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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. PENGERTIAN JUDUL 

Proyek yang direncanakan berjudul “Revitalisasi Silir Sebagai 

Sentra Industri Kerajinan Khas Solo”. Maksud dari judul di atas adalah  

a. Revitalisasi 

Revitalisasi adalah upaya untuk menghidupkan kembali suatu 

kawasan yang dulunya pernah hidup, akan tetapi mengalami 

kemunduran atau degradasi. 

b. Silir 

 Silir merupakan sebutan nama untuk kampung yang berada di 

kelurahan semanggi, Silir berasal dari bahasa Jawa yang berarti 

hembusan angin yang sejuk dan menyegarkan. 

c. Sentra indutri 

Definisi Sentra  dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata 

sentra merupakan kata dari bahasa Inggris “Center”. Didefinisikan 

sebagai tempat yang letaknya di tengah, titik pusat, pusat ( kota, 

Industri, perkebunan dan sebagainya ). 

Definisi Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah 

barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. 

Definisi sentra industri menurupakan pusat kegiatan industri 

pengolahan atau memproses barang yang dilengkapi dengan 

sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang di sediakan 

pemerintah atau perusahaan untuk menghasilkan suatu produk. 

d. Kerajinan khas 

Kerajinan berasal dari kata “rajin”yang berarti benda atau 

barang yang dihasilkan oleh keterampilan tangan seseorang. Kerajinan 

yang dihasilkan oleh tangan manusia terbuat dari berbagai macam 

jenis bahan, seperti dari bahan tanah liat, bahan dari lilin, kayu, dan 

lain sebagainya. Dari kerajinan tersebut bisa menghasilkan sebuah 
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karya seni berupa hiasan atau benda seni sampai menjadi sebuah 

barang yang layak pakai seperti kendi dan lain-lain. Dalam membuat 

sebuah kerajinan apapun itu bentuknya, dibutuhkan nilai-nilai yang 

harus dimiliki oleh pengrajin seperti memiliki nilai keahlian, 

kecakapan, penguasaan dalam prosespembuatan produk kerajinan, dan 

imajinasi atau kekreatifitas. 

Definisi Khas khusus; teristimewa: setiap daerah memiliki 

kesenian yg tidak dimiliki daerah lain. 

Kerajinan khas adalah sebuah hasil seni karya manusia berupa 

benda dengan berbagai bentuk dan warna yang tidak dimiliki karya 

seni daerah lain. 

e. Solo 

Kota yang berada dibawah administrasi Provinsi Jawa Tengah 

ini dikenal juga dengan nama Surakarta yang memiliki semboyan 

“BERSERI” (Bersih, Sehat, Rapi, dan Indah) dan slogan “Solo the 

Spirit of Java”. (http://www.wikipedia.com/Surakarta, 2012). 

1.2. LATAR BELAKANG  

1.2.1. Latar belakang obyek 

Banyak wilayah kota bergantung pada industri sebagai 

sumber pajak dan peningkatan ekonomi pada wilayah tersebut. 

Oleh karena itu pengembangan industri saat ini adalah salah satu 

strategi yang dipakai pemerintah untuk mempromosikan barang 

atau hasil produksi pada daerah tertentu sebagai daerah indutri. 

Indutri sendiri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan 

mentah menjadi barang setengah jadi menjadi barang jadi yang 

memiliki nilai tambah pendapatan keuanagan. Melalui sentra 

indutri ini, diharapkan mampu meningkatkan system 

perekonomian pemerintah kota Solo. 

Kota Solo sendiri sudah terdapat kampung-kampung kreatif  

yang bergerak di bidang sektor perindustrian, seperti kampung 
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batik Lawean dan kampung batik Kauman. Kampung Silir yang 

terletak di pinggiran kota merupakan salah satu kampung 

berikutnya yang akan di kembangkan menjadi sentra indutri untuk 

meningkatkan perekonomian daerah dan menambah penghasilan 

pemerintah kota solo. 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Surakarta 

menyatakan bahwa secara umum potensi kampung silir yang 

paling menonjol adalah sentra industri kerajinan. pemilihan konsep 

ini dikarenakan lokasi kampung silir berada kawasan  indutri pasar 

notoharjo dan Solo merupakan suatu kota yang khas akan berbagai 

macam kerajinan.untuk itu pemilihan konsep dan judul yang sesuai 

dengan perencanaan kampung silir sebagai sentra industri adalah 

Sentra Industri kerajinan khas Solo. 

Solo merupakan kota yang kental akan kebudayaan, 

berbagai macam industri dan kerajinan yang berasal dari Solo 

banyak diminati oleh masyarakat local maupun mancanegara. 

Untuk memenuhi permintaan masyarakat peminat baik local 

maupun masyarakat asing yang cukup banyak, maka perlu adanya 

suatu tempat yang berskala besar agar produsen lebih banyak 

memproses produksi dalam skala besar, baik wadah hasil produksi, 

bahan produksi dan tempat proses pembuatan produksi. 

1.2.2. Sejarah Kampung Silir 

Sejak zaman pemerintahan Japan, di Surakarta telah dibuat 

tempat lokalisasi bagi pekerja seks komersial (PSK). Tempat ini 

dibangun untuk melokalisasi para PSK karena saat itu para PSK 

menjual diri di berbagai tempat. Para PSK ini kemudian 

dikumpulkan dalam satu lokasi tertentu yang kemudian disebut 

dengan kawasan Silir. Secara etimologi, Silir berasal dari bahasa 

Jawa yang berarti “hembusan angin yang sejuk dan menyegarkan”. 
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Pada masa kemerdekaan,pada tahun 1947, Pemerintah  kota 

Surakarta pada waktu kepemimpinan Utomo Ramelan, daerah Silir 

secara resmi dijadikan tempat prostitusi. 

Mengingat Solo sebagai ikon Budaya, keberadaan desa Silir 

sebagai tempat lokalisasi di anggap menjadi penghalang. Oleh 

karena itu pada masa keemimpinan wali kota imam Sutomo tahun 

1998, lokalisasi silir resmi di tutup. 

1.3. RUMUSAN MASALAH 

Dari latar belakang di atas dapat di ambil beberapa rumusan 

masalah sebgai berikut : 

1. Bagaimana rancangan Sentra Industri Kerajinan khas Solo yang 

menarik dan mampu meningkatkan kualiats produksi kerajinan. 

2. Bagaimana rancangan Sentra industri Kerajinan Khas solo yang 

berbasis dengan wisata kreatif 

1.4. TUJUAN DAN SASARAN 

1.4.1. Tujuan 

Mewujudkan perencanaan Sentra Industri  kerajinan Khas 

Solo yang bersinergi dengan desa Silir. 

1.4.2. Sasaran 

Merencanakan perancangan Sentra Industri Kerajinan khas 

Solo yang berbasis wisata kreatif. 

1.5. MANFAAT 

Dari tujuan di di atas terdapat beberapa manfaat diantaranya 

sebagai berikut : 

1. Menambah pendapatan daerah pemerintah kota Solo. 

2. Menunjang perekonomian kota Solo khusunya di desa Silir. 

1.6. LINGKUP PEMBAHASAN 

Pembahasan ditekankan pada aspek-aspek perencanaan dan 

perancangan arsitektur untuk “Revitalisasi Silir Sebagai Sentra Industri 



5 

 

Kerajinan Khas Solo”, yang meliputi antara lain: perundangan/kebijakan 

pemerintah, aspek-aspek fisik atau non fisik. 

1.7. METODE PEMBAHASAN 

Metode penulisan yang dilakukan adalah mengadakan 

pengumpulan data melalui analisis sintesis, dimana data yang dianalisis 

disatukan kembali untuk disintesiskan. Kemudian hasil dari analisis-

analisis tersebut dilakukan suatu pendekatan yang menjadi dasar 

penyusunan konsep program perencanaan dan perancangan. 

Adapun tahap yang dilalui yaitu : 

a. Mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam proses 

perencanaan dan perancangan. 

b. Menganalisa permasalahan berdasarkan data primer dan sekunder serta 

menyimpulkannya yang digunakan sebagai alternatif pemecahan. 

c. Mengadakan pendekatan-pendekatan untuk mendapatkan solusi dan 

merumuskan hasil-hasil kedalam suatu rumusan konsep perancangan. 

1.8. PENGUMPULAN DATA 

a. Primer 

 Metode observasi 

Metode pengumpulan data dengan cara pengamatan secara 

langsung. 

 Metode interview 

Metode pengumpulan data dengan wawancara dan diskusi 

dengan beberapa narasumber. 

b. Sekunder 

Literatur data yaitu pengumpulan data, menarik kesimpulan 

dari berbagai referensi yang menunjang pembahasan. Sumber-sumber 

literatur : 

 Perpustakaan UMS 

 Koleksi pribadi 

 Internet 
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c. Studi Komparatif 

Melakukan perbandingan terhadap hasil observasi yang 

dilakukan pada beberapa obyek serupa dan alternatif lokasi yang 

dipilih untuk analisa kriteria yang diterapkan pada desa silir yang 

diprogramkan. 

1.9. ANALISIS 

Dengan cara menganalisa data-data fisik dan non-fisik yang 

diperlukan, kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

mendesain “Revitalisasi Silir Sebagai Sentra Industri Kerajinan Khas 

Solo”. 

1.10. ANALISIS SINTESA 

Analisis sintesa adalah membandingkan antara teori dan kenyataan 

dengan berpedoman pada literatur tertentu untuk mencapai bentuk yang 

maksimal. 

 Penyusunan Konsep/Sintesis (DP3A) 

 Perancangan Desain (di studio). 

1.11. KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN  

Membuat konsep/dasar perencanaan dan perancangan dengan 

menggunakan metode deskriptif untuk memperjelas dan memperkuat satu 

dengan yang lain yang diwujudkan dalam sebuah konsep perencanaan dan 

perancangan. 

1.12. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Laporan DP3A ini disusun dalam empat tahap, mencakup hal-hal 

yang berhubungan dengan proses Dasar Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur. Mencakup latar belakang, tujuan, permasalahan, 

kajian teori, kajian lokasi dan analisis pendekatan serta konsep 

perencanaan dan perancangan. 
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BAB I PENDAHULUAN 

Berisikan tentang pengertian judul  latar belakang permasalahan 

yang diangkat sebagai dasar untuk mewujudkan tujuan yang hendak 

dicapai dalam sasaran dengan penggunaan metode-metode tertentu. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisikan tentang teori-teori yang terkait dengan  “Sentra Industri 

Kerajinan Khas Solo” dari literatur yang ada. 

BAB III TINJAUAN UMUM LOKASI PERENCANAAN 

Memberikan tinjauan mengenai lokasi perencanaan, seperti lokasi 

dan lingkungan eksternalnya, aspek fisik, dan kebijakan pembangunan, 

dan sebagainya. 

BAB IV ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP 

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisi tentang gagasan perencanaan, analisa dan konsep 

site, analisa dan konsep arsitektur, analisa dan konsep utilitas, analisa dan 

konsep struktur, analisa dan konsep pengkondisian ruang. 


