site, memanfaatkan keadaan di sekitar site 

yang berupa persawahan. Sedangkan view ke sawah bisa 

dimanfaatkan sebagai pandangan ruang-ruang service, seperti 

restaurant dan masjid. View in site, diorientasikan ke entrance utama 

bangunan 

4.2.4. Analisis Kebisingan 

Kebisingan dari luar site diatasi dengan penanaman vegetasi 

yang berfungsi sebagai penyaring bunyi, yaitu penanaman vegetasi 

yang memiliki daun lebat. Misalnya : pohon beringin dan pohon 

akasia. Kebisingan dari dalam diatasi dengan akustik interior. 

Penataan fungsi ruang sesuai dengan tingkat kebisingan, seperti 

daerah yang cenderung bising digunakan untuk aktivitas publik 

sedangkan lokasi tapak yang tenang digunakan untuk aktivitas privat 

yaitu ruang-ruang utama seperti ruang pameran, workshop classs dan 

auditorium. 

4.2.5. Analisis Vegetasi dan Lansekap 

Pemilihan, penggunaan dan penataan elemen-elemen 

lansekap sebagai pelengkap keindahan pada lansekap. Pemilihan, 

penggunaan dan penataan vegetasi yang tepat sesuai fungsi, seperti : 

peredam kebisingan (pohon beringin dan pohon akasia), pengarah  

(kerai payung, glodhogan tiang), peneduh (ketapang, angsana, pohon 

sapu tangan), pembatas (jenis teh-tehan Acalipa) dan pencipta 

suasana asri (dadap merah, bugenvil, bauhinia, ketepeng kebo, dsb). 

 

4.3. Analisa dan Konsep Peruangan 

Secara garis besar, fungsi dari bangunan Wood Carving Promotion and 

Information Center  terbagi atas : 

1. Area Display Produk Ukir dan Relief Baru : 

a. Ruang Display Tidak Tetap  

Digunakan sebagai tempat launching, promosi dan informasi 

mengenai produk ukir dan relief baru dari para pengrajin ukir. 



b. Ruang Display Tetap 

Digunakan sebagai museum/tempat penyimpanan produk ukiran 

kuno khas Jepara, peralatan ukir dan foto-foto mengenai sejarah 

ukir di Jepara.  

2. Workshop Class 

Ruangan ini difungsikan sebagai tempat pelatihan dasar-dasar ukir 

kepada masyarakat umum yang berminat mempelajari ukir. 

3. Ruang Auditorium 

Ruang ini akan difungsikan sebagai tempat pertemuan dan pelelangan 

yang juga disewakan untuk umum. 

4. Ruang Pembinaan 

Ruangan ini merupakan tempat pembinaan dan pelatihan bagi para 

pengrajin ukir dan relief mengenai strategi, jaringan usaha, 

pengembangan usaha serta sebagai pelayanan konsultasi usaha.  

5. Koperasi Simpan Pinjam 

Merupakan koperasi para pengrajin ukir dan relief untuk kegiatan 

simpan pinjam dalam upaya pengembangan usaha.   

6. Ruang Pengelola  

Zona pengelola terdiri dari ruang direktur, ruang wakil direktur, ruang 

administrasi, ruang rapat, ruang staf, ruang receptionist, ruang 

karyawan, ruang arsip. Ruang- ruang di zona pengelola ini merupakan 

ruang-ruang yang bersifat  privat. 

7. Ruang Servis dan Penunjang  

Ruang ini bersifat terbuka dan memungkinkan pengguna untuk bisa 

mengakses ruangan servis dan penunjang. Ruang ini juga bisa 

difungsikan sebagai tempat berinteraksi. Fungsi - fungsi yang terdapat 

pada zona servis dan penunjang ini antara lain : musholla, cafetaria, 

ruang tunggu dan lain- lain. 

 

 

 



4.4. Analisa dan Konsep Gubahan Massa 

Untuk mendapatkan konsep gubahan masa yang mendukung 

karakter arsitektur tradisional. Menggunakan penggabungan bentuk-bentuk 

geometri bujur sangkar. Bentuk bujur sangkar dirasa efektif, efisien, 

fleksibel(maksimal dalam fungsi peruangan) serta mampu 

mendukungkarakter bangunan yang mencerminkan arsitektur tradisional. 

 
4.5. Analisa dan Konsep Bentuk dan Tampilan Bangunan 

Bentuk fasad bangunan menggunakan konsep Arsitektur 

Tradisional-Modern, dimana pada konsep ini menyatukan antara arsitektur 

tradisional lokal Jepara dengan arsitektur modern. Arsitektur lokal Jepara 

akan diwujudkan dengan menggunakan atap joglo serta menggunakan 

ornamen-ornamen ukiran. Sedangkan arsitektur modern diwujudkan pada 

sistem struktur yang digunakan. 

Secara umum rumah tradisional di Jepara saat ini yang masih 

berkembang dan bertahan adalah rumah tradisional berbentuk joglo. Dimana 

rumah joglo yang paling banyak digunakan adalah Joglo Trajumas (Joglo 

Sinom Apitan) dan Joglo Kepuhan Limolasan. 

Bangunan Wood Carving Promotion and Information Center di Desa 

Industri Kreatif Mulyoharjo yang dirancang akan menggunakan atap joglo 

dan keempat arah lajur jurai yang menyebar, ditutup dengan bubungan 

kekep untuk mendukung karakter tradisional yang ditampilkan. Saka guru 

yang ada juga akan dihiasi ornamen ukiran. 
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