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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. PENGERTIAN JUDUL 

 Judul dari DP3A yang diangkat adalah “Kawasan Wisata dan 

Ukiran Kayu Mulyoharjo Jepara” masing-masing kata,  secara bahasa dapat 

diartikan sebagai berikut: 

1.1.1. Kawasan  

Daerah tertentu yang antara bagian bagiannya terdapat hubungan 

tertentu.1

1.1.2. Wisata 

Perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas 

pandangan hidup seseorang dengan mengadakan kunjungan atau 

peninjauan ke tempat lain atau luar negeri .2

1.1.3. Ukiran 

Adalah kegiatan mengolah permukaan suatu objek trimatra dengan 

membuat perbedaan ketinggian dari permukaan tersebut sehingga didapat 

imaji tertentu.3

1.1.4. Kayu 

Adalah bagian keras tanaman yang digolongkan kepada pohon dan 

semak belukar. Kayu digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari 

memasak, membuat perabot (meja, kursi), bahan bangunan (pintu, jendela, 

rangka atap), bahan kertas dan banyak lagi. Kayu juga dapat dimanfaatkan 

sebagai hiasan-hiasan rumah tangga dan sebagainya.4

1.1.5. Mulyoharjo 
                                                 
1 Tim Penyusun KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT Balai Pustaka Jakarta, 1987   
2 Nyoman S. Pendit Ilmu Pariwisata, PT. Pradnya Parawita, Jakarta, 1994 
3 http://id.wikipedia.org/wiki/Ukiran 
4 http://id.wikipedia.org/wiki/Kayu 
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Salah satu desa di Kecamatan Jepara, Jepara, Jawa Tengah, 

Indonesia.5

1.1.6. 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 Timur, serta Kabupaten 

Demak di Selatan. Wilayah Kabupaten Jepara juga meliputi Kepulauan 

Karimunjawa yang berada di Laut Jawa.6

Maksut dan pengertian judul di tinjau dari aspek bahasa: 

Sebuah kawasan atau daerah yang dijadikan tempat wisata ukiran 

kayu, lokasi wisata berada di desa Mulyoharjo Kabupaten Jepara. 

 

1.2. LATAR BELAKANG 

1.2.1. Umum  

a. Keadaan Geografis dan Potensi Kabupaten Jepara 

Kabupaten Jepara, adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa 

Tengah. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di barat dan utara, 

Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus di timur, serta Kabupaten Demak di 

selatan. Wilayah Kabupaten Jepara juga meliputi Kepulauan 

Karimunjawa, yang berada di Laut Jawa. Luas wilayah administrasi adalah 

1.004,16 km².7  

Jepara dikenal sebagai kota ukir, karena terdapat sentra kerajinan 

ukiran kayu ketenarannya hingga ke luar negeri. Menurut catatan, pada 

tahun 1996 industri perabotan dan kerajinan kayu Jepara mencatat 

penjualan langsung sebesar US$225 juta. Ia memperkerjakan 80 ribu 

tenaga kerja di lebih dari 2000 perusahaan terdaftar yang tersebar di 80 

desa. Angka ini diperkirakan bisa membengkak jika perusahaan tidak 

terdaftar yang memperkerjakan tenaga borongan ikut diperhitungkan.8  
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Kerajinan mebel dan ukir ini tersebar merata hampir di seluruh 

kecamatan dengan keahlian masing-masing. Sentra perdagangannya 

terlekat di wilayah Ngabul, Senenan, Tahunan, Pekeng, Kalongan, 

Mulyoharjo dan Pemuda.  

Ukiran kayu adalah salah satu hasil seni kerajinan di Jepara yang 

paling terkenal. Seni ukiran kayu Jepara sampai sekarang masih 

berlangsung, dengan adanya seni kerajinan ukiran kayu ini, Jepara menjadi 

kota yang ramai dan banyak didatangi orang-orang dari luar kota maupun 

dari manca negara, mereka tidak hanya berbelanja benda-benda kerajinan 

seni ukir kayu tetapi ada juga yang hanya berjalan-jalan menikmati 

pemandangan perkampungan para pengukir untuk melihat proses 

pembuatannya. 

b. Sosial Budaya Kabupaten Jepara 

i. Sosial 

Penduduk Jepara mempunyai jumlah  1.058.064 juta jiwa 

dengan  kepadatan penduduk 1.054 / km² yang terdiri dari 532.439 

laki-laki (50,32%) dan 525.605 perempuan (49,68%), mayoritas 

penduduk beragama islam. Dalam langgam pekerjaan di Jepara, ada 

tiga jenis profesi, secara mayoritas. Ketiganya adalah tani, dagang dan 

mebel/ batik. Jenis profesi yang terakhir, di Jepara merupakan sentra 

ukir-ukiran, pertukangan dan batik. Suatu jenis pekerjaan yang telah 

ditradisikan dan turun-temurun. Keahlian itu dapat menunjang seluk 

beluk hidup mereka. Mereka dapat mempelajari keahlian tersebut 

secara informal, belajar dengan tetangga dan keluarganya. Hampir 

dapat dipastikan mereka bisa mengerjakannya.9

ii. Budaya  

• Pesta Lomban 

Pesta ini merupakan acara sesajian ritual yang dilakukan oleh 

para nelayan Jepara. Pesta lomban dimulai dengan upacara persiapan 

                                                 
9 http://www.spi.or.id/?p=193 



di pinggir pantai dan kemudian sesaji yang berupa kepala kerbau di 

lepas di tengah laut. Setelah sesaji dilepas, beberapa perahu nelayan 

berebut mendapatkan air dari sesaji itu yang kemudian disiramkan ke 

kapal mereka dengan keyakinan kapal tersebut akan mendapatkan 

banyak berkah dalam mencari ikan. Ketika berebut sesaji ini juga 

dimeriahkan dengan tradisi perang ketupat dimana antar perahu yang 

berebut saling melempar dengan menggunakan ketupat. Malam hari 

sebelum acara ini berlangsung, biasanya diadakan pagelaran wayang 

kulit semalam suntuk. 

• Obor-oboran 

Perang obor merupakan tradisi yang dilakukan pada puncak 

panen di desa Tegal Sambi Kecamatan Tahunan yang letaknya + 3 km 

arah selatan kota Jepara. Perang obor ini merupakan atraksi perang 

menggunakan pelepah daun kelapa yang dibakar dan dihantamkan 

kepada peserta lainnya. Perang obor ini merupakan atraksi budaya  

yang sudah turun-temurun yang harus dilestarikan karena selain 

merupakan tradisi budaya daerah sebagai ungkapan rasa terima kasih 

kepada Tuhan Yang Maha esa atas limpahan anugrah panen kepada 

masyarakat setempat juga sangat menarik untuk dinikmati oleh 

wisatawan, sehingga hal ini berpotensi untuk dikembangkan dan 

dikemas menjadi wisata budaya yang sangat menarik. 

Merupakan upacara selamatan yang dilakukan oleh warga 

Desa Tegalsambi. Upacara selamatan atas keberhasilan panen dari 

warga desa ini sangat berbeda dengan daerah lain. Upacara dilakukan 

pada malam hari dengan acara puncak ‘Perang Obor’. Para peserta 

perang obor dengan menggunakan obor masing-masing, saling 

menyerang peserta yang lain. Dengan dibekali kepercayaan dari 

sesepuh desa maka seluruh peserta dapat menyelesaikan perang obor 

tersebut dengan selamat, tanpa menderita luka bakar sedikitpun. 

• Jembul Tulakan 



Suatu kegiatan sedekah bumi dari Desa Tulakan yang 

menampilkan sesajian yang berbentuk gunungan sebagai ungkapan 

rasa syukur atas limpahan rejeki dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga 

mereka berhasil mendapatkan panen pertanian dengan cukup 

melimpah. dengan sajian tersebut juga diharapkan pada masa 

mendatang dapat berhasil mendapatkan panen yang bagus. Kegiatan 

ini begitu ramai sehingga tidak saja diikuti oleh warga Desa setempat, 

namun juga dari berbagai warga Desa lain.10

1.2.2. Khusus 

a. Sejarah Kawasan Mulyoharjo 

Kawasan Mulyoharjo terletak di Kecamatan Jepara 

Kabupaten Japara. Mulyoharjo adalah salah satu kawasan yang unik 

dan spesifik di kota Jepara, sebagai kawasan yang masih di gunjingkan 

para ahli seni dan sejarawan, bahwa kawasan ini memiliki mitos asal 

mulanya ukiran di Jepara. Mitos ini menceritakan tentang seorang 

pelukis istana yang terkenal dari kerajaan Majapahit yang bernama R. 

Sungging Adi Luwih yang mendapatkan tugas melukis permaisuri raja. 

Tetapi karena kesalahpahaman dari Raja maka R. Sungging Adi Luwih 

tersebut dihukum dengan cara dinaikkan ke layang-layang, kemudian 

layang-layang itu diputus talinya. 

Konon pahat dan palunya jatuh di daerah Jepara yaitu pada 

suatu tempat yang bernama “Belakang Gunung” dan sekarang dikenal 

dengan nama Mulyoharjo sedang R. Sungging Adi luwih itu sendiri 

menurut cerita jatuh di daerah Cina. Itulah dongeng rakyat Jepara yang 

terkenal dan sekarang ternyata bahwa desa belakang gunung atau 

Mulyoharjo amat banyak pengrajin ukirannya. 

Legenda masyarakat  ini hanya beberapa orang yang tau dan 

masih banyak masyarakat Jepara dan luar daerah yang belum 

mengetahui asal usul legenda ukiran Jepara berawal. 
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Untuk sekarang ini ukiran-ukiran kuno dan benda-benda 

bersejarah lainnya dapat kita jumpai di musium RA. Kartini di dekat 

alun-alun kota Jepara, selain di musium RA. Kartini ukiran Jepara 

kuno dapat kita lihat masjid Mantingan, di dalam masjid ini terdapat 

ornamen-ornamen ukiran Jepara kuno dengan motif bunga, tumbuh-

tumbuhan dan pintu gerbangnya berbentuk candi bentar yang 

diperkirakan mempunyai pengaruh terhadap perkembangan ukir 

Jepara.11  

Berdasarkan keterangan diatas sebuah pemetaan benda-benda 

bersejarah dan pengumpulan atau pemusatan tempat benda-benda 

bersejarah terutama ukir-ukiran kayu sangat diperlukan untuk 

memperkuat sejarah kota.  

 

b. Pertumbuhan Industri Mebel dan Ukiran 

Sejak tahun 1970-an, ketika pembangunan ekonomi mulai 

mendapat perhatian di Indonesia, industri perabotan kayu di Jepara 

mulai menggeliat. Pesanan yang paling utama datang dari instansi 

Pemerintah. Pertumbuhan penjualannya pun mulai terlihat.  

Produk Jepara pun mulai mendunia. Jika ekspor pertama 

produk Jepara pada tahun 1986 hanya US$30 ribu, pada tahun 1995 

sudah mencapai US$150 juta. Itu berarti melambung 50 kali lipat 

dalam volume, dan 400 kali lipat dalam ukuran nilai. Industri ini juga 

mengalami perkembangan ekspor di tiga tahun terakhir. Asmindo 

memperlihatkan data ekspor di tahun 2005, 2006, dan 2007 secara 

berturut-turut 1,79 milyar dolar, 1,81 milyar dolar, 1,96 dolar.12 Itu 

semua baru produk-produk yang diekspor, dan ekspor yang dihitung 

itu pun baru ekspor langsung. Padahal, industri kerajinan kayu Jepara 

juga memenuhi pasar domestik. Ada juga ekspor tidak langsung. 

Misalnya, produk kayu Jepara yang belum selesai sepenuhnya, 
                                                 
11 http://www.jawatengah.go.id/framer.php?SUB=potensi&DATA =kabupaten_jepara 
12 http//jeparaworld.wordpress.com/20080915/ekspor-furniture-indonesia-tahun-ini-diperkirakan-
naik 



dikirimkan ke kota-kota lain. Di kota-kota itulah produk tersebut 

mendapat finishing, sebelum akhirnya di ekspor ke mancanegara.  

Pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat ini bisa dipastikan 

akan berimbas pada daerah industri mebel dan ukiran di Mulyoharjo, 

daerah itu akan menjadi ramai karena para pemilik usaha akan 

memperbesar  atau memperluas tempat kerjanya dan mendatangkan 

pekerja lebih banyak, dengan ini dikawatirkan terjadinya permukiman 

yang padat dan tidak teratur kmudian menjadi kumuh.  

Tanpa kita sadari sebuah citra dari sebuah kawasan yang 

tidak tertata dan terkesan kumuh juga dapat berimbas ke bidang 

pariwisataan. Pengunjung atau wisatawan akan semakin menurun 

lambat tahun karena imet ini akan tersebar lewat para wisatawan yang 

pernah datang kelokasi dan malas untuk datang lagi.  

c. Kawasan Pengrajin Ukiran Kayu Di Mulyoharjo 

Kawasan Mulyoharjo adalah salah satu pusat kerajinan 

patung dan ukiran kayu. Di sana terdapat lebih dari 90 pengusaha di 

bidang kerajinan Patung dan Ukiran. Dimana tempat produksi dan 

tempat tinggal menjadi satu. Dalam pemukiman tersebut padat 

penduduknya dan segala aktivitas ditampung dalam satu lokasi. Antara 

tempat hunian, tempat produksi dan tempat penjualan sebagian besar 

terkesan semrawut dan tidak sehat. 

Tanpa disadari penghuni, dalam jangka panjang kesehatannya 

terganggu. Ini akibat produksi  ukiran kayu yang jadi satu dengan 

tempat hunian sehingga bagi kesehatan tubuh tidak baik dan kelamaan 

akan menurun, seperti pada proses penghalusan kayu yang 

menggunakan amplas yang menhasilkan debu dari kayu yang terbawa 

udara apa bila terhirup manusia lama kelamaan akan menimbulkan 

sesak napas, batuk-batuk dan menyerang paru-paru. 

Waktu pengerjaan finising yang harus disemprot 

menggunakan zat kimia yang terbuat dari campuran spiritus dan serlak 

menimbulkan bau yang sangat menyengat. Campuran untuk plitur ini 



mengandung alcohol yang dapat menimbulkan pusing kepala dan 

mengotori dinding. Limbah kayu atau sisa penggergajian bila di buang 

sembarang tempat dapat mengotori lingkungan. 

  Pemukiman mandiri harus memperhatikan kendala dan 

fakta-fakta yang ada. Desain pemukiman tersebut  harus menentukan 

suatu proporsi peruntukan lahan yang sesuai dengan kegiatan produksi 

ukiran, penjualan, perumahan, fasilitas dan utilitas umum tersedia 

dapat pula ditentukan pola kepadatan penduduk yang serasi. 

Dengan melihat kondisi dan keadaan pengrajin ukiran di 

Mulyoharjo sekarang ini maka diperlukan suatu penataan dari 

pemukiman pengrajin ukiran tersebut sehingga menjadi sebuah daerah 

kawasan pengukir yang dapat sebagai tempat produksi, tempat tinggal, 

berjualan dan tempat wisata seni ukiran yang ditata sedemikian rupa 

agar dapat meningkatkan kwalitas pariwisata seni ukiran di kota 

Jepara. 

 

1.3. RUMUSAN PERMASALAHAN 

1.3.1. Bagaimana menata tempat para pengrajin ukiran kayu di Mulyoharjo 

menjadi kawasan wisata dan ukiran kayu dengan penataan masa 

bangunan yang tepat, agar tercapai fungsi yang optimal sebagai sentra 

pengrajin ukiran dan kawasan wisata di Jepara. 

 

1.3.2. Bagaimana merancang tata lahan  sebagai daerah kawasan wisata dan 

ukiran kayu di daerah pemukiman yang sudah ada. 

 

1.4. TUJUAN DAN SASARAN 

1.4.1. Tujuan  

Menyusun sebuah konsep penataan Kawasan wisata dan ukiran 

kayu Mulyoharjo Jepara yang dapat memberikan gambaran pada 

masyarakat tentang sejarah ukiran Jepara, proses pembuatan ukiran dan 

wawasan tentang kesenian ukir kayu. 



1.4.2. Sasaran 

Konsep penataan kawasan wisata dan ukiran kayu Mulyoharjo 

Jepara  sebagai kawasan hunian, industri dan kawasan wisata. 

1.5. BATASAN DAN LINGKUP PEMBAHASAN 

1.5.1. Batasan  

Pembahasan dibatasi pada pemecahan masalah arsitektural 

kawasan wisata dan ukiran kayu Mulyoharjo Jepara, sedangkan tinjauan 

pada disiplin ilmu merupakan penunjang serta di sesuaikan dengan 

kebutuhan mencari penyelesaian atas permasalahan arsitektural tersebut. 

1.5.2. Lingkup Pembahasan  

Pembahasan meliputi perencanaan dan perancangan Kawasan 

wisata dan ukiran kayu Mulyoharjo Jepara dengan memasukan 

kehidupan sosial budaya masyarakat disana ke dalamnya.  

 

1.6. Metodologi pembahasan 

1.6.1. Observasi  

Pengamatan langsung kondisi pemukiman pengukir di desa 

Mulyoharjo Jepara yang di fokuskan pada: 

a. Kondisi fisik pemukiman pengukir di desa Mulyoharjo Jepara. 

b. Sarana dan prasarana yang ada meliputi fasilitas penunjang umum. 

c. Sistem sirkulasi dan pola tata tapak dan tata kawasan eksisting. 

1.6.2. Interview  

Wawancara secara langsung dengan pihak terkait baik dengan Dinas 

Tata Ruang Kota Jepara atau penduduk yang bermukim di Mulyoharjo yang 

meliputi kondisi pemukiman dan tempat pembuatan ukiran dan fasilitas 

sosial yang ada di daerah tersebut. 

1.6.3. Studi Literature 

Mencari data fisik maupun non fisik dengan memakai literature yang 

ada dan berhubungan dengan objek yang ada. 

1.6.4. Analisa Data 



a. Analisa kondisi lingkungan pengrajin ukiran yang ada di Mulyoharjo  

Kabupaten Jepara. 

b. Analisa gubahan masa. 

c. Program ruang. 

d. Analisa kondisi fisik eksisting kawasan dan bangunan pengrajin  di 

Mulyoharjo Kabupaten Jepara. 

e. Kondisi fasilitas umum dan sosial sekitar  pemukiman pengrajin ukiran di 

Mulyoharjo Kabupaten Jepara. 

1.7. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang pengertian judul, latar belakang penulisan, 

permasalahan, tujuan dan sasaran, batasan dan lingkup pembahasan, 

metodologi dan sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang pengertian kawasan wisata, pengertian tentang 

ukiran kayu, fungsi rumah, alat dan bahan yang digunakan, proses 

mengukir, persyaratan pemukiman, pola penataan pemukiman. 

BAB III KAWASAN WISATA DAN UKIRAN KAYU        

MULYOHARJO JEPARA  

Berisi tentang kondisi kabupaten Jepara, kondisi atau 

perkembangan ukiran di Kabupaten Jepara, kondisi pariwisata di 

Kabupaten Jepara, macam-macam ukiran yang ada di Kabupaten Jepara, 

masalah yang sering dihadapi para pengrajin ukiran di Kabupaten Jepara, 

dan kondisi pemukiman pengrajin ukiran di Mulyoharjo Kabupaten 

Jepara. 

BAB IV ANALISIS DAN KONSEP PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN 

Berisi tentang pendekatan analisis tapak, view, vegetasi, masa, 

aktivitas perilaku dan kebiasaan sehari-hari, tampilan bangunan, bahan 

bangunan dan struktur. Penulisan alternatif-alternatif pemecahan masalah 



kedalam konsep dasar perencanaan dan perancangan kawasan wisata dan 

ukiran kayu  Mulyoharjo Jepara.  

 
 


