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ABSTRAK 

 

Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

“Pusat Pameran dan Pengembangan Ukir Jepara 

Dengan Pendekatan Arsitektur Neo Vernakular” 

Program Studi S1 Teknik Arsitektur – Jurusan Teknik Sipil 

Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2016 

 

 

Pusat Pameran dan Pengembangan Ukir Jepara merupakan sebuah pusat pameran  dan 

pendidikan ukir yang terletak di Jepara dan diperuntukkan bagi para seniman, pengrajin, 

pengusaha maupun pihak-pihak yang tertarik akan kerajinan ukir Jepara. Kerajinan Ukir Jepara 

memang dilirik berbagai kalangan masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri. Tetapi 

kerajinan ukir yang telah menopang roda perekonomian Jepara ini sudah mulai miskin penerus, 

artinya banyak generasi muda yang enggan menerusakan keahlian dan bisnis ukir ini. Dari hal 

inilah maka perlu adanya sebuah tempat pendidikan bagi para generasi penerus untuk tetap 

melestarikan kebudayaan mengukir dan terus memajukan industri ukir. 

Jepara merupakan kota yang sangat terkenal akan kerajinan ukir dan furniturenya maka 

dari hal itulah Pusat Pameran dan Pengembangan Ukir ini sangat dibutuhkan untuk terus 

memajukan industri ukir Jepara. Dengan adanya Pusat Ukir ini diharapkan produk ukiran Jepara 

dapat berkembang ke arah yang lebih baik dan dapat menandingi produk-produk kerajinan atau 

furniture dari negara lain. 

Konsep yang terdapat dalam Pusat Pameran dan Pengembangan Ukir Jepara ini yaitu 

sebagai wadah maupun pusat dari seluruh kegiatan ukir di Jepara dengan penekanan pada 

arsitektur neo vernakular yang mengangkat kebudayaan atau lokal wisdom masyarakat setempat. 

Kata Kunci : Pameran, Pengembangan Ukir, Pusat Ukir Jepara, Neo Vernakular 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Jepara merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang berada 

di sebelah utara Pulau Jawa dan berbatasan langsung dengan Laut Utara 

Jawa di sebelah barat dan utara. Di sebelah timur Kabupaten Jepara 

berbatasan langsung dengan Kabupaten Pati dan Kudus, sedangkan di 

sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Demak. 

Jepara memiliki sentra industri ukir yang terbesar di Indonesia dan 

telah dikenal di berbagai penjuru negeri bahkan sampai luar negeri. Hal itu 

karena sejak tahun 70an masyarakat Jepara telah mulai membuat ukiran 

khas Jepara sedangkan pada tahun 80an masyarakat Jepara telah 

memulai ekspor ukirannya ke manca negara. Keberhasilan Kabupaten 

Jepara saat ini tidak lepas dari generasi masyarakat Jepara yang 

mewariskan keahlian mengukir kepada anak dan cucunya sehingga 

keahlian mengukir ini telah menjadi kebudayaan bagi masyarakat itu 

sendiri. Sampai sekarang ini industri ukir Jepara terus berkembang bahkan 

merambah ke kota-kota lainnya di sekitar Jepara seperti Kudus, Demak 

dan Semarang. 

Seni ukir Jepara merupakan aset bangsa Indonesia, ornamen dan 

motif ukirannya menjadi keunggulan orisinal Indonesia di mata dunia 

internasional. Sampai saat ini seni ukir khas Jepara masih disegani oleh 

dunia Internasional. Selain itu, sebagai komoditas ekspor produk ukir ke 

manca negara mampu mendongkrak perekonomian nasional khususnya 

Kabupaten Jepara. “Seni ukir Jepara menjadi tiang penyangga 

perekonomian daerah dan mampu bertahan hingga kini. Tak hanya itu, 

dengan adanya industri ukir yang terus berkembang maka dapat 

memberikan dampak positif ke berbagai sektor, antara lain sektor 

perdagangan, hotel, dan restoran pun ikut terpacu”. (Hadi Priyanto 

”Pelestarian Ukir Jepara” Suara Merdeka 24/5/2014). 

Dengan adanya perkembangan teknologi dan pasar bebas seperti 

halnya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) yang mulai diberlakukan awal 
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2016 tidak membuat pengrajin produk ukir asal Jepara takut. Karena para 

perajin produk budaya asal Jepara itu memiliki inovasi dan kreativitas tinggi 

dan yakin mampu bersaing dalam pasar MEA. Saat ini produk ukir dan 

kerajinan Jepara sudah menembus ratusan negara di dunia, mulai dari 

benua Eropa, Amerika, Afrika, dan juga Asia. Hal tersebut berkat kreativitas 

dan inovasi yang selalu ada dalam produk andalan Jepara yang sebagian 

besar berbahan dasar kayu tersebut. Produk ukiran Jepara memiliki 

spesifikasi dan keunikan tersendiri, karena alasan itu pula produk asal 

Jepara tidak mudah ditiru negara lain.  

Dengan adanya kerajinan yang telah merupakan budaya tersebut 

maka perlu adanya sebuah wadah untuk menampung kegiatan-kegiatan 

yang berkaitan dengan kerajinan ukir, pengembangan ukir, dan juga terkait 

dengan perdagangan maupun branding produk kerajinan ukir Jepara. 

Sebuah  pusat ukir yang berada di Kota Jepara yaitu “Pusat Pameran dan 

Pengembangan Ukir Jepara” guna menjadi pusat dari berbagai kegiatan 

industri ukir Jepara. 

Dengan adanya sebuah pusat pengembangan ukir Jepara diharapkan 

kebudayaan ukir Jepara akan semakin maju dan banyak generasi yang 

meneruskan kebudayaan ini sehingga kebudayaan ukir Jepara tidak akan 

punah melainkan akan semakin lestari. Sebagai kota ukir yang terkenal di 

penjuru dunia maka Jepara harus selalu mengupgrade kualitas ukir dan 

kerajinannya di skala internasional. 

Tak hanya itu, di dalam pusat ukir tersebut dikonsepkan dapat 

menampung event-event pameran furniture maupun kerajinan yang 

berskala nasional maupun internasional seperti IFFINA (International 

Furniture & Craft Fair Indonesia)  dan IFEX (Indonesia International 

Furniture Expo) untuk lebih memajukan industri ukir Jepara. 

 

1.2 Permasalahan 

1.2.1 Permasalahan Umum 

Bagaimana menyusun Laporan Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur (LP3A) sebagai pedoman sebuah Pusat 

Pameran dan Pengembangan Ukir Jepara  dengan menggunakan 

pendekatan arsitektur neo vernakular yang berorientasi nasional. 
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 1.2.2 Permasalahan Khusus 

Permasalahan khusus dalam perencanaan Pusat Pameran 

dan Pengembangan Ukir ini antara lain : 

a. Bagaimana merencanakan dan merancang sebuah Pusat Pameran 

dan Pengembangan Ukir yang dapat mewadahi segala kegiatan 

yang ada di dalamnya seperti proses pelatihan dan desain, proses 

produksi, sampai pada proses pemasarannya. 

b. Merencanakan dan merancang sebuah Pusat Pameran dan 

Pengembangan Ukir dengan menekankan arsitektur neo 

vernakular yaitu dengan menggunakan kaidah-kaidah kebudayaan 

lokal yang dipadukan dengan modern. 

 

1.3 Maksud Dan Tujuan 

1.3.1 Maksud 

  Sebagai landasan perencanaan dan perancangan Pusat 

Pameran dan Pengembangan Ukir  dengan pendekatan arsitektur 

neo vernakular yang berupa showroom terpusat dan edukasi 

pembuatan ukir. 

 1.3.2 Tujuan 

a. Membuat sebuah Laporan Perencanaan dan Perancangan 

Arsitektur Pusat Pameran dan Pengembangan Ukir Jepara 

dengan pendekatan arsitektur neo vernakular.  

b. Menghasilkan konsep desain bangunan yang fungsional, 

nyaman serta mendekati kelayakan sebagai sebuah Pusat 

Pameran dan Pengembangan Ukir. 

c. Membuat laporan perencanaan pusat perdagangan ukir Jepara 

dengan konsep one building. 

 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Subjektif 

a. Untuk memenuhi persyaratan dalam menempuh Tugas Akhir sebagai 

penentu kelulusan Sarjana Strata 1 (S1) pada Jurusan Teknik Sipil 

Prodi Arsitektur Fakultas Teknik UNNES 2016. 
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b. Sebagai pedoman dalam proses desain Pusat Pameran dan 

Pengembangan Ukir Jepara. 

1.4.2 Objektif 

a. Pusat Pameran dan Pengembangan Ukir Jepara nantinya dapat 

bermanfaat sebagai pengetahuan dan penambah wawasan pembaca 

pada umumnya, mahasiswa arsitektur pada khususnya yang akan 

mengajukan produk Tugas Akhir. 

b. Pusat Pameran dan Pengembangan Ukir Jepara dapat memajukan 

industri ukir di wilayah Kabupaten Jepara supaya lebih berkembang. 

c. Pusat Pameran dan Pengembangan Ukir Jepara dapat memberikan 

edukasi dan pelatihan tentang ukir dengan program pengembangan 

ukir tersebut. 

 

1.5 Lingkup Pembahasan 

1.5.1 Ruang Lingkup Substansial 

Lingkup pembahasan meliputi segala sesuatu yang berkaitan 

dengan Pusat Ukir ini dengan titik berat pada bidang arsitektur, 

antara lain : 

a. Semua yang berkaitan dengan disiplin ilmu arsitektur yang 

mempengaruhi, melatar belakangi dan mendasari faktor-

faktor perencanaan.  

b. Perencanaan Pusat Pameran dan Pengembangan Ukir ini 

mengambil penekanan arsitektur neo vernakular yang 

dapat mengangkat kebudayaan atau arsitektur lokal pada 

daerah tersebut. 

 

1.5.2 Ruang Lingkup Spasial 

Perencanaan dan perancangan Pusat Pameran dan 

Pengembangan Ukir ini terletak di wilayah Kabupaten Jepara 

dengan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Kabupaten Jepara nomor 2 tahun 2011 
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1.6 Metode Pembahasan 

Metode pembahasan yang digunakan dalam penyusunan program 

dasar perencanaan dan konsep perancangan arsitektur dengan judul 

Pusat Pameran dan Pengembangan Ukir Jepara Dengan Pendekatan 

Arsitektur Neo Vernakular adalah metode deskriptif dan kualitatif yaitu 

metode pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara, catatan 

pengamatan, identifikasi permasalahan, pengambilan foto, menganalisa 

studi kasus dan menentukan program perancangan. 

Dari hasil penganalisaan inilah nantinya akan didapat suatu 

kesimpulan, batasan dan juga anggapan secara jelas mengenai 

perencanaan dan perancangan Pusat Pameran dan Pengembangan Ukir 

tersebut. 

Hasil kesimpulan keseluruhan nantinya merupakan konsep dasar 

yang digunakan dalam perencanaan dan perancangan Pusat Pameran dan 

Pengembangan Ukir Jepara sebagai landasan dalam desain grafis 

arsitektur. 

Dalam pengumpulan data, akan diperoleh data yang kemudian akan 

dikelompokkan ke dalam 2 kategori yaitu: 

a. Data Primer 

- Observasi Lapangan 

Dilakukan dengan cara pengamatan langsung di wilayah lokasi dan 

site perencanaan dan perancangan Pusat Ukir dan studi banding ke 

berbagai Expo Center. 

- Wawancara 

Wawancara yang dilakukan dengan pihak pengelola serta berbagai 

pihak-pihak yang terkait dalam perencanaan dan perancangan Pusat 

Pameran dan Pengembangan Ukir. 

 

b. Data Sekunder 

Studi literatur melalui buku dan sumber-sumber tertulis mengenai 

perencanaan dan perancangan Pusat Pameran dan Pengembangan 

Ukir serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan studi kasus 

perencanaan dan perancangan Pusat Pameran dan Pengembangan 

Ukir. 
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Berikut ini akan dibahas mengenai data-data yang berkaitan dengan 

perencanaan dan perancangan Pusat Ukir di Jepara: 

 

1.6.1 Pemilihan Lokasi Dan Site 

Pembahasan mengenai pemilihan lokasi dan site dilakukan 

dengan terlebih dahulu mengumpulkan data yang dibutuhkan 

dalam penentuan suatu lokasi dan site yang layak sebagai 

perencanaan dan perancangan Pusat Pameran dan 

Pengembangan Ukir, adapun data yang dimaksud adalah sebagai 

berikut: 

a. Data tata guna lahan/peruntukan lahan pada wilayah 

perencanaan dan perancangan Pusat Pameran dan 

Pengembangan Ukir Jepara. 

b. Data potensi fisik geografis, topografi, iklim, persyaratan 

bangunan yang dimiliki oleh lokasi dan site itu sendiri dan juga 

terhadap lingkungan sekitarnya yang menunjang terhadap 

perencanaan dan perancangan sebuah Pusat Pameran dan 

Pengembangan Ukir Jepara. 

Setelah memperoleh data dari beberapa alternatif tapak, 

kemudian dianalisa dengan menggunakan nilai bobot terhadap 

kriteria lokasi dan tapak yang telah ditentukan untuk kemudian 

memberi scoring terhadap kriteria x nilai bobot, dan tapak yang 

terpilih diambil dari nilai yang terbesar. 

 

1.6.2 Program Ruang 

Pembahasan mengenai program ruang dilakukan dengan 

terlebih dahulu mengumpulkan data yang berkaitan dengan 

perencanaan dan perancangan Pusat Pameran dan 

Pengembangan Ukir, yaitu dilakukan dengan pengumpulan data 

mengenai pelaku ruang itu sendiri beserta kegiatannya, dilakukan 

dengan observasi lapangan baik studi kasus maupun dengan studi 

banding, serta dengan standar atau literatur perencanaan dan 

perancangan Pusat Pameran dan Pengembangan Ukir. 
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Persyaratan ruang yang didapat melalui studi banding dengan 

standar perencanaan dan perancangan Pusat Pameran dan 

Pengembangan Ukir, sehingga dari hasil analisa terhadap 

kebutuhan dan persyaratan ruang akan diperoleh program ruang 

yang akan digunakan pada perencanaan dan perancangan Pusat 

Pameran dan Pengembangan Ukir Jepara. 

 

1.6.3 Penekanan Desain Arsitektur 

Pembahasan mengenai penekanan desain arsitektur 

dilakukan dengan observasi lapangan melalui studi banding pada 

Pusat Pameran/Expo Center yang lain serta dengan standar atau 

literatur mengenai perencanaan dan perancangan yang kaitannya 

dengan persyaratan bangunan Pusat Pameran. 

Adapun data yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Aspek konstektual pada lokasi dan site terpilih dengan 

pertimbangan keberadaan bangunan disekitarnya. 

b. Literatur atau standar perencanaan dan perancangan pusat 

pameran dan fasilitas pengembangan ukir. 

1.6.4 Analisis 

Setelah memperoleh data tersebut, kemudian menganalisa 

antara data yang diperoleh dari studi banding dengan standar 

perencanaan dan perancangan pusat pameran dan juga fasilitas 

pengembangan ukir sehingga akan diperoleh pendekatan 

arsitektural yang akan digunakan pada perencanaan dan 

perancangan Pusat Pameran dan Pengembangan Ukir Jepara.  

1.7 Keaslian Tulisan 

Budianto. 2016 . Pusat Pameran dan Pengembangan Ukir 

Jepara Dengan Pendekatan Arsitektur Neo Vernakular. 

LP3A ini mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan kesenian 

ukir dan budaya setempat. Dari permasalahan tersebut didapat solusi 

yang dapat membangun potensi masyarakat setempat yaitu sebuah 

Pusat Pameran dan Pengembangan Ukir Jepara Dengan Pendekatan 

Arsitektur Neo Vernakular.  
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1.8 Sistematika Pembahasan 

Secara garis besar, sistematika dalam penyusunan Landasan 

Program Perencanaan dan Perancangan Pusat Pameran dan 

Pengembangan Ukir Jepara sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, 

manfaat, ruang lingkup, metode pembahasan, sistematika 

pembahasan, serta alur bahasan dan alur pikir. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas tinjauan mengenai pusat pameran, development 

manufacture, serta kerajinan ukir yang kaitannya dengan pengertian, 

peraturan perundangan, sistem pengelolaan, persyaratan teknis, dan 

studi banding.  

BAB III TINJAUAN LOKASI 

Membahas tentang gambaran umum pemilihan site yang berupa 

data fisik dan non fisik, potensi dan kebijakan tata ruang pemilihan site, 

gambaran khusus berupa data tentang batas wilayah dan karakteristik 

site terpilih. 

BAB IV PENDEKATAN KONSEP PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan tentang uraian dasar-dasar pendekatan 

konsep perencanaan dan perancangan awal dan analisis mengenai 

pendekatan fungsional yang berupa pelaku dan aktivitasnya, kebutuhan 

jenis ruang, kebutuhan besaran ruang, sirkulasi ruang. Pendekatan 

ruang yang berupa hubungan ruang,sistem pencahayaan dan sistem 

penghawaan. Pendekatan arsitektur neo vernakular yang berkaitan 

dengan kebudayaan lokal dan material bangunan lokal. Pendekatan 

teknis yang berupa struktur dan utilitas pada Pusat Pameran dan 

Pengembangan Ukir. 

BAB V KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan tentang konsep-konsep yang akan dipakai 

dalam proses perencanaan yang berupa konsep kontekstual, konsep 

fungsional, konsep arsitektur,konsep struktur dan konsep utilitas 

bangunan. 
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1.9 Alur Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Permasalahan 

Bagaimana merencanaan Pusat Pameran dan Pengembangan Ukir Jepara dengan 
pendekatan arsitektur neo vernakular beserta fasilitas penunjang yang lengkap sebagai 
landasan konseptual sebuah Pusat Pameran dan Pengembangan Ukir Jepara. 
 
Sasaran  pembahasan  

 menyusun  program  dasar  perencanaan  dan konsep   perancangan   arsitektur   dari  
bangunan   Solo Exhibition and Convention Center dengan penekanan design arsitektur 
post modern. 

 

Pendekatan 

Analisis   antara   tinjauan   pustaka   dan   data   untuk   memperoleh pendekatan   aspek   
fungsional   ,kontekstual   ,teknis   dan   kinerja program  perencanaan  dan  perancangan 
Pusat Pameran dan Pengembangan Ukir Jepara. 

Landasan Program Perencanaan dan Perancangan  
Pusat Pameran dan Pengembangan Ukir di Jepara 

Dengan Penekanan Arsitektur Neo-Vernakuar. 
 

Latar Belakang 

- Kota Jepara merupakan kota pengrajin ukir yang terus berkembang. 
- Dibutuhkan tempat yang memfasilitasi berbagai kegiatan industri ukir yaitu berupa 

pusat ,pameran dan pembelajaran ukir. 
 

Potensi 

Kerajinan ukir Jepara berkembang pesat, Jepara juga merupakan pusat ukir di Indonesia, 
diperlukan sebuah wadah untuk mendongkrak penjualan dan promosi ukir secara 
Internasional. 

 
 

Studi Lapangan 

Tinjauan tapak 
 
 

 

Studi Pustaka : 

- Tinjauan 
Pusat 
Pameran 

- Tinjauan Ukir 
Jepara 

- Tinjauan 
Pengembang
an Ukir 

- Tinjauan 
arsitektur neo 
vernakular 
 

 
Studi Banding dan Studi 

Kasus 

- JIExpo 
- ICE 
- Sogokagu Furniture 
- Vitra Design 

KONSEP DESAIN 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pameran 

Pameran adalah suatu kegiatan penyajian karya seni rupa untuk 

dikomunikasikan sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat luas. (Galeri 

Nasional). 

Pameran merupakan satu aktivitas yang melibatkan ruang, 

biasanya galeri atau dewan dan memamerkan hasil karya seni seperti 

lukisan, catan, catatan, arca, ukiran, gambar foto dan karya yang siap. (B. 

Myers,1985). 

Pameran merupakan suatu bentuk dalam usaha jasa pertemuan. 

Yang mempertemukan antara produsen dan pembeli namun pengertian 

pameran lebih jauh adalah suatu kegiatan promosi yang dilakukan oleh 

suatu produsen, kelompok, organisasi, perkumpulan tertentu dalam bentuk 

menampilkan display produk kepada calon relasi atau pembeli. Adapun 

macam pameran itu adalah : show, exhibition,expo, pekan raya, fair, 

bazaar, pasar murah. 

 

2.1.1 Jenis-jenis pameran dibedakan menjadi 2,antara lain : 

a. Berdasarkan waktu pameran :  

1) Pameran Tetap (Permanent Exhibition) 

Pameran yang menyajikan karya-karya 

koleksi secara periodik yang ditata berdasarkan konsep 

kuratorial dan waktu penyelenggraan Pameran Tetap 

berlangsung minimal 1 kali dalam satu tahun. 

2) Pameran Temporer (Temporary Exhibition) 

Pameran tunggal atau pameran bersama yang 

menyajikan karya-karya seni rupa dalam jangka waktu 

tertentu. Waktu penyelenggaraan Pameran Temporer 

berlangsung minimal selama 10 hari, maksimal berlangsung 

selama 30 hari. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Produsen
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pembeli&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Promosi
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3) Pameran Keliling (Traveling Exhibition) 

Pameran yang menyajikan karya-karya koleksi 

maupun karya di luar koleksi ke berbagai daerah di 

Indonesia dan atau di luar negeri. Waktu penyelenggaraan 

Pameran Keliling minimal berlangsung selama 10 hari. 

b. Berdasarkan karya yang dipamerkan : 

Pameran berdasarkan pada ragam jenis karya yang 

ditampilkan, dibedakan menjadi dua, yaitu pameran homogen dan 

pameran heterogen. 

1) Pameran Homogen 

Pameran homogen, artinya pameran yang hanya 

menampilkan satu karya seni rupa saja, misalnya pameran 

lukisan, pameran patung, pameran keramik dan lain 

sebagainya. 

2) Pameran Heterogen 

Pameran heterogen, artinya pameran yang 

sekaligus menampilkan berbagai jenis karya seni rupa, 

misalnya pameran seni kriya, pameran lukisan, pameran 

patung, pameran keramik dan karya seni rupa lainnya 

dilakukan dalam satu ruang pameran dan dilakukan dalam 

waktu bersamaan. 

 

2.1.2 Pusat Pameran (Exhibition Center) 

Exhibition  Center  secara  umum  merupakan  gedung  

multifungsi  yang memadukan fungsi eksibisi dan konferensi yang 

di dalamnya menawarkan area yang cukup untuk mengakomodasi 

ribuan pengunjung. Exhibition  Center  menyewakan ruang untuk 

pertemuan seperti konferensi perusahaan, pameran perdagangan 

industri, hiburan tarian formal, dan konser. Exhibition center 

merupakan gabungan yang harus mewadahi 3 fungsi yaitu 

pertemuan (meeting), konferensi (conference), dan pameran 

(exhibition). (Lawson, 2000).  

Exhibition center, merupakan tipologi yang berkembang dari 

fungsi meeting dan  ekshibisi.  Tipologi  ini  lahir  disebabkan  
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kebutuhan  akan  sebuah  ruang pertemuan. Pertemuan menjadi 

permintaan yang berlanjut disebabkan faktor penting yaitu 

kebutuhan untuk berkomunikasi  antar  individu untuk penyelesaian 

masalah dan  inovasi  sebagai  sarana  pertukaran  ide  dan  

pandangan.  Cetakan  ataupun informasi  elektronik  sering  kali  

tidak  dapat  digantikan  dengan  kontak  personal. Terjadi 

kesusahan membedakan tipe fasilitas seperti kongres hall, 

conference center, convention  hotel,  lecture  theaters,  dan  

gedung  serba  guna.  Jika  dikerucutkan berbicara  tentang meeting  

tidak akan pernah  lepas dari 3 hal kongres  (Assembly), convention, 

dan konferensi.  

Berikut  bentuk-bentuk  pertemuan dan pameran  menurut  

Fred  Lawson,  dalam  bukunya Conference,  Convention,  and  

Exhibition  Facilities yang  dapat  ditampung  dalam sebuah 

exhibition center atau pusat pameran antara lain: 

a. Kegiatan exhibition dan trade fair. 

1) Trade  show  and  fairs, yang mengumpulkan  penjual  

dan  pembeli  produk, barang dan jasa bersama-sama 

dalam sektor industri tertentu. 

2) Consumer show or fair, pameran yang terbuka untuk 

masyarakat umum. 

3) Campuran trade-consumer shows or fair, yang 

mengizinkan masyarakat umum mengikuti atau 

membuka pameran pada hari-hari tertentu saja. 

4) Private  exhibitions,  di  mana  masing-masing  

perusahaan  atau  lembaga menyelenggarakan 

pameran mereka sendiri untuk menunjukkan produk 

yang mereka pilih atau ciptakan ke khalayak.   

5) Peluncuran produk, yang memperkenalkan barang baru 

dan layanan yang mungkin ditampilkan dalam 

perdagangan, pameran pribadi atau keduanya. 

 

b. Kegiatan Convention dan Congres 
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1) Kongres, merupakan  pertemuan  untuk  mendiskusikan  

atau  menetapkan penyelesaian sejumlah 

permasalahan.  

2) Konvensi, merupakan pertemuan sejumlah orang untuk 

suatu objek umum atau untuk bertukar pikiran, 

pandangan dalam grup.  

3) Konferensi,  merupakan  sesi  umum  dan  face  to  face  

kelompok  dengan partisipasi  yang  tinggi  terutama  

terhadap perencanaan, mendapatkan  fakta informasi,  

ataupun  menyelesaikan  masalah.  Biasanya  terdiri  dari  

satu golongan  seperti profesi, asosiasi, dan 

perusahaan. Pertemuan  ini  terkesan sangat formal dan 

mendorong partisipasi kolektif dalam mencapai 

pendapat obyektif dan tujuan.  

4) Seminar, umumnya tatap muka berbagi pengalaman 

tentang fakta di bawah bimbingan seorang pemimpin 

diskusi. Pesertanya lebih dari 30 orang.  

5) Workshop, umumnya terdiri dari sesi umum bersamaan 

dengan tatap muka peserta  untuk meningkatkan  

pengetahuan  baru,  kemampuan  dan wawasan dalam 

masalah. Pesertanya lebih dari 35 orang.  

6) Simposium, diskusi panel dengan pemberian 

pemaparan ahli sebelum sesi audiensi. Walaupun 

partisipasi pendengar rendah dalam symposium. 

7) Forum, diskusi panel yang mengambil sisi yang bertolak 

belakang oleh ahli dengan pemberian  pemaparan  dan  

memberikan  kesempatan  kepada pendengar untuk 

berpartisipasi.  

8) Kuliah umum, presentasi resmi oleh seorang ahli yang 

diikuti dengan sesi tanya jawab.  

9) Panel, dua atau lebih pembicara yang mengemukakan 

sudut pandang dengan diskusi antar pembicara yang 

dipimpin oleh moderator. 
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10) Colloquium, program dengan penentuan masalah oleh 

peserta di awal yang kemudian didiskusikan, pemimpin 

diskusi kemudian membangun program seputar 

masalah yang paling banyak. Diskusi ini memiliki 

penekanan sama pada diskusi dan instruksinya.  

Dalam perkembangannya sampai sekarang tipologi 

ini tetap dan hanya sedikit mengalami pergeseran dan  

inovasi. Exhibition selalu dirancang  tidak untuk satu tujuan. 

Kebanyakan sekarang juga didesain untuk konser, show, 

teatrikal, pekan raya,fair, bazaar. 

 

2.1.3 MICE 

MICE "Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition" 

dalam industri pariwisata atau pameran, adalah suatu jenis 

kegiatan pariwisata dalam suatu kelompok besar, biasanya 

direncanakan dengan matang, berangkat bersama untuk suatu 

tujuan tertentu.(Wikipedia.org) 

MICE diartikan sebagai wisata konvensi, dengan batasan 

usaha jasa konvensi, perjalanan insentif, dan pameran. Merupakan 

usaha dengan kegiatan memberi jasa pelayanan bagi suatu 

pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendikiawan 

dsb) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan 

kepentingan bersama.(Pendit, 1999). 

MICE sebagai suatu kegiatan kepariwisataan yang 

aktifitasnya merupakan perpaduan antara leisure dan business, 

biasanya melibatkan sekelompok orang secara bersama-sama, 

rangkaian kegiatannya dalam bentuk meetings, incentive travels, 

conventions, congresses, conference dan exhibition. (Kesrul, 

2004). 

Sebuah pusat pameran maupun tempat konvensi tidak 

terlepas dari industri MICE, dengan adanya tempat seperti 

exhibition center maka secara langsung dapat memajukan industri 

MICE pada kota tersebut. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pariwisata
https://id.wikipedia.org/wiki/Pameran
https://id.wikipedia.org/wiki/Pariwisata
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2.2  Pegembangan Ukir Jepara 

2.2.1 Pengertian Pengembangan 

Pada  hakikatnya  pengembangan  adalah  upaya  

pendidikan  baik  formal maupun non formal yang dilaksanakan 

secara sadar, berencana, terarah, teratur dan  bertanggung jawab  

dalam  rangka  memperkenalkan,  menumbuhkan, membimbing, 

mengembangkan  suatu dasar kepribadian yang  seimbang, 

utuh,selaras, pengetahuan, keterampilan  sesuai  dengan  bakat,  

keinginan  serta kemampuan-kemampuan, sebagai bekal atas 

prakarsa sendiri untuk menambah, meningkatkan, 

mengembangkan  diri ke  arah  tercapainya martabat, mutu  dan 

kemampuan  manusiawi  yang  optimal  serta  pribadi  mandiri 

(Iskandar Wiryokusumo, 2011). 

Pengembangan  berarti proses  menterjemahkan  atau  

menjabarkan  spesifikasi  rancangan  kedalam bentuk  fitur  

fisik.(Alim Sumarno,2012). 

Pengembangan (development) diartikan sebagai penyiapan 

individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang 

Iebih tinggi dalam perusahaan, organisasi, lembaga atau instansi 

pendidikan. Pengembangan merupakan proses peningkatan 

ketrampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral melalui 

pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan latihan yang diberikan 

harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa 

depan. (UU No 13 tahun 2003). 

Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan  teori ilmu 

pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk 

meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru. (UU 

No 18 tahun 2002). 

Dalam menetapkan prioritas utama dan mengembangkan 

berbagai aspek kebijakan penelitian, pengembangan, dan 
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penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu diperhatikan 

pentingnya upaya :  

a. Penguatan penguasaan ilmu-ilmu dasar, ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang strategis, dan peningkatan kapasitas 

penelitian dan pengembangan yang merupakan tulang 

punggung perkembangan kemampuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta penguatan penguasaan ilmu-ilmu sosial dan 

budaya yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi;  

b. Penguatan pertumbuhan industri berbasis teknologi untuk 

meningkatkan kemampuan perekayasaan, inovasi,  dan difusi 

teknologi serta memperkuat tarikan pasar bagi hasil kegiatan 

penelitian dan pengembangan;  

c. Penguatan kemampuan audit teknologi impor yang dikaitkan 

dengan penguatan Standar Nasional Indonesia untuk 

melindungi konsumen dan memfasilitasi pertumbuhan industri 

dalam negeri.  

Pengembangan cenderung lebih bersifat formal, 

menyangkut antisipasi kemampuan dan keahhan individu yang 

harus dipersiapkan bagi kepentingan yang akan datang. Sasaran 

dan program pengembangan menyangkut aspek yang lebih luas 

yaitu peningkatan kemampuan individu untuk mengantisipai 

perubahan yang mungkin terrjadi tanpa direncanakan(unplened 

change) atau perubahan yang direncanakan (planed change). 

2.2.2 Pengertian Ukir 

Seni ukir atau ukiran merupakan gambar hiasan dengan 

bagian-bagian cekungan (kruwikan) dan bagian-bagian cembung 

(buledan) yang menyusun suatu gambar yang indah. Pengertian ini 

berkembang hingga dikenal sebagai seni ukir yang merupakakan 

seni membentuk gambar pada kayu, batu, atau bahan-bahan 

lainnya. 

Seni ukir merupakan gubahan dari bentuk-bentuk visual 

yang dalam pengolahannya mempunyai sifat kruwikan dengan 
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susunan yang harmonis sehingga memiliki nilai estetis. Seni ukir 

diwujudkan melalui bahan kayu, logam, gading, batu dan bahan-

bahan lain yang memungkinkan untu dikerjakan. Adapun bentuk-

bentuk gubahan tersebut merupakan stilisasi dari bentuk-bentuk 

alam yang meliputi tumbuhan, binatang, awan, air, manusia dsb. 

 

2.2.3 Sejarah Ukiran Jepara 

 

Ukiran Jepara merupakan kerajinan utama dari kota Jepara. 

Ukiran dari kayu di Jepara ini untuk produksinya ada tempat-tempat 

yang lekat dengan para ahli pahat ukir Jepara sebagai centre of 

production yaitu di Desa Mulyoharjo untuk pusat kerajinan ukir dan 

patung Jepara. Yang dimaksud disini adalah ukiran yang berasal 

dari kayu yang bisa berasal dari kayu jati, mahoni, sengon dan lain-

lain. Di kota Jepara hampir di seluruh kecamatan mempunyai mebel 

dan ukir kayu sesuai dengan keahliannya sendiri-sendiri. Hasil dari 

kerajinan ukir Jepara bisa bermacam-macam bentuk mulai dari 

motif patung, motif daun,relief dan lain-lain. 

Menurut sejarah mengapa masyarakat Jepara mempunyai 

keahlian di pahat ukir kayu adalah konon pada jaman dulu kala ada 

seorang seniman hebat yang bernama Ki Sungging Adi Luwih. Dia 

tinggal di kerajaan.Kepiawaian Ki Sungging ini terkenal dan sang 

raja pun akhirnya mengetahuinya.Singkat cerita raja bermaksud 

memesan gambar untuk permaisurinya kepada Ki Sungging. Ki 

Sungging bisa menyelesaikan gambarnya dengan baik namun 

pada saat Ki Sungging hendak menambahkan cat hitam pada 

rambutnya,ada cat yang tercecer di gambar permaisuri tersebut 

bagian paha sehingga nampak seperti tahilalat.Kemudian 

diserahkan kepada raja dan raja sangat kagum dengan hasil 

karyanya.Namun takdir berkata lain sang raja curiga kepada Ki 

Sungging  difikir Ki Sungging pernah melihat permaisuri telanjang 

karena adanya gambar tahilalat pada pahanya. Akhirnya raja 

menghukum Ki sungging dengan membawa alat pahat disuruh 

membuat patung permaisuri di udara dengan naik layang-layang. 
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Ukiran patung permaisuri sudah setengah selesai tapi tiba-

tiba datang angin kencang dan patung jatuh dan terbawa sampai 

Bali. Itulah sebabnya mengapa masyarakat Bali juga terkenal 

sebagai ahli membuat patung. Dan untuk alat pahat yang dipakai 

oleh ki Sungging jatuh di belakang gunung dan ditempat jatuhnya 

pahat inilah yang sekarang diakui sebagai Jepara tempat 

berkembangnya ukiran.  

Terlepas dari cerita legenda maupun sejarahnya, seni ukir 

Jepara kini telah dapat berkembang dan bahkan merupakan salah 

satu bagian dari “nafas kehidupan dan denyut nadi perekonomian“ 

masyarakat Jepara.  

 

2.2.4 Ciri  dan Fungsi Ukiran Jepara 

a. Ciri-ciri 

Bentuk –bentuk ukiran daun pada motif ini berbentuk 

segitiga dan miring. Pada setiap ujung daun biasanya terdapat 

bakal bunga ataupun buah dengan bentuk melingkar. Bentuk 

lingkaran ini tidak hanya tunggal, tetapi bentuknya lebih dari satu 

atau bertingakat. Lingkaran pada pangkal lebih besar, semakin ke 

ujung semakin mengecil. Ada juga bakal bunga atau buah 

berbentuk lingkaran besar yang dikelilingi beberapa lingkaran kecil. 

Motif dari Ukiran Jepara : 

1) Daun Pokok. 

Daun pokok motif ini mempunyai corak tersendiri, yaitu 

merelung-relung dan melingkar. Pada penghabisan relung 

tersebut terdapat daun yang menggerombol. Bentuk ukiran 

daun pokok merelung-relung ini bila diiris 

berpenampang prisma segitiga. 

2) Bunga Dan Buah. 

Bunga dan buah pada motif Jepara ini berbentuk 

cembung (bulatan) seperti buah anggur atau buah wuni yang 

disusun berderet atau bergerombol. Bunga ini sering terdapat 

pada sudut pertemuan relung daun pokok atau terdapat pada 
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ujung relung yang dikelilingi daun-daunnya,sedangkan 

bunganya mengikuti bentuk daunnya. 

3) Pecahan. 

Pada pecahan ukiran daun motif ini terdapat 3 pecahan 

garis yang mengikuti arah bentuk daun, sehingga tampak 

seperti sinar. 

4) Keterangan 

Ukiran motif Jepara ini kebanyakan alas atau dasarnya 

dibuat tidak begitu dalam,bahkan sering dibuat dengan dasar 

(tembus), ukiran ini sering disebut ukiran krawangan atau ukiran 

dasar tembus. Ukiran motif Jepara ini sering dipakai untuk 

menghias barang-barang kerajinan. 

 
Gambar 2.2 : Motif Ukiran 

Sumber : http://i1.wp.com/www.kerajinan.id/ 

 

a) Motif Pejajaran 

Motif Pejajaran ini dapat ditinjau dari dua ciri 

yaitu ciri-ciri umum dan ciri-ciri khusus. Ciri-ciri umum 

Motif Pejajaran ini mempunyai semua bentuk ukiran 

daun mulai dari daun pokok, daun patran, daun trubus, 

bunga, buah dan sebagainya berbentuk cembung 

(bulat). 

Ciri-ciri Khusus : 

1) Angkup 

Motif Pejajaran ini memiliki beberapa angkup yaitu: 

http://i1.wp.com/www.kerajinan.id/
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 angkup besar pada daun pokok 

 angkup tanggung pada daun sedang 

 angkup kecil pada daun trubusan kecil 

2) Cula 

Cula pada motif ini mempunyai bentuk 

tersendiri yaitu melengkung menghadap ke depan 

3) Endong 

Bentuk ukiran yang tumbuh berdampingan di 

belakang daun pokok dengan ikal yang terdapat 

pada penghabisan ukiran daun endong tersebar. 

4) Simbar 

Motif Pejajaran ini mempunyai simbar 

sebagai pemanis ukiran daun pokok dengan bentuk 

yang khas pula. 

5) Benangan 

Benangan pada ukiran daun pokok 

berbentuk timbul seperti tangkai yang terdapat di 

muka ukiran daun pokok, sedangkan benangan 

garis terdapat pada ukiran daun yang masih muda. 

6) Pecahan 

Pecahan garis berfungsi sebagai pemanis, 

menjalar pada daun pokok, dan pecahan cawen 

pada daun patran serta pecahan pada ukiran daun 

yang lain, terdapat pada motif ini. 
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Gambar 2.3 : Ukiran Jepara 

Sumber:http://3.bp.blogspot.com/ 

 

 

b. Fungsi Seni Ukir 

1) Fungsi hias 

Fungsi hias yaitu ukiran yang dipakai semata-mata sebagai 

hiasan dan tidak mengandung makna sama sekali. Ukiran dengan 

fungsi hias pada dasarnya digunakan untuk aksesoris-aksesoris 

rumah yang berupa pajangan maupun relief. Misalnya pada 

gambar dibawah ini yang merupakan gambar relief ukiran kayu 

yang digunakan untuk aksesoris hiasan dinding 

 

Gambar 2.4 : Hiasan Ukir 

Sumber : http://genggaminternet.com/wp-

content/uploads/2015/08/Ukiran-kayu.jpg 

http://genggaminternet.com/wp-content/uploads/2015/08/Ukiran-kayu.jpg
http://genggaminternet.com/wp-content/uploads/2015/08/Ukiran-kayu.jpg
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2) Fungsi magis 

Fungsi magis yaitu ukiran yang mengandung simbol-simbol 

tertentu dan diyakini sebagai sesuatu yang magis atau memiliki 

kekuatan, dikaitkan dengan kepercayaan dan kepentingan 

spiritual. Misalnya pada gambar dibawah ini yang merupakan 

ukiran pada sebuah pedang dan keris yang dipercaya memiliki 

kekuatan ghaib. 

 

Gambar 2.5 : Ukiran Pada Pegangan Keris Dan Pedang 

Sumber : http://www.indonesiakaya.com/assets/imagesweb 

 

 

 

3) Fungsi simbolik 

Fungsi simbolik yaitu sebagai hiasan yang mengandung 

simbol-simbol tertentu yang berhubungan dengan spiritual. Oleh 

karena memiliki nilai dan makna tertentu, maka penempatan dan 

pemasangan karya ukir tidak bisa disembarang tempat. Ukiran 

fungsi simbolik ini hampir mirip dengan ukiran fungsi magis, yakni 

terkait dengan satu kepercayaan yang tumbuh dan berkembang 

di dalam masyarakat. Di Indonesia hampir dipastikan memiliki seni 

ukir simbolik ini, hal ini terkait dengan perjalanan peradaban suku-

suku di Indonesia yang dimulai dengan kepercayaan animisme, 

dinamisme, kemudian datang pengaruh Hindu/Budha, sebelum 

akhirnya masuk agama Islam. 

http://www.indonesiakaya.com/assets/imagesweb
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Gambar 2.6 : Ukiran Batu Nisan 

Sumber : 

http://oldlook.indonesia.travel/public/media/images/upload/poi/IMG_1

406 

 

4) Fungsi konstruksi 

Fungsi konstruksi yaitu ukiran yang selain dipakai sebagai 

hiasan, juga digunakan sebagai pendukung sebuah bangunan. 

Misalnya ukiran pada tiang rumah, ukiran pada pintu gapura, dll. 

  

Gambar 2.7 : Soko Guru Ukir 

Sumber : https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/ 

http://oldlook.indonesia.travel/public/media/images/upload/poi/IMG_1406
http://oldlook.indonesia.travel/public/media/images/upload/poi/IMG_1406
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Gambar 2.8 : Tumpang Sari 

Sumber : https://encrypted-tbn2.gstatic.com/ 

 

5) Fungsi ekonomis 

Fungsi ekonomis yaitu menambah nilai jual. Misalnya ukiran 

pada kaki kursi, meja, lemari, tutup lampu, dipan, dll. Dalam 

prakteknya untuk fungsi ekonomis ini bisa saja menjadikan fungsi 

ukir lainnya sebagai salah satu bahan ukiran namun diterapkan 

dalam perkakas yang memiliki nilai jual. Sebuah ukiran yang pada 

awalnya berfungsi sebagai ukiran magis misalnya, pada 

masyarakat modern sekarang bisa saja diterapkan pada wadah 

tissue misalnya, yang tentunya ragam hias pada ukiran tempat 

tissue tersebut sudah tidak memiliki fungsi simbolis atau fungsi 

magis lagi. 

  

Gambar 2.9 : Bedroom Set Ukiran 

Sumber : http://i1.wp.com/mebelklasik.net/ 
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Gambar 2.10 : Almari Ukir 

Sumber : http://www.meubelukirjepara.com/ 

  

Gambar 2.11 : Meja Klasik Ukir 

Sumber : http://i1.wp.com/mebelklasik.net/ 

 

Ciri-ciri Khas diatas sudah cukup mewakili sebagai identitas 

ukiran Jepara. Bentuk motif ukiran tersebut ada juga yang oleh 

para ahli pahat disisipkan di berbagai alat rumah tangga seperti 

contoh di kursi atau meja yang diberikan ukiran khas Jepara,juga 

yang lain misal figura foto yang diberi khas Jepara dengan ukiran. 

Peningkatan kualitas produk dan pengawasan mutu 

memang menjadi obsesi Jepara dalam memasuki pasar 

internasional, yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan 

luar negri terhadap produk industri Jepara.  

Jepara yang dikenal sebagai penghasil meubel terbesar di 

Indonesia pada tanggal 17 Juli 2010 telah memecahkan rekor 

Indonesia dalam kegiatan mengukir kayu secara bersama-sama 

http://www.meubelukirjepara.com/
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dalam satu tempat yang menghadirkan 502 orang , sehingga MURI 

mencatatkan kabupaten ”Bumi Kartini” ini dalam buku rekornya 

yang ke 4391. 

2.2.5 Pendidikan Ukir di Jepara 

a. Kurangnya Generasi Pengukir Jepara 

Seni ukir yang sudah menjadi ikon Jepara, Jawa Tengah 

terancam punah dari Bumi Kartini. Hal ini seiring lambatnya 

regenerasi para pengukir. Masih minim generasi muda Jepara yang 

menekuni seni ukir. Kondisi ini diperparah dengan adanya para 

pengukir senior asal Jepara yang bekerja di luar daerah. 

Agar kearifan lokal ini tetap terjaga diperlukan upaya 

pelestarian ukir dalam wujud nyata, baik dari pengukir sendiri 

maupun kebijakan pemerintah. Langkah penting agar ikon Jepara 

sebagai kota ukir berikut aktivitas ekonomi, sosial dan budaya yang 

merupakan efek turunannya tetap ada di Bumi Kartini. 

Selain minimnya minat generasi muda akan ukiran, larinya 

pengukir Jepara ke wilayah lain juga turut mengancam kelestarian 

ukir di Jepara. Banyak pengukir Jepara yang justru bekerja untuk 

daerah dan bahkan negara lain. Seperti Uni Soviet, Italia, Amerika 

dan lain sebagainya. 

 

 

 

b. Upaya Pelestarian Seni Ukir 

Seni Ukir Jepara menjadi bagian dari pelestarian Seni Ukir 

Indonesia, maka upaya ini harus diintegrasikan dengan 

penanganan budaya Indonesia. Pemerintah pusat khususnya 

Kemendiknas memfasilitasi upaya-upaya pemerintah daerah 

Kabupaten Jepara dalam pelestarian budaya khususnya Seni Ukir 

agar tidak musnah di telan jaman dengan membuka jurusan 

perkayuan dan ukir di SMK Jepara. 
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Dengan adanya upaya tersebut pemerintah berharap anak-

anak muda dan generasi penerus di Jepara dapat melestarikan 

budaya ukir yang telah diturunkan secara turun temurun selama ini. 

Dari hal itulah pendidikan ukir jepara sebenarnya sangat 

urgensi untuk dilaksanakan karena selain untuk melestarikan 

kesenian ukir juga untuk  menopang roda perekonomian 

masyarakat Jepara. 

 

2.3 Arsitektur Neo vernakular 

2.3.1 Pengertian Neo Vernakular 

Kata neo atau new berarti baru atau hal yang baru, 

sedangkan kata vernacular berasal dari kata vernaculus (bahasa 

latin) yang berarti asli. Maka arsitektur neo vernakular dapat 

diartikan sebagai arsitektur yang dibangun dengan konsep yang 

baru dengan menerapkan kaidah vernakular masyarakat setempat. 

Arsitektur neo vernakular adalah salah satu paham atau 

aliran yang berkembang pada era post modern yaitu aliran 

arsitektur yang muncul pada pertengahan tahun 1960-an. 

Ciri-ciri umum Arsitektur post-modern (Budi Sukada, 1988): 

a. Mengandung unsur-unsur komunikatif yang bersifat 

lokal atau populer 

b. Membangkitkan kembali kenangan kembali historik 

c. Berkonstek urban 

d. Menerapkan kembali teknik ornamentasi 

e. Bersifat representasional 

f. Berwujud metaforik (dapat berarti dari bentuk lain) 

g. Dihasilkan dari partispasi 

h. Mencerminkan aspirasi umum 

i. Bersifat plural 

j. Bersifat ekletik 

Untuk dapat dikategorikan sebagai arsitektur post modern 

tidak harus memenuhi kesepuluh dari ciri-ciri diatas. Sebuah karya 
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arsitektur yang memiliki enam atau tujuh dari ciri-ciri diatas sudah 

dapat dikategorikan ke dalam arsitektur post modern. 

Charles Jenks seorang tokoh pencetus lahirnya post 

modern menyebutkan tiga alasan yang mendasari timbulnya era 

post modern, yaitu. 

a. Kehidupan sudah berkembang dari dunia serba terbatas ke 

dunia tanpa batas, ini disebabkan oleh cepatnya komunikasi 

dan tingginya daya tiru manusia. 

b. Canggihnya teknologi menghasilkan produk-produk yang 

bersifat pribadi. 

c. Adanya kecenderungan untuk kembali kepada nilai-nilai 

tradisional atau daerah, sebuah kecenderungan manusia untuk 

menoleh ke belakang. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa arsitektur post 

modern dan aliran-alirannya merupakan arsitektur yang 

menggabungkan antara tradisional dengan non tradisinal, modern 

dengan setengah nonmodern, perpaduan yang lama dengan yang 

baru. Dalam timeline arsitektur modern, vernakular berada pada 

posisi arsitektur modern awal dan berkembang menjadi neo 

vernakular pada masa modern akhir setelah terjadi eklektisme dan 

kritikan-kritikan terhadap arsitektur modern. 

 

Kriteria-kriteria yang mempengaruhi arsitektur neo 

vernakular adalah sebagai berikut. 

a. Bentuk-bentuk menerapkan unsur budaya, lingkungan 

termasuk iklim setempat diungkapkan dalam bentuk fisik 

arsitektural (tata letak denah, detail, struktur dan ornamen) 

b. Tidak hanya elemen fisik yang diterapkan dalam bentuk 

modern, tetapi juga elemen nonfisik yaitu budaya pola pikir, 

kepercayaan, tata letak yang mengacu pada makro kosmos 

dan lainnya menjadi konsep dan kriteria perancangan. 

c. Produk pada bangunan ini tidak murni menerapkan prinsip-

prinsip bangunan vernakular melainkan karya baru 

(mengutamakan penampilan visualnya). 
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 “pada intinya arsitektur neo vernakular merupakan 

perpaduan antara bangunan modern dengan bangunan bata pada 

abad  ke 19” 

Bangunan adalah sebuah kebudayaan seni yang terdiri 

dalam pengulangan dari jumlah tipe-tipe yang terbatas dan dalam 

penyesuaiannya terhadap iklim lokal, material dan adat istiadat. 

(Leon Krier,1971). 

Batu-bata dalam kutipan diatas ditujukan pada pengertian 

elemen-elemen arsitektur lokal, baik budaya masyarakat maupun 

bahan-bahan material lokal. 

Aliran Arsitektur neo vernakular sangat mudah dikenal dan 

memiliki kelengkapan berikut ini :  

a. Hampir selalu beratap bubungan 

b. Detail terpotong 

c. Banyak keindahan bentuk yang estetik 

d. Menggunakan material bata-bata. 

 

2.3.2 Ciri – Ciri Arsitektur Neo vernakular 

Dari pernyataan Charles Jencks dalam bukunya “Language 

of Post-Modern Architecture (1990)” maka dapat dipaparkan ciri-ciri 

Arsitektur neo vernakular sebagai berikut : 

a. Selalu menggunakan atap bumbungan. 

Atap bumbungan menutupi tingkat bagian tembok sampai 

hampir ke tanah sehingga lebih banyak atap yang diibaratkan 

sebagai elemen pelidung dan penyambut dari pada tembok 

yang digambarkan sebagai elemen pertahanan yang 

menyimbolkan permusuhan. 
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Gambar 2.12 : Contoh Perubahan Bangunan Joglo dengan 

Pertimbangan Teknologi Bahan Masa Kini 

Sumber: http:// reyvanologi.wordpress.com , 2016 

 

b. Batu bata (dalam hal ini merupakan elemen konstruksi lokal). 

Bangunan didominasi penggunaan batu bata abad 19 gaya 

Victorian yang merupakan budaya dari arsitektur barat. 

 

Gambar 2.13 : Bata Ekspose 

Sumber : http://3.bp.blogspot.com, 2016 

c. Mengembalikan bentuk-bentuk tradisional yang ramah 

lingkungan dengan proporsi yang lebih vertikal. 

 

http://3.bp.blogspot.com/
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Gambar 2.14 : Contoh Bangunan Tinggi dengan Atap 

Tradisional 

Sumber:  http://4.bp.blogspot.com/, 2016 

 

d. Kesatuan antara interior yang terbuka melalui elemen yang 

modern dengan ruang terbuka di luar bangunan. 

 

Gambar 2.15 : Interior Area Joglo 

Sumber: http://images.id.ippstatic.com/, 2016 

 

e. Warna-warna yang kuat dan kontras. 

 

Gambar 2.16 : Material Interior Kontras 

Sumber : http://desaininterior.me/wp-content/uploads/2012 

Dari ciri-ciri di atas dapat dilihat bahwa Arsitektur neo 

vernakular tidak ditujukan pada arsitektur modern atau arsitektur 

tradisional tetapi lelbih pada keduanya. Hubungan antara kedua 

bentuk arsitektur diatas ditunjukkan dengan jelas dan tepat oleh 

Neo-Vernacular melalui trend akan rehabilitasi dan pemakaian 

kembali. 

http://4.bp.blogspot.com/
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2.3.3 Prinsip – Prinsip Desain Arsitektur Neo vernakular 

Adapun beberapa prinsip-prinsip desain arsitektur neo 

vernakular secara terperinci adalah sebagai berikut. 

a) Hubungan Langsung, merupakan pembangunan yang kreatif 

dan adaptif terhadap arsitektur setempat disesuaikan dengan 

nilai-nilai/fungsi dari bangunan sekarang. 

b) Hubungan Abstrak, meliputi interprestasi ke dalam bentuk 

bangunan yang dapat dipakai melalui analisa tradisi budaya 

dan peninggalan arsitektur. 

c) Hubungan Lansekap, mencerminkan dan 

menginterprestasikan lingkungan seperti kondisi fisik 

termasuk topografi dan iklim. 

d) Hubungan Kontemporer, meliputi pemilihan penggunaan 

teknologi, bentuk ide yang relevan dengan program konsep 

arsitektur. 

e) Hubungan Masa Depan, merupakan pertimbangan 

mengantisipasi kondisi yang akan datang. 

 

Tabel 2.1 Perbandingan Arsitektur Tradisional, Vernakular, dan 

Neo vernakular 

Perbandingan Tradisional Vernakular Neo vernakular 

Ideologi Terbentuk oleh tradisi 

yang diwariskan secara 

turun-

temurun,berdasarkan 

kultur dan kondisi lokal. 

Terbentuk oleh 

tradisi turun 

temurun tetapi 

terdapat pengaruh 

dari luar baik fisik 

maupun nonfisik, 

bentuk 

perkembangan 

arsitektur 

tradisional. 

Penerapan 

elemen arsitektur 

yang sudah ada 

dan kemudian 

sedikit atau 

banyaknya 

mengalami 

pembaruan 

menuju suatu 

karya yang 

modern. 
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Perbandingan Tradisional Vernakular Neo vernakular 

Prinsip Tertutup dari 

perubahan zaman, 

terpaut pada satu kultur 

kedaerahan, dan 

mempunyai peraturan 

dan norma-norma 

keagamaan yang 

kental 

 

Berkembang 

setiap waktu untuk 

merefleksikan 

lingkungan, 

budaya dan 

sejarah dari 

daerah dimana 

arsitektur tersebut 

berada. 

Transformasi dari 

situasi kultur 

homogen ke 

situasi yang lebih 

heterogen. 

 

Arsitektur yang 

bertujuan 

melestarikan 

unsur-unsur lokal 

yang telah 

terbentuk secara 

empiris oleh 

tradisi dan 

mengembang-

kannya menjadi 

suatu langgam 

yang modern. 

Kelanjutan dari 

arsitektur 

vernakular 

Ide design Lebih mementingkan 

fasat atau bentuk, 

ornamen sebagai suatu 

keharusan. 

Ornamen sebagai 

pelengkap, tidak 

meninggalkan 

nilai- nilai 

setempat tetapi 

dapat melayani 

aktifitas 

masyarakat 

didalam. 

Bentuk desain 

lebih modern. 

Sumber : Sonny Susanto, Joko Triyono, Yulianto Sumalyo, 2013 

Pada intinya arsitektur neo vernakular merupakan arsitektur 

modern yang menerapkan kaidah kaidah arsitektur vernakular dari 

segi ekspresivisual maupun segi kebudayaan lokal sehingga 

terlihat seperti arsitektur vernakular.  

Tampilan arsitektur neo vernakular berbeda-beda disetiap 

daerahnya, misalnya Darbourne & Darke di  Inggris yang 

menampilkan kembali batu bata sebagai material tradisional yang 

dipakai untuk membangun rumah-rumah di Lillington dan dapat 

memberikan suasana komunitas yang berbeda.  
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Di Negara lain dapat dijumpai pula penggunaan neo 

vernakular misalnya gedung St Paul’s School di New Hampshire, 

Emma Willard School di Troy-New York, Nasional Theatre Malaysia 

bahkan di Indonesia dapat dijumpai pula penggunaan neo 

vernakular misalnya Sukarno-Hatta International Airport . 

 

 

 

 

2.3.4 Contoh Bangunan Dengan Konsep Neo Vernakular 

a) Lillington Gardens estate, Westminster, London 

 

Gambar 2.17 : Perumahan Lilington 

Sumber: https://municipaldreams.wordpress.com, 2016 

Lillington Gardens adalah merupakan real estate di 

daerah Pimlico di Westminster London yang disesain oleh 

Darke and Darbourne. Lilington dirancang dengan struktur 

bertingkat dilengkapi dengan taman pada setiap interiornya. 

Desain real estate yang menekankan arsitektur neo 

venakular terlihat jelas pada fasadenya yang menggunakan 

batu bata ekspose. Batu bata tersebut mengambil konsep 

arsitektur tradisional di London yang dulunya menggunakan 

batu bata ekspose. Hal tersebut digunakan kembali oleh 

Darbourne & Darke sebagai dasar perancangan Lilington 

Garden Estate  

https://municipaldreams.wordpress.com/
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Gambar 2.18 : Ruang Terbuka Lilington Garden 

Sumber: http://36.media.tumblr.com/ 

Ruang terbuka di dalam bangunan dan luar bagunan 

pada Lilington Garden ini menandakan bahwa terdapat 

keterkaitan antara interior dan eksterior. Dari keterkaitan ini  

merupakan ciri daripada arsitektur neo vernakular. 

b) Nasional Theatre Malaysia 

 

Gambar 2.19 : Nasional Theatre of Malaysia 

Sumber:https://en.wikiarquitectura.com/index.php/Malaysian_Nati

onal_Theatre 
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Bangunan dengan desain atap menjuntai tersebut 

merupakan National Theatre of Malaysia  juga dikenal 

sebagai Pusat Budaya Kuala Lumpur atau Istana 

Kebudayaan, dirancang oleh arsitek Malaysia yaitu 

Muhammad Kamar Ya’akub. 

Desain bagnunan dari Pusat Kebudayaan ini 

didasarkan pada beberapa aspek budaya Melayu. Dilihat 

dari bagian atap, bentuk atap tersebut berasal dari 

perpotongan layang-layang tradisional melayu. Pada 

bangunan utama Pusat Kebudayaan ini mengambil bentuk 

dari bentuk daun sirih yang biasanya digunakan pada adat 

pernikahan melayu. Dari hal tersebut menandakan bahwa 

arsitektur National Theatre of Malaysia ini menggunakan 

desain neo vernakular karena mengambil kaidah 

kebudayaan lokal dalam merancang bangunan tersebut. 

      

      

Gambar 2.20 : Nasional Theatre of Malaysia 

Sumber:https://en.wikiarquitectura.com/index.php/Malaysian_Nati

onal_Theatre 

 

 

 

 

https://en.wikiarquitectura.com/index.php/Malaysian_National_Theatre
https://en.wikiarquitectura.com/index.php/Malaysian_National_Theatre
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c) Bandar Internasional Soekarno-Hatta 

 

Gambar 2.21 : Bandar Internasional Soekarno-Hatta 

Sumber: https://wikipedia.org,2016 

Bandara Soekarno-Hatta didesain oleh arsitek asal 

Paris Paul Andreu yang juga mendesain bandara Paris 

Charles de Gaulle Airport. 

Namun demikian, berbeda dengan di Prancis, dalam 

mendesain Soekarno-Hatta Paul Andreu mempertahankan 

nilai positif konsep arsitektur Indonesia yang selalu 

menekankan kepada kesinambungan dan hubungan 

simbiosis dengan alam. Oleh karena itu ia mempergunakan 

pendekatan arsitektur post-modern yang dapat  

menggabungkan elemen modern dan tradisional, budaya 

Indonesia dan lingkungan sekitar bandara.  

Penggabungan ini bisa di lihat dari model ujung 

gedung timur terminal yang dihiasi dengan jendela-jendela 

kecil, kemudian ruang tunggu dan ruang bandara yang di 

hiasi oleh ornamen-ornamen ukiran, fondasi atap bandara 

yang seakan-akan serangkaian bambu yang menompang 

atap saung, atap yang tinggi untuk ventilasi, jarak antara 

tanah dan lantai bangunan seperti panggung dan juga 

taman-taman ada di samping ruang tunggu penumpang. 
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Gambar 2.22 : Ruang Tunggu dan Taman Soekarno Hatta Airport 
Sumber: https://latitudes.nu/wp-content/uploads/2012 

 

2.4 Studi Banding 

2.4.1 JIExpo (Jakarta Internasional Expo) 

PT Jakarta International Expo merupakan anak perusahaan 

dari grup Central Cipta Murdaya (CCM). Dengan total luas lahan 

sekitar 44 hektar, Jakarta International Expo dikenal sebagai salah 

satu tujuan bagi para pemangku kepentingan industri MICE di 

Indonesia. Terletak strategis di pusat Jakarta dengan menawarkan 

total 100.000 meter persegi disewakan pameran & daerah 

konvensi. 

 

Gambar 2.23 : Tampak Depan Jiexpo 
Sumber: https://www.jiexpo.com 
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Gambar 2.24 : Siteplan Jiexpo 
Sumber: https:// www.jiexpo.com 

 

a. Exhibition Hall A 

 

Gambar 2.25 : Exhibition Hall A 

Sumber: https:// www.jiexpo.com 

 

 

 

Tabel 2.2 Spesifikasi Exhibition Hall A 

http://www.jiexpo.com/
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Sumber: https:// www.jiexpo.com 
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Gambar 2.26 : Rona Ruang Exhibition Hall A 

Sumber: https:// www.jiexpo.com 

Hall A memiliki luas 8.295 m2 dengan dimensi 144m x 58 m. 

Hall ini dapat digunakan untuk kegiatan exhibition maupun untuk 

theatre. Memiliki 3 space yang terdiri dari A1, A2, A3. 

Di area depan terdapat kantor untuk exhibitor atau 

kontraktor dari exhibition itu sendiri. Di area belakang terdapat 

pantry dan ruang mesin, pintu loading dock terdapat disamping 

ruang mesin. 

Dengan atap space frame pipa membuat hall ini terlihat 

memilki konsep industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

b. Exhibition Hall B 
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Gambar 2.27 : Exhibition Hall B 

Sumber: https:// www.jiexpo.com 

 

  

 

 

 

Tabel 2.3 Spesifikasi Exhibition Hall B1 dan B2 
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Sumber: https:// www.jiexpo.com 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.4 Spesifikasi Exhibition Hall B3 
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Sumber: https:// www.jiexpo.com 
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Gambar 2.28 : Rona Ruang Exhibition Hall B 

Sumber: https:// www.jiexpo.com 

Hall B terdiri dari 3 ruang yaitu B1, B2 dan B3. Hall B ini 

sedikit berbeda dengan Hall A karena pada Hall ini memiliki bentuk 

ceiling yang terlihat lebih atraktif daripada Hall A yagn lebih 

industrial. Untuk bentuk ruangnya hampir sama dengan Hall A. 

c. Ehibition Hall C 

 

Gambar 2.29 : Exhibition Hall C 

Sumber: https:// www.jiexpo.com 

 

 

 

 

Tabel 2.5 Spesifikasi Exhibition Hall C1 dan C2 
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Sumber: https:// www.jiexpo.com 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.6 Spesifikasi Exhibition Hall C3 
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Sumber: https:// www.jiexpo.com 

Hall C memiliki luas area 4000m2 dan dapat dijadikan 2 part 

hall dengan luas 2000m2. 

Hall ini pada dasarnya sama dengan hall lainnya,yang 

membedakan adalah konsep ruang pada setiap hall yang berbeda-

beda. Pada bagian ceiling sama dengan hall B tetapi pada area 

lantai terlihat berbeda karena lebih memiliki motif. 

Untuk organisasi ruangnya memiliki alur yang sama dengan 

hall B dengan hall C3 terletak di area belakang. 
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Gambar 2.30 : Rona Ruang Exhibition Hall C 

Sumber: https:// www.jiexpo.com 

d. Exhbition Hall D dan Ruang Pre-Function 

 

Gambar 2.31 : Exhbition Hall D dan Ruang Pre-Function 

Sumber: https:// www.jiexpo.com 

 

 

Tabel 2.7 Spesifikasi Exhibition Hall D 

http://www.jiexpo.com/
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Sumber: https:// www.jiexpo.com 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.8 Spesifikasi Ruang Pre-Function 
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Sumber: https:// www.jiexpo.com 

 

Dari beberapa hall yang ada pada Jiexpo, hall ini adalah hall 

yang paling ekslusif dan memiliki bentuk ceiling menarik dari hall 

yang lainnya. Hall ini juga memiliki ruang penunjang yang lebih 

lengkap dari hall yang lain. 

Hall D terbagi menjadi 2 ruang yaitu D1 dan D2 dengan 

penambahan ruang pre-function. Hall ini lebih ekslusif dibandingkan 

dengan hall lainnya. Dilengkapi dengan stage maka hall ini 

mendukung untuk acara konser music indoor. Terdapat berbagai 
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ruang penunjang pada hall ini antara lain ruang VIP, ruang make 

up, café, toilet dan loading dock. 

    

Gambar 2.32 : Rona Ruang Exhbition Hall D 

Sumber: https:// www.jiexpo.com 

 

e. Convention Room 

JIExpo memiliki Gedung Pusat Niaga (Trade Mart 

Building) yang terletak di area depan pada kawasan JIExpo itu 

sendiri, gedung ini difungsikan untuk perkantoran dan khusus 

pada lantai 6 difungsikan untuk pertemuan maupun perjamuan 

(meeting and banqueting). Ruang meeting and banqueting ini 

memiliki 5 jenis ruang yang besaran ruangnya berbeda-

beda,antara lain Semeru Room, Lawu Room, Bromo Room, 

Kerinci Room, dan Rinjani Room. 

1) Siteplan Lantai 6 

 

Gambar 2.33 : Siteplan Lantai 6 

Sumber: https:// www.jiexpo.com 

JIExpo merupakan pusat niaga dalam skala internasonal, 

selama melakukan kegiatan survey pameran di JIExpo terdapat 

hall-hall besar dengan kapasitas ribuan orang. Selain untuk 
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kegiatan exhibition JIExpo juga digunakan untuk peetemuan 

kenferensi maupun yang lainnya. Terdapat pengelompokan area 

pada JIExpo antara lain, area pameran, area konvensi, office 

area, dan servis area. 

 

2.4.2. Indonesia Convention Exhibition (ICE) 

ICE merupakan exhibition center yang didirikan oleh 

perusahaan gabungan antara Sinar Mas Land dan Kompas Gramedia 

dan saat ini dikelola dan dioperasikan oleh perusahaan perdagangan 

Deutsche Messe. 

Dengan total lahan 220.000 m2, Indonesia Convention 

Exhibition (ICE) merupakan tujuan terbaru dan terbesar industri MICE 

di Indonesia. ICE menawarkan fasilitas berbagai kegiatan bisnis antara 

lain yaitu, pertemuan, insentif, konvensi dan pameran. 

Berada di Tangerang Selatan pada kawasan BSD City, ICE 

memiliki 10 exhibition hall dengan total luas 50.000 m2 dan memiliki 

area exhibition outdoor dengan kapasitas 50.000 m2, 4 ruang konvensi 

dengan total luas 4000 m2, 29 meeting room, dan 12.000 m2 area lobby. 
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Gambar 2.34 : Tampak Depan ICE 

Sumber: http://ice-indonesia.com/ 

 

Gambar 2.35 : Siteplan ICE 

Sumber: http://ice-indonesia.com/ 

a) Exhibition And Trade Fairs 

ICE dirancang untuk mengakomodasi acara perdagangan 

internasional. ICE memiliki 10 exhibition hall dengan luas 50.000 m2. 

Dengan dimensi exhibition hall 90m x 54m x 12m, ICE diklaim menjadi 

ruang pameran terbesar di Indonesia. 

    

Gambar 2.36 : Exhibition ICE 

http://ice-indonesia.com/
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Sumber: http://ice-indonesia.com/ 

    

Gambar 2.37: Hall 01 ICE 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 2016 

Dengan loading dock di area belakang exhibition hall 

memudahkan exhibitor untuk memuat dan membongkar peralatan 

mereka. Lebar pintu loading dock yaitu 12m x 10m. 

    

Gambar 2.38 : Loading Dock Exhibition Hall 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 2016 

 
 
 
 
 
 

1) Layout Ruang Exhibition 
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Gambar 2.39 : Layout Ruang Exhibition 
Sumber: http://ice-indonesia.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

b) Convention 

ICE menawarkan fasilitas konvensi yang dapat menampung 

kegiatan dalam skala besar, mulai dari 500 orang sampai ribuan 

peserta. ICE memiliki ruang convention yang luas yaitu Nusantara Hall 

yang terletak di area tengah pada ICE itu sendiri. Nusantara Hall 

http://ice-indonesia.com/
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terbagi menjadi 3 bagian yaitu Hall 1-3 yang dapat digunakan pada 

satu event sekaligus. Berdekatan dengan Nusantara Hall adalah area 

pre-function yang sekaligus digunakan untuk lobby. 

 

 

Gambar 2.40 Nusantara Hall 
Sumber: http://ice-indonesia.com/ 

 

1) Bonded Warehouse 

Bonded Warehouse di ICE digunakan untuk menyediakan 

layanan tambahan untuk peserta yang berpartisipasi dalam acara 

pameran. Bonded Warehouse memberikan fasilitas kemudahan  

untuk barang-barang pameran yang berasal dari luar negeri untuk 

melakukan pelayanan yang cepat pada barang impor. 

 

Gambar 2.41 : Gudang Exhibitor 

Sumber: http://ice-indonesia.com/ 

http://ice-indonesia.com/
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Gambar 2.42 : Gudang Outdoor Exhibitor 

Sumber: http://ice-indonesia.com/ 

2) Food and Baverage 

ICE memiliki servis F&B  (Food & Beverage) yang 

memuaskan. Sebuah dapur lengkap dengan kapasitas besar mampu 

melayani 10.000 perjamuan dan  2.000 tamu untuk makan malam.  

  

Gambar 2.43 : Café Nusantara Hall 

Sumber: dokumentasi pribadi 

ICE juga memiliki berbagai macam Audio dan peralatan 

Visual, perlengkapan pencahayaan panggung dan efek khusus 

lainnya, tele & video conferencing, sistem diskusi dan sistem 

interpretasi simultan. 

 

Gambar 2. 44 : Fasiitas Visual ICE 

http://ice-indonesia.com/
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Sumber: http://ice-indonesia.com/ 

Peserta pameran dapat memuat dan membongkar dengan 

kapasitas beban sampai dengan 2.000kg / meter persegi. Masing-

masing memiliki pintu dengan dimensi 6m x 6m. Selain itu, kapasitas 

bongkar muat pada pintu Hall 1 yaitu 12m x 10m. 

 

Gambar 2.45 : Muat Loading Dock Exhibitor 

Sumber: http://ice-indonesia.com/ 

 

 

3) Hotel Shantika Ice 

Hotel Shantika merupakan fasilitas penunjang pada ICE 

yang terletak berdekatan dengan exhibition hall 3 dan Nusantara 

Convention Hall, Hotel Santika ICE BSD City masuk dalam hotel 

bintang 4. Hotel ini dilengkapi dengan gym kebugaran dan kolam 

renang di puncak gedung. 

    

Gambar 2.46 : Hotel Shantika 

Sumber: dokumentasi pribadi,2016 

 

http://ice-indonesia.com/
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2.4.3. SOGOKAGU FURNITURE SHOWROOM 

Arsitek Jepang Kengo Kuma  membangun showroom dan 

fasilitas produksi untuk produsen furniture Jepang, dengan tampilan 

dinding bergelombang tembus pandang dan atap persegi panjang 

sederhana. 

  

Gambar 2.47 : Sogokagu Production and Showroom 

Sumber: http://www.dezeen.com/2016/04/06/kengo-kuma-sogokagu-design-

lab-furniture-workshop-japan-wavy-translucent-walls/ 

Gedung ini dirancang untuk produsen Sogokagu yang 

mengkhususkan diri pada produk-produk yang terbuat dari urethane 

(jenis busa plastic). Bangunan ini terletak di Mie Prefektur yang berisi 

ruang showroom dan ruang manufaktur di lantai duanya.  

Panel plastik digunakan sebagai fasad yang bergelombang. 

Plastik transparan PVC diaplikasikan pada dinding dalam bangunan.. 
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Gambar 2.48 : Sogokagu Showroom 

Sumber: http://www.dezeen.com/2016/04/06/kengo-kuma-sogokagu-design-

lab-furniture-workshop-japan-wavy-translucent-walls/ 

Di dalam ruangan, dinding berkisi-kisi yang terbuat dari 

potongan-potongan kayu lapis dengan tebal 25 milimeter dimaksudkan 

untuk mengekspresikan ruang kabur, didukung dengan ceiling yang 

menggunakan instalasi industrial menggunakan pipa-pipa besi. 

 

Gambar 2.49 : Sogokagu Showroom 

Sumber: http://www.dezeen.com/2016/04/06/kengo-kuma-sogokagu-design-

lab-furniture-workshop-japan-wavy-translucent-walls/ 

 

2.4.4. Vitra Design 

http://www.dezeen.com/2016/04/06/kengo-kuma-sogokagu-design-lab-furniture-workshop-japan-wavy-translucent-walls/
http://www.dezeen.com/2016/04/06/kengo-kuma-sogokagu-design-lab-furniture-workshop-japan-wavy-translucent-walls/
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Gambar 2.50 : Kawasan Vitra Design 

Sumber: https://www.vitra.com/en-as/campus/vitra-design-museum, 2016 

Vitra Design merupakan salah satu perusahaan furniture di 

Swiss. Vitra Design tergabung dalam satu kawasan yang diantaranya 

terdiri dari Vitra Design Museum, Vitra Haus, Vitra Campus 

Architecture, dan Manufacture.  

Vitra Haus merupakan bangunan yang difungsikan untuk rumah 

koleksi furniture Vitra itu sendiri. Rumah koleksi atau showroom ini 

terdiri dari 4 lantai yang dilengkapi dengan café pada lantai dasar. 

  

Gambar2.51 : Vitra Haus 

Sumber : https://www.vitra.com/en-as/campus/vitra-design-museum, 2016 

Vitra Design Museum adalah salah satu museum yang terkenal 

di dunia design. Museum ini didedikasikan untuk research dan design 

dari classic sampai future. 

https://www.vitra.com/en-as/campus/vitra-design-museum
https://www.vitra.com/en-as/campus/vitra-design-museum
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Gambar2.52 : Vitra Design Museum 

Sumber : https://www.vitra.com/en-as/campus/vitra-design-museum, 2016 

Vitra Schaudepot merupakan ruang pamer dari Vitra Design 

Museum . Bangunan ini digunakan untuk pameran temporer koleksi 

dari benda-benda yang ada pada museum. 

 

Gambar2.53 : Vitra Schaudepot 

Sumber : https://www.vitra.com/en-as/campus/vitra-design-museum, 2016 

     

Gambar 2.54 : Exhibition Area 

Sumber : https://www.vitra.com/en-as/campus/vitra-design-museum, 2016 

 

Selain untuk pameran, Museum ini juga menawarkan 

kunjungan workshop. Program ini didasarkan pada pengetahuan 

mengenai furniture. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran 

budaya sehari-hari pada peserta dan untuk menginspirasi keterlibatan 

kreatifitas dengan lingkungan. 

 

https://www.vitra.com/en-as/campus/vitra-design-museum
https://www.vitra.com/en-as/campus/vitra-design-museum
https://www.vitra.com/en-as/campus/vitra-design-museum
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Pada kawasan Vitra Design terdapat Production Building yang 

digunakan untuk memproduksi furniture dari produk Vitra itu sendiri. 

Terdapat 2 bangunan Production Building yang ada pada kawasan 

Vitra. 

    

    

Gambar 2.55 : Production Building 

Sumber : https://www.vitra.com/en-hu/campus/architecture,2016 

Vitra Design Museum menyediakan fasilitas tour untuk publik 

pada bangunan yang dirancang oleh beberapa arsitek ternama antara 

lain,  Tadao Ando, Zaha Hadid, Herzog & de Meuron, Frank Gehry, 

Nicholas Grimshaw, Álvaro Siza dan SANAA. 

  

Gambar 2.56 : Kawasan Vitra Furniture 
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Sumber : https://www.vitra.com/en-hu/campus/architecture,2016 
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BAB III 

TINJAUAN LOKASI 

 

3.1. Tinjauan Kabupaten Jepara 

3.1.1. Geografi, Topografi dan Administrasi 

Secara geografis Kabupaten Jepara terletak di daerah paling 

ujung utara dari Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Jepara 

merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang 

beribukota di Jepara, dengan jarak tempuh ke Ibukota Provinsi 

sekitar 71 km. Adapun batas-batas wilayah administratif Kabupaten 

Jepara adalah sebagai berikut : 

• Sebelah Utara  : Laut Jawa  

• Sebelah Selatan  : Kabupaten Demak   

• Sebelah Timur  : Kabupaten Kudus dan Pati  

• Sebelah Barat  : Laut Jawa  

 

Gambar 3.1 : Peta Orientasi Jepara 

Sumber : RTRW Kabupaten Jepara 

  Wilayah Kabupaten Jepara juga meliputi  Kepulauan 

Karimunjawa, yang berada di Laut Jawa, di mana untuk menuju ke 
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wilayah tersebut sekarang dilayani oleh kapal  ferry dari Pelabuhan 

Jepara dan kapal cepat dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. 

Selain itu di Kepulauan Karimunjawa juga terdapat lapangan 

terbang perintis yang dapat didarati pesawat terbang berjenis kecil 

dari Semarang. 

  Kabupaten Jepara yang beribukota di Kecamatan Jepara, 

dengan jarak terdekat dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan 

Tahunan (7 km) dan jarak terjauh adalah Kecamatan Karimunjawa 

(90 km). 

  Luas wilayah daratan Kabupaten Jepara 100.413,189 ha 

(1.004,132 km2) dengan panjang garis pantai 72 km. Wilayah 

tersempit adalah Kecamatan Kalinyamatan (2.3710,001 ha) 

sedangkan wilayah terluas adalah Kecamatan Keling (12.311,588 

ha). Sebagian besar luas wilayah merupakan tanah kering sebesar 

74.122,133 ha (73,82%) dan sisanya merupakan tanah sawah 

sebesar 26.291,056 ha (26,28%). 

  Wilayah Kabupaten Jepara juga mencakup luas lautan 

sebesar 1.845,6 km². Pada lautan tersebut terdapat daratan 

kepulauan sejumlah 29 pulau, dengan 5 pulau berpenghuni dan 24 

pulau tidak berpenghuni. Wilayah kepulauan tersebut merupakan 

Kecamatan Karimunjawa yang berada di gugusan Kepulauan 

Karimunjawa, yakni gugusan pulau-pulau yang ada di Laut Jawa 

dengan dua pulau terbesarnya adalah Pulau Karimunjawa dan 

Pulau Kemujan. Sedangkan sebagian besar wilayah perairan 

tersebut dilindungi dalam Taman Nasional Laut Karimunjawa. 

Secara topografi, Kabupaten Jepara dapat dibagi dalam 

empat wilayah yaitu : 

 Wilayah pantai di bagian pesisir Barat dan Utara 

 Wilayah dataran rendah di bagian tengah dan Selatan 

 Wilayah pegunungan di bagian Timur yang merupakan lereng 

Barat dari Gunung Muria 

 Wilayah perairan atau kepulauan di bagian utara merupakan 

serangkaian Kepulauan Karimunjawa. 
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Kabupaten Jepara memiliki variasi ketinggian antara 0 m 

sampai dengan 1.301 m dpl (dari permukaan laut), daerah 

terendah adalah Kecamatan Kedung antara 0-2 mdpl yang 

merupakan dataran pantai, sedangkan daerah yang tertinggi 

adalah Kecamatan Keling antara 0-1.301 mdpl merupakan 

perbukitan. Variasi ketinggian tersebut menyebabkan Kabupaten 

Jepara terbagai dalam empat kemiringan lahan, yaitu datar 

41.327,060 ha, bergelombang 37.689,917 ha, curam 10.776 ha 

dan sangat curam 10.620,212 ha.     

Secara administrasi, wilayah administrasi Kabupaten 

Jepara terbagi atas 16 kecamatan, 11 kelurahan dan 183 desa, 

1.009 RW dan 4.668 RT serta 301.814 KK. Menurut klasifikasinya, 

baik kelurahan maupun desa di Kabupaten Jepara termasuk dalam 

wasembada. 

 

Gambar 3.2 : Peta Administrasi Jepara 

Sumber : RTRW Kabupaten Jepara 

3.1.2. Industri Ukir Jepara 

Selama  lima  tahun,  jumlah  kelompok  pengrajin 

menunjukkan angka yang  fluktuatif yaitu dari 8.532 kelompok di 

tahun  2007  menjadi  7.648  kelompok  di  tahun  2008,  kemudian 

meningkat  menjadi  7.842  kelompok  di  tahun  2009  serta  kembali 
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meningkat  menjadi  8.395  kelompok  di  tahun  2010  serta  menurun 

menjadi 8.050 kelompok di tahun 2011.   

Sedangkan jumlah organiasi seni rupa di Kabupaten Jepara 

pada tahun 2010 adalah sebanyak  13  organisasi  seni  lukis  dengan  

anggota  64  orang,  18 organisasi seni ukir dengan anggota 505 

orang, 5 organisasi seni patung dengan  anggota  26  orang,  31  

organisasi  seni  rias  dengan  anggota  78 orang, dan 6 organisasi 

dekorasi dengan anggota 32 orang. 

Sektor  industri  merupakan  tiang  penyangga  utama  

daripada perekonomian Kabupaten Jepara. Sektor ini dibedakan 

dalam kelompok industri  besar,  industri  sedang  dan  industri  kecil  

dan  kerajinan rumah tangga.  

Menurut  BPS,  industri  besar  adalah  perusahaan  dengan 

karyawan/tenagakerja  100  orang  ke  atas.  Industri  sedang  adalah 

perusahaan  dengan  tenagakerja  antara  20  sampai  99  orang.  

Industri kecil adalah perusahaan dengan  tenagakerja antara 5 

sampai 19 orang dan  industri  rumah  tangga  punya  tenaga  kurang  

dari  5  orang.   

Menurut Disperindag Jepara pada  tahun  2010 menyatakan  

ada  8.395  buah  perusahaan  industri/unit  di  Kabupaten Jepara.  

Angka  tersebut  mencakup  seluruh  perusahaan  (unit  usaha) 

industri  kecil  menengah  (IKM).  Bila  dibandingkan  tahun  2009,  

terjadi peningkatan  jumlah unit usaha  industri sebesar 7,05 persen. 

Sedangkan dilihat dari nilai  produksi, tahun 2010 Rp. 1.040.257,60 

juta, tahun 2015 sebesar Rp. 1.154.186,72 juta. 

 

Tabel 3.1 Volume Produksi IKM 2014 

Banyaknya Volume dan Nilai Produksi Dirinci Menurut Jenis  

Industri Kecil Menengah (IKM) 2014 

aaaa Satuan Produksi 

Jenis Industri Kecil 

Menengah (IKM) 

 
Volume Nilai 

01.  Furniture Kayu bh/set 3,931,305 1,887,046,836 



 
 

69 
 

02.  Kerajinan Rotan bh/set 4,242,639 123,144,511 

03.  Tenun Ikat bh/set 35,203,754 650,428,277 

04.  Monel  bh/set 7,624,236 114,914,157 

05.  Gerabah  bh/set 736,513 938,286 

06.  Genteng  bh/set 1,559,732 7,382,274 

07.  Rokok Kretek  bh/set 5,475,628,000 30,375,690 

08.  Kerajinan Kayu  bh/set 2,620,580 272,349,012 

09.  Makanan  bh/set 0 30,883,393 

10.  Konveksi  bh/set 44,601,199 393,983,921 

11.  Bordir  bh/set 2,848,865 23,910,918 

12.  Mainan Anak  bh/set 2,977,304 6,910,157 

Tahun / Year : 2014 
  

3,542,267,432 

Sumber : BPS Kabupaten Jepara 

 

  Dari data diatas dapat dilihat bahwa industri yang paling berkembang di 

Jepara adalah industri olahan kayu seperti halnya furniture dan ukiran. Sektor 

industri sebagai penyangga perekonomian Jepara secara tidak langsung ditopang 

oleh industri olahan kayu. 
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Gambar 3.3 : Peta Kawasan Industri 

Sumber : RTRW Kabupaten Jepara 

 

3.2. Kebijakan dan Rencana Pengembangan Kota 
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3.2.1 Tinjauan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Struktur ruang wilayah Kabupaten Jepara merupakan 

kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi 

pusat-pusat kegiatan yang berhirarki satu sama lain yang dihubungkan 

dengan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama 

jaringan transportasi. Pusat kegiatan di Wilayah Kabupaten Jepara 

merupakan  simpul pelayanan sosial ekonomi masyarakat di wilayah 

Kabupaten Jepara, dengan memanfaatkan  ruang wilayah  secara  

berdaya  guna,  serasi,  selaras,  seimbang,  dan berkelanjutan  dalam  

rangka  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat dan  pertahanan  

keamanan.  

Berdasarkan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah (RTRW) 

Kabupaten  Jepara (Peraturan Daerah Kabupaten  Jepara Nomor 2 

Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031). 

Rencana  struktur  ruang  Kabupaten  Jepara  diwujudkan 

berdasarakan  arahan  pengembangan  sistem pusat kegiatan  dan  

sistem jaringan prasarana wilayah. Rencana sistem pusat kegiatan 

adalah:  

a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di perkotaan Jepara dan Pecangaan. 

b. Pusat  Kegiatan  Lokal  Promosi  (PKLp)  di  perkotaan  Bangsri, 

Mayong, Keling dan Karimunjawa. 

c. Pusat  Pelayanan  Kawasan  (PPK)  di  perkotaan  Kedung,  

Mlonggo, Batealit,  Kembang,  Pakisaji,  Kalinyamatan,  

Nalumsari,  Welahan, dan Donorojo. 

d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di Desa Mantingan, Teluk 

Awur, Raguklampitan,  Kerso,  Kedungmalang,  Ujungwatu,  

Keling, Suwawal,  Slagi,  Lebak,  Bondo,  Srikandang,  Bucu,  

Tubanan, Guwosobokerto,  Ngroto,  Welahan,  Troso,  Kaliombo,  

Banyuputih, Mayong Kidul, Pelang, Bandung, Pringtulis, Daren 

dan Ngetuk. Peran pusat kegiatan adalah : 

1) PKL  sebagai  pusat  pemerintahan kabupaten, pelayanan  

sosial  dan ekonomi,  permukiman  perkotaan,  perdagangan,  
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industri, perikanan,  pendidikan  tinggi,  perhubungan,  

pariwisata  dan pertanian. 

2) PKLp sebagai pusat pengembangan pelayanan sosial dan 

ekonomi, pengembangan  permukiman  perkotaan,  

perdagangan,  industri, pertanian  perikanan,  pengembangan  

budi  daya  hutan,  riset perikanan,  pelestarian  sumber  daya  

alam,  konservasi, perhubungan dan pariwisata. 

3) PPK  sebagai  pusat  pemerintahan  kecamatan  dan  pusat  

pelayanan sosial ekonomi skala kecamatan. 

4) PPL sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi skala 

lingkungan. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah 

terdiri atas : 

a) Sistem Jaringan Transportasi. 

b) Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan. 

c) Sistem Jaringan Telekomunikasi. 

d) Sistem Jaringan Sumber Daya Air. 

e) Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan. 

Sedangkan rencana umum tata ruang kota merupakan arahan 

kebijakan pembangunan dan pengembangan fisik spasial wilayah 

kota. Di dalamnya mencakup arahan pengembangan struktur 

pemanfaatan ruang kota yang meliputi : 

 arahan pengembangan penduduk 

 pengembangan bagian wilayah kota 

 arahan pemanfaatan dan penggunaan lahan 

 sistem transportasi dan saranasera prasarana kota. 

Untuk mencapai kebijaksanaan pengembangan kota tersebut, 

terlebih dahulu dirumuskan suatu konsep penataan ruang, yang 

didasari oleh kondisi fisik kota, arahan kebijakan serta fungsi dan 

peran kota terhadap wilayah di belakangnya. 
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Gambar 3.4 : Peta Rencana Pola Ruang 

Sumber : RTRW Kabupaten Jepara 

 

3.2.2 Rencana Pembagian Bagian Wilayah Kota (BWK)  

Berdasarkan Buku Rencana Umum Tata Ruang Kota Jepara 

dan berdasarkan arah kecenderungan perkembangan yang terjadi 

maka Kota Jepara di bagi menjadi 5 (lima) Bagian Wilayah Kota 

(BWK) yaitu:  

a. Bagian Wilayah Kota I (Pusat Kota)  

 Wilayah BWK ini berada di bagian utara yang meliputi 

Kelurahan Jobokuto, Panggang, Ujung Batu, sebagian Pengkol, 

Kauman dan Bulu dengan luas 438,897 Ha. Fungsi dari BWK ini 

adalah sebagai pusat pelayanan pemerintahan bagi skala kota 

dan kabupaten. Prioritas pengembangannya adalah untuk 

perdagangan dan jasa, perkantoran, pendidikan, peribadatan, 

industri, perikanan, transportasi dan permukiman.  

b. Bagian Wilayah Kota II (Bagian Utara Timur)  

 Wilayah BWK ini meliputi sebagian Desa Mulyoharjo, 

sebagian Kelurahan Saripan, sebagian Kelurahan Pengkol dan 

Kelurahan Bapangan. Luas BWK ini adalah 374,55 Ha. BWK ini 

berfungsi umum mendukung pelayanan BWK I sebagai pusat 

kota. Fungsi BWK II ini terbagi menjadi 2 fungsi yaitu Fungsi 
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pertama kawasan ini adalah sebagai pusat pendidikan dan 

kesehatan dengan fungsi-fungsi lainnya seperti pemukiman yang 

menunjang fungsi utama, yang meliputi sebagian Kelurahan 

Pengkol, sebagian Desa Mulyoharjo dan Kelurahan Saripan. 

Fungsi kedua kawasan ini adalah industri meubel ukir dan 

pengolahan ikan yang meliputi sebagian Kelurahan Pengkol, 

sebagian Desa Mulyoharjo dan Kelurahan Saripan. Seperti BWK 

yang lain, batas BWK lebih ditentukan oleh jaringan jalan dan atau 

batas wilayah aministratif.  

c. Bagian Wilayah Kota III (Bagian Barat-Selatan)  

 Wilayah BWK III meliputi sebagian Desa Krapyak, 

Kelurahan Demaan, Kelurahan Potroyudan dan Kelurahan 

Karangkebagusan. Luas BWK III adalah 308,147 ha. Karena 

berdekatan dengan BWK I, maka BWK ini berfungsi pendukung 

pelayanan BWK I sebagai Pusat Kota. Fungsi utama BWK ini 

adalah untuk kawasan perkantoran pemerintah, industri (kerajinan 

ukiran dan meubel), pendidikan dan permukiman. Batas BWK ini 

juga berdasarkan pada jaringan jalan  dan atau batas wilayah 

administrasi.  

d. Bagian Wilayah Kota IV (Bagian Timur-Selatan)  

 Wilayah BWK IV meliputi sebagian Desa Krapyak, sebagian 

Mantingan dan Desa Senenan. Luas BWK ini adalah 551,616 ha. 

Fungsi utama BWK ini adalah sebagian besar berorientasi pada 

industri kerajinan (karena merupakan daerah perkembangan 

industri kerajinan di sepanjang jalan utama), perdagangan dan 

jasa serta permukiman. Batas BWK selain ditentukan oleh 

jaringan jalan, juga ditentukan oleh batas wilayah administratif.  

e. Bagian Wilayah Kota V (Kota Kecamatan Tahunan)  

 Wilayah BWK V meliputi sebagian wilayah Desa Tahunan, 

sebagian Desa Langon, sebagian Desa Ngabul, dan sebagian 

Desa Sukodono. BWK V merupakan wilayah ekstensi 

(pengembangan) Pusat Kota. Meskipun demikian, BWK ini telah 

tumbuh menjadi kawasan perkotaan. Fungsi kawasan BWK V 

yang paling dominan adalah industri kerajinan kayu beserta 
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penunjangnya dan pemukiman. Batas BWK ini ditentukan oleh 

jaringan jalan dan atau batas wilayah administratif. 

 

 

 

 

Tabel 3.2  Pembagian BWK 

No

.  

BW

K  

Kelurahan / Kecamatan  Potensi 

1.  I  Kelurahan Jobokuto, 

Panggang, Ujung Batu, 

Sebagian pengkol, 

kauman dan Bulu  

 Wilayah sentral / pusat 

kota Kab. Jepara  

 Memiliki konektivitas 

tinggi terhadap 

wilayah lain  

 Kondisi tanah baik 

untuk daerah 

terbangun  

 Pusat pelayanan 

pemerintahan skala 

kota dan kabupaten.  

 Prioritas 

pengembangan untuk 

perdagangan dan 

jasa, perkantoran, 

pendidikan, 

peribadatan, industry, 

perikanan, 

transportasi, 

pemukiman dan 

sarana olahraga.  

2  II  Sebagian Desa 

Mulyoharjo, Sebagian 

Kel. Saripan, Sebagian 

Kel. Pengkol, dan Kel. 

Bapangan  

 Lokasi pendukung 

pelayanan BWK I 

sebagai pusat kota  

 Pusat pendidikan  

 Pusat kesehatan  

 Kawasan industri 

meubel ukir  

 Kawasan pengolahan 

ikan  
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No

.  

BW

K  

Kelurahan / Kecamatan  Potensi 

3.  III  Sebagian Desa Krapyak, 

Kel. Demaan, Kel. 

Potroyudan, Kel. 

Karanggebagusan  

 Pendukung pelayanan 

BWK I  

 Fungsi utama sebagai 

kawasan perkantoran 

pemerintah, industri 

kerajinan ukir dan 

meubel, pendidikan 

dan pemukiman  

4.  IV  Desa Krapyak, sebagian 

Mantingan, Desa 

Senenan  

 

 Pengembangan 

daerah industri 

kerajinan (berada di 

sepanjang jalan 

utama)  

 Wilayah perdagangan 

dan jasa  

 Wilayah pemukiman  

 Sarana olahraga  

5.  V  Desa Tahunan, Desa 

Langon, Desa Ngabul, 

Desa Sukodono  

 

 Pusat kerajinan Ukir 

dan Meubel  

 Pengembangan 

wilayah permukiman, 

pendidikan, 

kesehatan, 

perdagangan dan jasa  

 Jalur transportasi 

utama ke Kudus dan 

Demak  

 Sebagai gerbang 

masuk pusat kota  

   Sumber : Analisa 2016 

3.2.3 Konsep Rencana Struktur Ruang Kota  

Konsep struktur ruang kota merupakan dasar pemikiran penataan 

ruang kota berdasarkan prinsip optimalisasi pemanfaatan ruang dan 

fungsi pelayanan kota sehingga dapat dibentuk suatu sistem kegiatan 

kota yang efektif dan efisien serta kondusif untuk meningkatkan 

kehidupan dan kesejahteraan masyarakat kota. Dengan melihat 
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potensi dan permasalahan kota serta kebijakan dasar pengembangan 

Kota Jepara maka diberikan beberapa alternatif konsep struktur ruang 

kota.   

Alternatif rencana struktur ruang kota yang terpilih adalah dengan 

mengembangkan dua pusat utama pelayanan kota, yaitu pusat 

pelayanan kawasan Pusat Kota (BWK I) di Kecamatan Jepara dan 

Kawasan pusat kota baru di Kecamatan Tahunan (BWK V), tepatnya 

berada di kawasan pertigaan Jalan Utama Desa Ngabul, yang 

didukung oleh sebuah sub pusat pengembangan yang berlokasi 

dibeberapa pusat lingkungan, yaitu Desa Krapyak dan Kelurahan 

Karangkebagusan (BWK III) dan Desa Mulyoharjo (BWK II). Struktur 

ruang dalam konsep ini didukung dengan pengembangan jaringan 

jalan lingkar dalam  (inner ring road) yang dikembangkan di bagian 

selatan kota dan penyediaan jalur lingkar luar sebagai alternatif 

pengembangan jaringan jalan lintas regional di masa yang akan 

datang. 

 

 

 

3.2.4 Arahan Rencana Penggunaan Lahan  

Rencana penggunaan lahan di Kota Jepara ditetapkan dengan 

mempertimbangkan bentuk dan struktur kota yang direncanakan di 

masa yang akan dating, dengan mempertimbangkan beberapa criteria 

sebagai berikut :  

a. Daerah Perdagangan, berada di pusat kota ( Kelurahan Kauman 

dan Jobokuto), sepanjang jalur Jl. Kol. Sugiyono, Jl. Pemuda, Jl. 

A. Yani, Jl. Shima, Jl. Veteran dan jalan raya Jepara-Kudus. 

Selanjutnya arah pengembangannya berada di lahan perhutani Jl. 

Pahlawan, perbatasan Kuwasen-Mulyoharjo (BWK III), Tegal 

sambi (BWK III), Ngabul (BWK V).  

b. Daerah Perkantoran, Perkantoran pemerintah berpusat di sekitar 

pusat kota, kelurahan Panggang. Perkantoran lainnya tersebar di 

berbagai tempat di sekitar jalan utama. KDB max. 80%  
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c. Daerah Perumahan, diarahkan pada wilayah yang nilai 

ekonomisnya kurang yang berada di belakang daerah 

perdagangan dan jasa, perkantoran, pendidikan, dan diarahkn di 

semua BWK.  

d. Daerah Industri, industri khususnya meubel tersebar di seluruh 

BWK, sedangkan untuk kawasan industri skala menengah di 

tempatkan di Mulyoharjo.  

e. Daerah Pendidikan, pendidikan tersebar di Kelurahan Pengkol, 

Panggang, Demaan, Kel. Bulu dan Desa Tahunan.  

f. Fasilitas Olah Raga, Fasilitas Olahraga berada di Demaan, ujung 

batu, Mulyoharjo, Senenan, Tahunan, Ngabul.  

 

3.2.5 Peraturan Bangunan Setempat 

Ketinggian bangunan ditentukan berdasarkan penetapan 

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan 

(KLB). Koefisien Dasar Bangunan merupakan maksimum 

perbandingan luas lahan yang tertutup bangunan dalam tiap petak 

peruntukan. Sedangkan KLB adalah prosentase luas lantai total 

bangunan yang terbangun pada lahan yang ada. KLB berkaitan 

dengan pengaturan rencana jumlah lantai bangunan yang diijinkan 

dalam suatu lahan. 

Penetapan KDB dan KLB dalam peraturan banguanan di Kota 

Jepara disesuaikan dengan tingkat jalan, penggunaan manfaat lahan 

serta sistem pengembangannya. Berdasarkan RUTRK Kota Jepara 

2004-2013, ketinggian bangunan di Kota jepara dapat diatur dengan 

penetapan sebagai berikut : 

Tabel 3.3 Rencana Pengaturan Bangunan 

No 
Fungsi jalan dan jenis 

bangunan 
KDB KLB 

Ketinggian 

bangunan 

ARTERI PRIMER 

1 Perumahan 50% 1,5 1 – 3 

2 Bangunan umum komersial 70% 2,1 1 – 3 
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3 Bangunan umum non komersial 60% 1,8 1 – 3 

ARTERI SEKUNDER 

1 Perumahan 70% 2,1 1 – 3 

2 Bangunan umum komersial 80% 4 1 – 5 

3 Bangunan umum non komersial 70% 2,8 1 – 4 

KOLEKTOR PRIMER 

1 Perumahan 60% 1,8 1 – 3 

2 Bangunan umum komersial 70% 2,1 1 – 3 

3 Bangunan umum non komersial 60% 1,8 1 – 3 

KOLEKTOR SEKUNDER 

1 Perumahan 70% 2,1 1 – 3 

2 Bangunan umum komersial 80% 3,2 1 – 4 

3 Bangunan umum non komersial 70% 2,8 1 – 4 

LOKAL 

1 Perumahan 50% 1 1 – 2 

2 Bangunan umum komersial 60% 1,2 1 – 2 

3 Bangunan umum non komersial 50% 1 1 – 2 

  Sumber : RUTRK Kabupaten Jepara 

3.2.6 Garis Sempadan Bangunan 

Garis sempadan bangunan bertujuan untuk memberikan 

batas keamanan bagi penduduk dan lingkungannya. Beberapa 

kegunaan lain, untuk mempermudah tim pemadam kebakaran dalam 

menjalankan tugas, pengamanan terhadap cahaya arus lalu lintas 

beserta polusinya, memberi ruang untuk masuknya cahaya serta 

pertimbangan estetis. 

a. Garis Sempadan Muka Bangunan 

Pemberian garis sempadan muka bangunan didasarkan pada rencana 

penggunaan dan pengembangan serta rencana struktur jalan. 

Penentuan garis sempadan muka bangunan pada masing-masing 

ruas jalan diatur sebagai berikut: 

1) Jalan arteri primer, berkisar antara 30 – 50 m dari as jalan. 

2) Jalan arteri sekunder, berkisar antara 20 – 30 m dari as jalan. 

3) Jalan kolektor primer, berkisar antara 20 – 30 m dari as jalan. 

4) Jalan kolektor sekunder, berkisar antara 18 – 30 m dari as jalan. 
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b. Garis Sempadan Samping dan Belakang Bangunan 

Garis sempadan samping dan belakang bangunan yang berbatasan 

dengan persil tetangga diterapkan sebagai berikut : 

1) Untuk bangunan tunggal tidak bertingkat dapat berhimpit atau 

berjarak 1,5 m. 

2) Untuk bangunan berderet sampai ketinggian 3 m lantai dapat 

berhimpit. 

 

 

3.3. Kriteria Lokasi 

Dalam merencanakan sebuah Pusat Pameran dan Pengembangan 

Ukir maka perlu adanya dasar-dasar yang digunakan untuk menentukan 

lokasi yang tepat untuk perencanaan tersebut. Dalam hal ini dasar yang 

digunakan untuk pedoman pemilihan lokasi yaitu : 

 Berdasarkan RTRW Kabupaten Jepara yang mencangkup tata guna 

lahan dan Bagian Wilayah Kota (BWK) Kabuaten Jepara. Lokasi 

yang digunakan harus memiliki fungsi kawasan sebagai industri, 

perkantoran, perdagangan dan jasa 

 Berdasarkan kemudahan akses lokasi tersebut baik dari dalam kota 

maupun luar kota. Dalam hal ini terkait dengan sarana infrastruktur 

Kabupaten Jepara darat dan laut. 

 Berdasarkan jumlah pengrajin ukir dan showroom yang terdapat 

pada sebuah lokasi sehingga dapat dijadikan tolok ukur berjalannya 

industri ukir pada lokasi tersebut. 

 Berdasarkan ketersediaan fasilitas yang dapat mendukung sebuah 

Pusat Pameran dan Pengembangan Ukir misalnya dukungan dari 

industri MICE yang berupa hotel maupun restoran. 
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Gambar 3.5 : Kriteria Lokasi 

Sumber : Analisa Pribadi 

 Dari kriteria tersebut terpilih 3 kecamatan yang menjadi alternative lokasi 

perencanaan, yaitu kecamatan Kedung, Tahunan, Jepara, berikut ini merupakan data dari 

kecamatan tersebut. 

Banyaknya Industri Kecil / Kerajinan 

Rumahtangga Menurut Jenisnya  

Tabel 3.4 Kriteria Lokasi 

N

o 
Kriteria % 

Kecamatan 

Kedung N Tahunan N Jepara N 

1 Kemudahan 

akses dari 

dalam kota 

maupun luar 

kota. 

30% Berada di 

daerah paling 

selatan 

sehingga 

mudah 

diakses dari 

luar kota 

tetapi jauh 

dari dalam 

kota. 

7 Akses yang 

mudah dari 

dalam kota 

maupun luar 

kota karena 

berada di 

tengah. 

8 Memiliki 

akses yang 

mudah dari 

dalam kota 

dan juga 

pelabuhan, 

terletak di 

tengah-

tengah 

Kabupaten 

Jepara. 

9 
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2 Ketersediaa

n fasilitas 

publik. 

30% Tidak 

memiliki 

fasilitas 

publik yang 

mewadahi 

5 Tidak 

memiliki 

fasilitas 

publik yang 

mewadahi 

5 Memiliki 

fasilitas 

publik yang 

mewadahi 

8 

3 Banyaknya 

pengrajin 

maupun 

showroom. 

20% Tidak begitu 

banyak 

pengrajin dan 

showroom 

pada 

kecamatan 

ini. 

6 Memiliki 

banyak 

pengrajin dan 

showroom 

yang terdapat 

di sepanjang 

jalan. 

8 Memiliki 

banyak 

pengrajin dan 

showroom 

yang terdapat 

di sepanjang 

jalan. 

8 

4 Prioritas 

pengembang

an lahan. 

20% Pendidikan, 

industri, 

pemukiman. 

7 Industri dan 

pemukiman 

6 Perdagangan 

dan jasa, 

perkantoran, 

industri, 

pendidikan, 

transportasi 

9 

TOTAL 100% 25 27 35 

Sumber : Analisa Pribadi, 2016 

Dari hasil scoring lokasi tersebut maka dapat diketahui lokasi yang 

tepat dan dapat dijadikan alternatif tempat untuk Pusat Pameran dan 

Pengembangan Ukir di Kabupaten Jepara. 

Berdasarakan hasil diatas maka Kecamatan yang dapat dijadikan 

alternatif adalah Kecamatan Jepara karena Kecamatan Jepara memenuhi 

kriteria-kriteria yang menjadi tolok ukur untuk sebuah Pusat Pameran dan 

Pengembangan Ukir. 

 

3.3.1 Pendekatan Pemilihan Site 

Untuk menentukan lokasi site bangunan untuk Pusat 

Pameran dan Pengembangan Ukir, maka perlu adanya perhatian 

khusus terhadap sifat atau karakteristik pola kegiatan-kegiatan yang 

akan berlangsung pada bangunan tersebut disesuaikan dengan 

karakteristik wilayah serta mengacu pada peraturan pemerintah. 
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Berdasarkan pertimbangan di atas, maka pemilihan site dapat 

dilihat dari segi :  

a. Dari segi aksesibilitas/sirkulasi 

 Lokasi harus mempertimbangkan kemudahan pencapaian baik 

dari dalam maupun luar kota. Akses yang mudah dapat menjadi 

tolok ukur utama dalam pemilihan site yang didukung dengan 

fasilitas penunjang lainnya. 

b. Dari segi lingkungan  

 Lokasi perlu memiliki fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung 

bangunan, yaitu lingkungan yang strategis sebagai pusat dari 

kesenian ukir Jepara. 

c. Daya tarik lokasi dan view 

 Karena bangunan ini bersifat edukasi dan komersial dengan 

sasaran masyarakat umum maupun orang yang berbisnis dalam 

jasa tersebut, maka diperlukan tempat yang nyaman, menarik, 

dan mempunyai daya tarik lokasi tersendiri baik dari dalam site 

maupun dari luar site tersebut. 

d. Kondisi topografi dan space yang tersedia 

 Bangunan ini memerlukan lahan yang cukup luas, yaitu antara 2-

4 Ha untuk keperluan showroom area dan inkubasi area. 

e. Infrastruktur 

Lokasi site perlu adanya sarana dan prasarana penunjang yang 

tersedia dengan baik, sarana tersebut meliputi jaringan listrik, 

jaringan air bersih, drainase sekitar site. 

f. Orientasi 

Sebagai site sebuah Pusat Pameran dan Pengembangan Ukir 

haruslah memiliki orientasi site yang jelas terhadap lingkungan 

sekitar maupun terhadap akses pada site tersebut. 

 

 

 

 

 

3.3.2 Alternatif Site 
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a. Alternatif site 1 

 

Gambar 3.6: Peta Alternatif site 1 

Sumber : Google Earth 

Alternatif site 1 ini terletak di kelurahan Kauman Kecamatan 

Jepara yang berada pada Bagian Wilayah Kota(BWK) I. Site 

tersebut merupakan lahan kosong yang berupa sawah. 

 

Gambar 3.7: Alternatif site 1 

Sumber : Google Earth 

1) Dokumentasi site 

1) Foto dari titik  A 
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 Gambar 3.8: Titik A ke dalam site  Gambar 3.9 : Titik A ke luar site 

 Sumber : Dokumentasi pribadi  Sumber : Dokumentasi pribadi 

2) Foto titik B 

 

Gambar 3.10 : Titik B 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

3) Foto titik C 

 

Gambar 3.11 : Titik C ke dalam site 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

Gambar 3.12 : Titik C ke luar site 

Sumber : Dokumentasi pribadi 
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4) Foto titik D 

 

Gambar 3.13 : Titik D ke dalam site 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

2) Kriteria Pendekatan site : 

1) Aksesibilitas. 

Dilihat dari segi aksesibilitas site ini memiliki banyak kemudahan 

pencapaian karena terletak di pusat kota. Selain itu akses dari 

pelabuhan pun juga mudah. Berada di Jl. Hos Cokroaminoto yang 

merupakan salah satu Jalan Raya di Kabupaten Jepara. 

2) Lingkungan. 

Alternatif site 1 ini berada di lingkungan perkantoran dan juga 

pemukiman. Berseberangan dengan lokasi site merupakan Gedung 

Wanita Kabupaten Jepara dan disamping barat merupakan hotel. 

3) Daya tarik lokasi dan view. 

Lokasi site memiliki 3 akses view kedalam site dan keluar site 

karena diapit oleh 2 jalan sehingga dapat terlihat jelas dari luar site. 

4) Topografi. 

Luas site pada alternatif site 1 ini adalah 2.3 Ha dengan kondisi site 

datar. 

5) Infrastruktur. 

Tersedia sarana dan prasarana yang berupa jaringan listrik, 

jaringan air bersih maupun kotor. 

6) Orientasi. 

Orientasi utama pada site ini menghadap ke arah selatan dengan 

pertimbangan memiliki akses jalan yang paling besar. Dengan 

batasan site sebagai berikut : 

 Utara : Bengkel Motor Yamaha dan Hotel 

 Barat : Hotel 
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 Selatan : Gedung Wanita Kabupaten Jepara 

 Timur : Bank BPR Jepara 

 

b. Alternatif site 2 

 

Gambar 3.14: Peta Alternatif site 2 

Sumber : Google Earth 

 

Gambar 3.15: Alternatif site 2 

Sumber : Google Earth 

1) Dokumentasi site 
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a) Foto titik A 

 

Gambar 3.16: Titik A ke dalam site 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

Gambar 3.17: Titik A ke dalam site 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

b) Foto titik B 

  

Gambar 3.18 : Titik B ke dalam site 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

2) Kriteria Site 

a) Aksesibilitas. 

Dilihat dari segi aksesibilitas site ini memiliki banyak kemudahan 

pencapaian karena terletak di pusat kota. Berada di Jl KS. Tubun dan 

bersampingan dengan Polres Kabupaten Jepara 
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b) Lingkungan. 

Alternatif site 1 ini berada di lingkungan pendidikan dan juga 

pemukiman. Berseberangan dengan lokasi site merupakan SMA N 1 

Jepara. 

c) Daya tarik lokasi dan view. 

Lokasi site memiliki view kedalam site dan keluar site yang bagus 

karena berada tidak jauh dari perempatan tugu kartini Jepara. 

d) Topografi. 

Luas site pada alternatif site 2 ini adalah 1 Ha dengan kondisi site 

datar. 

e) Infrastruktur. 

Tersedia sarana dan prasarana yang berupa jaringan listrik, jaringan 

air bersih maupun kotor. 

f) Orientasi. 

Orientasi utama pada site ini menghadap ke arah utara dengan 

pertimbangan memiliki akses jalan yang mudah dari segala arah. 

Dengan batasan site sebagai berikut : 

 Utara : Kantor Polisi 

 Barat : SMA N 1 Jepara 

 Selatan : Pertokoan dan Masjid 

 Timur : Telkom Jepara 

3.3.3 Skoring Site 

Tabel 3.5 Skoring Alternatif Site 
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Sumber : Analisa 

2016 

 

 

 

 

3.3.4 Site Terpilih 

Kriteria B 
Site 1 Site 2 

Kondisi N BN Kondisi N BN 

Aksesibilita

s 

25

% 

 Terletak di Jl. 
Hos 
Cokroaminot
o Jepara. 

 Jalan utama 
dengan dua 
arah jalur 
kendaraan. 

 Mudah 
dicapai dari 
Pelabuhan 
Jepara. 

 

9 2,25  Terletak di Jl. 

KS Tubun 

Jepara 

 Jalan utama 
dengan dua 
arah jalur 
kendaraan. 

 Jauh dari 
Pelabuhan 
Jepara. 

8 2,0 

Utilitas Kota 20

% 

 Memiliki 
kelengkapan 
infrastruktur 

1

0 

2,0  Memiliki 
kelengkapan 
infrastruktur 

1

0 

2,0 

Tata Guna 

Lahan 

20

% 

 Daerah 
Perdaganga
n dan Jasa. 

9 1,8  Daerah 
Perkantoran 
dan Industri 

7 1,4 

Kondisi 

Lingkungan 

15

% 

 Berseberang
an dengan 
Gedung 
Wanita. 

9 1,35  Berseberanga
n dengan SMA 
N 1 Jepara. 

8 1,2 

Luas Lahan 10

% 

 2.3 Ha 8 0,8  1Ha 6 0,6 

Jumlah Nilai 

Pembobotan 

   8,2   7,2 Bobot (B) 
Nilai (N) 

Angka Predikat 

1 1-2 Buruk 

2 3-4 Kurang 

3 5-6 Cukup 

4 7-8 Baik 

5 9-10 Istimewa 
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a. Dari hasil scoring site diatas maka dapat diketahui hasil dari 

pemilihan alternatif site. Berdasarkan jumlah total scoring maka 

site yang terpilih adalah alternatif site 1. 

Dengan kriteria site terpilih sebagai berikut : 

1) Aksesibilitas. 

Dilihat dari segi aksesibilitas site ini memiliki banyak 

kemudahan pencapaian karena terletak di pusat kota. Selain 

itu akses dari pelabuhan pun juga mudah. Berada di Jl. Hos 

Cokroaminoto yang merupakan salah satu Jalan Raya di 

Kabupaten Jepara. 

2) Lingkungan. 

Alternatif site 1 ini berada di lingkungan perkantoran dan juga 

pemukiman. Berseberangan dengan lokasi site merupakan 

Gedung Wanita Kabupaten Jepara dan disamping barat 

merupakan hotel. 

3) Daya tarik lokasi dan view. 

Lokasi site memiliki 3 akses view kedalam dan keluar site 

karena diapit oleh 2 jalan sehingga terlihat jelas dari luar site. 

4) Topografi. 

Luas site pada alternatif site 1 ini adalah 2.3 Ha dengan 

kondisi site datar. 

5) Infrastruktur. 

Tersedia sarana dan prasarana yang berupa jaringan listrik, 

jaringan air bersih maupun kotor. 

6) Orientasi. 

Orientasi utama pada site ini menghadap ke arah selatan 

dengan pertimbangan memiliki akses jalan yang paling besar. 

Dengan batasan site sebagai berikut : 

 Utara : Bengkel Motor Yamaha dan Hotel 

 Barat : Hotel 

 Selatan : Gedung Wanita Kabupaten Jepara 

 Timur : Bank BPR Jepara 
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Gambar 3.19: Site terpilih 

Sumber : Google Earth 

b. Dokumentasi site 

1) Foto dari titik  A 

  

 Gambar 3.20: Titik A ke dalam site Gambar 3.21: Titik A ke luar site 

 Sumber : Dokumentasi pribadi  Sumber : Dokumentasi pribadi 

2) Foto titik B 

 

Gambar 3.22 : Titik B 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

3) Foto titik C 
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Gambar 3.23 : Titik C ke dalam site 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

Gambar 3.24 : Titik C ke luar site 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

4) Foto titik D 

 

Gambar 3.25 : Titik D ke dalam site 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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BAB IV 

PENDEKATAN KONSEP PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN 

 

4.1 Pendekatan Perencanaan dan Perancangan 

Dasar pendekatan perencanaan dan perancangan ini digunakan 

sebagai acuan dalam landasan program perencanaan dan perancangan 

sebuah Pusat Pameran dan Pengembangan Ukir Jepara yang sesuai 

dengan fungsi, peraturan dan kebutuhannya. Dengan adanya pendekatan 

ini diharapkan dalam proses perancangan sebuah Pusat Pameran dan 

Pengembangan Ukir Jepara dapat mendekati kelayakan terkait persyaratan 

pembangunan di Kota Jepara. 

a. Pendekatan Aspek Fungsional yang meliputi : 

Pusat Pameran dan Pengembangan Ukir Jepara yang berfungsi 

sebagai pameran ukir yang lebih modern dan pendidikan kesenian ukir 

bagi starup bidang kesenian ukir yang ingin belajar tentang semua proses 

ukiran, baik dari pelatihan design sampai pemasaran produk. Dasar 

pendekatan fungsional bertitik tolak pada pelaku, aktifitas, kebutuhan 

ruang, besaran ruang, program ruang, persyaratan ruang, sirkulasi ruang, 

dan organisasi ruang. 

b. Pendekatan Peruangan 

Pendekatan aspek keruangan berisi pada pendekatan pola  

sirkulasi ruang, pendekatan sistem pencahaan, dan pendekatan 

penghawaan. 

c. Pendekatan Arsitektural 

Aspek arsitektural bangunan yang akan ditampilkan pada Pusat 

Pameran dan Pengembangan Ukir ini adalah menggunakan penekanan 

desain arsitektur neo-vernakular dengan memperhatikan citra bangunan 

yang iconic, kenyamanan bangunan, dan ramah lingkungan. 

 

d. Pendekatan Aspek Struktur dan Konstruksi  
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Pendekatan aspek struktur dan konstruksi berisi  jenis-jenis struktur 

dan kontruksi  yang mungkin  dapat  di  gunakan  pada  perencanaan Pusat 

Pameran dan Pengembangan Ukir Jepara dan sesuai dengan jenis tanah 

yang ada pada site terpilih. 

e. Pendekatan Aspek Utilitas  

Pendekatan  aspek  keruangan  berisi  pada  pendekatan  sistem 

komunikasi,  pendekatan  sistem  transportasi,  pendekatan  sistem 

elektrikal,  pendekatan  sistem  plumbing,  pendekatan  sistem  penangkal 

petir, pendekatan sistem pemadam kebakaran. 

 

4.2 Pendekatan Aspek Fungsional 

Dalam proses perecanaan Pusat Pameran dan Pengembangan Ukir 

Jepara terdapat beberapa kegiatan yang saling berkaitan antara lain yaitu 

kegiatan utama dan kegiatan penunjang yang selalu berkaitan secara 

langsung maupun secara tidak langsung. 

 

4.2.1 Pendekatan Aktivitas Pelaku Kegiatan 

Pengguna bangunan Pusat Pameran dan Pengembangan 

Ukir adalah mereka yang melakukan kegiatan di dalam bangunan 

tersebut secara langsung. Pelaku aktivitas di dalam Pusat Pameran 

dan Pengembangan Ukir Jepara dapat dikelompokan menjadi : 

a. Pengunjung 

Pengunjung Pusat Pameran dan Pengembangan Ukir 

Jepara adalah masyarakat semua golongan, baik pelajar, umum 

maupun mereka yang mempunyai ketertarikan lebih terhadap 

kesenian ukir Jepara 

 

1) Pengunjung Umum 

Merupakan pengunjung yang memiliki tujuan kunjungan 

untuk melihat karya-karya ukiran Jepara seperti halnya 

pameran ukir maupun pameran yang dikhususkan untuk 

kegiatan pameran temporer terkait ukiran dan furniture. Selain 
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itu pengunjung umum juga dapat melihat proses-proses 

pembuatan (production tour) 

 

Tabel 4.1 Pelaku dan Aktivitas Pengunjung Umum 

NO Pelaku Kegiatan Ruang 

1 
Pengunjung 

Umum 

 Parkir 

 Membeli tiket 

 Melihat pameran 
dan production tour 

 Buang air 

 Beribadah 

 Istirahat 

 Membeli souvenir 
maupun karya 
dalam pameran 

 Tempat Parkir 

 Loket 

 Show room 

 Ruang Produksi 

 Ruang 
Konferensi 

 Toilet 

 Mushola 

 Cafe/restauran 

Sumber : Analisa Penulis, 2016 

 

2) Pengunjung Khusus 

Merupakan pengunjung yang memiliki latar belakang art 

yaitu para pengrajin, pengusaha, startup maupun seseorang 

di bidang lain yang tertarik dengan kesenian ukir yang 

bertujuan untuk mengikuti program inkubasi di Pusat 

Pameran dan Pengembangan Ukir Jepara 

 

Tabel 4.2 Pelaku dan Aktivitas Pengunjung Khusus 

NO Pelaku Kegiatan Ruang 

1 Pengunjung 

Khusus 

 Parkir 

 Registrasi 

 Mengikuti program 
selama beberapa 
bulan 

 Membaca dan 
berdiskusi 

 Mengikuti pelatihan 

 Buang air 

 Beribadah 

 Istirahat 

 Tempat Parkir 

 Loket 

 Tempat 
menginap 

 Ruang pelatihan 

 Perpustakaan 

 Ruang Produksi 
digital 

 Lab pemasaran  

 Toilet 

 Mushola 

 Cafe/restauran 

Sumber : Analisa Penulis, 2016 
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b. Pengelola 

Pengelola Pusat Pameran dan Pengembangan Ukir Jepara 

adalah meraka yang diberi wewenang untuk mengelola bangunan 

ini dan memenuhi kebutuhan pengunjung terhadap fasilitas yang 

diperlukan. Pengelola Pusat Pameran dan Pengembangan Ukir ini 

meliputi staff kantor untuk area Pengembangan atau Inkubasi, staff 

bidang pameran  dan staff service and maintenance. 

 

Tabel 4.3 Pelaku dan Aktivitas Pengelola 

NO Pelaku Kegiatan Ruang 

1 Pengelola 

Inkubasi 

 Parkir 

 Melatih program 
inkubasi 

 Berdiskusi dengan 
peserta 

 Buang air 

 Beribadah 

 Istirahat 

 Tempat Parkir 

 Ruang pelatihan 
dan design 

 Perpustakaan 

 Ruang produksi 
digital 

 Lab pemasaran  

 Ruang Rapat 

 Toilet 

 Mushola 

 Cafe/restauran 

2 Pengelola 

Pameran 

 Parkir 

 Mengakomodasi 
pengunjung umum 

 Melakukan 
penjualan barang 
pameran 

 Buang air 

 Beribadah 

 Istirahat 

 Tempat parkir 

 Ruang 
Konferensi 

 Showroom 

 Kantor penjualan 

 Toilet 

 Mushola 

 Café/Restoran 

3 Staff Service 

and 

Maintenance 

 Parkir 

 Mengelola proses 
produksi 

 Mengecek peralatan 

 Buang air 

 Beribadah 

 Istirahat 

 Tempat parkir 

 Ruang produksi 
digital 

 Gudang 
peralatan 

 Toilet 

 Mushola 

 Café/Restoran 

Sumber : Analisa Penulis, 2016 

 

4.2.2 Pendekatan Aktifitas Kegiatan 

a. Pengunjung 
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1) Pengunjung Umum 

 

Gambar 4.1 : Bagan ruang pengunjung umum 

Sumber : Analisa Pribadi 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Pengunjung Khusus 

Parkir  

Pulang 

Pengunjung 
Umum 

Perpustakaan 

Showroom 

Exhibition Area 

Kantor Buyer 

R. Konvensi  

Lavatory  

Café, restoran 

Souvenir shop 

Parkir 

Lobby  

R.tunggu 
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Gambar 4.2 : Bagan ruang pengunjung khusus 

Sumber : Analisa Pribadi 2016 

b. Pengelola 

 

Gambar 4.3 : Bagan ruang pengelola 

Sumber : Analisa Pribadi 2016 

 

 

 

c. Servis 

Pulang  

R. Penyimpanan alat 

R. Perpustakaan 

R. IT 

R. Pelatiahan 

R. Design 

R. Produksi  

Lab. Pemasaran 

R. Konvensi  

Souvenir shop 

Lavatory, Café, Restoran 

Datang 

Lobby 

Penginapan  
Pengelola  

Parkir 

Pulang 

R. Divisi Inkubasi 

R. Arsip Data 

R. Rapat 

Lavatory  

Café, Restoran 

Mushola  

R. Divisi Pameran 

Datang 

Parkir Kantor 
Pengelola  
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Gambar 4.4 : Bagan ruang service and maintenance 

Sumber : Analisa Pribadi 2016 

 

4.2.3 Pendekatan Kapasitas Pelaku Kegiatan 

Pendekatan yang digunakan untuk menentukan kapasitas 

Pusat Pameran dan Pengembangan Ukir ini meliputi kapasitas 

pengunjung, kapasitas pengelola dan kapasitas peserta Inkubasi 

a. Kapasitas Pengunjung 

Tabel 4.4 Kapasitas Pengunjung 

Fasilitas Kapasitas 

(orang) 

Show room 200 

Ruang Konferensi 100 

Ruang Penjualan 20 

Perpustakaan 30 

Ruang Produksi 50 

Café 50 

Inkubasi Ukir 50 

Sumber : Analisa Penulis, 2016 

 

R. Genset 

R. Operator 

R. Security 

Lavatory  

R. produksi  

R. Kebersihan 

Mekanikal 
Elektrikal  

R. Panel  

R. Perawatan Alat 

Datang 

Parkir 
Café, Restoran 

Mushola  

Parki

Pulang 
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Berdasarkan Festival Ukir yang diadakan Pemerintah 

Jepara pada tahun 2010,peserta kegiatan tersebut 502 orang. Dari 

kegiatan tersebut maka asumsi jumlah pengunjung sebesar 500 

orang pengunjung, dengan asumsi kendaraan : 

20% menggunakan kendaraan umum 

Jadi prosentase pengguna kendaraan umum ± 100 orang 

20% menggunakan kendaraan roda 2 

Jadi prosentase pengguna kendaraan roda 2 ± 100 orang 

60% menggunakan kendaraan roda 4 

Jadi prosentase pengguna kendaraan roda 4 ± 300 orang 

b. Kapasitas Pengelola 

Kapasitas Pengelola berdasarkan pembagian zonasi yaitu 

pengelola kantor Inkubasi Ukir, pengelola kantor untuk ruang 

pameran  dan kegiatan penunjang, servis dan maintenance. 

1) Kapasitas Kantor Inkubasi Ukir 

Tabel 4.5 Kapasitas Pengelola Inkubasi 

Jabatan Jumlah 

Direktur 1 

Manager 1 

Kabag divisi Koordinator 

adm 

1 

Kabag IT & design 1 

Staff administrasi 2 

Staff design 2 

Staff IT 2 

Staff perpustakaan 2 

Staff pengoperasian 3 

Total 15 

Sumber : Analisa Penulis, 2016 

2) Kapasitas Kantor Pusat Pameran 

Tabel 4.6 Kapasitas Pengelola Pameran 

Jabatan jumla

h 

Kabag divisi Pameran 1 

Kabag divisi Penjualan 

dan Pemasaran 

1 

Staff pameran 3 
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Jabatan jumla

h 

Staff administrasi 2 

Staff penjualan dan 

pemasaran 

3 

Total 10 

Sumber : Analisa Penulis, 2016 

3) Service maintenance dan penunjang 

Tabel 4.7 Kapasitas Pengelola Maintenance 

Jabatan jumlah 

Keamanan  3 

Staff mekanik 2 

Staff kebersihan 2 

Staff Cafe 5 

Souvenir Shop 1 

Lounge 2 

Total 15 

Sumber : Analisa Penulis, 2016 

 

4.2.4 Pendekatan Besaran Ruang 

a. Perhitungan Besaran Ruang Inkubasi Ukir 

Tabel 4.8  Besaran Ruang Inkubasi Ukir 

No Jenis Ruang Standard Sumber 
∑ 

Unit 
Kapasitas Perhitungan 

Luas 
(M2) 

1 Direktur 20 m2/org NAD 1 1 1 x 20 m2 20,00 

2 Manager 9,3 m2/org SB 1 1 1 x 9,30 m2 9,30 

3 R. Staff kantor 3 m2/org SB 1 5 5 x3 m2/org 15,00 

4 
R. Kabag + Staff 
Administrasi 

3 m2/org SB 1 2 2 x 3 m2 6,00 

5 
R. Kabag + staff 
Relasi Publik 

3 m2/org SB 1 4 4 x3 m2  12,00 

6 
R. Kabag +Staff 
Design 

3 m2/org SB 1 3 3 x 3 m2 9,00 

7 
R. Kabag + staff 
IT 

3 m2/org SB 1 3 3 x 3 m2 9,00 

8 
R. Kabag + staff 
Perpus 

3 m2/org SB 1 3 3 x 3 m2 9,00 

9 
R. keamanan + 
staff 

2 m2/org SB 1 4 4 x 2 m2 8,00 

10 
R. Kabag 
Pengoperasian 
+ Staff 

2 m2/org SB 1 6 6 x 2 m2 12,00 
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No Jenis Ruang Standard Sumber 
∑ 

Unit 
Kapasitas Perhitungan 

Luas 
(M2) 

11 R. Rapat 2,5 m2/org NAD 2 15 org 15 x 2,5 m2 75,00 

12 R. Konvensi 2 m2/org SB 2 100 100 x 2 m2/org 400,00 

13 R. Pelatihan 3 m2/org SB 2 50 50 x 3 m2/org 300,00 

14 R. Produksi 70 m2/org NAD 2 2 set 2 x 70 m2/org  280,00 

15 Lab.Pemasaran 3 m2/org SB 1 10 org 10 x 3 m2/org 30,00 

16 R. arsip 2,5 m2/org SB 1 2 2 x 2,5 m2 5,00 

17 Lavatory Pria 

0,89 m2/ur TSS 1 2 set 2 x 0,89 m2 1,78 

1,53 m2/wc TSS 1 2 set 2 x 1,53 m2 3,06 

0,92 m2/ws TSS 1 2 set 2 x 0,92 m2 1,84 

18 Lavatory wanita 
1,53 m2/wc TSS 1 2 set 2 x 1,53 m2 3,06 

0,92 m2/ws TSS 1 1 set 2 x 0,92 m2 1,84 

Sumber : Analisa, 2016 Jumlah  1210,88 

 Sirkulasi 30% 

 TOTAL 1574,144 

 

 

b. Perhitungan Besaran Ruang Pameran 

Tabel 4.9  Besaran Ruang Pameran 
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c. Perhitungan Besaran Ruang Penunjang 

Tabel 4.10  Besaran Ruang Penunjang 

No Jenis 

Ruang 

Standard Sumber ∑ 

Unit 

Kapasitas Perhitungan Luas 

(M2) 

1 Showroom 5 m2/org SB 3 200org/ruang 5m2 x 200 3000,00 

2 R.Konferensi 2 m2/org SB 1 100 2 m2 x 100 600,00 

3 Temporer      

Exhibition 

5m2 AS 3 50org/ruang 5m2 x 50 750,00 

4 Loket 

Pameran 

3 m2/org SB 2 5org/loket 5 x 3 m2 30,00 

5 R. tunggu 2 m2/org SB 1 10 10 x 2 m2  20,00 

6   R. Penjualan 10 m2/org SB 1 2 2 x 10 m2 20,00 

7 R. operator 3 m2/orang SB 1 2 2 x 3 m2 6,00 

8 R. Kontrak 5 m2/org AS 2 5org 5 x 5 m2 50,00 

9 Gudang Alat 10m2/orang SB 2 1 set 10 x 2m2 40,00 

10 Lavatory Pria 0,89 m2/ur TSS 1 2 set 2 x 0,89 m2 1,78 

1,53 m2/wc TSS 1 2 set 2 x 1,53 m2 3,06 

0,92 m2/ws TSS 1 2 set 2 x 0,92 m2 1,84 

11 Lavatory 

wanita 

1,53 m2/wc TSS 1 2 set 2 x 1,53 m2 3,06 

0,92 m2/ws TSS 1 1 set 2 x 0,92 m2 1,84 

Sumber : Analisa, 2016 Jumlah 4257,58 

 Sirkulasi 200% 

 TOTAL 13312,74 

No Jenis Ruang Standard Sumber ∑ 

Unit 

Kapasitas Perhitungan Luas 

(M2) 

1 Souvenir 

Shop 

1,6 m2/org AS 1 50 50 x 1,6 m2 80,00 

2 Lounge 2 m2/org SB 1 30 30 x 2 m2 60,00 

3 Café 1,6 m2/org AS 1 70 70 x 1,6 m2 112,00 

 Kantin 1,6 m2/org AS 2 50 50 x 1,6 

m2/org 

160,00 

4 Wisma 

Inkubasi 

20 m2/org AS 1 50 50 x 20 

m2/org 

1000,00 

5 Mushola 0,5 m2/org AS 1 20 20 x 0,5 

m2/org 

10,00 

R. Wudhu 0,6 m²/org AS 2 5org/ruang 5 x 0,6 m² 6,00 

R. Sholat 0,72 m²/ 
org 

AS 1 30 

30 x0,72 m²  21,60 
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d. Perhitungan Besaran Ruang Service and Maintenance 

Tabel 4.11  Besaran Ruang Maintenance 

 

e. Perhitungan Besaran Ruang Parkir 

6 Lavatory Pria 0,89 m2/ur TSS 1 2 set 2 x 0,89 m2 1,78 

1,53 m2/wc TSS 1 2 set 2 x 1,53 m2 3,06 

0,92 m2/ws TSS 1 2 set 2 x 0,92 m2 1,84 

7 Lavatory 

wanita 

1,53 m2/wc TSS 1 2 set 2 x 1,53 m2 3,06 

0,92 m2/ws TSS 1 1 set 2 x 0,92 m2 1,84 

Sumber : Analisa Pribadi, 2016 Jumlah  1461,18 

 Sirkulasi  30% 

 TOTAL 1899,48 

No Jenis 

Ruang 

Standard Sumber ∑ 

Unit 

Kapasitas Perhitungan Luas 

(M2) 

1 R. 

Kebersihan 

0,8 m2/org AS 1 10 10 x 0,8 m2 8,00 

2 Pantry 1 m2/org NAD 1 unit 5 1 x 5 m2 5,00 

3 R. Genset - MEE 1 unit  1 x 6 m2 6,00 

4 R. Trafo  NAD 1 unit  1 x 9 m2 9,00 

5 R. Panel  MEE 1 unit  1 x 9 m2 9,00 

6 R. AHU 0,6  m2 AS 1 unit 20 20 x0,6 m2  12,00 

7 Gudang 10 m2/org AS 1 unit  1 x 10 m2 10,00 

8 R. Pompa - NAD 1 unit  1 x 25 m2 25,00 

9 Loading 
Dock  

2,4 m2/org AS 2 unit  2,4 x 8,6 m2 41,28 

10 Tempat 

Sampah 

1 m2/bak AS 3 unit  3 x 1 m2 3,00 

11 Tandon Air - NAD 1 unit  1 x 5 m2 5,00 

12 R. Staff ME 1 m2/org AS 1 unit 20 1 x 20 m2 20,00 

13 R. STP - NAD 1 unit  1 x 10 m2 10,00 

11 Lavatory 

Pria 

0,89 m2/ur TSS 1 2 set 2 x 0,89 m2 1,78 

1,53 m2/wc TSS 1 2 set 2 x 1,53 m2 3,06 

0,92 m2/ws TSS 1 2 set 2 x 0,92 m2 1,84 

12 Lavatory 

wanita 

1,53 m2/wc TSS 1 2 set 2 x 1,53 m2 3,06 

0,92 m2/ws TSS 1 1 set 2 x 0,92 m2 1,84 

Sumber : Analisa Pribadi, 2016 Jumlah  174,86 

 Sirkulasi 30% 

 TOTAL 209,83 
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Tabel 4.12  Besaran Ruang Parkir 

 

 

Keterangan : 

AS : Asumsi Sendiri (studi ruang) 

HED : Handbook of Enviromental Design 

SB : Studi Banding (survei) 

NAD : Neufert Architect Data 

TSS : Times Saver Standart 

PPMU : Pedoman Pembakuan Museum Umum (berdasarkan  

  buku Pedoman Penyelengaraan dan Pengelolaan 

  Museum dan Pedoman Penyelengaraan 

  Permuseuman Jakarta) 

MEE : Mechanical Electrical Equipment 

 

f. Rekapitulasi total luas bangunan 

Tabel 4.13  Total Besaran Ruang 

Perhitungan Ruang Luas (m2) 

Perhitungan Luas Kelompok Inkubasi area 1574,144 

No Jenis 

Ruang 

Standard Sumber ∑ Unit Kapasitas Perhitungan Luas (M2) 

1 Parkir Motor 

pengunjung 

2,1 m2/motor NAD 1 100 100 x 2,1 m2 210,00 

2 Parkir Mobil 

Pengunjung 

15 m2/mobil NAD 1 100 100 x 15 m2 1500,00 

3 Parkir Bus 

Pengunjung 

48 m2/bus AS 1 3 3 x 48 m2 144,00 

4 Parkir motor 

pengelola 

2,1 m2/motor NAD 1 40 40 x 2,1 m2 84,00 

5 Parkir mobil 

pengelola 

15 m2/mobil NAD 1 10 10 x 15 m2 150,00 

6 Parkir mobil 

inventaris 

kantor 

15 m2/mobil NAD 1 2 2 x 15 m2 30,00 

Sumber : Analisis Pribadi, 2016 Jumlah 2118,00 

 Sirkulasi 100% 

 TOTAL 4236,00 
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Perhitungan Ruang Luas (m2) 

Perhitungan Luas Kelompok Pameran 13312,74 

Perhitungan Luas R. Servis dan Maintenance 209,83 

Perhitungan Luas Fasilitas Penunjang 1899,48 

Perhitungan Luas Area Parkir 4236,00 

Total Luas Bangunan 21.232,194 

Sumber : Analisa Pribadi,2016 

Kebutuhan ruang dan peraturan setempat : 

1) Luas lahan : 2.3 Ha 

2) KDB : 60% 

3) Total Kebutuhan Ruang : 21.232 m2 

4) Luas KDB : 13.800 m2 

5) Ketinggian bangunan setempat : 1-3 lantai 

 

4.3 Pendekatan Peruangan 

4.3.1 Sirkulasi Ruang 

Sirkulasi adalah hubungan antara satu ruang dengan ruang 

lain baik secara vertikal maupun horizontal. Konfigurasi jalan 

secara umum dapat dikelompokkan menjadi beberapa pola 

sirkulasi sebagai berikut : 

a. Linier 

Pola linier adalah pola dengan jalan lurus yang dapat 

menjadi unsur pembentuk utama deretan ruang. Jalan dapat 

berbentuk lengkung atau berbelok arah, memotong jalan lain, 

bercabang-cabang atau membentuk putaran (loop). Ciri-ciri 

pola sirkulasi linier, antara lain : 

a) Sirkulasi pergerakan padat bila panjang jalan tidak terbatas 

dan hubungan aktifitas kurang efisien, 

b) Gerakan hanya dua arah dan memiliki arah yang jelas 

c) Cocok untuk sirkulasi terbatas 

d) Perkembangan pembangunan sepanjang jalan 

e) Mengarahkan sirkulasi pada titik pusat 

 

Gambar 4.5 Sirkulasi Linier 
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Sumber : Arsitektur Bentuk Ruang dan Tatanan 

 

b. Radial 

Pola sirkulasi radial memiliki jalur-jalur linier yang 

memanjang dari atau berakhir di sebuah titik pusat bersama, 

seperti menyebar dari satu titik atau memusat ke satu titik. 

Pola ini memilii ciri—ciri sebagai berikut : 

a) Memiliki pusat ruang 

b) Berkembang ke seluruh arah 

c) Sirkulasi tidak terlalu panjang 

d) Membutuhkan luasan tapak yang besar 

e) Hubungan antar ruang begitu erat 

 

Gambar 4.6 Sirkulasi Radial 

Sumber : Arsitektur Bentuk Ruang dan Tatanan 

c. Spiral 

Pola sirkulasi spiral dapat dilihat dengan ciri-ciri dari pola 

sirkulasi spiral adalah sebagai berikut : 

a) Suatu jalan tunggal menerus yang berasal dari titik pusat 

b) Mengelilingi pusatnya dengan jarak yang berubah, 

semakin lama semakin jauh dari titk pusat 

c) Bergerak melingkar atau berputas mengelilingi pusat 

tersebut 

 

Gambar 4.7 Sirkulasi Spiral 

Sumber : Arsitektur Bentuk Ruang dan Tatanan 

d. Network 
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Pola sirkulasi network atau grid dapat dilihat dari ciri-ciri 

pola sirkulasi network sebagai berikut : 

a) Berkembang ke segala arah 

b) Tidak memiliki pusat ruang 

c) Tidak dapat dibentuk suatu pengakhiran 

d) Pola grid terdiri atas dua jalur sejajar yang berpotongan 

pada interval-interval reguler dan menciptakan area ruang 

berbentuk bujur sangkar atau persegi panjang 

 

Gambar 4.8 Sirkulasi Grid 

Sumber : Arsitektur Bentuk Ruang dan Tatanan 

e. Campuran 

Pola sirkulasi campuran dapat dilihat dari ciri-ciri pola 

sebagai berikut : 

a) Berkembang ke segala arah 

b) Dapat menyesuaikan dengan kondisi tapak 

c) Ditandai dengan garis-garis lengkung berliku-liku 

d) Tidak memiliki titik pusat ruang 

 

Gambar 4.9 Sirkulasi Campuran 

Sumber : Arsitektur Bentuk Ruang dan Tatanan 
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Dari uraian di atas, sirkulasi dalam ruang yang cocok 

diterapkan pada bangunan Pusat Pameran dan Pengembangan 

Ukir Jepara adalah jenis sirkulasi linear, spiral dan campuran. 

Sedangkan sirkulasi luar bangunan menggunakan jenis sirkulasi 

campuran. 

 

4.3.2 Analisa Penataan Layout 

a. Pertimbangan layout workshop 

1) Menempatkan area workshop untuk Inkubasi yang dapat 

dikunjungi pengunjung pameran. 

2) Keamanan benda yang diproduksi dalam workshop. 

 

Gambar 4.10 Standart workshop kayu 

Sumber : Times Saver Standart 
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Gambar 4.11 : Standart Ruang Produksi 

Sumber : Times Saver Standart 

 

Gambar 4.12 : Standart showroom dan ruang produksi 

Sumber : Times Saver Standart 

 

b. Pertimbangan Layout Pameran 

1) Mengundang ketertarikan kepada pengunjung 

2) Kenyamanan pengunjung menikmati pameran 
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3) Keamanan benda yang dipamerkan 

 

Gambar 4.13 : Sudut pandangan nyaman manusia terhadap objek didepannya. 

Sumber : Data Arsitek 

 

Gambar 4.14 Perletakan Pajangan yang sesuai 

Sumber : Data Arsitek 

c. Analisa 
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Terdapat beberapa macam bentuk penampilan objek pameran, 

yaitu : 

1) Unsecured object, cara ini diterapkan untuk benda-benda 

yang tidak butuh peragaan dan pengamanan khusus. 

 

Gambar 4.15 : Gambar unsecured object 

Sumber : https://media.licdn.com/ 

 

2) Fastened object, dengan cara mengikat benda-benda koleksi 

agar tidak berpindah tempat. 

  

Gambar 4.16 : Fastened object 

Sumber : http://images.harianjogja.com/ 

 

3) Enclose object, benda-benda yang di pamerkankan 

dilindungi dengan pagar kaca. 
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Gambar 4.17 : Enclose object 

Sumber : https://media.licdn.com/ 

 

4) Hanging object, benda-benda yang dipamerkan dengan cara 

di gantung. 

  

Gambar 4.18 : Hanging object 

Sumber : https://media.licdn.com/ 

 

5) Animed object, benda koleksi dipamerkan sehingga muncul 

atraksi yang akan menarik pengunjung 

6) Diorama, benda-benda koleksi di pamerkan melalui tiruan 

miniature atau seukuran benda aslinya. 

https://media.licdn.com/
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Gambar 4.19 : Diorama 

Sumber : http://images.solopos.com/ 

 

7) Recreated strees and villages, penyajian dengan 

menggunakan artefak-artefak seperti aslinya untuk 

menggambarkan sejarah aslinya. 

Dari berbagai jenis penataan layout obyek pameran tersebut 

semua jenis dapat diterapkan pada Pusat Pameran dan 

Pengembangan Ukir, tetapi karena yang diperlukan yaitu sebuah 

konsep layout yang dapat menampilkan keunikan ukiran maka 

terpakai antara lain : unsecured object, fastened object, enclosed 

object, hanging object 

 

4.3.3 Analisa Pencahayaan Pameran dan Inkubasi area 

a. Pencahayaan alami 

Pencahayaan alami merupakan bentuk pencahayaan 

pada suatu bangunan yang diperoleh langsung dari sinar 

matahari. Cahaya alami dibagi menjadi 2, yaitu : 

 Cahaya langsung  

Memasukkan sumber cahaya alami secara langsung, 

dengan pengaturan elemen arsitektur agar cahaya masuk 

maksimal tetapi meminimalkan efek lain. 

 Cahaya yang dipantulkan 

Mengoptimalkan pantulan cahaya untuk mengurangi 

radiasi sinar matahari secara langsung yang akan 

memberikan efek silau. 
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Gambar 4.20 : Macam Pencahayaan Alami 

Sumber : Data Arsitek 

 

1) Tujuan pencahayaan alami : 

a) Menghemat penggunaan energi. 

b) Pembayangan cahaya alami pada sebuah ruangan dapat 

menambah kesan alamiah 

c) Kualitas ruang dan view yang lebih baik karena adanya 

bukaan atau jendela, dan konteks lingkungan yang baik. 

Beberapa strategi untuk mendapatkan cahaya matahari 

yang sesuai adalah sebagai berikut : 

(1) Menggunakan filter perantara terhadap masuknya 

cahaya matahari. 

(2) Menghindari cahaya matahari langsung di siang dan 

sore hari (salah satunya dengan penggunaan kaca 

sebagai pelindung paparan sinar matahari 

langsung). 

(3) Pemberian bukaan-bukaan agar cahaya matahari 

dapat masuk secara langsung ke dalam bangunan. 
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Gambar 4.21 : Pencahayaan Alami pada ruang pameran 

Sumber : Data Arsitek 

 

b. Pencahayaan buatan 

1) Tujuan pencahayaan buatan : 

a) Penerangan utama pada Showroom (decorative lighting) 

yang lebih  berfungsi sebagai estetika. 

b) Sebagai penerangan ruang yang gelap 

c) Mendukung kegiatan tertentu yang butuh cahaya lebih 

terang seperti membaca, menulis, dll. 

d) Pembentukan suasana baik di dalam maupun di luar 

ruangan. 

e) Membantu penerangan bangunan ketika cuaca buruk. 
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Keterangan Gambar : 
1. Pencahayaan langsung mengenai objek. 
2. Cahaya dipantulkan ke lantai terlebih dahulu. 
3. Cahaya dipantulkan ke plafond terlebih dahulu 
4. Cahaya disebarkan ke semua bidang dalam ruangan 
5. Pencahayaan langsung mengenai objek 3 dimensi. 
6. Cahaya terletak tepat diatas objek 2 dimensi. 
7. Cahaya dimaksimalkan agar mengurangi area gelap pada objek. 

Gambar 4.22 : Pencahayaan Tidak Langsung 

Sumber : Architects Hanbook 

2) Hasil analisa 

Jenis lampu yang digunakan : 

a) Flouresence, digunakan pada ruang-ruang yang menuntut 

kuat penerangan tinggi. 

b) Lampu pijar, digunakan pada ruang-ruang yang menuntut 

penerangan sedang. 

c) Special lighting (Spotlight, Armatur, Arcilite), digunakan 

unuk memberi penerangan khusus pada objek-objek 

pameran baik indoor maupun outdoor. 
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Gambar 4.23 : Pencahayaan Tidak Langsung 

Sumber : Data Arsitek 

 

4.3.4 Analisa Penghawaan Dalam Bangunan 

a. Dasar pertimbangan 

1) Standar kriteria suhu dalam ruang pameran adalah 20oC – 

24oC. 

2) Keawetan benda koleksi sebagai pertimbangan utama. 

3) Penghawaan ruang-ruang pada Inkubasi area sesuai 

dengan kebutuhan. 

b. Analisa 

Tujuan penghawaan adalah sebagai pembentuk kenyamanan 

bagi para pengunjung dan pengelola juga sebagai penjaga 

kestabilan suhu untuk benda koleksi pameran. 

1) Penghawaan alami 
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  Penghawaan alami diperoleh dari aliran udara. 

Faktor yang mempengaruhi penghawaan alami adalah 

kecepatan angin dan orientasi bangunan. Untuk 

mendapatkan penghawaan alami adalah dengan 

memberikan perlubangan pada dinding dan atap. 

 

Gambar 4.24 : Cross ventilation 

Sumber : http://arsitekturdanlingkungan.wg.ugm.ac.id/ 

2) Penghawaan buatan 

  Sistem penghawaan buatan dapat berupa air 

conditioning (AC), kipas angin, exhaust fan. 

 

Gambar 4.25 : AC 

Sumber : http://1.bp.blogspot.com/ 

 

4.4 Pendekatan Arsitektural 

4.4.1 Pendekatan Prinsip Neo Vernakular 

a. Bentuk dan Fasad 
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1. Fasade terdapat banyak bukaan dari kaca maupun bukaan 

secara langsung untuk menangkap cahaya matahari sebagai 

penerangan alami maupun untuk meperlihatkan benda 

pameran. 

2. Bentuk dan fasade disesuaikan dengan kondisi tapak. Tidak 

terjadi cross sirculation pada area sirkulasi manusia dan 

kendaraan. Wujud sirkulasi berupa sirkulasi langsung, tersamar 

dan berputar. 

3. Bentuk dan fasade didesign dengan mengambil kaidah-kaidah 

vernakular   lingkungan setempat. 

 
Gambar 4.26 : Joglo 

Sumber : http://www.radjapendapa.com/wp-content/uploads/photo-

gallery/sketsa/sket-5.jpg 

 
Gambar 4.27 : Wuwungan 

Sumber : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/id/thumb/3/30/ 

 

b. Massa Bangunan 

1. Bentuk massa bangunan didesign agar dapat memaksimalkan 

pencahayaan alami pada site tersebut 

2. Massa pada sirkulasi berupa bentuk ruang yang saling 

diorganisasi dengan mengambil kaidah arsitektur setempat 

sehingga dapat membentuk suatu massa yang berkarakter. 

http://www.radjapendapa.com/wp-content/uploads/photo-gallery/sketsa/sket-5.jpg
http://www.radjapendapa.com/wp-content/uploads/photo-gallery/sketsa/sket-5.jpg
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3. Massa bangunan direncanakan sedemikinan rupa sehingga 

terpisah antara area bising (misalnya area produksi) dan area 

tenang dalam site tersebut (misalnya area rapat dan area 

pameran). 

 

Gambar 4.28 : Massa Joglo Tradisional Jawa 

Sumber : http://2.bp.blogspot.com/ 

 
Gambar 4.29 : Penataan Kawasan Keraton 

Sumber : http://jawakuno.com/wp-content/uploads/2016/01/arsitektur-

keraton-majapahit-jawakuno.com-6.jpg?b4f945 

c. Orientasi 

1. Pengadaan barier alami berupa vegetasi dapat dijadikan 

penutup orientasi bagunan ke arah sumber cahaya sehingga 

cahaya tidak langsung terpapar ke dalam bangunan. 

http://jawakuno.com/wp-content/uploads/2016/01/arsitektur-keraton-majapahit-jawakuno.com-6.jpg?b4f945
http://jawakuno.com/wp-content/uploads/2016/01/arsitektur-keraton-majapahit-jawakuno.com-6.jpg?b4f945
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2. Tiap sirkulasi mendapat orientasi yang berbeda berupa orientasi 

terhadap area incubator, produksi maupun area pameran. 

 
Gambar 4.30 : Orientasi Bangunan 

Sumber : http://2.bp.blogspot.com/ 

d. Material 

1. Penggunaan material-material yang alami dan diutamakan 

berasal dari lingkungan sekitar seperti halnya batu bata sekitar 

dengan kualitas yang baik. 

2. Material yang digunakan menggunakan material alami dan 

bahan lain yang menarik, namun sesuai dengan tema 

vernakular. 

3. Kebutuhan material pada sirkulasi ruang dalam dibuat menarik 

dan nyaman bagi pengunjung seperti halnya interior yang 

menggunakan produk ukiran,furniture yang berasal dari 

lingkungan sekitar dan aksen-aksen lain yang mencirikan ukiran 

Jepara. 

4. Penggunaan material dari bahan alami yang mampu menyerap 

suara. Penggunaan vegetasi yang mampu menyerap suara 

seperti pohon yang rindang selain untuk mengatasi kebisingan 

juga dapat mengatasi polusi yang ada. 
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Gambar 4.31: Wuwungan 

Sumber : http://blog.umy.ac.id/ponco/files/2015/06/Order-Pak-

Atok.jpg 

 

Gambar 4.32 : Bata Ekspose 

Sumber : http://3.bp.blogspot.com/ 

 

Gambar 4.33 : Ukiran Jepara 

http://blog.umy.ac.id/ponco/files/2015/06/Order-Pak-Atok.jpg
http://blog.umy.ac.id/ponco/files/2015/06/Order-Pak-Atok.jpg
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Sumber : http://www.olx.com/wp-

content/uploads/2015/02/ukirjepara.jpg

 
Gambar 4.34 : Barier Tanaman 

Sumber : http://bibitbunga.com/wp-

content/uploads/2015/09/pohon-cedar-dapat-menutup-taman-

pengganti-pagar.jpg 

 

e. Kesimpulan 

1. Bentuk dan Fasade pada bangunan Pusat Pameran dan 

Pengembangan Ukir ini mengambil kaidah arsitektur vernacular 

setempat. 

2. Pengaturan massa bangunan memperhatikan kondisi site dan 

kebutuhan ruang yang ada pada bangunan ini. Massa bangunan 

tetap mengadopsi dari arsitektur local untuk perletakan dari 

massa tersebut. 

3. Orientasi bangunan menghadap pada jalan dengan 

memperhatikan konteks lingkungan sekitar sehingga skyline 

pada area tersebut tidak telalu timpang. 

4. Sesuai dengan konsep arsitektur yang dipakai yaitu neo 

vernacular maka material yang dipakai pun mengambil dari 

material local yang ada pada daerah tersebut sehingga tema 

vernakular tetap terasa walaupun dibangun dengan sesuatu 

yang baru. 

  

4.4.2 Analisa Site dan Zoning 

a. Analisa Klimatologi 

http://www.olx.com/wp-content/uploads/2015/02/ukirjepara.jpg
http://www.olx.com/wp-content/uploads/2015/02/ukirjepara.jpg
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Gambar 4.35 : Analisa Klimatologi 

Sumber : Analisa Pribadi, 2016 

 

Analisa penentuan klimatologis bertujuan untuk mengetahui 

daerah-daerah yang terkena sinar matahari pagi yang dapat 

digunakan pada ruang-ruang yang membutuhkan persyaratan 

matahari tersebut. Sedangkan arah angin juga berguna untuk 

mengetahui daerah-daerah yang mampu memberikan angin yang 

sejuk dan segar. 

 

Gambar 4.36. : Zoning Klimatologi 

Sumber : Analisa Pribadi, 2016 

b. Analisa Kebisingan 
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Gambar 4.37 : Analisa Kebisingan 

Sumber : Analisa Pribadi, 2016 

 

Analisa penentuan kebisingan bertujuan untuk mengetahui 

daerah mana saja yang memiliki tingkat kebisingan tinggi maupun 

tingkat kebisingan rendah sehingga penataan peruangan dapat 

disesuaikan dengan persyaratan ruang. Dasar pertimbangan 

analisa penentuan kebisingan adalah arah datang dan sumber 

bunyi. 

 

Gambar 4.38 : Zoning Kebisingan 

Sumber : Analisa Pribadi, 2016 

c. Analisa View 
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Gambar 4.39 : Analisa View 

Sumber : Analisa Pribadi, 2016 

 

Analisa penentuan view bangunan bertujuan untuk 

mendapat penataan bangunan dengan memanfaatkan view sekitar 

agar mendapatkan view yang indah. Dasar pertimbangan analisa 

massa bangunan adalah massa bangunan sekitar dan view sekitar 

tapak. 

 

Gambar 4.40 : Zoning View 

Sumber : Analisa Pribadi, 2016 
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d. Analisa Aksesibilitas 

 

Gambar 4.41 : Analisa Aksesibilitas 

Sumber : Analisa Pribadi, 2016 

 

Analisa dilakukan sesuai dengan keberadaan jalan sebagai 

akses penghubung yang bertujuan tujuan menempatkan ME (Main 

Entrance) dan SE (Side Entrance) serta perbaikan akses yang 

belum memenuhi standar. 

 

Gambar 4.42 : Zoning Aksesibilitas 

Sumber : Analisa Pribadi, 2016 

 

4.4.3 Penataan Landscape 
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Analisa penataan landscape bertujuan untuk mengetahui 

bentuk open space yang direncanakan pada site. 

a. Analisa 

Penataan landscape di Pusat Pameran dan Pengembangan Ukir 

Jepara bertujuan untuk : 

1) Mendukung tampilan bangunan 

2) Sebagai peneduh, penyejuk udara, pelindungan serta filter 

atau barrier polusi baik suara maupun udara 

3) Kontinuitas terhadap lingkungan sekitar 

4) Ruang interaksi social di luar bangunan 

5) Ruang pengikat kegiatan yang ada dalam site 

6) Kesatuan antar elemen landscape, baik elemen lunak berupa 

tanaman, tanah, air maupun elemen keras seperti sculpture 

dan jalur pedestrian 

7) Sebagai konsep zonifikasi, orientasi, pencapaian dan pola 

sirkulasi. 

 

Gambar 4.43 : Lanscape Vitra Design 

Sumber : http://arqa.broobe.netdna-cdn.com/ 
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4.5 Pendekatan Struktur dan Konstruksi 

Dalam sebuah perencanaan dan perancangan sebuah Pusat Pameran 

dan Innkubator Ukir, pendekatan aspek teknis berupa pendekatan sistem 

modul, sistem struktur dan bahan bangunan menjadi pertimbangan utama 

dalam desain. 

4.5.1 Sistem Modul 

Untuk menentukan ukuran lebar, tinggi dan jarak antar kolom 

suatu bangunan, sistem modul merupakan salah satu langkah untuk 

mempermudahnya. Sistem modul dibagi menjadi dua macam yaitu 

modul vertikal dan horizontal. 

a. Modul Vertikal 

Modul vertikal meliputi jarak antar dua elemen penyusun ruang 

yaitu antara lantai dengan lantai atau antara lantai dengan 

plafond. Sedangkan jarak antara plafond ke lantai di atasnya akan 

menyesuaikan dengan sistem utilitas yang digunakan. Faktor-

faktor yang mempengaruhi modul dasar vertikal adalah sebagai 

berikut : 

1) Pengunaan  bahan 

2) Tinggi dari lantai ke lantai 

3) Ekonomis 

Ukuran yang bisa dipakai untuk menentukan modul dasar 

vertikal misalnya tinggi meja maupun lemari, jarak antar lantai, 

dinding partisi dan anak tangga. 

b. Modul Horizontal 

modul horizontal adalah modul yang berhubungan dengan 

ukuran panjang dan lebar. Ukuran tersebut digunakan untuk 

menentukan luas ruangan berdasarkan kelipatan dari modul yang 

dipakai. Modul horizontal biasanya jga disebut dengan grid 

struktur. Faktor-faktor yang mempengaruhi modul dasar horizontal 

adalah sebagai berikut : 

1) Perabot 

2) Ruang gerak dan aktivitas 



 
 

132 
 

3) Bahan bangunan yang digunakan, misal plafond, dinding dan 

lantai 

 

Gambar 4.44 : Modul bangunan 

Sumber : http://ronny.blog.upi.edu/ 

 

4.5.2 Sistem Struktur 

Struktur dalam konteks hubungannya dengan bangunan 

adalah sebagai sarana untuk menyalurkan beban dan akibat 

penggunaannya dan atau kehadiran bangunan ke dalam tanah. 

Kekuatan sistem struktur bangunan sangatlah penting untuk 

menjadi pertimbangan dalam merencanakan sebuah bangunan. 

Daya dukung tanah dan kondisi hidrologis, konstruksi bangunan 

serta nilai estetika pada bangunan juga menjadi dasar pertimbangan 

dalam perencanaan dan perancangan sebuah bangunan. 

a. Sub Struktur 

Merupakan struktur bangunan bagian bawah atau pondasi, 

yang bertugas meneruskan beban-beban dari semua unsur 

bangunan yang dipikulnya pada tanah. Penentuan jenis pondasi 

didasari dengan pertimbangan daya dukung tanah pada tapak 

dan daya dukung beban pada bangunan. 

Alternatif dalam pemilihan sub struktur adalah sebagai berikut  

1) Foot Plat 

Pondasi foot plat merupakan pondasi yang biasa 

digunakan untuk bangunan bertingkat atau bangunan diatas 
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tanah lembek. Pondasi ini terbuat dari beton bertulang dan 

letaknya tepat di bawah kolom dan kedalamannya sampai 

pada tanah keras. 

a) Kelebihan : 

(1) Pondasi ini lebih murah bila dihitung dari sisi biaya 

(2) Galian tanah lebih sedikit, hanya pada kolom struktur 

saja 

(3) Untuk bangunan bertingkat penggunaan pondasi ini 

lebih handal daripada pondasi batu belah 

b) Kekurangan : 

(1) Harus dipersiapkan bekisting atau cetakan terlebih 

dahulu, otomatis persiapan lebih lama 

(2) Diperlukan waktu pengerjaan lebih lama, harus 

menunggu beton kering/sesuai umur beton 

(3) Tidak semua tukang bisa mengerjakannya 

(4) Diperlukan pemahaman terhadap ilmu struktur 

(5) Pekerjaan rangka besi dibuat dari awal dan harus 

selesai setelah dilakukan galian tanah 

 

Gambar 4.45 Pondasi Foot Plat 

Sumber : belajarsipil.blogspot.com, 2016 
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2) Pondasi Sumuran 

Pondasi sumuran adalah jenis pondasi dalam yang dicor 

di tempat dengan menggunakan komponen beton dan batu 

belah sebagai pengisinya. Disebut pondasi sumuran karena 

pondasi ini dimulai dengan menggali tanah berdiameter 60-80 

cm seperti menggali sumur. Kedalaman pondasi ini dapat 

mencapai 8 meter. 

a) Kelebihan 

(1) Alternatif penggunaan pondasi dalam, jika material 

batu banyak dan bila tidak dimungkinkan 

pengangkutan tiang pancang 

(2) Tidak diperlukan alat berat 

(3) Biayanya lebih murah untuk tempat tertentu 

b) Kekurangan 

(1) Bagian dalam dari hasil pasangan pondasi tidak dapat 

dikontrol, karene batu dan adukan dituang dari atas 

(2) Pemakaian bahan boros 

(3) Tidak tahan terhadap gaya horizontal, karena tidak 

ada tulangan 

(4) Untuk tanah lumpur, pondasi ini sangat sulit digunakan 

karena kesulitan dalam menggalinya 

 

Gambar 4.46 Pondasi Sumuran 

Sumber : belajarsipil.blogspot.com, 2016 
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3) Pondasi Strauss Pile  

Pondasi strauss pile termasuk kategori pondasi dangkal. 

Pondasi jenis ini biasanya digunakan pada bangunan yang 

bebannya tidak terlalu berat, misalnya rumah tinggal atau 

bangunan lain yang memiliki bentang antar kolom tidak 

panjang. Cara kerja pemasangan pondasi ini adalah dengan 

mengebor tanah berdiameter sesuai perhitungan struktur 

diameter pondasi. 

Kedalaman pondasi ini dapat mencapai 5 meter dengan 

menggunakan besi tulangan sepanjang dalamnya pondasi. 

Biasanya ukuran pondasi yang sering dipakai adalah 

diameter 20 cm, 30 cm dan 40cm, sesuai dengan tersedianya 

mata bor. 

 

Gambar 4.47 Pondasi Strauss Pile 

Sumber : belajarsipil.blogspot.com, 2016 

4) Pondasi Bore Pile 

Salah satu jenis dari berbagai macam bentuk jenis 

pondasi dalam, memiliki bentuk seperti tabung yang terdiri 

dari campuran beton bertulang dengan dimensi diameter 

tertentu yang dipasang didalam tanah dengan menggunakan 

metode pengeboran terkini sampai panjang kedalaman 
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dengan tingkat kekerasan daya dukung tanah yang 

diperlukan untuk suatu konstruksi bangunan. 

 

Gambar 4.48  Pondasi Bored Pile 

Sumber : belajarsipil.blogspot.com, 2016 

 

a) Kelebihan 

(1) Volume betonnya sedikit 

(2) Biaya relatif murah 

(3) Ujung pondasi bisa bertumpu pada tanah keras 

b) Kekurangan 

(1) Diperlukan peralatan bor 

(2) Pelaksanaan pemasangan relatif sulit 

(3) Pelaksanaan yang kurang bagus dapat menyebabkan 

pondasi keropos karena unsur semen larut oleh air  

5) Pondasi Tiang Pancang 

Pondasi tiang pancang adalah konstruksi pondasi yang 

mampu menahan gaya orthogonal ke sumbu tiang dengan 

jalan menyerap lenturan. Pelaksanaan pekerjaan 

pemancangan menggunakan diesel hammer yang memiliki 

sistem kerja dengan pemukulan sehinga dapat menimbulkan 

suara keras dan getaran pada daerah sekitar. Itulah sebabnya 
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cara pemancangan pondasi ini menjadi permasalahan 

tersendiri pada lingkungan sekitar. 

Ukuran tiang pancang yang ada pada intinya dapat dibagi 

menjadi dua, yaitu : 

a) Mini Pile 

Tiang pancang berukuran kecil ini digunakan untuk 

bangunan-bangunan bertingkat rendah dan keadaan 

tanah relatif baik. Ukuran dan kekuatan yang ditawarkan 

adalah : 

(1) Berbentuk penampang segitiga dengan ukuran 28, 

mampu menopang beban 25-30 ton 

(2) Berbentuk penampang segitiga dengan ukuran 32, 

mampu menopang beban 35-40 ton 

(3) Tiang pancang berbentuk bujur sangkar berukuran 

20x20 mampu menopang tekanan 30-35 ton 

(4) Tiang pancang berbentuk bujur sangkar berukuran 

25x25 mampu menopang tekanan 40-50 ton 

b) Maxi Pile 

Tiang pancang ini berbentuk bulat (spun pile) atau kotak 

(square pile). Tiang pancang ini digunkan untuk menopang 

beban yang besar pada bangunan bertingkat tinggi. 

Bahkan untuk ukuran 50x50 dapat menopang beban 

sampai 500 ton. 

 

Gambar 4.49  Pemasangan Tiang Pancang 

Sumber : www.larsenpiling.com, 2016 
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Kelebihan : 

a. Karena dibuat dengan sistem fabrikasi, maka mutu 

beton terjamin, 

b. Bisa mencapai daya dukung tanah yang paling keras, 

c. Daya dukung tidak hanya dari ujung tiang, tetapi juga 

lekatan pada sekeliling tiang, 

d. Pada penggunaan tiang kelompok atau grup (satu tiang 

ditahan oleh dua atau lebih tiang), daya dukungnya 

sangat kuat, 

e. Harga relatif murah dibandingkan pondasi sumuran 

Kekurangan : 

a. Untuk daerah proyek dengan akses jalan yang sempit 

akan mengalami kesulitan dalam hal angkutan, 

b.  Sistem ini baru ada di daerah kota dan sekitarnya, 

c. Untuk daerah dan penggunaan volumenya sedikit, 

harga lebih mahal, 

d. Proses pemancangan menimbulkan getaran dan 

kebisingan. 

 

Dari uraian di atas, maka pondasi yang tepat dan dapat 

diterapkan pada bangunan Pusat Pameran dan Pengembangan 

Ukir Jepara ini adalah pondasi footplat. 

 

 

 

b. Super Struktur  

Merupakan struktur bangunan inti (bagian tengah) yaitu 

badan bangunan yang berfungsi memikul beban atap di atasnya 

sekaligus sebagai elemen pembatas visual maupun akustik ruang 

dalam. 

Dalam hal ini yang menjadi studi pemilihan yaitu struktur 

rangka portal dan struktur dinding geser, dimana akan 

dijelaskan sebagai berikut : 
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1) Struktur Rangka portal, merupakan struktur yang terdiri dari 

rangkaian kolom dan balok beton. memiliki kemudahan dalam 

pengerjaannya dan memiliki fleksibilitas ruang kekuatan dan 

kekakuan yang baik.  

 

Gambar 4.50 Struktur Rangka 

Sumber : http://www.d4v1d.net, 2016 

2) Struktur Dinding geser, merupakan struktur balok kantilever 

tipis yang langsing arah vertikal dengan fungsi menahan gaya 

lateral. Umumnya berbentuk persegi panjang, box core suatu 

tangga, elevator atau shaft lainnya, yang diletakan di 

sekeliling lift, tangga atau shaft guna menahan beban lateral 

tanpa mengganggu penyusunan ruang dalam bangunan. 

3)  Hasil Analisa 

Dari pertimbangan tersebut maka sistem struktur terpilih 

adalah kombinasi antara Struktur rangka portal dan struktur 

dinding geser. 

 

c. Top Struktur (struktur atap) 

Merupakan struktur bangunan bagian atas yaitu atap. 

Dimana berfungsi sebagai perisai bangunan yang melindungi 

ruang-ruang dalam, terutama dari radiasi/panas matahari dan air 

hujan. 

Tujuan : menentukan bahan konstruksi atap 

Faktor pertimbangan :  
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1) Kemudahan dalam pengerjaan dan teknologi serta 

material bahan. 

2) Nilai estetika strukutur yang mendukung estetika 

penampilan bangunan. 

3) Hubungan dengan lingkungan sekitar. 

Dalam hal ini yang menjadi studi pemilihan yaitu 

struktur rangka dan struktur masif, dimana akan dijelaskan 

sebagai berikut 

(a) Struktur kayu, merupakan struktur yang dapat 

ditonjolkan. Apabila dilihat dari estetika namun bila 

dilihat dari teknologi untuk bentangan lebar, maka 

struktur ini dirasa kurang dapat diunggulkan dari 

struktur atap yang lain 

 

Gambar 4.51 Rangka Atap Kayu 

Sumber : http://civilianiskian.blogspot.com, 2016 

 

(b) Struktur baja, merupakan struktur yang cocok 

digunakan untuk bentang lebar serta mudah dalam 

pengerjaan. Dalam hal estetika, struktur baja juga 

dapat di ekspos dibandingkan dengan struktur beton 

bertulang. 
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Gambar 4.52 Rangka Atap Baja 

Sumber :  http://civilianiskian.blogspot.com, 2016 

 

(c) Struktur beton bertulang, merupakan struktur yang 

juga dapat diunggulkan dalam hal bentangan yang 

lebar serta kemudahan dalam pengerjaan meskipun 

dituntut untuk lebih teliti. Dalam hal estetika kurang 

dapat mendukung dibandingkan dengan kedua 

struktur diatas. 

 

Gambar 4.53 Rangka Atap Beton Bertulang 

Sumber : www.arsindo.com, 2016 

(d) Struktur baja ringan, merupakan salah satu bahan 

subtitusi pengganti rangka atap baja konvensional 
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dan rangka atap kayu yang telah lebih lama 

digunakan dalam struktur bangunan. 

 

Gambar 4.54 Rangka Atap Baja Ringan 

Sumber : www.arsindo.com, 2016 

(e) Hasil Analisis 

Aplikasi struktur pada desain dalam perencanaan ini 

adalah struktur yang memenuhi syarat keamanan 

atau kekuatan terhadap beban. Dapat berupa 

penggabungan beberapa struktur dalam satu bagian 

struktur. Pada aplikasi struktur atap pada bangunan 

ini menggunakan gabungan struktur kayu dan 

struktur baja dan baja ringan. 

 

4.6 Pendekatan Utilitas Bangunan 

Sistem utilitas yang direncanakan terdiri dari: 

a. Sistem kebakaran  

Dasar pertimbangan sistem kebakaran antara lain: 

1) Mengetahui fungsi bangunan, luasan bangunan dan peralatan yang 

ada didalam bangunan yang dapat memicu terjadinya kebakaran.  

2) Pemasangannya tidak mengganggu penampilan bangunan.  

b. Sistem komunikasi 

c. Sistem penangkal petir 

d. Sistem jaringan listrik 

e. Sistem jaringan air bersih 

f. Sistem jaringan air kotor dan drainase 
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g. Sistem pembuangan sampah 

h. Sistem keamanan bangunan 

4.6.1 Sistem Pemadam Kebakaran  

a. Dasar Pertimbangan 

1) Keamanan pengguna, bangunan dan isi bangunan, 

terutama koleksi yang dipamerkan. 

2) Efisiensi dan kemudahan penggunaan, agar semua orang 

dapat melakukan tindakan pengamanan. 

b. Analisa 

Bangunan ini perlu adanya sebuah sistem keamanan dari 

kebakaran selain meminimalisir juga dapat mencegah 

terjadinya kecelakaan yang ada di museum selain 

perlindungan untuk koleksi juga untuk penggunanya. 

Sistem Fire Protection Terdiri dari :  

1) Sistem Deteksi : Heat Detector, Smoke, Fire  

 

Gambar 4.55 Fire detector dan alarm system 

Sumber :http://www.Firesafetynation.com 

 

2) Sistem Represif : Fire Hydrant, Automatic Sprinkler 

System, Fire Extinguiser on House Reel  
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Gambar 4.56 Fire extighuisher 

Sumber :http://www.Churcesfire.com 

 

3) Sistem Penyelamatan Penghuni  

Tangga darurat, diletakan di ruangan yang aman 

dari api. Saat semua outlet pemadam kebakaran 

beroperasi, terdapat 1 menit waktu alat bekarja 

sebelum pompa air ke resevoir beroperasi untuk 

menambah air di reservoir. Perencanaan 

Penempatan Reservoir Perencanaan reservoir 

terpisah-pisah, yaitu untuk fire hydrant langsung 

dari reservoir utama didistribusikan menuju outlet 

dengan pompa untuk mempertahankan tekanan 

air. Sedangkan untuk sprinkler dari pompa 

ditampung dulu pada atap bangunan, dengan 

menuju sprinkler head dengan sistem down feed. 

 

4.6.2 Sistem Komunikasi 

a. Dasar pertimbangan 

1) Komunikasi menggunakan telepon mengatasi jarak 

yang cukup lama. 
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2) Pengeras suara sebagai media komunikasi di 

dalam bangunan untuk informasi kepada 

pengunjung. 

b. Analisa 

Sistem komunikasi merupakan sistem yang 

harus ada pada sebuah showroom namun dalam 

bangunan ini butuh sistem komunikasi yang dapat 

diterima oleh semua penghuni bangunan baik 

pengelola ataupun pengunjung. 

Untuk komunikasi antar pengelola 

menggunakan sistem PABX dan interkom. Komunikasi 

dengan pihak luar showroom dan pengelola showroom 

memakai telepon, faximile, telex, dan jaringan internet. 

Sistem yang dipergunakan untuk pusat informasi dan 

pengumuman di seluruh bangunan menggunakan 

audio sistem. 

 

Gambar 4.57 Pesawat telepon 

Sumber :http://www.Pabxpanasonic.id 

 

4.6.3 Sistem Penangkal Petir 

a. Dasar Pertimbangan 

1) Kemampuan untuk melindungi gedung dari 

sambaran petir. 

2) Tidak menyebabkan efek elektrifikasi atau 

flashover pada saat penangkal petir mengalirkan 

arus listruk ke ground 

 

b. Analisa 
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Sistem penangkal petir berfungsi untuk 

melindungi gedung dari sambaran petir. Pemilihan 

sistem penangkal petir harus disesuaikan dengan 

gedung yang ada. 

Penangkal petir sistem Faraday Cage, lebih 

dikenal dengan sangkar Faraday, yang menggunakan 

tiang yang disebut bliksem spit yang mempunyai 

panjang sekitar 30 cm yang dipasang pada atap 

bangunan, kemudian dihubungkan dengan kabel 

tembaga yang selanjtunya ditanam ke tanah sebagai 

elektroda bumi. Penerapan pada bangunan bank dinilai 

cocok karena ketinggian bangunan yang yg rendah. 

 

Gambar 4.58 Sistem kerja penangkal petir 

Sumber : http://2.bp.blogspot.com/ 

 

4.6.4 Sistem Jaringan Listrik 

a) Dasar Pertimbangan 

1) Menggunakan genset sebagai alternative ketika 

listrik PLN padam.  
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2) Pengunaan jaringan listrik dengan sistem 

rangkaian parallel (agar hemat energi). 

 

b) Analisa 

Sumber tenaga berasal dari Perusahaan Listirik 

Negara (PLN) dan Diesel generator set, sebagai 

sumbar tenaga listrik untuk beban emergency.  

Pengoperasian Sistem Pada kondisi beban 

normal, seluruh beban listrik mendapat suplai tenaga 

listrik dari PLN. Bilamana sumber tenaga listrik PLN 

mengalami gangguan, maka secara otomatis sumber 

tenaga listrik diambil alih oleh sumber cadangan diesel 

genset yang dilengkapi Automatic Main Failure (AMF) 

dan melayani beban listrik. Interfal waktu dari PLN 

padam hingga sumber listrik diesel genset melayani 

beban adalah maksimum 20 detik. 

 

Gambar 4.59 : Genset 

Sumber : http://www.carigenset.com/ 

 

4.6.5 Sistem Jaringan Air Bersih 

a) Dasar Pertimbangan 

1) Meminimalkan dampak negatif pada lingkungan. 

2) Luas bangunan/wilayah yang terlayani. 

b) Analisa 
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Pada bangunan seperti ini penggunaan air 

memang tidak terlalu sering digunakan seperti pada 

bangunan hunian. 

Sumber air bersih, sumber air bersih berasal 

dari PDAM dan Deep Well. Sistem distribusi air bersih 

menggunakan Down Feed Distribution. Dimana air 

tidak dipompa terus menerus ke atas tetapi di tampug 

dalam tangki-tangki air diletakan pada beberapa 

menara dan kemudian didistribusikan. 

 

Gambar 4.60 : Sistem air 

Sumber :http://3.bp.blogspot.com/ 

 

4.6.6 Sistem Jaringan Air Kotor dan Drainase 

a) Dasar Pemikiran 

1) Air yang sudah dikeluarkan melalui saluran kota 

harus sudah bersih. 

2) Tidak merusak lingkungan. 

b) Analisa 

Di luar bangunan, pembuangan air hujan 

melalui saluran-saluran pembagi dan bak kontrol 

sebelum ditampung di bak penampung air netral untuk 
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digunakan kembali. Air hujan yang melalui atap 

disalurkan lewat talang maupun langsung tempias ke 

tanah.   

Sistem pembuangan air kotor dalam lingkungan 

dijauhkan dari sumber atau jaringan air bersihnya. 

Pada ruang mekanikal dan elektrikal dibuat kedap air, 

supaya sisa-sisa minyak yang tercecer tidak meresap 

ke dalam tanah. Minyak bekas dari dapur dibuang 

melalui treatment pada tempat tertentu yang kedap air. 

 

4.6.7 Sistem Pembuangan Sampah 

a) Dasar Pemikiran 

1. Pembuangan sampah tidak merusak lingkungan. 

2. Meminimalisir dampak negatif pada lingkungan. 

b) Analisa 

Pada sistem pembuangan sampah ini, di setiap unit 

bangunan, lapangan dan taman, bak sampah 

ditempatkan dengan jarak tertentu. Untuk itu 

disediakan jalur sirkulasi khusus untuk pengangkutan 

sampah yang mengitari kompleks bangunan. 

 

Gambar 4.61 : Sistem air 

Sumber :http://3.bp.blogspot.com/ 

 

4.6.8 Sistem Keamanan Bangunan 
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a) Dasar Pertimbangan 

1) Mengurangi dampak kehilangan terhadap benda-

benda koleksi. 

2) Memberi keamanan terhadap pengelola dan 

pengunjung. 

b) Analisa 

Fasilitas Keamanan adalah fasilitas yang 

digunakan untuk pengamanan baik yang berfungsi 

sebagai alat bantu personil pengamanan. Peralatan 

yang membantu dalam keamanan yaitu CCTV (Closed 

Circuit Television) merupakan peralatan kamera yang 

digunakan untuk memantau situasi dan kondisi secara 

visual pada semua ruang/wilayah di lingkungan 

pameran dan incubator ukir dalam rangka pengaman. 

 

 

Gambar 4.62: Kamera cctv 

Sumber : http://atoztech.net/ 
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BAB V 

KONSEP PERENCANAAN PUSAT PAMERAN DAN 

PENGEMBANGAN UKIR JEPARA 

 

5.1. Konsep Kontekstual Site 

Lokasi site perencanaan dan perancangan Pusat pameran dan 

pengembangan ukir Jepara berada di Jalan Hos Cokroaminoto, Kelurahan 

Kauman Kecamatan Jepara, Kota Jepara. 

Lokasi site berada di Kecamatan Jepara yang merupakan wilayah 

dengan peruntukan lahan yang paling berprioritas di Jepara yang 

merupakan kawasan perkantoran, industri, pendidikan dan juga jasa. 

Berikut ini adalah kriteria yang terdapat pada site :  

7) Segi peruntukan lahan. 

Site ini terletak di daerah Kauman Kecamatan Jepara yang 

masih termasuk dalam BWK I dan memiliki fungsi sebagai 

pusat pelayanan pemerintahan bagi skala kota dan 

kabupaten. Prioritas pengembangannya adalah untuk 

perdagangan dan jasa, perkantoran, pendidikan, peribadatan, 

industri, perikanan, transportasi dan permukiman. Dengan 

koefisien dasar bangunan (KDB) : 60 – 75% 

8) Aksesibilitas. 

Dilihat dari segi aksesibilitas site ini memiliki banyak 

kemudahan pencapaian karena terletak di pusat kota. Selain 

itu akses dari pelabuhan pun juga mudah. Berada di Jl. Hos 

Cokroaminoto yang merupakan salah satu Jalan Raya di 

Kabupaten Jepara. 

9) Lingkungan. 

Alternatif site 1 ini berada di lingkungan perkantoran dan juga 

pemukiman. Berseberangan dengan lokasi site merupakan 

Gedung Wanita Kabupaten Jepara dan disamping barat 

merupakan hotel. 

10) Daya tarik lokasi dan view. 
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Lokasi site memiliki 3 akses view kedalam site dan keluar site 

karena diapit oleh 2 jalan sehingga dapat terlihat jelas dari luar 

site. 

11) Topografi. 

Luas site pada alternative site 1 ini adalah 2.3 Ha dengan 

kondisi site datar. 

12) Infrastruktur. 

Tersedia sarana dan prasarana yang berupa jaringan listrik, 

jaringan air bersih maupun kotor. 

13) Orientasi. 

Orientasi utama pada site ini menghadap ke arah selatan 

dengan pertimbangan memiliki akses jalan yang paling besar. 

Dengan batasan site sebagai berikut : 

 Utara : Bengkel Motor Yamaha dan Hotel 

 Barat : Hotel 

 Selatan : Gedung Wanita Kabupaten Jepara 

 Timur : Bank BPR Jepara 

 

   Gambar 5.1: Site terpilih 

Sumber : Google Earth 
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Gambar 5.2 : Kondisi site 

Sumber : Analisa pribadi 

 

Gambar 5.3 : Potongan site 

Sumber : Analisa pribadi 

 

5.1.1 Zoning Akhir 

a. Zoning Klimatologi  b. Zoning Kebisingan 

   

Gambar 5.4 : Z. Klimatologi   Gambar 5.5 : Z. Kebisingan 

Sumber : Analisa pribadi   Sumber : Analisa pribadi 

c. Zoning Aksesibilitas   d. Zoning View 
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Gambar 5.6 : Z. Aksesibilitas   Gambar 5.7 : Z. View 

Sumber : Analisa pribadi   Sumber : Analisa pribadi 

 

Gambar 5.8 : Zoning Akhir 

Sumber : Analisa Pribadi 

 

5.2. Konsep Fungsional 

5.2.1 Program Ruang 

a. Perhitungan Besaran Ruang Inkubasi Ukir 

Tabel 5.1 Perhitungan Besaran Ruang Inkubasi Area 

No Jenis Ruang Luas (M2) 

1 Direktur 20,00 

2 Manager 9,30 

3 R. Staff kantor 15,00 
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No Jenis Ruang Luas (M2) 

4 R. Kabag + Staff Administrasi 6,00 

5 R. Kabag + staff Relasi Publik 12,00 

6 R. Kabag +Staff Design 9,00 

7 R. Kabag + staff IT 9,00 

8 R. Kabag + staff Perpus 9,00 

9 R. keamanan + staff 8,00 

10 R. Kabag Pengoperasian + Staff 12,00 

11 R. Rapat 75,00 

12 R. Konvensi 400,00 

13 R. Pelatihan 300,00 

14 R. Produksi 280,00 

15 Lab.Pemasaran 30,00 

16 R. arsip 5,00 

17 Lavatory Pria 

1,78 

3,06 

1,84 

18 Lavatory wanita 
3,06 

1,84 

 Jumlah  1210,88 

 Sirkulasi 30% 

 TOTAL 1574,144 

 

b. Perhitungan Besaran Ruang Pameran 

Tabel 5.2 Perhitungan Besaran Ruang Pameran 

No Jenis Ruang 
Luas 
(M2) 

1 Showroom 3000,00 

2 R.Konferensi 600,00 

3  Temporer      Exhibition 750,00 

4 Loket Pameran 30,00 

5 R. tunggu 20,00 
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No Jenis Ruang 
Luas 
(M2) 

6 R. Penjualan 20,00 

7 R. operator 6,00 

8 R. Kontrak 50,00 

9 Gudang Alat 40,00 

10 Lavatory Pria 

1,78 

3,06 

1,84 

11 Lavatory wanita 
3,06 

1,84 

 
Jumlah 4257,58 

 Sirkulasi 200% 

 TOTAL 13312,74 

 

c. Perhitungan Besaran Ruang Penunjang 

Tabel 5.3 Perhitungan Besaran Ruang Penunjang 

No Jenis Ruang 
Luas 
(M2) 

1 Souvenir Shop 80,00 

2 Lounge 60,00 

3 Café 112,00 

 4 Kantin 160,00 

5 Wisma Inkubasi 1000,00 

6 

Mushola 10,00 

R. Wudhu 6,00 

R. Sholat 21,6 

7 Lavatory Pria 

1,78 

3,06 

1,84 

8 Lavatory wanita 
3,06 

1,84 
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No Jenis Ruang 
Luas 
(M2) 

 
Jumlah  1461,18 

 Sirkulasi  30% 

 TOTAL 1899,48 

 

 

d. Perhitungan Besaran Ruang Service and Maintenance 

Tabel 5.4 Perhitungan Besaran Ruang Service and Maintenance 

No Jenis Ruang Luas (M2) 

1 R. Kebersihan 8,00 

2 Pantry 5,00 

3 R. Genset 6,00 

4 R. Trafo 9,00 

5 R. Panel 9,00 

6 R. AHU 12,00 

7 Gudang 10,00 

8 R. Pompa 25,00 

9 Loading Dock  41,28 

10 Tempat Sampah 3,00 

11 Tandon Air 5,00 

12 R. Staff ME 20,00 

13 R. STP 10,00 

11 Lavatory Pria 

1,78 

3,06 

1,84 

12 Lavatory wanita 
3,06 

1,84 

 Jumlah  174,86 
 Sirkulasi 30% 
 TOTAL 209,83 
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e. Perhitungan Besaran Parkir 

Tabel 5.5 Perhitungan Besaran Ruang Parkir 

No Jenis Ruang 
Luas 
(M2) 

1 Parkir Motor Pengunjung 210,00 

2 Parkir Mobil Pengunjung 1500,00 

3 Parkir Bus Pengunjung 144,00 

4 Parkir motor pengelola 84,00 

5 Parkir mobil pengelola 150,00 

6 
Parkir mobil inventaris 
kantor 

30,00 

 
Jumlah 2118,00 

 Sirkulasi 100% 

 TOTAL 4236,00 

 

f. Rekapitulasi total luas bangunan 

Tabel 5.6  Perhitungan Total Area 

Perhitungan Ruang Luas (m2) 

Perhitungan Luas Kelompok Inkubasi area 1574,144 

Perhitungan Luas Kelompok Pameran 13312,74 

Perhitungan Luas R. Servis dan Maintenance 209,83 

Perhitungan Luas Fasilitas Penunjang 1899,48 

Perhitungan Luas Area Parkir 4236,00 

Total Luas Bangunan 21.232,194 

Sumber : Analisa Pribadi, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Hubungan Ruang 
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Gambar 5.9 : Bagan Hubungan ruang  

Sumber : Analisa Pribadi 2016 

 

5.3. Konsep Arsitektur 

5.3.1 Konsep Tatanan Massa 

Sesuai dengan penekanan desain yang dipakai dalam 

konsep Pusat pameran dan pengembangan ukir Jepara yaitu 

arsitektur neo vernacular maka pengambilan intisari bentuk 

ataupun massa bangunan berdasarkan faktor—faktor lingkungan 

sekitar. Di dalam site perencanaan ini dikonsepkan tatanan massa 

mengambil bentuk dari ukiran Jepara itu sendiri. 



 
 

161 
 

   

 

  

 

Gambar 5.10 : Konsep Massa Bangunan 

Pada site tersebut terdapat 2 jalan yang mengapit site 

tersebut. Penataan massa pada site tersebut didasarkan 

pada motif ukiran Jepara untuk dapat membagi wilayah site 

tersebut menjadi beberapa massa bangunan 
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Sumber : Analisa Pribadi 2016 

 

5.3.2 Konsep Fasade 

Pada bagian fasade Pusat Pameran dan Pengembangan Jepara 

menggunakan detail dari ukiran Jepara dan bata ekspose yang 

digunakan sebagai konsep perancangan pada bangunan tersebut. 

 

Gambar 5.11 : Roster Ukir 

Sumber : http://grchexacon.blogspot.co.id 

 

Gambar 5.12 : Bata ekspose 

Sumber : http://www.batatempelplok.com 

Mengambil konsep daun pokok untuk massa bangunan karena 

daun pokok merupakan ujung dari ukiran Jepara. 
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Daun pokok diaplikasikan dengan sebuah bentukan joglo 

Jepara. Dengan pendekatan neo vernakular maka joglo tersebut 

mengalami beberapa perubahan bentuk tetapi tidak jauh berbeda 

terhadap bentuk aslinya. 

 

Gambar 5.13 : Konsep Fasade Bangunan 

Sumber : Analisa Pribadi 2016 

 

5.3.3 Konsep Sirkulasi 

Sirkulasi internal pada Pusat pameran dan pengembangan ukir Jepara 

ini mengambil konsep dari bagian ukiran juga yaitu Benangan. 
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Benangan merupakan alur dalam ukiran jepara dari pangkal sampai 

ke ujungnya. 

 

   

 

 

Gambar 5.14 : Konsep Sirkulasi 

Sumber : Analisa Pribadi 2016 

5.3.4 Konsep Interior 

a. Pencahayaan 

1) Pencahayaan alami 

Beberapa strategi untuk mendapatkan cahaya matahari 

yang sesuai adalah sebagai berikut : 

(4) Menggunakan filter perantara terhadap masuknya cahaya 

matahari. 
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(5) Menghindari cahaya matahari langsung di siang dan sore 

hari (salah satunya dengan penggunaan kaca sebagai 

pelindung paparan sinar matahari langsung). 

(6) Pemberian bukaan-bukaan agar cahaya matahari dapat 

masuk secara langsung ke dalam bangunan. 

 

Gambar 5.15 : Pencahayaan alami 

Sumber : Data Arsitek 

 

2) Pencahayaan buatan 

Jenis penerangan buatan yang digunakan ada beberapa 

macam,antara lain yaitu : 

d) Flouresence, digunakan pada ruang-ruang yang menuntut 

kuat penerangan tinggi. 

e) Lampu pijar, digunakan pada ruang-ruang yang menuntut 

penerangan sedang. 

f) Special lighting (Spotlight, Armatur, Arcilite), digunakan unuk 

memberi penerangan khusus pada objek-objek pamer baik 

indoor maupun outdoor. 
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Gambar 5.16 : Pencahayaan buatan 

Sumber : Architects Hanbook 

 

b. Layout 

Pada bangunan Pameran direncanakan akan menggunakan 

beberapa macam bentuk penampil objek benda yang dipamerkan 

sebagai berikut : 

8) Unsecured object, cara ini diterapkan untuk benda-benda yang 

tidak butuh peragaan dan pengamanan khusus. 
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Gambar 5.17 : Unsecured object 

Sumber : http://4.bp.blogspot.com/ 

9) Hanging object, benda-benda yang dipamerkan dengan cara di 

gantung. 

 

Gambar 5.18 : Hanging object 

Sumber : http://images.harianjogja.com/ 

 

10) Fastened object, dengan cara mengikat benda-benda koleksi agar 

tidak berpindah tempat. 
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Gambar 5.19 : Fastened object 

Sumber : https://s-media-cache-ak0.pinimg.com 

 

11) Enclose object, benda-benda yang di pamerkankan dilindungi 

dengan pagar kaca. 

  

Gambar 5.20 : Enclose object 

Sumber : Architects Hanbook 

 

c. Penghawaan 

Sistem penghawaan dalam Pusat pameran dan pengembangan 

ukir ini dibagi menjadi 2 : 

1) Penghawaan alami 

Penghawaan alami memanfaatkan hembusan angin dan 

bukaan-bukaan pada massa bangunan untuk dapat mengalirkan 

udara yang ada di dalam bangunan. 

 

Gambar 5.21 : Cross Ventilation 

Sumber : https://santacruzarchitect.files.wordpress.com/ 
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2) Penghawaan buatan 

Untuk penghawaan buatan pada bangunan ini menggunakan AC 

yang terbagi dalam area semua area kecuali ruang produksi. 

Pada area Inkubasi menggunakan AC Cassete agar 

penghawaan merata ke seluruh ruang pelatihan. 

 

5.4. Konsep Struktur 

5.4.1  Modul Bangunan 

Modul yang digunakan dalam perancangan dan perencanaan Pusat 

pameran dan pengembangan ukir yaitu : 

a. Modul vertikal 

1) Bangunan kantor pengelola dan, jarak lantai sampai dengan 

plafond adalah 3,5 meter 

2) Bangunan pameran, jarak lantai ke plafond 5-6 meter 

3) Jarak antar plafond dengan lantai di atasnya adalah 0,5 

meter. 

b. Modul Horizontal, berupa grid yang sesuai dengan bentuk 

bangunan dan bentuk site. 

 

Gambar 5.22 : Modul Bangunan 

Sumber : http://ronny.blog.upi.edu/ 

 

5.4.2 Sistem Struktur 

a. Pondasi 

Pondasi yang digunakan yaitu foot plat. Foot plat 

merupakan pondasi yang biasa digunakan untuk bangunan 
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bertingkat atau bangunan diatas tanah lembek. Pondasi ini 

terbuat dari beton bertulang dan letaknya tepat di bawah 

kolom dan kedalamannya sampai pada tanah keras. 

 

 

Gambar 5.23 : Pondasi foot plat  

Sumber : belajarsipil.blogspot.com, 2016 

b. Top Struktur (struktur atap) 

Aplikasi struktur pada desain dalam perencanaan ini 

adalah struktur yang memenuhi syarat keamanan atau 

kekuatan terhadap beban. Pada aplikasi struktur atap pada 

bangunan ini menggunakan gabungan struktur kayu dan 

struktur baja. 
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Kabel 

distribusi DC 

Gambar 5.24 : Struktur atap 

Sumber : http://apartemenzamzam.com/ 

 

 

5.5. Konsep Utilitas 

5.5.1 Sistem Pemadam Kebakaran  

Untuk pendeteksian terhadap api menggunakan heat + smoke 

detector. Untuk pemadaman terhadap api menggunakan sistim 

Sprinkler, Hydrant Box, Hydrant Pillar dan Fire Extinguisher. 

 

 

Gambar 5.25: Sistim Pemadam Kebakaran 

Sumber :Analisa 

5.5.2 Sistem Komunikasi 

Menggunakan telepon dengan system Private Automatic 

Branch Exchange (PABX) untuk komunikasi, baik internal maupun 

eksternal. Selain itu juga dibantu dengan jasa operator, telepon, 

faximile, Wifi, navigasi GPS, Radar dan LAN. 

 

 

 

Gambar 5.26 Skema Jaringan Komunikasi 

Sumber : Analisa 

5.5.3 Sistem Penangkal Petir 

Api  
Heat 

detector 

Asap  Smoke 

detector 

Alat pemadam 

kebakaran 

manual 

Sistim 

alarm 

Tabung pemadam 

Hidrant  

Sistim 

start 

Alat pemadam 

kebakaran 

otomatis aktif 

(sprinkler) 

Telkom  MDF 

PABX 

JB Pesawat telpon 

http://apartemenzamzam.com/
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Menggunakan penangkal petir elektrostatis atau radius karena 

bangunan yang dirancang merupakan bangunan bertingkat dan cukup 

luas. 

 

 

 

6  

Gambar 5.27 skema sistem penangkal petir 

Sumber : analisa 

 

 

 

5.5.4 Sistem Jaringan Listrik 

Sumber utama listrik pada bangunan Pusat pameran dan 

pengembangan ukir ini melalui PLN dengan menggunakan bantuan 

Genset (Generator Set), yang dapat bekerja secara otomatis bila aliran 

listrik dari PLN / listrik padam atau terputus. 

 

 

Gambar 5.28: Sistim Distribusi Elektrikal 

Sumber : Analisa 

 

5.5.5 Sistem Jaringan Air Bersih 

Pada bangunan pameran penggunaan air memang tidak terlalu 

sering digunakan seperti pada bangunan hunian. Sistem distribusi air 

bersih menggunakan Down Feed Distribution. Dimana air tidak 

Sub Panel 

Main 

Distribution 

Panel (MDP) 

Sub 

Panel 

Sub Panel 

Otomatis Travo PLN 

Genset 

Final 
(splitzer) 

Head 
Terminal 

Kawat 
tembaga 

ground 
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dipompa terus menerus ke atas tetapi di tampung dalam tangki-tangki 

air diletakan pada beberapa menara dan kemudian didistribusikan. 

 

Gambar 5.29 Aliran Air Bersih Down Feed Distribution 

Sumber : http://hut46401.blogspot.com,2016 

5.5.6 Sistem Jaringan Air Kotor dan Drainase 

Sistem pembuangan air kotor dalam lingkungan dijauhkan dari 

sumber atau jaringan air bersihnya. Pada ruang mekanikal dan 

elektrikal dibuat kedap air, supaya sisa-sisa minyak yang tercecer tidak 

meresap ke dalam tanah. Minyak bekas dari dapur dibuang melalui 

treatment pada tempat tertentu yang kedap air. 

 

Gambar 5.30 Pembuangan Air Kotor 

Sumber : http://hut46401.blogspot.com,2016 

Di luar bangunan, pembuangan air hujan melalui saluran-saluran 

pembagi dan bak kontrol sebelum ditampung di bak penampung air 

netral untuk digunakan kembali. Air hujan yang melalui atap disalurkan 

lewat talang maupun langsung tempias ke tanah.   

 

Gambar 5.31 Sistem Drainase 

Sumber : http://hut46401.blogspot.com,2016 
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5.5.7 Sistem Pembuangan Sampah 

Di setiap unit bangunan, lapangan dan taman, bak sampah 

ditempatkan dengan jarak tertentu. Untuk itu disediakan jalur sirkulasi 

khusus untuk pengangkutan sampah yang mengitari kompleks 

bangunan. 

 

Gambar 5.32 Sistem Pembuangan Sampah 

Sumber : http://hut46401.blogspot.com,2016 

 

5.5.8 Sistem Keamanan Bangunan 

Fasilitas keamanan pameran adalah fasilitas yang digunakan 

untuk pengamanan baik yang berfungsi sebagai alat bantu personil 

pengamanan pameran. Peralatan yang membantu dalam keamanan 

pameran yaitu CCTV (Closed Circuit Television) merupakan peralatan 

kamera yang digunakan untuk memantau situasi dan kondisi secara 

visual pada semua ruang/wilayah di lingkungan pameran dalam 

rangka pengaman. 
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