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BAB  I

PENDAHULUAN

1.1 Deskripsi

Judul yang diangkat pada Proyek Studio Konsep Perancangan Arsitektur

yaitu “Art Gallery Kerajinan Kayu Jati dengan Pendekatan Arsitektur

Biomorfik di Kabupaten Ngawi”. Untuk mengetahui arti dari judul tersebut

maka judul tersebut harus di uraikan artinya setiap kata yang digunakan dalam

sebuah judul tersebut yaitu:

a. Art : kata dalam bahasa inggris yang berarti kesenian/seni, dalam

bahasa indonesia seni berarti keindahan.

b. Gallery : kata dalam bahasa inggris yang berarti galeri, dalam bahasa

indonesia galeri berarti ruangan atau gedung tempat

memamerkan benda atau karya seni dan sebagainya.

c. Kerajinan : barang yang dihasilkan melalui ketrampilan.

d. Kayu jati : sejenis pohon penghasil kayu bermutu tinggi. Pohon besar,

berbatang lurus, dapat tumbuh mencapai tinggi 30-40 meter.

Berdaun besar, yang luruh di musim kemarau.

e. Dengan : kata penghubung untuk menerangkan cara (bagaimana

terjadinya atau berlakunya).

f. Pendekatan : usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan

hubungan dengan orang yang diteliti, metode untuk

mencapai pengertian tentang masalah penelitian.

g. Arsitektur : seni dan ilmu merancang serta membuat konstruksi

bangunan, jembatan, dan sebagainya.

h. Biomorfik : merupakan analogi dalam arsitektur dengan metode terpusat

pada pertumbuhan proses-proses dan kemampuan gerakan

yang berhubungan dengan organisme.
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i. Kabupaten : daerah swatantra tingkat II yang dikepalai oleh bupati.

j. Ngawi : salah satu nama kota yang berada di Provinsi Jawa Timur,

Indonesia. Terletak di bagian barat Provinsi Jawa Timur.

Dari rincian judul diatas maka dapat dijabarkan dalam satu kepaduan judul

yang berarti perancangan sebuah galeri kesenian yang digunakan sebagai

pameran kerajinan-kerajinan kayu jati dengan pendekatan arsitektur biomorfik

yang direncanakan di Kabupaten Ngawi dengan tujuan untuk membantu

meningkatkan penjualan sentra industri kerajinan kayu jati di Kabupate Ngawi.

1.2 Latar Belakang

Perkembangan kerajinan di negara Indonesia merupakan suatu proses

perjalanan yang bergerak menuju titik yang dituju melalui ketrampilan tangan

yang mengandung unsur seni. Pertumbuhan kerajinan kayu di indonesia

merupakan bentuk-bentuk seni tradisi yang merupakan kekayaan budaya

sebagai landasannya.

Kerajinan kayu artinya pembuatan barang-barang dengan bahan dasar

kayu melalui ketrampilan tangan manusia, bahan kayu yang bagus adalah kayu

jati. Kayu jati meruapakan kayu nomor satu jika digunakan untuk membuat

perabot rumah tangga. Kayu jati dikenal sebagai kayu yang sangat kuat,

memiliki serat yang bagus, serta sangat mudah jika dibentuk. Kayu jati dikenal

dalam dunia disebut dengan “teak wood”. Kayu jati memiliki keunggulan yang

tidak dimiliki oleh kayu kayu yang lain. Keunggulan kayu jati adalah memiliki

zat alami yang anti rayap. Lain halnya kerajinan kayu di ngawi, kerajinan kayu

jadi jujugan turis asing yang melintasi ngawi. Seperti di sentra penjualan

kerajinan kayu di wilayah Kedunggalar yang berada di sekitar Monumen

Soeryo dan Banjarejo sering menerima tamu dari mancanegara yang berminat

akan kerajinan ini. Bentuk pajangan yang unik dan lucu atau kerajinan tangan

miniatur binatang adalah yang laris dibeli para turis ini.
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Minat turis pada barang kerajinan kayu jati dari Indonesia khususnya daerah

Ngawi dan Jepara membuat pedagang bersemangat. Apalagi menjelang lebaran

para pedagang bisa mendapat penghasilan tambahan. Oleh karena itu

perencanaan sebuah galeri kesenian untuk kerajinan kayu jati sangatlah

dibutuhkan di Kabupaten Ngawi untuk mendongkrak kerajinan kayu jati di

Kabupaten Ngawi.

Terdapat beberapa faktor penting yang mendasari dalam perencanaan art

gallery kayu jati di Kabupaten Ngawi dengan pendekatan arsitektur biomorfik

diantaranya yaitu:

1. Kerajinan kayu jati merupakan kerajinan yang terkenal di berbagai manca

negara dan hanya diproduksi oleh Indonesia, karena kayu jati itu sendiri

berasal dari Indonesia dan hanya dapat tumbuh di Indonesia.

2. Kabupaten Ngawi merupakan kota yang terkenal untuk hasil kerajinan

kayu jati. Pangsa pasar yang telah dijangkau untuk produk kayu jati di

Kabupaten Ngawi adalah kota-kota besar di pulau Jawa seperti Surabaya,

Solo, Jogjakarta, Semarang, Bandung, Jakarta hingga ke pulau Bali.

(ngawikab.go.id)

3. Kabupaten Ngawi belum ada sebuah galeri kesenian untuk kerajinan kayu

jati yang sesuai dengan standart.

Diharapkan dengan perencanaan perancangan galeri kesenian kerajinan

kayu jati tersebut dapat mendongkrak kerajinan kayu jati di Indonesia terutama

di Kabupaten Ngawi, terutama dengan pendekatan arsitektur biomorfik dapat

menjadi pendekatan yang menarik.

1.2.1 Perkembangan Kerajinan Kayu Jati Indonesia

Ekspor Indonesia untuk kerajinan kayu di tahun 2016 mengalami

penurunan mencapai satu titik terendah dalam satu dasawarsa. Padahal,

Indonesia yang berkecukupan bahan baku semestinya bisa menduduki

pertumbuhan yang stabil. Menurut HIMKI, salah satu hal yang dapat
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membantu meningkatkan daya saing industri mebel di Indonesia adalah

dengan peremajaan alat serta teknologi untuk produksi kerajinan kayu

namun Pertumbuhan industri mebel dan kerajinan kayu Indonesia pada

tahun 2017 diprediksi mencapai USD 2.7 miliar untuk mebel dan USD

1.25 miliar untuk kerajinan kayu. Produk kerajinan tangan kayu jati

(teak) dari Indonesia diminati masyarakat di Negara Cekoslovakia

dengan diresmikannya galeri kerajinan tangan-interior "Antik Art" di

salah satu pusat perbelanjaan terbesar dan prestisius di Praha, yaitu

Galerie Butovice. Produk kerajinan tangan Indonesia dinilai berhasil

meraih perhatian segmen pasar menengah ke atas di Negara

Cekoslovakia yang tentu memiliki daya beli yang sangat baik. Meskipun

produk kerajinan tangan berbahan kayu jati harganya relatif mahal

produk ini merupakan sebuah komoditas yang menarik, modern dan

masih mendatangkan untung. Melihat peluang banyaknya permintaan

dari pasar di Negara Cekoslovakia terhadap kerajinan tangan yang

berbahan dari kayu jati tersebut.( antarjendeladunia.blogspot.com)

Produk kerajinan kayu jati semakin banyak digemari semua

kalangan, baik berupa hiasan rumah, perlengkapan rumah, perabot

rumah tangga. Munculnya slogan “back to nature” menjadikan produk

bahan kayu jati sangat populer dan banyak dicari. Kayu jati juga dapat

menggantikan produk lain yang berbahan plastik, kaca ataupun

tembikar.

1.2.2 Potensi Kerajinan Kayu Jati di Kabupaten Ngawi
Kabupaten Ngawi merupakan daerah yang memiliki wilayah

hutan jati yang sangat luas, sehingga hasil kayu jati begitu melimpah.

Di masa sekarang ini, penggunaan kayu dan kebutuhan akan kayu juga

sangat tinggi sehingga mengakibatkan penimbunan limbah kayu yang

begitu banyak. Pada wilayah Kecamatan Kedunggalar, khususnya
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wilayah Desa Bangunrejo Kidul memiliki wilayah  hutan yang

cukup luas. sehingga banyak warga masyarakatnya yang

memanfaatkan  kekayaan  sumber daya alam untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya. Daerah Bangunrejo Kidul merupakan salah satu

desa yang letaknya dipinggiran hutan KPH Ngawi. Selain bekerja di

bidang pertanian, masyarakat Desa Bangunrejo Kidul juga bekerja

sebagai pengrajian ukiran kayu, misalnya seperti kerajinan dari bonggol

kayu jati dengan memanfaatkan limbah dari kayu habis tebang yang

dibiarkan begitu saja, beberapa masyarakat mulai menciptakan suatu

karya seni yang akan memiliki nilai jual. Pengrajin dalam memilih

pekerjaan sebagai pengrajin bonggol jati ini didorong karena potensi

hutan yang melimpah. Karena sentra industri kerajinan kayu jati di

Kabupaten Ngawi berada di pinggir jalur utama menjadikan kerajinan

tersebut terkenal karena menjadi tempat tujuan masyarakat asing dari

luar kota bahkan luar negeri untuk membeli buah tangan.

1.2.3 Ragam Kerajinan Kayu Jati
Kayu jati merupakan jenis kayu yang memiliki serat yang baik

sehinngga daya retak rendah saat dipahat, serta kayu jati memiliki zat

tersendiri yaitu zat anti rayap. Oleh karena itu para pengrajin lebih

memilih kayu jati sebagai bahan utama untuk membuat kerajinan tangn

tersebut. Kerajinana kayu jati yang begitu banyak dapat kita

kelompokkan dalam beberapa kelompok kerajinan diantaranya yaitu:

1. Kerajinan kayu jati sebagai interior
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Gambar 1. Kerajinan kayu jati sebagai interior
Sumber: https://id.images.search.yahoo.com/yhs

2. Perlengkapan rumah tangga

Gambar 2. Kerajinan kayu jati perlengkapan rumah tangga
Sumber: https://id.images.search.yahoo.com/yhs
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3. Hiasan rumah

Gambar 3. Kerajinan kayu jati sebagai hiasan rumah
Sumber: https://id.images.search.yahoo.com/yhs

1.2.4 Gambaran Umum Kerajinan Kayu Jati Kabupaten Ngawi

Kabupaten Ngawi merupakan penghasil kayu jati

terbesar kedua di Jawa Timur setelah Banyuwangi. Luas areal

tanaman hutan rakyat pada tahun  2014 sebesar 300 Ha. Jenis

jayu yang diproduksi dari hutan rakyat yaitu jati, mahoni, akasia,

sono, pinus, dll. Pada tahun 2014 produksi kayu jati rakyat

sebesar 2.758,21 M3, Sedangkan produksi hutan ngera yaitu

sebesar 15.363,52 M3. Produksi kayu jati di tahun 2014 meningkat

drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi jati tahun ini

menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari luas hutan di Kabupaten Ngawi mencapai kurang lebih 35%

dari total luas wilayah Kabupaten Ngawi. Dari wilayah hutan tersebut

kayu jati menjadi komoditi utama dari Kabupaten Ngawi. Limbah
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yang berasal dari tebangan kayu jati yang tidak dipakai seperti

batang, bonggol atau tunggak dari batang yang berlubang bisa

dimanfaatkan menjadi berbagai alat kebutuhan rumah tangga

(Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten Ngawi).

Pangsa pasar yang telah dijangkau oleh pengusaha kerajinan

kayu jati bahkan sudah menembus pasar luar  negeri, antara lain

yaitu Malaysia, Belgia, Taiwan, Amerika, dan beberapa kawasan

Eropa maupun Asean (Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian

Kabupaten Ngawi).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas mengenai perencanaan art gallery

kerajinan kayu jati dengan pendekatan arsitektur biomorfik di Kabupaten

Ngawi, maka terdapat beberapa permasalahan, diantaranya yaitu:

1. Bagaimana merancang art gallery dengan pendekatan arsitektur biomorfik ?

2. Bagaimana merancang bangunan art gallery yang sesuai kebutuhan ?

3. Bagaimana konsep estetika pada bangunan dengan pendekatan arsitektur

biomorfik ?

1.4 Tujuan Dan  Sasaran

Tujuan dalam perancangan art galley kerajinan kayu jati dengan pendekatan

arsitektur biomorfik di Kabupaten Ngawi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Merancang bangunan art gallery yang sesuai dengan kebutuhan

2. Merancang bangunan dengan konsep arsitektur biomorfik.

3. Bagaimana menentukan pemilihan site yang tepat berdasarkan fungsi

bangunan ?

Sasaran dalam perancangan art gallery yaitu:

1. Menjadikan kerajinan kayu jati di Kabupaten Ngawi lebih terkenal

2. Meningkatkan sentra industri kerajinan kayu
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1.5 Lingkup Pembahasan

Lingkup pembahasan dalam perancangan ini meliputi:

1. Ruang lingkup wilayah

Wilayah perencanaan penyusunan laporan Studio Konsep Perancangan

Arsitektur yakni meliputi wilayah yang berada di Kabupaten Ngawi,

Provinsi Jawa Timur karena Ngawi merupakan sentra industri kerajinan

kayu jati yang terkenal.

Studio Konsep Perancangan Arsitektur ini juga tetap memperhatikan

tata guna lahan yang ada, sehingga bangunan yang akan dirancang nantinya

benar-benar fungsional dari segi tata letak, tata guna lahan,

sertakeberadaannya tidak menggangu lingkungan sekitar.

2. Ruang lingkup materi

Pembahasan dalam perancangan art gallery kerajinan kayu jati dengan

pendekatan arsitektur biomorfik ini dibatasi oleh disiplin ilmu arsitektur

yang mendasari tentang teori-teori dalam perancangan art gallery serta

disiplin ilmu arsitektur tentang arsitektur biomorfik.

1.6 Keluaran/Desain yang Dihasilkan

Keluaran/desain yang dihasilkan yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan zona dan pemanfaatan ruang yang tepat dalam perancangan art

gallery kayu jati.

2. Perancangan desain yang estetik dengan pendekatan arsitektur biomorfik

3. Perancangan desain bangunan yang maksimal dengan acuan kerangka kerja

yang lengkap dan sesuai dengan standart yang ada.

1.7 Metodologi Pencarian Data

Penyusunan Studio Konsep Perancangan Arsitektur penulis menggunakan

beberapa metodologi dalam prose pengumpulan data maupun analisis data yang

nantinya akan digunakan sebagai acuan/pedoman ddalam proses perancangan
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art gallery kerajinan kayu jati di Kabupaten Ngawi. Adapun metode yang

dipakai yaitu:

1. Pengumpulan data

a. Studi literatur

Mencari dan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan

teori/konsep perancangan art gallery serta teori mengenai asitektur

biomorfik.

b. Observasi

Pengamatan secara langsung terhadap kondisi topografi maupun kondisi

kontur tanah Kabupaten Ngawi sebagai data primer.

c. Survey

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang didapatkan

melalui penelusuran pustaka dari berbagai instansi terkait, seperti

perguruan tinggi, instansi pemerintah, serta pencarian perizinan

mengenai pendirian suatu bangunan di KabupatenNgawi.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Berisi tentang   latar belakang yang akan dijadikan objek

perancangan dengan mengangkat sebuah rumusan untuk

mencapai tujuan dan sasarn dalam perancangan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisi tentang tinjauan buku-buku/jurnal mengenai metode

perancangan yang akan digunakan, dan Studi Kasus pusat

kerajinan tangan.

BAB III : Gambaran Umum Wilayah Perancangan
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Berisi tentang tinjauan umum Kabupaten Ngawi, tinjauan pusat

kerajinan yang digunakan sebagai elemen perancang dan

gagasan perencanaan.

BAB IV     : Analisis Dan Konsep Perancangan

Pada bagian ini akan membahas analisis dan konsep site, ruang,

penampilan arsitektur, struktur, interior, eksterior, sirkulasi, dan

mengatasi segala permaslahan yang ada pada site terpilih.


