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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

1.1.1 Gagasan Awal 

Dalam judul ini perancangan yang akan dipilih adalah 

sebuah desain perancangan baru makerspace dan galeri di kota 

Bandung. Pemilihan site yang akan direncanakan berada di kota 

Bandung berkaitan dengan kepadatan penduduk dan 

pemerataan. 

Perkembangan industri kreatif di Indonesia dari tahun ke 

tahun cukup signifikan terutama di bidang tekstil dan kerajinan 

dalam meningkatkan potensi perekonomian masyarakat. 

Menurut Alvin Toffler gelombang ekonomi kreatif yakni 

perekonomian yang berbasis pada ide-ide atau gagasan yang 

kreatif dan inovatif kini sudah mulai terlihat nyata di Indonesia 

karena Indonesia memiliki banyak insan kreatif yang mampu 

menghasilkan produk industri kreatif yang khas dan andal. 
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Tabel 1. 1 Perkembangan ekonomi kreatif 
Sumber : BPS, Pusdatin Kemenprin 

 

 

Tabel 1. 2 Jumlah industri besar sedang menurut subsector 
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 

 

 

Bandung selain ibukota dari provinsi Jawa Barat kota ini 

merupakan salah satu kota terbesar ketiga di Indonesia setelah 

Jakarta dan Surabaya. Bandung saat ini menunjukkan 

perkembangan yang pesat dalam bidang industri kreatif untuk 

memengaruhi tren anak muda di berbagai kota di Indonesia.  
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Tabel 1. 3 Jumlah industri besar sedang kabupaten-kota 

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 

 

Dalam memajukan pertumbuhan ekonomi kreatif pada 

kawasan ini sehingga diperlukannya pengembangan kreatifitas 

dan tempat belajar individu atau anak muda, komunitas, 

seniman, desainer, peran usaha kecil dan menengah (UKM) 

melalui bangunan makerspace. 

Menurut sumber yang dikutip dari website 

bisnisbandung.com sejauh ini subsektor industri kreatif yang 

dapat dijadikan unggulan kota Bandung diantaranya yaitu musik, 

fashion, seni, desain, arsitektur, IT dan makanan (kuliner). 

Subsektor fashion Bandung adalah kota yang berhasil 

mengembangkan industri fashion. Bukti nyata atas 

perkembangan pesat industri fashion di kota Bandung adalah 
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pesatnya pertumbuhan FO (factory outlet) dan Distro 

(distribution store) sebagai agen distribusi produk tekstil yang 

mengandalkan kreativitas. Industri kreatif fashion sudah menjadi 

ikon kota Bandung. 

Makerspace yang akan dibangun ini merupakan sebuah 

lokasi fisik atau ruang dengan gaya kerja baru di mana tempat 

orang berkumpul untuk berbagi sumber daya dan pengetahuan, 

bekerja pada proyek-proyek, jaringan, membangun, membuat 

prototype dan mengeksplorasi pembuatan produk tanpa batas 

secara bersama. 

Kegiatan yang ada di makerspace ini yaitu kelas dengan 

sistem non formal dan workshop dengan topik beranekaragam 

mulai dari, desain, percetakan, kerja kayu, kerja tekstil, 

menggambar, mengemas produk dll. Dikarenakan produksi dari 

makerspace ini adalah sebuah barang-barang seni kreatif tekstil 

dan kayu maka didalamnya terdapat sebuah galeri untuk 

memamerkan hasil karya dan adanya ruang khusus bagi para 

inovator untuk menjual hasil karyanya. Bangunan ini didukung 

dengan adanya fasilitas teknologi yang modern yang bertujuan 

untuk menunjang produktifitas para pengunjung. 

1.1.2 Ketertarikan  

  Dalam era modernisasi yang semakin lama semakin 

berkembang ini keterampilan merupakan hal yang penting dan 
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dibutuhkan dalam berbisnis maupun berwirausaha. Belakangan 

ini di kota-kota besar di Indonesia terutama kota Bandung mulai 

menunjukkan kiprahnya dalam bersaing di industri kreatif. 

Sekarang ini banyak anak muda yang mengelola industri kreatif 

seperti membuka butik, distro, café dan semacamnya, selain itu 

banyaknya orang yang sudah atau ingin membuka usaha dalam 

bidang ini yang ingin meningkatkan kualitas produknya untuk 

dipasarkan di dunia pemasaran. Oleh karena itu untuk menjawab 

tantangan tersebut maka diperlukannya ruang-ruang untuk 

tempat belajar, pusat aktivitas, tempat pelatihan bagi para 

masyarakat, komunitas, desainer dan pelaku ekonomi kreatif 

lainnya untuk mengembangkan kemampuan dalam dirinya dan 

meningkatkan kualitas produknya untuk bisa dapat bersaing di 

era modernisasi ini yang disebut dengan makerspace. Hal ini 

yang melatarbelakangi dipilihnya judul Makerspace dan Galeri 

seiring dengan perkembangan zaman. 

 

1.1.3  Kepentingan 

Di Indonesia industri kreatif sedang berkembang pesat, 

salah satunya adalah dibidang keterampilan yang diadakan di 

suatu tempat yang disebut bengkel kreatif. Bandung ibu kota dari 

provinsi Jawa Barat merupakan kota yang memiliki potensi untuk 

mengembangkan industri kreatif dengan bertambahnya sumber 

daya manusia, maka diperlukannya sebuah perancangan 
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Makerspace dan Galeri untuk penyelesaikan permasalahan 

ruang yang ada dan mengembangkan industri kreatif. 

1.1.4 Kebutuhan 

Dunia bisnis, ekonomi, dan teknologi semakin 

berkembang, kebutuhan manusia juga semakin meningkat. 

Industri kreatif pasti akan terus berkembang seiring berjalannya 

waktu. Terutama di kota Bandung banyaknya sumber daya 

manusia yang kreatif namun kurangnya bekal softskill maupun 

hardskill sehingga bertahan hidup di era globalisasi ini. Tingginya 

kreatifitas dan nilai seni yang dimiliki masyarakat kota Bandung 

dapat menjadikan hasil karyanya dihargai cukup tinggi oleh para 

konsumen Maka dari itu, dibutuhkan sebuah tempat untuk 

mewadahi kegiatan industri kreatif, salah satunya dibidang 

industri kreatif keterampilan dan tekstil. 

1.1.5 Keterkaitan 

Berkaitan dengan kepentingan mendesak dan kebutuhan 

akan peningkatan indsutri kreatif di bidang tekstil dan kayu di 

kota Bandung maka direncanakan pembangunan Makerspace 

dan Galeri yang diharapkan dapat membantu peningkatan 

sarana mengembangkan kreatifitas yang dimiliki masing-masing 

individu untuk dapat membuat sebuah produk bukan hanya 

membuat ide. 
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1.2 Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

1.2.1 Tujuan 

  Menciptakan wadah bagi masyarakat kota Bandung dan 

sekitarnya dalam mengembangkan kemampuan 

menghasilkan produk kreatif. 

 Menyediakan tempat atau sarana untuk memamerkan dan 

menjual hasil karya produksi kreatif. 

 Sebagai tempat untuk berbagi ilmu, berkolaborasi dan 

mengkreasikan ide-ide menjadi produk nyata. 

 Menciptakan fasilitas yang diminati dan bagi para pelaku 

ekonomi kreatif untuk mengembangkan atau memulai 

usahanya. 

 

1.2.2 Sasaran 

a. Sasaran Umum 

 Menghadirkan suatu wadah yang dapat menciptakan 

inovasi. 

 Menciptakan tempat untuk mengembangkan kreatifitas dan 

menjadi daya tarik bagi para pelaku ekonomi kreatif. 

 Memicu gelombang pertumbuhan ekonomi baru dan 

menjadikan solusi cerdas di masyarakat. 

 Menunjang ilmu dan kreatifitas untuk dituangkan secara 

langsung dalam bentuk produk. 
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b. Sasaran Khusus 

 Merancang ruang-ruang yang ada pada fungsi bagunan 

Makerspace dan Galeri dengan informative, memiliki 

kenyamanan fisik maupun visual. 

 Menciptakan fasilitas yang dapat mewadahi kegiatan di 

dalam bangunan.  

 Mengkaji jenis pelaku dan aktifitas untuk membuat 

tatanan dan sirkulasi ruang sesuai dengan kebutuhan 

pemakai agar kegiatan berlangsung dengan baik. 

 Menciptakan desain bangunan yang sesuai dengan 

fungsinya. 

1.3  Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan dalam mendesain "Makerspace dan Galeri di 

Bandung" yaitu sebagai berikut : 

 Deskripsi proyek Makerspace dan Galeri yang berisi mengenai 

pengertian, latar belakang, tinjauan umum, terminology. 

 Pengkajian program untuk menentukan pelaku, kegiatan, 

fasilitas, ruang yang terdapat di dalam fungsi bangunan. 

 Analisa mengenai lingkungan, tapak dan kondisi eksisting. 

 Studi pendekatan arsitektural yang berpengaruh terhadap 

desain yaitu tatanan ruang dan bentuk, sistim bangunan, 

sirkulasi, material yang digunakan. 
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 Studi tentang penekanan desain dan mencari permasalahan 

dominan untuk menciptakan bangunan yang terintegrasi. 

1.4  Metoda Pembahasan 

1.4.1 Metoda Pengumpulan Data 

 A.  Metode Pengumpulan Data Primer 

 Studi Observasi 

Observasi merupakan pengumpulan data dengan cara 

langsung mengamati objek, diantaranya : 

1. Melakukan survey pada proyek fungsi sejenis yaitu 

makerspace dan galeri sebagai bahan perbandingan dan 

pertimbangan arsitektur.   

2. Mengamati keadaan lokasi eksisting lingkungan sekitar 

seperti aksesbilitas, luas site, pemanfaatan ruang terbuka 

hijau, dll. 

3. Mendokumentasikan proyek sejenis yaitu makerspace dan 

galeri, lokasi yang akan direncanakan, dan keadaan 

lingkungan. 

 Wawancara 

1. Pemerintahan kota Bandung mengenai regulasi 

pembangunan dan data – data mengenai industri kreatif 

sebagai dasar perencanaan bangunan. 

2. Masyarakat setempat, mengenai mata pencaharian dan 

keikutsertaan dalam pelaku ekonomi kreatif yang ada di 
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kota Bandung yang nantinya juga akan menarik minat 

untuk datang dan belajar di makerspace ini. 

3. Pengelola proyek sejenis yaitu makerspace atau galeri, 

mengenai data yang dibutuhkan seperti peletakkan ruang, 

penatakan masa, sistem struktur, orientasi bangunan, 

sistem utilitas, dll. 

4. Pengunjung proyek sejenis yaitu makerspace atau galeri, 

mengenai kenyamanan di dalam ruangan, kepuasan 

fasilitas yang disediakan, dll.  

B. Metode Pengumpulan Data Sekunder 

Data sekunder didapatkan melalui studi pustaka seperti 

buku, majalah, jurnal dan internet serta studi literature mengenai 

teori yang berkaitan dengan bangunan yang akan direncanakan 

sebagai bahan pembanding. Studi pengumpulan data ini juga 

mengumpulkan dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan 

standar peraturan bangunan seperti KDB, KLB, GSB dan 

RDTRK yang ada dikawasan kota Bandung. Data-data yang 

diperoleh tersebut kemudian dijadikan sebagian kajian teoritik 

tentang objek yang direncankanan sebagai arahan data. 

1.4.2 Metoda Penyusunan dan Analisa 

Metode deduktif didapatkan dari studi literatur melalui 

website, majalah, buku, dll untuk mengumpulkan teori-teori yang 

berkaitan tentang standar bangunan dan rencana tata ruang 
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seperti GSB, KDB, KLB, fasilitas, sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan. 

Metoda induktif merupakan studi banding proyek dengan 

fungsi yang sejenis dengan mengumpulkan fakta yang ada 

berdasarkan pengamatan langsung ke lokasi atau pengamatan 

ke lembaga instansi pemerintah yang berkaitan. Pada 

pengamatan langsung ini dapat dilakukan wawancara, 

pengamatan obyek, dan pendataan statistik untuk kemudian di 

analisis. 

1.4.3 Metoda Pemrograman Arsitektur 

Pemrograman diperoleh dari hasil pengumpulan data 

melalui observasi, wawancara dan studi literatur yang kemudian 

di identifikasi dan didefinisi sesuai dengan kebutuhan. Tahap 

pemrograman terdiri dari pembuatan data tapak, alasan 

pemilihan site seperti faktor iklim dan faktor lingkungan, analisa 

dan respon tapak seperti aksesbilitas, orientasi, kebisingan, 

vegetasi, drainase, dll. Tahap selanjutnya merupakan 

menganalisis kebutuhan ruang, studi pelaku, studi aktivitas, 

besaran ruang, dan hubungan ruang berdasaran kebutuhan  

1.4.4 Metoda Perancangan Arsitektur 

A. Konsep 

Konsep merupakan gagasan tentang desain apa yang 

akan direncanakan mengenai tapak dan bangunan. 
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perancangan tapak meliputi konsep entrance, zoning, bentuk 

massa, pola dan komposisi massa, sirkulasi, pola parkir, ruang 

luar, dan utilitas pada tapak. Konsep perancangan bangunan 

meliputi konsep entrance, zoning, tampilan bangunan, ruang 

dalam, struktur, dan utilitas bangunan.  

B. Desain Skematik 

Pada proses ini berisi gagasan maupun konsep desain 

yang di dapat dari analisa. Kemudian produk yang dihasilkan 

pada tahap ini berupa sketsa-sketsa desain, seperti sketsa 

denah, sketsa bentuk bukaan, sketsa tampak, dan sebagainya. 

C. Pengembangan Rancangan 

Proses pengembangan desain merupakan 

pengembangan skema yang akan disempurnakan menjadi 

desain yang skalatis Pengembangan desain fokus terhadap 

aspek-aspek yang ada untuk dituangkan ke gambar konstruksi. 

Gambar yang akan dibuat pada tahap ini yaitu site plan, denah, 

tampak, potongan, detail dan 3D (perspektif). 

D. Presentasi 

Setelah proses perancangan arsitektur selesai, tahap 

terakhir yang dilakukan adalah mempresentasikan hasil 

perancangan. 
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 1.5 Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang proyek, tujuan dan 

sasaran pembahasan, lingkup pembahasan, metoda 

pembahasan, dan sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PROYEK 

Pada bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai gambaran 

umum, latar belakang dari Makerspace dan Galeri, 

perkembangan dan sasaran yang akan dicapai, tinjauan khusus 

yang meliputi terminologi, kegiatan, spesifikasi dan persyaratan 

desain kemudian kesimpulan, batasan dan anggapan. 

BAB III ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

Pada bab ini berisi tentang studi pendekatan yang akan 

digunakan pada program berupa analisa pendekatan arsitekur, 

analisa pendekatan sistem bangunan, dan analisa pendekatan 

konteks lingkungan. 

BAB IV PROGRAM ARSITEKTUR 

Pada bab ini berisi uraian mengenai konsep program, tujuan 

perancangan seperti faktor penentu perancangan, faktor 

persyaratan perancangan, dan membahas tentang program 

arsitektur seperti program kegiatan, program sistem struktur, dan 

program sistem utilitas. 

BAB V KAJIAN TEORI 
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Pada bab ini berisi uraian tema kajian meliputi kajian teori 

penekanan/tema desain seperti uraian interpretasi dan 

elaborasi, studi preseden, dan rencana penerapan teori tema 

desain, dan kajian teori permasalahan dominan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


