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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Pengertian judul 

Pengertian dari judul Surakarta Makerspace pengertian dari masing-

masing kata penyusunnya, sebagai berikut : 

Surakarta          : Wilayah otonom dengan status kota di bawah provinsi Jawa 

Tengah, Indonesia dengan penduduk 503.421 jiwa (2010) 

dan kepadatan 13.636/km
2
. Kota dengan luas 44 km

2
, ini 

berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten 

Boyolali di sebelah utara, Kabupaten Karanganyar dan 

Kabupaten Sukoharjo di sebelah timur dan barat, dan 

Kabupaten Sukoharjo di sebelah selatan. Sisi timur kota ini 

dilewati sungai yang terabadikan dalam salah satu lagu 

keroncong, Bengawan Solo. Bersama dengan Yogyakarta, 

Solo merupakan pewaris Kerajaan Mataram yang dipecah 

melalui Perjanjian Giyanti, pada tahun 1755 (Wikipedia, 

2017). 

Maker          : Orang dengan pemikiran yang sama berkumpul untuk 

mengerjakan   proyek masing-masing, dengan berbagi alat, 

dan keahlian yang didapat dari masing-masing orang. 

Space                  :  Ruang adalah yang berbatas atau terlingkung oleh bidang. 

Ruang secara konstan melingkupi keberadaan kita. Sebuah 

bidang yang mendapat perluasan dengan perbedaan arah 

asalnya pun dapat dikatakan sebagai ruang (Francis D.K 

Ching, 2000). 

Jadi pengertian dari judul Surakarta  Makerspace adalah Sebuah wadah 

kreatifitas serta sebagai sarana pelatihan bagi para pelaku industri lokal di Kota 

Surakarta. Serta sebagai sarana untuk lebih mengexplore material yang ada 

disekitar untuk dijadikan sebuah product kreatif yang bernilai jual tinggi.  

Karya-karya yang dimaksud adalah sebuah product berbahan dasar wood, 
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leather, dll. Surakarta Makerspace ini nantinya dirancang dengan memadukan 

konsep arsitektur modern kontemporer . 

 

1.2.Latar Belakang 

Kota Surakarta adalah kota  dengan beragam industri kreatif yang 

berkembang secara pesat serta banyak pelaku industri kreatif yang berada di 

dalamnya tidak hanya disektor kuliner saja perkembangan industri kreatif 

dikota surakarta juga terdapat pula disector product  kreatif seperti kursi, meja, 

keramik, textile, dll, yang memiliki potensi yang sangat besar jika 

dikembangkan  akan tetapi dibalik perkembangan industri kreatif yang sangat 

pesat disurakarta, masih banyak para pelaku industri kreatif yang mengalami 

kesulitan unutk mendapatkan tempat pelatihan atau workshop sebagai sarana 

pembelajaran atau mendalami product yang dibuat, ini dikarenakan belum 

adanya pusat pelatihan di kota surakarta sehingga banyak dari mereka hanya 

bisa menyimpan ide ide yang ada dipikiran mereka tanpa bisa menyalurkan 

ide tersebut kedalam sebuah product. 

Surakarta Makerspace adalah studio yang bergerak dalam industrial design 

mulai dari leather, wood, steel, textile dll atau dengan kata lain Makerspace 

adalah sebuah bengkel kreatif unutk para calon makers terutama di Surakarta, 

ditempat ini para calon makers dapat mengasah keterampilan crafting atau 

membuat sebuah product kreatif dengan menggunakan bahan material yang 

ada disekitar mereka, diharapkan dengan adanya makerspace ini para calon 

makers dapat menciptakan sebuah product sesuai dengan imajinasi mereka 

sehingga tercipta sebuah product kreatif yang berbeda dengan kebanyakan 

product yang sudah ada dipasaran serta memiliki nilai jual yang tinggi. Tidak 

hanya sebagai tempat pelatihan nantinya Surakarta Makerspace juga 

menyediakan store khusus yang dikhususkan unutk menjual product kreatif 

yang telah dibuat oleh para makers, serta terdapat pula area lounge, coffe shop 

yang ditujukan unutk para makers untuk bersaintai serta saling bertukar 

pikiran satu sama lain sehingga terjadi komunikasi satu dengan yang lain. 
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1.3.Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan penjabaran diatas maka permasalahan yang timbul dalam 

proses perencanaan dan operancangan “SURAKARTA MAKERSPACE” 

adalah sebgai berikut : 

Bagaimana merancang sebuah bangunan makerspace dengan 

konsep arsitektur modern kontemporer sebagai pusat kegiatan insudtrial 

design. 

1.4.Tujuan dan Sasaran Pembahasan  

1.4.1. Tujuan 

a. Merencanakan wadah untuk pelatihan para pelaku industri kreatif serta 

sarana untuk menunjang kegiatan industrial design. 

b. Memberikan wadah unutk mengenalkan karya yang telah dibuat serta 

wadah untuk menjual product yang telah dibuat. 

c. Sebagai sarana edukasi bagi masyarakat agar lebih mengenak apa itu 

industrial design 

1.4.2. Sasaran pembahasan 

a. Merancang wadah kreatifitas untuk mempublikasikan karya-karya 

kepada khalayak luas. Dengan menggunakan konsep arsitektur 

Gambar 1.2. Artist Talk di  Indoestri 

Makerspace Sumber: 

http://klikonsul.com/wp-

content/uploads/2015/10/20150822-

Lingkaran-Class.jpg 2017 

 

Gambar 1.1. Display barang di Indoestri 

Makerspace Sumber: http://manual.co.id/wp-

content/uploads/2014/11/Indoestri-Grand-

OpeningEvent_Jakarta-Barat-26.jpg 2017 
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modern yang meliputi beberapa hal yaitu, pembagian ruang menurut 

fungsinya, Pemilihan material, mendisplay karya, sistem sirkulasi, dan 

pencahayaan pada sebuah Makerspace. 

b. Merencanakan konsep tampilan bangunan dengan menggunakan 

konsep arsitektur modern. 

1.5. Gagasan Perencanaan  

Surakarta Makerspace adalah studio yang bergerak dalam industrial 

design mulai dari leather, wood, steel, textile dll atau dengan kata lain 

Makerspace adalah sebuah bengkel kreatif unutk para calon makers terutama 

di Surakarta. Dengan menggunakan pendekatan konsep arsitektur modern. 

Dengan mengedepankan kenyamanan pengunjung pada saat melakukan 

kegiatan. Tidak hanya digunakan sebagai wadah kreatifitas ,tetapi didalamnya 

juga terdapat fasilitas pendukung seperti maker shop, Café and Lounge. Hal 

ini agar dapat memberikan fasilitas yang lebih nyaman bagi para pengunjung 

atau pengunjung yang datang ke Surakarta Makerspace. 

Penerapan bangunan Surakarta Makerspace yang berkonsep arsitektur 

kontemporer diharapkan bisa memberikan nuansa yang berbeda pada bentuk 

bangunan tersebut, sehingga akan menjadi kesan bagi pengunjung yang datang 

ke Surakarta Makerpace. 

1.6.Batasan dan Lingkup Pembahasan 

1.6.1. Batasan  

a. Pembahasan ditekankan langsung kepada faktor-faktor permasalahan 

dan persoalan yang terjadi, dengan harapan hasil sesuai faktor penentu 

pada perencanaan dan perancangan fisik bangunan. 

b. Pembahasan mengacu pada lingkup pemikiran dan teori tentang ilmu 

arsitektur, diluar pembahasan hanya sebagai batasan bagi bahasan 

pendukung. 

1.6.2. Lingkup pembahasan 

Pembahasan tentang konsep Makerspace akan diaplikasikan pada 

perencanaan dan perancangan tata ruang, pola hubungan ruang, dan 

fungsi ruang. Sedangkan perencanaan dan perancangan gaya 
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bangunan, lansekap dan interior menggunakan konsep arsitektur 

kontemporer. 

1.7. Metode Pembahasan 

1.7.1.   Pengumpulan data       

Dilakukan dengan cara mencari data-data yang dibutuhkan sebagai 

bahan untuk penulisan laporan, yaitu: 

a. Metode observasi 

Yaitu melakukan studi lapangan melalui pengamatan langsung 

untuk mengetahui kondisi fisik lokasi secara nyata, tata eksisting dan 

untuk mengetahui sarana dan prasarana yang tersedia serta faktor 

fasilitas penunjang yang ada di tempat tersebut. 

b. Metode studi literatur 

Yaitu metode yang dilakukan dengan cara mempelajari, 

memahami, dan mencari literatur serta data-data dari berbagai sumber. 

Seperti, data sekunder dari berbagai buku, dan materi perkuliahan 

untuk memperkuat teori-teori pendukung analisa dan konsep yang 

dibuat. Studi literatur juga dapat dilakukan dengan bantuan media 

cetak, media elektronik, dan studi komparatif yaitu merupakan studi 

perbandingan terhadap bangunan atau tempat yang sudah ada jika 

sekiranya berhubungan. 

1.7.2. Analisa data  

 Merupakan pengolahan data untuk mengetahui permasalahan yang 

timbul dan mengidentifikasi apa saja yang menjadi penyebabnya 

untuk kemudian mencari pemecahan masalah atau solusinya. 

1.7.3. Metode sintesa 

 Merupakan hasil analisa pemecahan masalah, yang diklasifikasikan 

dan selanjutnya diambil kesimpulan sebagai hasil pengamatan, 

sehingga dapat menjadi pertimbangan dan rekomendasi pada 

perencanaan dan perancangan berikutnya. 
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1.8. Sistematika Pembahasan 

 Sistematika penulisan Laporan SKPA ini dibagi menjadi beberapa 

BAB, yaitu sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Menguraikan penjelasan mengenai latar belakang, permasalahan, 

tujuan, dan sasaran, gagasan perencanaan, lingkup pembahasan, 

metode pembahasan, dan sistematika penulisan suatu permasalahan 

yang diambil dari penyusunan dan perencanaan Surakarta 

Makerspace untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai dalam 

sasaran dengan penggunaan metode-metode tertentu. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Berisikan teori-teori yang berkaitan dengan literatur tentang 

Surakarta Makerspace, permasalahan dan dasar-dasar sumber data 

yang digunakan dalam penelitian. 

BAB III   : TINJAUAN LOKASI 

     Berisikan deskripsi umum mengenai lokasi obyek yang akan 

dijadikan sebagai tempat untuk perencanaan dan perancangan 

bangunan serta data lain yang mendukung keberadaan letak lokasi 

tersebut yang didapat dari hasil observasi langsung dan studi literatur. 

BAB IV:aaANALISIS KONSEP PERENCANAAN    

DANaPERANCANGAN 

 Berisikan tentang analisa dan konsep dasar perencanaan dan 

perancangan dari Surakarta Makerspace, yaitu site, ruang-ruang, pola 

hubungan ruang, tampilan bangunan, struktur bangunan, interior 

ruang, dan utilitas. 

 

 

 

 

 


