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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Proyek 

Menurut Kementrian Perindustrian Republik Indonesia dalam Republika, dari 

tahun ke tahun  produk mebel Indonesia semakin diakui di pasar dunia. Industri 

furniture menjadi salah satu sektor andalan pemerintah. Airlangga Hartanto, 

Kementrian Perindustrian Republik Indonesia, dalam pembukaan IFEX (Indonesia 

International Furniture Expo) pada Sabtu, 11 Maret 2017  mengatakan bahwa 

pemerintah mendukung penuh industri furniture yang merupakan salah satu 

sektor padat karya yang berorientasi ekspor dengan serapan tenaga kerja lebih 

dari 500 ribu orang. Orientasi ekspor industri furniture Indonesia memiliki tujuan 

utama Amerika Serikat dan Eropa Barat. Namun sejak tahun 2010, pertumbuhan 

industri furniture di Indonesia terus melemah berbanding terbalik dengan PDB 

industry furniture yang terus meningkat dari tahun ke tahun. 

 

Gambar 1. 1 Grafik Pertumbuhan Industri Furniture di Indonesia 

Sumber : http://www.dataindustri.com 

Saat ini pemerintah terus berupaya untuk mengembangkan industri furniture 

di Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan visi dan misi dari Kementrian 

Perindustrian Republik Indonesia. Wakil Menteri Perindustrian Republik 

Indonesia, Alex SW mengatakan bahwa visi pembangunan adalah menjadikan 

Indonesia sebagai negara industri tangguh di dunia pada tahun 2025 dengan 

http://www.dataindustri.com/
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sasaran jangka menengah yaitu pemantapan daya saing berbasis industri 

manufaktur yang berkelanjutan.  

Salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap pengembangan industri di 

Indonesia salah satunya industri furniture ini adalah dengan pemberlakuannya 

program hilirisasi yaitu pengolahan bahan mentah di dalam negeri dan 

pembatasan ekspor bahan mentah. Pembatasan ekspor bahan mentah  berupa 

kayu ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 44 

Tahun 2012 sebagai bentuk pengamanan pasokan bahan baku. Sedangkan 

program hilirisasi industri bertujuan untuk mendapatkan nilai tambah produk 

bahan mentah, memperkuat struktur industri, menyediakan lapangan kerja, dan 

memberi peluang usaha di Indonesia.  

Beberapa faktor yang mendukung industri furniture di Indonesia, salah satunya 

adalah potensi sumber daya alam di Indonesia berupa hutan yang luas. Sebagai 

negara kepulauan beriklim tropis, Indonesia memiliki lahan berupa hutan yang 

sangat luas dibandingkan dengan negara lainnya mencapai 126.094.366,71 Ha 

dengan fungsi hutan produksi tetap sebesar 29.250.783,10 Ha dan hutan produksi 

konversi sebesar 12.942.295,25 Ha.Dengan potensi sumber daya alam hutan 

yang begitu besar, tidak mengherankan banyak masyarakat yang memanfaatkan 

potensi tersebut, salah satunya untuk pembuatan furniture/mebel berbahan kayu. 

Salah satu pulau yang memiliki potensi hutan yang luas berada di Pulau 

Kalimantan. Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 

Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki luas hutanmencapai 12,7 juta Ha 

ataumencapai 82,45% dari luas wilayah Kalimantan Tengah. Provinsi Kalimantan 

Tengahdenganibukotanya di Palangkaraya memiliki potensi hutan produksi tetap 

sebesar 3,8 juta Ha dan hutan produksi konversi sebesar 2,5 juta Ha. Namun 
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sayangnya, hasil potensi sumber daya alam tersebut lebih sering dijual dalam 

bentuk bahan mentah tanpa diolah terlebih dahulu sehingga menurunkan nilai 

jualnya. Selain itu, kurangnya wadah sebagai sarana untuk pengolahan sumber 

daya alam tersebut yang dinilai belum memadai jumlahnya. 

 

Gambar 1. 2 Peta Status Kawasan Kalimantan 

Sumber : ttp://heartofborneo.or.id/id/map/page/2 

 

Diharapkan dengan pembangunan sarana-sarana pendukung seperti pabrik 

furniture dapat menjadi wadah untuk mengolah hasil SDA hutan produksi di 

Kalimantan sekaligus meningkatkan industri furniture kayu terutama di Pulau 

Kalimantan baik pada pasar lokal maupun pada bidang ekspor. Selain itu,  

rencana peningkatan Bandar Udara Tjilik Riwut  menjadi Bandar Udara 

Internasional dan wacana pemindahan ibukota Indonesia ke Palangkaraya juga 

menjadi potensi yang mendukung bagi adanya pabrik furniture kayu ini. 

Pembangunan bandar udara internasional ini juga membuka gerbang bagi para 

pengekspor maupun investor untuk mempermudah akses mencapai pabrik dan 
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showroom furniture ini. Diharapkan juga  dengan adanya pembangunan pabrik 

dan showroom furniture  ini juga dapat membantu upaya pemerintah dalam 

mengurangi tingkat pengangguran dengan tersedianya lapangan pekerjaan baru 

yang dapat menampung lulusan maupun tenaga ahli yang berpengalaman di 

bidangnya. 

Adanya pabrik furniture di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ini juga sebagai 

salah satu bentuk dukungan terhadap program pemerintah yang tertuang dalam 

Rencana Strategis Kementrian Perindustrian Tahun 2015 – 2019. Dalam bagian 

Sasaran Strategis Pembangunan Industri, dikatakan bahwa : 

1. Indikator kinerja sasaran strategis yaitu presentase nilai tambah sektor 

industri luar Pulau Jawa 

2. Presentase jumlah unit usaha industri besar sedang di luar Pulau Jawa 

terhadap total populasi industri besar sedang nasional 

 Kepentingan mendesak (Urgency) 

Kalimantan dikenal sebagai salah satu pulau dengan wilayah hutan yang luas dan 

salah satu pulau dengan hasil hutan kayu terbesar di Indonesia. Wilayah hutan 

dengan fungsi hutan produksi tersebar hampir di seluruh wilayah Pulau 

Kalimantan, salah satu hutan produksi terluas terdapat di wilayah Kalimantan 

Tengah. Namun seringkali, kayu hasil hutan di Kalimantan Tengah ini langsung 

dijual dalam bentuk bahan baku mentah tanpa diolah terlebih dahulu sehingga 

nilai jualnya menjadi lebih rendah. Selain itu wadah sebagai pengolah hasil hutan 

tersebut dinilai masih sedikit jumlahnya. 

 Kebutuhan (Needs) 

Wadah untuk mengolah bahan baku kayu menjadi kebutuhan utama agar bisa 

menghasilkan barang yang bernilai jual lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan 
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pendapatan asli daerah. Adanya pabrik furniture kayu ini diharapkan dapat 

menjadi salah satu wadah bagi kayu-kayu hasil hutan di Palangkaraya untuk 

dapat diolah sebelum memasuki pasar ekspor maupun lokal yang dapat 

mengangkat nilai perekonomian masyarakat wilayah Kalimantan Tengah dan juga 

tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat serta sebagai bentuk dukungan 

terhadap program-program pemerintah untuk mengembangkan sektor industri 

terutama di luar pulau Jawa. 

 Keterkaitan (Relevancy) 

Pabrik furniture kayu ini selain menjadi wadah untuk mengolah kayu hasil hutan 

di Kalimantan Tengah, juga dapat menjadi salah satu sarana untuk menunjukkan 

potensi Indonesia yang memiliki wilayah hutan terluas dengan hasil produksi 

olahan kayu pada pasar Internasional. Ditunjang dengan adanya rencana 

pengembangan Bandara Tjilik Riwut menjadi Bandara Internasional di Provinsi 

Kalimantan Tengah sebagai salah satu gerbang perekonomian bagi para investor 

maupun pembeli dari pasar Internasional. Adanya pabrik furniture ini juga dapat 

meningkatkan nilai perekonomian bagi daerah maupun masyarakat sekitar 

dengan tersedianya lapangan kerja dan meningkatkan hasil bumi di daerah 

tersebut. 

 Ketertarikan (Interest) 

Palangkaraya merupakan suatu kawasan yang sangat potensial bagi 

pembangunan pabrik furniture kayu dikarenakan potensi alamnya berupa hutan 

produksi yang besar. Selain itu, rencana pemindahan ibukota Indonesia ke 

Palangkaraya disertai dengan rencana pembangunan besar-besaran dan 

pengembangan Bandar Udara Tjilik Riwut menjadi bandara internasional menjadi 

potensi baru bagi pengembangan ekonomi dan usaha di Palangkaraya, 
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Kalimantan Tengah. Adanya pabrik furniture ini juga mendukung program 

Rencana Strategis Kementrian Perindustrian Republik Indonesia Tahun 2015-

2019 dalam pengembangan sektor industri di luar pulau Jawa. 

Perencanaan desain kompleks pabrik furniture kayu yang ramah dan selaras 

dengan lingkungan juga menjadi inovasi usaha baru dikarenakan masih minimnya 

pabrik furniture kayu di Palangkaraya. 

1.2 Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

1.2.1 Tujuan 

Tujuannya adalah untuk menciptakan suatu desain pabrik dengan 

penataan layout efisien, tercapainya kenyamanan kerja, ramah lingkungan, 

serta menghasilkan desain pabrik yang estetis namun tidak meninggalkan 

unsur budaya dan keadaan lingkungan sekitar.  

Tujuan lainnya adalah menghasilkan furniture berkualitas tinggi sehingga 

meningkatkan peran Indonesia dalam pasar ekspor dan meningkatkan 

perekonomian di Indonesia. 

1.2.2 Sasaran 

Sasarannya adalah menjadi pabrik furniture kayu yang efektif dan efisien, 

ramah lingkungan, serta tetap memperhatikan lingkungan sekitar serta 

dapat meningkatkan nama Indonesia pada pasar ekspor internasional dan 

juga menjadi daya tarik bagi pembeli dalam negeri sehingga meningkatkan 

perekonomian Indonesia.  

Selain itu,  pabrik ini dapat menjadi salah satu pendukung program 

pemerintah untuk meningkatkan industri furniture di Indonesia terutama 

pengembangan industri di luar Pulau Jawa. 
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1.3 Lingkup Pembahasan 

Pada proyek ini akan dilakukan perancangan bangunan baru pabrik furniture kayu 

yang berlokasi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Lingkup pembahasan pada 

proyek ini adalah berupa kompleks yang terdiri dari bangunan industri berupa 

pabrik furniture kayu dengan bangunan – bangunan pendukung seperti kantor 

operasional, gudang warehouse, dll. 

Analisa yang mencakup studi aktivitas, studi fasilitas, studi sistem struktur hingga 

pemanfaatan teknologi akan diselesaikan secara ilmiah sesuai kaidah-kaidah ilmu 

arsitektur.  

Lingkup pembahasan pada proyek ini mencakup hal-hal sebagai berikut : 

 Penerapan gaya arsitektural modern yang berbasis Industrial Green Building 

dengan menerapkan prinsip konservasi air, tepat guna lahan, effisiensi energi, 

sumber dan siklus material, kualitas dan kenyamanan udara, serta manajemen 

lingkungan bangunan. 

 Perencanaan bangunan ini akan mempertimbangkan setiap karakteristik ruang 

sesuai dengan kegiatan yang diwadahi dengan persyaratan yang berbeda-

beda setiap ruangnya seperti pencahayaan, penghawaan, dan kebisingan 

sehingga menghasilkan desain yang  aman dan nyaman bagi penggunanya. 

 Penataan layout mesin dalam pabrik akan disesuaikan dengan alur produksi 

sehingga kegiatan produksi dapat berjalan secara efektif dan efisien 

 Penyeselesaian dan pengelolaan limbah hasil produksi menjadi suatu hal yang 

perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan masalah lingkungan maupun 

masalah kesehatan bagi para penghuni bangunan. 
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 Pada proyek ini hal yang akan menjadi perhatian utama adalah nilai fungsional 

bangunan dikaitkan dengan kegiatan produksi furniture agar efektif dan efisien 

dengan desain yang ramah dan selaras dengan lingkungan 

1.4 Metoda Pembahasan 

1.4.1 Metoda Pengumpulan Data 

Pengumpulan data  menggunakan dua metode yaitu primer ( pengumpulan 

data dari tangan pertama  tangan kedua dan seterusnya) dan sekunder 

(lewat tangan kedua dan seterusnya) 

Data Primer 

Pengumpulan data secara primer akan dilakukan dengan cara : 

a. Pengamatan 

Melakukan peninjauan dan pengamatan secara langsung terhadap 

data-data yang yaitu : 

- Kondisi lingkungan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah 

- Kondisi lingkungan dan insfrastruktur area tapak seperti jaringan 

jalan, listrik, air bersih, telekomunikasi, dll 

- Letak sumber bahan baku dari area tapak yang berasal dari hutan 

produksi 

- Pengamatan terhadap kondisi bangunan proyek sejenis dengan 

mengamati proses produksi dari awal hingga akhir, karakteristik 

ruang, kebutuhan ruang, dan permasalahan-permasalahannya. 

Alat bantu untuk pengamatan menggunakan kamera dan video serta 

sketsa tentang data berupa : 

- Keadaan lingkungan dan area tapak di Palangkaraya, Kalimantan 

Tengah 



9 
 

- Alur dan sirkulasi proses produksi pada studi kasus proyek sejenis 

- Keadaan lingkungan pada studi kasus proyek sejenis 

- Kondisi bangunan pada studi kasus proyek sejenis 

- Data dan informasi lain yang akan mempengaruhi perancangan 

pabrik furniture kayu 

b. Wawancara 

Melakukan  wawancara dengan narasumber berkaitan dengan : 

- Kebutuhan khusus atau persyaratan khusus dalam pabrik furniture 

kayu 

- Alur proses produksi furniture kayu dari bahan mentah hingga jadi 

- Kegiatan administrasi pada kantor berkaitan dengan tinjauan proyek 

sejenis 

- Informasi lain yang sekiranya penting untuk diperhatikan dan 

berkaitan serta mempengaruhi proses perancangan pabrik furniture 

kayu 

Data Sekunder  

Pengumpulan data sekunder dapat melalui buku, jurnal, arsip, maupun 

laporan penelitian yang akan berkaitan dengan : 

- Data dimensi dan standar kebutuhan mesin untuk pabrik furniture 

kayu 

- Data standar dan persyaratan pembangunan pabrik furniture kayu 

- Literatur sistem struktur yang sesuai untuk bangunan pabrik 

- Literatur mengenai proses produksi furniture kayu dari bahan mentah 

hingga menjadi barang jadi dalam bentuk knock down 
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- Literatur jenis kayu di Kalimantan Tengah yang sesuai untuk 

pembuatan furniture 

- Data dan regulasi daerah setempat berkaitan dengan KDB, KLB, 

GSB, RDTRK, dan regulasi lain yang berhubungan dengan area 

tapak di Palangkaraya, Kalimantan Tengah 

- Peraturan pembangunan pabrik kayu khususnya di daerah 

Palangkaraya, Kalimantan Tengah 

1.4.2 Metoda Penyusunan dan Analisa 

Menggunakan  metoda penyusunan dan analisa secara deduktif dan 

induktif. Setelah melakukan penyusunan dan analisa secara deduktif dan 

induktif, maka akan ditarik sebuah kesimpulan sebagai rangkuman dari 

kedua metoda tersebut. 

Pengumpulan data-data yang berkaitan dengan pabrik furniture kayu 

seperti model konstruksi, kebutuhan ruang, standarisasi, regulasi, dan 

peraturan yang juga berkaitan dengan area tapak lokasi proyek yang akan 

diperoleh setelah melakukan studi literatur. Setelah semua data yang 

diperlukan diperoleh, akan dilakukan proses analisis data sehingga akan 

didapatkan data yang kredibel sesuai dengan kebutuhan. 

Metoda penyusunan dan analisa secara induktif diperoleh dengan studi 

kasus secara langsung. Pada penerapannya akan melakukan studi dan 

pengamatan secara langsung, kunjungan langsung pada beberapa tempat 

yang akan digunakan sebagai obyek observasi agar didapatkan data yang 

bervariasi dan dapat digunakan sebagai perbandingan. 
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Diagram 1. 1 Diagram Metode Penyusunan dan Analisa 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

1.4.3 Metoda Pemrograman 

Terdapat lima  tahap yang meliputi ( Palmer, 1986) :  Pengertian proyek,  

pengumpulan data, analisa, rekomendasi , serta program dan organisasi . 

Pengertian proyek 

Merupakan tahap awal pemrograman, yang berupa mempelajari seluk 

beluk proyek yang akan dirancangnya, meliputi : pengertian, lingkup, 

pelaku, persyaratan dan sebagainya.   

Pengumpulan Data 

Tahap selanjutnya adalah pengumpulan data. baik primer maupun 

sekunder yang berkaitan dan berpengaruh terhadap perancangan 

bangunan pabrik furniture kayu. Data yang ada akan menjadi pertimbangan 

dalam proses merancang bangunan.  

Analisa 

Analisa data dalam pemrograman mencakup : 
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- Pengoperasionalan data, sehingga dapat dipakai untuk perancangan. 

- Pengujian data, untuk mendapatkan data yang ideal untuk mendukung 

proses perancangan. 

Rekomendasi 

Merupakan hasil analisa yang berupa rekomendasi yang akan digunakan 

sebagai dasar atau pedomen perancangan proyek ini, tentang  kebutuhan, 

persyaratan, dan pendekatan pada proyek ini seperti : 

 Kebutuhan ruang yang mencakup besaran ruang dan kapasitas serta 

persyaratan ruang pada pabrik furniture kayu dan bangunan 

penunjangnya  seperti kantor operasional, musholla, kantin, dan 

lainnya. 

 Kebutuhan mesin-mesin yang digunakan untuk  proses produksi 

furniture kayu dan pengelolaan limbah. 

 Kebutuhan sirkulasi ruang produksi agar kegiatan dapat berjalan 

secara efektif dan efisien 

 Persyaratan ruang-ruang berkaitan dengan pencahayaan, 

penghawaan, kebisingan, limbah produksi dan lain lain yang akan 

mempengaruhi kegiatan produksi dalam pabrik furniture kayu 

 Standar keamanan bangunan  yang  berkaitan dengan penggunaan 

material, keselamatan kerja, serta sistem struktur 

 Pendekatan terhadap sistem struktur, utilitas,  konstruksi atau material 

bangunan yang akan digunakan pada bangunan pabrik kayu 

 Pendekatan konteks lingkungan berkaitan dengan keadaan dan 

kebudayaan lingkungan sekitar serta regulasi yang berpengaruh 
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terhadap pembangunan pabrik furniture kayu di Palangkaraya, 

Kalimantan Tengah 

Organisasi 

Berkaitan dengan cara penyusunan pemrograman, sehingga dapat 

komunikatif, mudah dibaca dan  runtut tanpa meninggalkan kaidah kaidah 

ilmiah 

1.4.4 Metoda Perancangan Arsitektur 

Perancangan adalah obyek kreativitas berupa hasil karya seni bangunan 

yang merupakan hasil pemecahan desain yang optimal dalam menemukan 

suatu karya baru serta memberikan kepuasan pada penggunanya 

(Tjahyono G., 2000). Tahap perancangan bersifat memecahkan 

permasalahan yang ditemukan selama proses sehingga dihasilkan produk 

berupa desain proyek tersebut. 

 

Diagram 1. 2 Diagram Pola Pikir Perancangan Arsitektur 

Sumber : Analisa Pribadi 

1.4.5 Urutan Kegiatan 

Pada proyek perancangan arsitektur ini, langkah awal yang dilakukan yaitu 

penetapan judul “Pabrik Furniture Kayu di Palangkaraya, Kalimantan 

Tengah”. Selanjutnya pendeskripsian judul terpilih sehingga dihasilkan 

fungsi dan persyaratan yang sesuai dengan proyek tersebut. Setelah 

dilakukan pendeskripsian judul, maka akan dilakukan penetapan sasaran 

dan tujuan proyek. 
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Langkah selanjutnya adalah proses mengumpulkan data-data yang 

berhubungan dengan proyek Pabrik Furniture ini baik data primer maupun 

data sekunder untuk disusun dalam Landasan teori dan Pemrograman 

yang akan digunakan sebagai acuan. Kemudian adalah proses analisa dari 

data-data yang telah didapatkan dan penetapan tema perancangan yang 

akan digunakan dalam proses mendesain. Tahap selanjutnya adalah tahap 

perancangan skematik, dalam tahap ini akan diperlukan analisa lokasi, 

konsep bangunan, konsep bentuk dan pengaplikasiannya pada tapak 

terpilih. Berikutnya akan dimulai tahap pengembangan desain dari 

perancangan skematik menjadi gambar kerja dan gambar detail sehingga 

menjadi desain proyek final. 

 

Diagram 1. 3 Diagram Metode Perancangan Arsitektur 

Sumber : Dokumen Pribadi 
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1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika yang akan digunakan pada pembahasan Landasan Teori dan 

Program “ Pabrik Funiture Kayu di Palangkaraya, Kalimantan Tengah” ini adalah 

sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan 

Pada bab ini merupakan bab pengantar yang berisi mengenai pendahuluan serta 

pengenalan seluruh konten dan materi dalam Landasan Teori dan Program. Bab 

ini mencakup latar belakang proyek, tujuan dan sasaran pembahasan, lingkup 

pembahasan, serta metoda pembahasan 

BAB II Tinjauan Proyek 

Pada bab ini berisi deskripsi umum yang menjadi pengantar pada permasalahan 

yang ditemukan di proyek ini. Bab ini mencakup mulai dari tinjauan umum berupa 

latar belakang dan sasaran yang akan dicapai, tinjauan khusus berupa 

terminologi, kegiatan, spesifikasi, dan persyaratan desain serta kesimpulan, 

batasan, dan anggapan. 

BAB III Analisa Pendekatan Program Arsitektur 

Bab ini merupakan bab yang berisi uraian pendekatan program arsitektur baik 

secara kuantitatif ataupun kualitatif. Bab ini mecakup analisa pendekatan 

arsitektur, analisa pendekatan sistem bangunan, dan analisa pendekatan konteks 

lingkungan. 

BAB IV Program Arsitektur 

Merupakan bab yang berisi sintesa dari analisis pendekatan pada bab 

sebelumnya baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Bab ini akan mencakup 

konsep program, tujuan perancangan (faktor penentu perancangan dan faktor 

perysratan perancangan), dan program arsitektur. 
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BAB V Kajian Teori 

Bab ini akan berisi tentang uraian tema kajian dan studi preseden. Bab ini 

mencakup kajian teori penekanan/tema desain dan kajian teori permasalahan 

dominan. 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka merupakan bagian yang berisi sumber-sumber dan referensi yang 

digunakan dalam penyusunan Landasan Teori dan Program ini baik berupa 

literatur, jurnal, maupun sumber internet. 

LAMPIRAN 

Lampiran berisi tentang data-data yang mendukung dan berkaitan dengan 

penyusunan Landasan Teori dan Program ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


