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BAB 1  

PENDAHULUAN  
 

1.1. Pengertian Judul 

   Rattan Furnicraft Promotion, Information, and Workshop Center di 

Desa Trangsan Sukoharjo. 

a. Rattan  :Dalam Bahasa Indonesia rattan memiliki arti rotan.  

    Rotan merupakan jenis tanaman kelapa sawit (terutama dari  

    genus Calamus dan Daemonorops) dengan batang tangguh yang  

    sangat panjang. Bagian dari batang rotan yang bersendi dapat  

    dimanfaatkan sebagai perabotan rumah, kerajinan tangan,  

    dan bahan bangunan. 

(https://www.merriam-webster.com/dictionary/rattan, diakes 

pada Mei 2020) 

b. Furnicraft :Benda kerajinan yang dapat dipindahkan, terletak di  

    lingkungan arsitektur, berguna bagi kegiatan hidup  

    manusia serta untuk memberikan kenyamanan dan  

    keindahan pada orang.  

    (Shodiqin, 2013) 

c. Promotion :Promotion berasal dari kata promote dan berarti  

    promosi/perkenalan. Promosi mengacu pada seluruh  

    rangkaian kegiatan yang mengkomunikasikan produk,  

    merek, atau layanan kepada pengguna. Tujuannya adalah  

    untuk membuat orang sadar, menarik dan mendorong untuk  

    membeli produk, lebih disukai orang lain. 

(https://economictimes.indiatimes.com/definition/promotions, 

diakes pada Maret 2020)  

d. Information :Dalam Bahasa Indonesia information memiliki arti  

    informasi, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari  

    penyelidikan, pembelajaran, atau instruksi. Informasi dapat  

https://www.merriam-webster.com/dictionary/rattan
https://economictimes.indiatimes.com/definition/promotions
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    diartikan juga dengan komunikasi atau penerimaan  

    pengetahuan (kabar atau berita tentang sesuatu.  

    (https://www.merriam-webster.com/dictionary/information,  

    diakes pada Mei 2020) 

e. Workshop :Workshop berasal dari bahasa Inggris yang memiliki  

     pengertian peserta bekerja secara individu ataupun  

     kelompok untuk menyelesaikan pekerjaan yang berkaitan  

      dengan tugas yang sebenarnya untuk mendapatkan  

     pengalaman.  

  (https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-

workshop-menurut-para-ahli/, diakes pada Maret 2020)  

f. Center  :Dalam Bahasa Indonesia memiliki arti pusat/bangunan 

     yang didedikasikan untuk kegiatan tertentu.  

     (Suharso & Retnoningsih, 2009) 

g. Desa Trangsan :Trangsan adalah desa di kecamatan Gatak,  

   Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia. Desa Trangsan  

   terkenal dengan sentra kerajinan rotan terbesar di  

   Kabupaten Sukoharjo. Selain kerajinan rotan, di  

   desa ini juga banyak terdapat kerajinan dari pelepah  

   pisang dan eceng gondok. 

                     (https://id.wikipedia.org/wiki/Trangsan,_Gatak,_Sukoharjo,  

  diakes pada Maret 2020)  

 

   Sehingga, judul Rattan Furnicraft Promotion, Information, and 

Workshop Center di Desa Trangsan Sukoharjo memiliki pengertian “Suatu 

pusat promosi, informasi, dan kegiatan pelatihan produk kerajinan furnitur 

rotan di Desa Trangsan Sukoharjo”.  

 

 

 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/information
https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-workshop-menurut-para-ahli/
https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-workshop-menurut-para-ahli/
https://id.wikipedia.org/wiki/Trangsan,_Gatak,_Sukoharjo
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1.2. Latar Belakang 

1.2.1. Sejarah Desa Trangsan 

Nama Desa Trangsan berasal dari kata Trowangsan yang diambil 

sesuai dengan nama raja atau pemimpin yang membawahi bumi Trowangsan 

pada waktu itu. Pemerintahan pada waktu itu dipimpin oleh Raja R. Ng. 

Setrowongso. Adapun Bumi yang dibawakan disebut Bumi Trowangsan, 

namun masyarakat salah mengucap ejaan maka kata Trowangsan menjadi 

Trangsan. Pada zaman penjajahan Belanda dahulu, kurang lebih tahun 1927, 

Desa Trangsan semula terdiri dari 2 Kelurahan, yaitu Kelurahan Dani dan 

Kelurahan Trangsan. Perpindahan Lurah Dani dan Carik Desa Trangsan 

akibat pemblengketan atau penyatuan dua Kelurahan pada zaman Kerajaan 

Surakarta yang sedang mengalami kejayaan, yaitu pada saat Sri Susuhunan 

Paku Buwono X menjadi raja (tahun 1928).   

Adapun perkembangan sejarah kerajinan rotan Desa Trangsan 

bermula pada tahun 1928 yang kemudian dikembangkan oleh Bapak 

Martosenotono, Bapak Wongsoijoyo, serta Bapak Lurah Wongso Laksono 

sendiri. Bapak Lurah Wongso Laksono mengikuti pameran di alun-alun utara 

pada masa kejayaan Sri Susuhunan Paku Buwono X. Hasil exposisi tersebut 

diterima baik, untuk selanjutnya Bapak Lurah Wongso Laksono ditambah 

gelar Lurah Demang Wongso Laksono. Namun, kemudian beliau meninggal 

sekitar bulan Oktober tahun 1949 karena ditembak oleh tentara Belanda saat 

terjadinya Kles Belanda ke-I. 

Menurut Sardjito (2016), sektor industri rotan dalam perkembangan 

pembangunan Indonesia mempunyai peranan yang cukup penting dan 

strategis, tidak hanya sebagai salah satu sumber penting bagi peningkatan 

kesempatan kerja dan pendapatan, tetapi juga sebagai penunjang 

pertumbuhan ekspor nonmigas nasional. Dengan demikian rotan merupakan 

salah satu komoditi yang memberikan andil penting terhadap devisa negara.  

Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, produk rotan (industri 

pengolahan rotan) memberikan kontribusi yang besar terhadap kemajuan 
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pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo dengan meningkatkan 

kesempatan kerja dan menambah pendapatan daerah.  

 

1.2.2. Potensi Industri 

Ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo 

tahun 2011-2031, khususnya Kecamatan Gatak memiliki potensi dengan 

prioritas pengembangan pada sektor pertanian, perdagangan, serta industri 

kecil menengah. Di Kecamatan Gatak juga berkembang perumahan-

perumahan formal yang sampai saat ini masih dalam proses pembangunan, 

terutama Desa Mayang (perbatasan dengan Kecamatan Baki). Dilihat dari 

potensi lokasi, Kecamatan Gatak dilintasi oleh jalur Solo-Yogyakarta. 

Pengembangan kawasan kota ini memerlukan peningkatan sarana dan 

prasarana seiring dengan peningkatan aktivitas yang terjadi di dalamnya. 

Desa Trangsan sebagai lokasi home industry pada hakekatnya ditujukan 

untuk peningkatan kualitas kawasan agar dapat dimanfaatkan dan 

dikendalikan pemanfaatannya untuk mencapai kondisi optimal dari semua 

jenis kegiatan yang ada dalam ruang tersebut. Kondisi lahan yang tidak akan 

dapat bertambah menyebabkan pelaku/stakeholder dalam kawasan 

dihadapkan pada kompetisi pemanfaatan lahan.  

   Kondisi industri kerajinan tangan di Desa Trangsan Gatak 

Sukoharjo sangatlah berkembang terbukti dengan semakin banyaknya variasi 

industri kerajinan tangan berupa rotan, kayu, dan eceng gondok yang 

diproduksi sebagai furniture dan hiasan interior. Pemasaran produk-produk 

tersebut tertuju pada pasar lokal hingga luar negeri.  

   Dengan adanya pertumbuhan industri yang semakin cepat serta 

tuntutan perekonomian yang kian meningkat, masyarakat Desa Trangsan 

berpotensi sebagai Desa Wisata Industri.  

 

1.2.3. Kekurangan Desa Trangsan 

Desa Trangsan merupakan daerah industri rotan yang notabenenya 

adalah industri kecil menengah dengan kondisi kurang tertata, sehingga sepi 
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pengunjung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Koperasi Trangsan 

Manunggal Jaya, Bapak Suparji1 mengatakan bahwa  fasilitas-fasilitas yang 

menunjang kepariwisataan di kawasan Industri Rotan juga tergolong minim, 

terutama untuk pusat informasi, tempat promosi produk kerajinan, dan tempat 

edukasi untuk pelatihan baik bagi pengunjung maupun pengrajin.  

 

1.3. Rumusan Permasalahan  

Kerajinan rotan memerlukan sarana untuk mempromosikan, 

mengembangkan melalui workshop sekaligus tempat pameran. Hal ini perlu 

dilakukan sebab kerajinan rotan termasuk salah satu penyumbang devisa 

negara dan termasuk bagian dari sektor wisata, yang sampai saat ini belum 

tertangani dengan baik. Apabila fasilitas ini belum tersedia, maka lambat laun 

industri kerajinan rotan akan punah. Oleh sebab itu masalah yang berkaitan 

dengan industri kerajinan rotan dan memerlukan pemecahan arsitektural 

adalah sebagai berikut:  

a. Bagaimana memilih lokasi pusat informasi, promosi, dan workshop 

kerajinan rotan yang strategis? 

b. Bagaimana rancangan pusat informasi dan promosi kerajinan rotan yang 

dapat menunjang pengembangan pariwisata di sentra industri rotan 

Trangsan? 

 

1.4. Tujuan dan Sasaran 

1.4.1. Tujuan  

   Dalam merancang bangunan Rattan Furnicraft Promotion and 

Information Center di Kawasan Sentra Industri Rotan Desa Trangsan 

Sukoharjo perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut guna 

memecahkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya.  

                                                           
1 Wawancara dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020, pukul 10.00-11.30 WIB. 
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a. Mengidentifikasi pemilihan lokasi site yang strategis di Desa Trangsan 

yang dijadikan pusat informasi, promosi, dan workshop kerajinan rotan 

b. Menganalisis lokasi site yang strategis untuk pusat informasi, promosi, 

dan workshop kerajinan rotan 

c. Menentukan konsep desain bangunan pusat informasi dan promosi 

kerajinan rotan yang dapat menunjang pengembangan pariwisata di 

sentra industri rotan Trangsan dengan mengangkat arsitektur lokal. 

 

1.4.2. Sasaran  

Perancangan bangunan Rattan Furnicraft Promotion and Information 

Center di Kawasan Sentra Industri Rotan Desa Trangsan Sukoharjo dengan 

menggunakan konsep arsitektur lokal sebagai identitas bangunan. 

 

1.5. Lingkup Pembahasan  

   Pembatasan ditekankan pada permasalahan dan persoalan yang ada, 

dengan harapan menghasilkan faktor penentu pada perencanaan dan 

perancangan fisik bangunan. Pembahasan meliputi perencanaan dan 

perancangan Rattan Furnicraft Promotion and Information Center di 

Kawasan Sentra Industri Rotan Desa Trangsan Sukoharjo.   

 

1.6. Luaran  

   Terdiri dari dua produk luaran, yaitu konsep perancangan berupa 

laporan tertulis yang tersusun dalam Dasar-Dasar Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur (DP3A) serta gambar desain arsitektural yang 

tersusun dalam Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (PPA).  

 

1.7. Metodologi Pembahasan  

Pada proses perencanaan dan perancangan laporan ini, pembahasannya 

menggunakan beberapa metode, yaitu:  
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a. Metode pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, yaitu 

melakukan studi lapangan dengan cara pengamatan langsung dan 

melakukan tanya jawab kepada tokoh masyarakat untuk mengetahui 

kondisi fisik bangunan, lokasi, data eksisting, dan potensi apa saja yang 

ada.  

b. Studi literatur, yaitu memahami dan mempelajari beberapa karya tulis 

yang menyangkut tentang bangunan pusat informasi, promosi, dan 

workshop, ataupun sebuah studi yang memeliki keterkaitan dengan 

kerajinan rotan, misalnya dari:  

1. Media elektronik maupun media cetak dengan tujuan mendapatkan 

informasi dan berita yang terkait dengan judul perancangan arsitektur, 

sehingga dapat dijadikan sebagai acuan konsep. 

2. Referensi pustaka yang bersumber dari buku-buku, laporan, maupun 

tugas akhir yang isinya dapat mendukung perancangan arsitektur ini. 

3. Studi komparatif, yaitu melakukan perbandingan studi terhadap 

sarana ataupun bangunan yang masih berhubungan dengan judul 

perancangan arsitektur. 

c. Analisis deskriptif sebagai metode pembahasan konsep, yaitu penguraian 

permasalahan dan penggambaran kondisi faktual dengan dilandasi data-

data dan fakta di lapangan, kemudian membuat konsep perencanaan 

arsitektural sebagai solusi permasalahan yang ada.  

 

1.8. Sistematika Pembahasan  

   Sistem penulisan dibuat dengan tujuan memberikan gambaran yang 

jelas mengenai isi sebuah laporan. Berikut sistematika penulisan laporan 

DP3A yang mencakup hal-hal terkait dengan proses Dasar Program 

Perencanaan dan Perancangan Arsitektur: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan yang menjabarkan mengenai pengertian judul, latar belakang,  

permasalahan, tujuan dan sasaran, metode pembahasan, dan pembahasan.   
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA   

Pada bab ini dibahas mengenai teori-teori tentang kebutuhan ruang untuk 

pusat informasi dan promosi, pemilihan lokasi site yang strategis, serta 

konsep desain bangunan dengan mengangkat arsitektur lokal terkait dengan 

judul Furnicraft center di kawasan Sentra Industri Rotan Desa Trangsan 

Sukoharjo sesuai dengan literatur yang ada.  

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI DAN GAGASAN 

PERENCANAAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai tinjauan lokasi perencanaan, seperti 

lokasi dan lingkungan eksternalnya, aspek fisik, kebijakan pembangunan, dan 

sebagainya.  

BAB IV ANALISIS DAN KONSEP PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN 

Menguraikan tentang gagasan perencanaan serta analisis-analisis yang terkait 

dengan tapak, asrsitektur, maupun struktur untuk mendapatkan konsep Rattan 

Furnicraft Promotion and Information Center di Kawasan Sentra Industri 

Rotan Desa Trangsan Sukoharjo yang sesuai.  

 

 

 


