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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Pengertian Judul 

 Laporan Studio Konsep Perancangan Arsitekutur (SKPA) ini mengambil 

judul Adaptive Reuse Ex-Omah Lowo Solo As Wood Creative Industry.Agar 

mengetahui pengertian dari judul tersebut maka diperlukan uraian singkat dari 

setiap rangkaian judul kata yang digunakan dalam penyusunan laporan. 

 Adaptive Reuse, membuat perubahan terhadap bangunan untuk 

mengakomodasi kebutuhan baru dan adaptasi yang dilakukan harus mampu 

menambah nilai dan kualitas bangunan bersejarah. (Orbasli, 2008) 

 Solo, merupakan salah satu daerah otonom yang berada di bawah 

administrasi provinsi Jawa Tengah, Indonesia yang memiliki 503.421 jiwa 

penduduk (2010). Kota Surakarta atau Kota Solo berada di cekungan antara 

lereng pegunungan Lawu dan pegunungan Merapi dengan ketinggian 

sekitar 92 m di atas permukaan laut, terletak di antara 110 45'15" - 110 

45'35" Bujur Timur dan 70'36" - 70'56" Lintang Selatan. Kota Surakarta 

dibelah dan dialiri oleh 3 (tiga) buah sungai besar, yaitu Sungai Bengawan 

Solo, Kali Jenes, dan Kali Pepe. (BAPPEDA, 2011)  

 Wood, bagian batang (cabang, dahan, dan sebagainya) pokok yang keras 

(yang biasa dipakai untuk bahan bangunan, dan sebagainya). (KBBI) 

 Creative Industry, Industri yang mengandalkan keterampilan, talenta dan 

Kreatifitas yang berpotensi dalam meningkatkan kesejahteraan. 

(Simatupang, 2007) 

 Jadi pengertian Adaptive Reuse Ex-Omah Lowo Solo As Wood Creative 

Industry merupakan perencanaan dan perancangan suatu ruang atau bangunan yang 

digunakan sebagai wadah kreatifitas yang di dalamnya terdapat  galeri dan 

workshop dari industri kreatif berbahan material kayu di Kota Solo. Dimana 

masyarakat dapat melihat proses pembuatan langsung dari kerajinan tersebut serta 

membeli dan  memesan berbagai macam kerajinan kayu yang ada.  
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1.2 Latar Belakang 

 Kota Solo adalah kota yang memiliki berbagai macam industri kreatif yang 

berkembang secara pesat dan banyak pelaku industri yang begerak di berbagai 

macam sektor. Menurut (BAPPEDA Surakarta, 2015) klaster industri yang yang 

ada di  solo ada 13, yaitu : Shuttlecock, Blankon, Keris, Batik, Instrumen Musik, 

Gamelan, Wayang, Sanggar Tari, Kaca Hias, Meubel, Sandal Hias, Handicraft, 

Sanggar Musik. Semua industri kreatif berlomba-lomba untuk semakin maju di 

bidangnya masing-masing. Dibalik perkembangan industri kreatif Solo yang 

semakin pesat, masih ada pelaku industri kreatif yang mengalami kesulitan dalam 

memasarkan produk mereka  di kota dan di negara mereka sendiri,padahal bisa 

dibilang karya-karya mereka memiliki keunikan tersendiri, sehingga banyak 

pemesan karya mereka rela datang dari luar negeri untuk memesan karya mereka, 

namun sayangnya di kota dan negara mereka sendiri para pelaku industri ini tidak 

terlalu terkenal.  

 
Gambar 1. 1 Peta Klaster Industri 

Sumber : BAPPEDA Surakarta, 2015 

 Wood Creative Industry di Kota Solo adalah galeri sekaligus workshop yang 

dibangun untuk membantu industri kreatif yang memiliki keunikan untuk 

mengenalkan karya mereka pada masyarakat. Ada 5 industri kreatif di Solo yang 

menggunakan material kayu sebagai bahan utama pada karyanya, yaitu :  

1. Industri kreatif  Jopa Japu The Liping Art milik Bejo Wage Suu di Jl. 

Kencur RT 01 RW 16, Tunggulsari,. Laweyan, Solo. 
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2. Industri kreatif Kerai Bambu milik Bayek di Jl.Muh.Yamin, Kratonan, 

Serengan. 

3. Industri kreatif Jalan Kayu milik Barata Sena di Gang Delima VIII Jajar, 

Laweyan. 

4. Industri kreatif Busur Panah milik Eddy Roostopo di Sriwedari, Solo. 

5. Industri kreatif Grajen Craft Milik Sutrisno di Nayu Timur RT 04/RW 18, 

Nusukan, Solo. 

 Industri kreatif tersebut akan dikenalkan melalui Wood Creative Industry di Kota 

Solo yang mana masyarakat dapat melihat langsung proses pembuatan, membeli serta 

memesan langsung karya-karyanya. Disini dapat pula menajdi tempat yang mengedukasi 

masyarakat bahwa tidak hanya batik yang terkenal di Kota Solo, namun banyak pula industri 

kreatif yang tidak kalah bagusnya untuk diketahui oleh seluruh masyarakat. Peran kita dalam 

mengedukasi masyarakat sangat dibutuhkan disini untuk membantu kemajuan industri 

kreatif lainnya agar semakin dikenal, tidak hanya di Kota Solo namun sampai kepenjuru 

negara lain. Tidak menutup kemungkinan pula dengan kemajuan industri kreatif di kota Solo, 

maka akan bertambah pula pelaku industri dan karya-karya industri kreatif lainnya di Wood 

Creative Industry.  

1.3 Rumusan Masalah 

 Adapun beberapa permasalahan terkait dengan topik pembahasan yang 

terdapat pada latar belakang yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya terkait 

industri kreatif pada Kota Solo adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana merencanakan dan merancang wadah yang digunakan sebagai 

kegiatan dalam berkarya sekaligus sebagai galeri dan worksop di Kota Solo 

yang hasilnya dapat lebih profitable baik dari segi ekonomi maupun 

pengembangan potensi budaya lokal, dan sosialisasi masyarakat Kota Solo?  

2. Bagaimana merancang desain galeri dan workshop dengan menggunakan 

bangunan Omah Lowo? 

1.4 Tujuan dan Sasaran 

1.4.1 Tujuan 

 Tujuan yang diharapkan dalam perencanaan dan perancangan Wood 

Creative Industry di Kota Solo ini adalah : 
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1. Desain arsitektur yang dihasilkan dapat digunakan sebagai upaya dalam 

mendukung perkembangan dan pengenalan industri kreatif kayu sehingga 

dapat memiliki tiga keuntungan dari segi budaya, ekonomis, dan sosial.  

2. Meningkatkan citra Kota Solo dengan adanya Wood Creative Industry di 

Kota Solo pada bangunan Omah Lowo sebagai identitasnya. 

1.4.2 Sasaran  

 Guna mencapai tujuan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka sasaran 

yang akan dicapai adalah sebagai berikut :  

1. Penentuan pemrograman ruang untuk mewadahi seluruh kegiatan informasi yang 

terkait serta menambah khasanah ilmu dalam mengembangkan dunia desain 

arsitektur di Indonesia.  

2. Mewujudkan konsep perencanaan dan perancangan bangunan Wood Creative 

Industry di Kota Solo pada bangunan Omah Lowo.  

3. Menentukan pola penataan/tata layout ruang maupun koleksi yang sesuai dengan 

standar.  

1.5 Batasan dan Lingkup Pembahasan  

1.5.1 Batasan  

 Batasan diuraikan pada hal-hal sebagai berikut : 

1. Pembahasan mengacu pada lingkup pemikiran dan teori tentang ilmu 

arsitektur, diluar lingkup pembahasan tersebut hanya sebatas sebagai materi 

penunjang/pendukung.  

2. Pembahasan ditekankan pada permasalahan yang telah diuraikan 

sebelumnya yang nantinya diharapkan dapat menghasilkan faktor penentu 

dalam proses perencanaan dan perancangan bangunan Wood Creative 

Industry di Kota Solo. 

1.5.2 Lingkup Pembahasan  

 Secara mikro, pembahasan cenderung pada pemecahan masalah dalam 

proses perencanaan dan perancangan Wood Creative Industry di Kota Solo dengan 

memperhatikan gagasan perencanaan, analisa konsep pada tapak, konsep ruang, 

arsitektur, utilitas, dsb. Secara makro, pembahasan yang dilakukan berkaitan 

dengan ruang lingkup perencanaan dan perancangan bangunan Wood Creative 
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Industry di Kota Solo antara lain mengenai gambaran atau deskripsi tapak yang 

dibatasi oleh disiplin ilmu Arsitektur. 

1.6 Metode Pembahasan dan Alur Pikir Perancangan  

 Metode pembahasan yang digunakan adalah metode deskriptif analisis guna 

mengumpulkan data primer dan sekunder yang setelahnya akan dilakukan analisa 

serta bagan secara singkat mengenai perencanaan dan perancangan Wood Creative 

Industry di Kota Solo. Pengumpulan data dilakukan dengan cara:  

1. Studi Literatur, literatur yang digunakan baik buku maupun media 

elektronik dan teori yang terkait dengan perencanaan dan standar 

perancangan galeri, serta terkait dengan sejarah perkembangan.  

2. Studi Observasi, mempelajari kasus serupa sebagai masukan dalam konsep 

perencanaan dan perancangan bangunan Wood Creative Industry di Kota 

Solo. 

3. Deskripsi, melakukan klasifikasi dan mengevaluasi data berdasarkan teori 

sebelumnya sehingga dapat menghasilkan konsep dasar dalam perencanaan 

dan perancangan bangunan Wood Creative Industry di Kota Solo.  

1.7 Sistematika Penulisan  

 Sistematika dalam penyusunan konsep perencanaan dan perancangan 

bangunan Wood Creative Industry di Kota Solo ini meliputi :  

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan mengenai pengertian judul, latar belakang, permasalahan, 

tujuan dan sasaran, batasan masalah dan lingkup pembahasan, metode 

pengumpulan data dan pembahasan serta sistematika penyusunan.  

BAB II KAJIAN PUSTAKA  

Bab ini menguraikan mengenai studi terkait substansi materi, dalam hal ini 

menguraikan mengenai teori terkait dengan perencanaan, standar perancangan 

galeri dan workshop, serta sejarah perkembangan.  

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAAN  

Bab ini menguraikan mengenai penjabaran secara umum lokasi perencanaan serta 

potensi aspek kebudayaan yang mempengaruhi baik potensi fisik dan non fisik, 
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rencana tata ruang wilayah Kota Solo, gagasan konsep perancangan, dan pemilihan 

tapak.  

BAB IV ANALISA KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Bab ini menguraikan mengenai gagasan; analisa pendekatan dan konsep 

pengolahan tapak meliputi kondisi dan potensi tapak analisa pencapaian, analisa 

orientasi bangunan dan view, analisa kebisingan, analisa cahaya matahari, analisa 

angin, dan analisa zonifikasi tapak; analisa pola kegiatan; analisa kebutuhan ruang; 

analisa besaran ruang; analisa pola hubungan ruang baik makro dan mikro; konsep 

ruang; konsep arsitektur; konsep struktur; konsep interior yang telah direncanakan. 

  


