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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Projek  

Pusat gravitasi ekonomi global bergeser ke arah Asia terutama Cina dan 

India. Dimulainya MEA1 (Masyarakat Ekonomi ASEAN) atau AEC (ASEAN 

Economic Community) pada tahun 2016, menandai diberlakukannya 

perdagangan bebas di  kawasan ASEAN. Perdagangan bebas ini menjadikan 

ASEAN sebagai pasar tunggal di mana aliran barang, jasa, investasi, modal 

hingga buruh terampil baik tarif maupun non- tarif dengan bebas.2  

Persaingan yang ketat di ASEAN ini menimbulkan pengaruh yang besar 

di bidang perdagangan dan jasa di Indonesia, terutama di sektor ekspor- impor. 

Salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia, terutama Jawa Tengah 

merupakan kayu dan furniture atau mebel berbahan dasar kayu. Kayu atau 

barang berbahan kayu menjadi komoditas ekspor tertinggi kedua di Jawa 

Tengah selain barang tekstil dan barang pabrik. Namun pada tahun 2015 – 

2016, nilai ekspor furniture terutama bahan kayu mengalami penurunan yang 

cukup drastis. Meskipun pada tahun 2017, nilai ekspor furniture terutama kayu 

mengalami peningkatan nilai ekspor namun peningkatan nilai ekspor tersebut 

belum dapat mencapai nilai ekspor setara dengan tahun 2014. Masuknya MEA 

dan sosialisasinya pada tahun 2015 – 2016 memberi dampak pada penurunan 

                                                
1 MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) atau AEC (ASEAN Economic Community adalah bentuk kerja 
sama antar anggota negara- negara ASEAN yang terdiri dari Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, 
Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand dan Vietnam berupa perdagangan bebas di 
kawasan ASEAN untuk mewujudkan “Wawasan ASEAN 2020” 
2 Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, “Ekspor Indonesia di Masa MEA”, Warta Ekspor Ditjen 
PEN/MJL/07/11/2016 edisi Februari , Februari 2016, hal. 2 
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nilai ekspor tersebut. Persaingan ketat di bidang furniture terutama dengan 

China, India dan Vietnam menjadi satu alasan penurunan nilai ekspor.  

Untuk menghadapi MEA dan meningkatkan nilai ekspor ini beberapa 

strategi pemerintah yang mampu dicapai oleh para pelaku perdagangan dan 

jasa merupakan peningkatan kualitas produk dan sumber daya manusia (SDM) 

dan penguatan sektor UMKM3. Untuk dapat mampu bersaing dan 

meningkatkan nilai ekspor ini dibutuhkan peningkatan kualitas baik secara 

sumber daya atau tenaga kerja. Sehingga dibutuhkan pelatihan atau training 

untuk meningkatkan kualitas para pekerja atau masyarakat yang bekerja di 

bidang furniture. Selain itu agar mampu bersaing dibutuhkan inovasi baru untuk 

meningkatkan nilai produk yang diekspor sehingga memperluas pangsa pasar 

dan meningkatkan perekonomian. 

Inovasi yang berpotensi besar dengan industri furniture ini merupakan 

industri kreatif yang menjadi aspek tren masa kini yang juga menjadi salah satu 

solusi pemerintah untuk menghadapi pasar perekonomian global. Industri 

kreatif yang merupakan bagian dari perekonomian kreatif ini, berfokus dalam 

penciptaan barang dan jasa yang mengandalkan keahlian, bakat dan 

kreativitas sebagai kekayaan intelektual.4 Dukungan pemerintah Jawa Tengah 

untuk mengakomodasi industri kreatif melalui pameran – pameran industri 

kreatif sejak tahun 2015 dan didirikannya fasilitas yang mewadahi industri 

kreatif terutama usaha start-up seperti ”Semarang Digital Kreatif” dan 

                                                
3 Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, “Peluang dan Tantangan Indonesai Pasar Bebas 
ASEAN – Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)”, Warta Ekspor Ditjen PEN/WRT/04/1/2015 edisi Januari 
, Januari 2015, hal. 9 
 
4 Dr. Mari Elka Pangestu, “Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025 : Rencana 
Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2009-2015”, (Jakarta, Departemen Perdagangan RI, 
2008), hal. vii 
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“Semarang Creative Gallery”. Tren industri kreatif yang diintegrasikan dengan 

sektor furniture baik pembuatan maupun pemasarannya dapat meningkatkan 

kualitas produk baik dan menarik pangsa pasar yang lebih luas terutama di 

bidang ekspor.  

Kota Semarang yang merupakan ibukota Jawa Tengah menjadi suatu 

pusat baik perdagangan maupun pemerintahan. Meskipun aspek industri 

furniture berpusat di Jepara, kota Semarang merupakan gerbang Jawa Tengah 

di mana akses transportasi didominasi di Kota Semarang baik secara udara, 

laut maupun darat yang berperan penting dalam mobilitas material, trainee 

maupun pengunjung. Selain itu, pendirian pusat pelatihan pembuatan dan 

pemasaran industri mebel kreatif terintegrasi ini mendukung program 

pemerintah, salah satunya adalah Semarang Creative Gallery yang merupakan 

workshop sekaligus area pamer mebel atau furniture dan produk – produk 

UMKM terbesar di Kota Semarang.5 

1.1.1. Gagasan Awal 

a) Strategi atau Pendekatan Perancangan : 

Perancangan bangunan ini menggunakan pendekatan perancangan 

baru (new design) dengan sub- kategori pendekatan perancangan berupa 

bangunan low-rise building atau bangunan bertingkat rendah  

b) Kekhasan Projek 

Perancangan projek akhir arsitektur yang berjudul “Pusat Pelatihan 

Pembuatan dan Pemasaran Industri Mebel Kreatif Terintegrasi di Semarang” 

                                                
5 Puji Utami, “Nantikan ya, Bakal Ada Workshop Mebel Terbesar di Semarang”, Merdeka.com, 
diakses dari https://jateng.merdeka.com/ukm/nantikan-ya-bakal-ada-workshop-mebel-terbesar-di-
semarang-170803o.html, pada tanggal 17 Januari 2018 pukul 15:17  
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(Integrated Training of Manufacturing and Marketing Center of Creative 

Furniture Industry in Semarang) ini merupakan bangunan multi-fungsi dengan 

fungsi utama sebagai sarana pendidikan berupa pelatihan yang berhubungan 

dengan proses pembuatan dan pemasaran mebel atau furniture. Sedangkan 

fokus kajian yang diambil pada projek bangunan kali ini adalah integrasi fungsi 

dan ruang pada bangunan multifungsi secara rekreatif. 

Pusat pelatihan ini memiliki fungsi sebagai tempat pendidikan atau 

sarana edukasi mengenai cara – cara atau teknik pembuatan mebel atau 

furniture dari pemilihan bahan hingga finishing mebel, terutama yang berbahan 

dasar kayu. Pelatihan ini tidak hanya mencakup aspek – aspek pembuatan 

mebel itu sendiri, namun juga diintegrasikan dengan industri kreatif baik secara 

pembuatan maupun pemasarannya. Selain integrasi dengan industri kreatif, 

kekhasan fasilitas ini adalah “based on process oriented work” atau pekerjaan 

yang berorientasi terhadap proses sehingga terdapat alur penataan ruang 

berdasarkan alur atau proses kerja sebagai bentuk sistematis yang efisien 

sekaligus menciptakan suatu skenario pelatihan yang lebih efektif bagi 

masyarakat yang mengikuti pelatihan di bangunan ini.  

Penataan alur ini dimulai dari pemilihan material, proses pengolahan raw 

material, pembuatan mebel atau furniture hingga ke tahap finishing dan 

pengepakan. Sementara integrasi dengan industri kreatif ini difokuskan pada 

arsitektur dan desain, desain grafis, hingga fotografi dan videografi. Pada 

aspek pembuatan memanfaatkan arsitektur dan desain sebagai aspek 

pendesainan mebel. Sementara desain grafis dimanfaatkan dalam 

pendesainan elemen – elemen pemasaran seperti desain logo atau merk, 

website, packaging, brosur atau pamflet beserta segala elemen pemasaran 
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atau marketing. Fotografi dan videografi dimanfaatkan dalam pembuatan iklan 

dan dokumentasi produk sebagai salah satu strategi pemasaran yang bersifat 

kreatif.  

Pada bangunan ini, penyediaan fasilitas pelatihan terutama dalam 

pembuatan furniture dengan material kayu. Fasilitas pelatihan bersifat tertutup 

hingga semi – terbuka terutama untuk area di mana peserta pelatihan dapat 

berinteraksi dengan mesin atau peralatan secara langsung. Selain secara 

praktik, terdapat penyediaan ruang – ruang kelas yang juga dapat 

dimanfaatkan sebagai pelatihan atau workshop teoritis mengenai industri 

furniture hingga industri kreatif. Perpustakaan baik digital maupun 

konvensional mengenai hal –hal yang berhubungan dengan furniture maupun 

industri kreatif juga disediakan untuk mendukung proses pelatihan dan 

pembelajaran pada bangunan ini.  

Selain penyediaan fasilitas untuk pelatihan, penyediaan fasilitas 

penunjang yang mewadahi industri kreatif beserta dengan wadah berupa area 

usaha bagi penjualan maupun marketing dari produsen furniture atau mebel 

terutama UMKM tersebut. Area usaha tersebut dapat berupa kantor sewa yang 

dapat disewa dengan luasan yang fleksibel. Penyediaan showroom juga 

difungsikan secara fleksibel terutama untuk pengadaan pameran atau expo 

yang berhubungan dengan furniture. Sehingga fasilitas ini tidak hanya 

menyediakan pelatihan namun juga penyediaan ruang usaha. Sementara 

untuk area industri kreatif juga disediakan ruang usaha bersama berupa co - 

working space atau ruang usaha yang disewakan secara individual.  
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Kekhasan projek ini juga adalah bangunan tidak hanya berupa pelatihan 

namun juga terdapat fasilitas – fasilitas rekreasi seperti wisata swafoto, food 

festival, dan retail dsb. Untuk menghidupkan suasana pada bangunan dan 

fasilitas tersebut. Dengan adanya fasilitas hiburan atau rekreasi ini akan 

menarik pangsa pasar yang lebih luas sehingga secara tidak langsung akan 

menarik pengunjung untuk melihat - lihat bahkan membeli produk furniture 

yang ditawarkan oleh baik pelatihan maupun produsen furniture yang menyewa 

tempat usaha di area tersebut. Selain itu pendapatan utama yang berasal dari 

fasilitas rekreasi ini akan mendukung biaya operasional dan perawatan 

bangunan sehingga biaya sewa bagi pengusaha furniture maupun pekerja 

industri kreatif terutama bagi UMKM akan lebih rendah. Selain fasilitas rekreasi, 

suasana rekreasi juga ditimbulkan melalui penataan sirkulasi yang menarik 

hingga tema – tema pada beberapa bagian bangunan menyesuaikan obyek 

yang dipamerkan.  

c) Kontribusi Terhadap Lingkungan  

Pusat Pelatihan Pembuatan dan Pemasaran Industri Mebel Kreatif 

Terintegrasi di Semarang ini memiliki kontribusi bagi lingkungan berupa 

menjadi fasilitas edukasi dan pelatihan di bidang furniture atau mebel beserta 

industri kreatif yang dibuka untuk umum terutama bagi produsen furniture 

maupun bagi pekerja industri kreatif. Kegiatan pelatihan tersebut dapat menjadi 

peluang dalam peningkatan kualitas baik tenaga kerja maupun produk berupa 

furniture beserta dengan hal-hal yang berhubungan dengan industri kreatif 

yang terintegrasi dengan industri furniture ini. Peningkatan kualitas dapat 

berdampak pada peningkatan pangsa dan permintaan pasar yang luas 

sekaligus meningkatkan nilai ekspor. Sementara penyediaan ruang usaha baik 
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secara individual, co-working space, showroom, maupun melalui fasilitas 

hiburan dapat menciptakan dan merekrut ruang kerja baru bagi masyarakat. 

Sehingga penyediaan bangunan ini berdampak secara positif bagi 

perekonomian negara dan masyarakat di sekitarnya. 

1.1.2. Alasan dan Pemilihan Projek   

a) Ketertarikan (Interest) 

Tempat pelatihan di bidang furniture yang sudah bersifat tetap dan 

terpercaya masih sangat jarang di Kota Semarang. Kedua tempat yang 

merupakan pelatihan furniture yang menetap merupakan Badan Latihan Kerja 

Industri Semarang (BLKI Semarang) dan Pendidikan Industri Kayu Semarang 

(PIKA). PIKA atau Pelatihan Industri Kayu di Semarang (PIKA), yang 

merupakan pelatihan industri perkayuan dan furniture yang terpercaya baik 

oleh pemerintah maupun masyarakat (individual maupun perusahaan), 

memiliki keterbatasan pelatih (trainer) di saat permintaan pelatihan cukup 

banyak per-bulannya.6 Dari kebutuhan ini menjadi suatu alasan dibutuhkannya 

pusat pelatihan untuk mewadahi permintaan pelatihan yang cukup banyak. 

Selain itu, meningkatnya co-office dan maker-space yang bergerak di 

bidang industri kreatif dengan fokus industri kecil menengah (IKM) yang 

didirikan oleh pemerintah seperti ”Jakarta Creative Hub” dan “Bandung 

Creative Hub” menjadi solusi pemerintah untuk mewadahi hingga memberi 

pelatihan terutama di industri kreatif demi mencapai “Ekonomi Kreatif Indonesia 

2025”7. Bahkan di Kota Semarang sendiri telah didirikan sentra mebel dan UKM 

                                                
6 Wawancara dengan Adhi Cahyo, tanggal 19 Januari 2018 di Pendidikan Industri Kayu (PIKA) di 
Semarang 
7 Pangestu, loc. cit.  
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Jawa Tengah yaitu “Semarang Creative Gallery”.8 Dari fenomena ini ini menjadi 

satu alasan dibutuhkannya fasilitas yang mendukung pergerakan industri 

kreatif yang diintegrasikan dengan industri mebel sehingga penerapan 

pelatihan dan ruang usaha ini lebih terarah dan juga mendukung program 

pemerintah itu sendiri (Semarang Creative Gallery).  

b) Kepentingan Mendesak (Urgency) 

Masuknya pasar bebas MEA atau Masyarakat Bebas ASEAN 

memyebabkan tingginya tingkat persaingan terutama di bidang ekspor- impor. 

Tingginya persaingan pasar ini membutuhkan mobilitas atau pergerakan 

ekonomi yang cepat dan kualitas yang baik untuk dapat ikut berpartisipasi 

dalam pasar bebas tersebut. Jika tidak bergerak dengan cepat, rendahnya 

inovasi dan kualitas produk yang diperdagangkan akan menyebabkan 

ketertinggalan dan tidak mampunya Indonesia terutama Jawa Tengah untuk 

bersaing di pasar bebas MEA yang sudah dimulai sejak tahun 2016. Hal ini 

terbukti dari penurunan nilai ekspor mebel dan produk kayu di tahun 2015 - 

2016 karena kalah bersaing dengan Vietnam dan Malaysia.  

Menurut Ketua Umum Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan 

Indonesia (Asmindo), Mugiyanto (2017), memaparkan bahwa nilai ekspor 

mebel nasional hanya mencapai USD 1,3 miliar di tahun 2017, lebih rendah 

dengan nilai ekspor di tahun 2016 (USD 1,6 miliar) dan 2015 (1,93 miliar). 

Bahkan nilai ekspor ini lebih rendah daripada nilai ekspor Vietnam di tahun 

                                                
8 Newswire, “Semarang Siapkan Sentra Mebel di Kawasan Kota Lama”, Bisnis.com, diakses dari 
http://semarang.bisnis.com/read/20170714/2/95296/semarang-siapkan-sentra-mebel-di-kawasan-
kota-lama, pada tanggal 17 Januari 2018 pukul 15:24 
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2015 yang bernilai USD 6,9 miliar dan Malaysia sebesar USD 2,4 miliar.9 Selain 

itu penarikan tenaga kerja di bidang mebel oleh negara lain menjadi tantangan 

bagi industri mebel di Indonesia terutama Jawa Tengah. Oleh sebab itu harus 

ada pembenahan permasalahan yang cepat terutama dengan adanya 

peningkatan kualitas tenaga kerja, produk hingga pemasaran dengan inovasi 

yang kreatif melalui penyediaan pelatihan ini, termasuk pembenahan 

pengetahuan para pemilik usaha mebel mengenai kualitas ekspor mebel 

(SVLK), kerjasama untuk perluasan pangsa pasar, perolehan dana hingga 

kegiatan ekspor-impor.  

c) Kebutuhan (Needs) 

Untuk memenuhi kebutuhan baik wadah pelatihan, ruang usaha dan 

sekaligus fasilitas hiburan atau rekreasi ini dibutuhkan sebuah fasilitas 

multifungsi yang memiliki fungsi yang berbeda- beda namun tetap saling 

berintegrasi satu sama lain baik secara ruang, fungsi dan sirkulasi. Dibutuhkan 

pelatihan yang tidak hanya mewadahi pelatihan secara praktik namun juga 

untuk aspek-aspek teoritis, baik di bidang furniture maupun untuk industri 

kreatif. Penyediaan ruang usaha terutama untuk IKM (Industri Kecil Menengah) 

atau UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang merupakan usaha start-up. 

Karena merupakan usaha start-up maka membutuhkan solusi agar biaya sewa 

lebih rendah sehingga dana yang dimiliki dapat digunakan untuk komersialisasi 

produk.  

                                                
9 Siti Nur Azzura, “Nilai Ekspor Mebel Indonesia Masih Kalah disbanding Malaysia dan Vietnam”, 
merdeka.com, diakses dari  https://www.merdeka.com/uang/nilai-ekspor-mebel-indonesia-masih-
kalah-dibanding-malaysia-dan-vietnam.html, pada tanggal 17 Januari 2018 pukul 15.44 
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Selain itu kebutuhan akan fasilitas hiburan atau rekreatif tidak hanya 

sebagai pemenuhan kebutuhan akan hiburan bagi masyarakat kota Semarang, 

namun juga untuk mengatasi permasalahan pasar furniture dalam negeri. 

Dengan menarik lebih banyak pengunjung, maka akan memperluas pangsa 

pasar furniture secara domestik yang dijual atau dipamerkan di dalam fasilitas 

bangunan ini baik melalui showroom ataupun kantor yang disewakan. Pasar 

yang dibidik tidak hanya ekspor, namun juga pasar dalam negeri sehingga 

mengurangi impor untuk memenuhi permintaan dalam negeri.  

d) Keterkaitan (Relevancy) 

Fasilitas pelatihan ini akan menjadi pusat pelatihan di bidang furniture 

atau mebel Jawa Tengah di kota Semarang yang mewadahi pelatihan 

sekaligus memberi dukungan usaha terutama UMKM atau IKM yang bergerak 

di bagian industri mebel dengan kolaborasi pelaku industri kreatif di Jawa 

Tengah, terutama kota Semarang. Dengan demikian selain menjadi inovasi 

baru juga merupakan langkah partisipasi dalam Ekonomi Kreatif Indonesia. 

Fasilitas ini menjadi terusan program pemerintah berupa sentra pameran 

UMKM dan mebel di Kota Lama, Semarang berupa “Semarang Creative 

Gallery” dan akan mendukung peningkatan kualitas produk, tenaga kerja, 

pemasaran hingga perekonomian baik negara maupun masyarakat Jawa 

Tengah terutama di sektor ekspor sehingga ikut mensejahterakan 

masyarakatnya.  
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1.2. Tujuan dan Sasaran Projek 

1.2.1. Tujuan Projek 

Tujuan utama dari projek ini adalah menciptakan kompleks bangunan 

pelatihan pembuatan dan pemasaran industri mebel kreatif yang dapat 

mewadahi kegiatan pelatihan  

a) Bagi Pemerintah Kota Semarang dan Jawa Tengah  

 Bagi Pemerintah Jawa Tengah, mebel dan produk kayu menjadi komoditas 

ekspor tertinggi kedua selain tekstil dan barang pabrik atau industri. 

Keberadaan pusat pelatihan ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas 

tenaga kerja, kualitas manajemen dan ekspor barang. Sehingga dengan 

adanya peningkatan kualitas tersebut dapat meningkatkan ketertarikan dan 

permintaan pasar terutama ekspor industri mebel. Dengan peningkatan nilai 

ekspor dapat meningkatkan perekonomian negara dan regional Provinsi 

Jawa Tengah. 

 Dengan adanya pusat pelatihan ini mendukung berjalannya program 

pemerintah untuk memperkuat aspek industri kreatif dan mebel sebagai 

bagian dari “Ekonomi Kreatif Indonesia 2025”. Keberadaan pusat pelatihan 

ini menjadi terusan dari program pemerintah kota Semarang berupa 

“Semarang Digital Kreatif” yang khusus mewadahi desain grafis, web 

design, hingga fotografi10 dan “Semarang Creative Gallery”.  

                                                
10 Galih Permadi, “Pemkot Semarang Wadahi Pelaku Industri Kreatif, Hendi Ingin Bisnis Startup 
Bermunculan”, Tribun Jateng, diakses dari  http://jateng.tribunnews.com/2016/12/09/pemkot-
semarang-wadahi-pelaku-industri-kreatif-hendi-ingin-bisnis-startup-bermunculan, pada tanggal 17 
Januari 2018 pukul 16.02 
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b) Bagi Pelaku Industri Furniture atau Mebel 

 Untuk menghadirkan desain pusat pelatihan yang based on process 

oriented di mana alur pelatihan berdasarkan proses produksi furniture dari 

awal hingga akhir sehingga meningkatkan efisiensi kerja dan efektivitas 

waktu pelatihan yang terbatas.  

 Bagi pelaku industri mebel dapat menjadi tempat edukasi atau pelatihan 

bagi para pelaku industri mebel dengan biaya rendah bagi pelaku industri 

mebel yang mampu dan tanpa tanggungan biaya bagi usaha industri mebel 

berskala UMKM atau IKM. Selain itu dapat menjadi wadah untuk seminar 

maupun workshop umum mengenai furniture.  

 Fasilitas menjadi sarana konsultasi bagi para pelaku industri mebel yang 

mengalami permasalahan atau kesulitan baik secara perbaikan kualitas 

maupun sistem manajemen dan perdagangan (ekspor – impor).  

 Menjadi sarana penyediaan usaha sebagai tempat pemasaran sekaligus 

pameran produk furniture atau mebel yang diproduksi dari berbagai pelaku 

atau pemilik usaha industri furniture atau mebel. Pelatihan ini juga menjadi 

sarana acara yang berhubungan dengan pameran furniture terutama 

furniture produksi Jawa Tengah.  

 Menjadi sarana networking atau menjalin kerja sama baik antara para 

pelaku industri mebel maupun dengan buyer furniture baik domestik 

maupun internasional.   

c) Bagi Pelaku Industri Kreatif (Start-up) 

 Pusat pelatihan menjadi sarana edukasi dan pelatihan para pelaku industri 

kreatif di bidang industri kreatif di Jawa Tengah yang diintegrasikan dengan 

industri mebel atau furniture baik secara kualitas produk maupun secara 
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pemasaran atau marketing dimana pelatihan lebih terpusat di bidang 

desain, desain grafis, fotografi dan videografi sehingga pelatihan lebih 

terarah dan memiliki penerapan yang jelas. Fasilitas juga dimanfaatkan 

sebagai sarana untuk mengadakan acara seperti workshop atau seminar 

yang berkaitan dengan industri kreatif. 

 Menjadi sarana usaha dalam bentuk kantor sewa maupun dalam bentuk co-

working space terutama untuk pelaku industri kreatif berskala UMKM atau 

start-up di Jawa Tengah yang belum memiliki tempat usaha tetap dengan 

biaya rendah dan fasilitas yang memadai.  

 Dengan adanya relation spot, pusat pelatihan ini menjadi sarana networking 

atau penjalinan kerja sama antar pelaku industri kreatif di Jawa Tengah 

dengan bidang yang bervariasi sehingga tercipta kerja sama sekaligus 

memperkuat usaha pelaku industri kreatif. Selain menjalin kerja sama antar 

pelaku industri kreatif juga dengan konsumen terutama industri mebel atau 

furniture, sehingga peluang terhadap lapangan kerja atau projek kerja lebih 

besar. 

d) Bagi Masyarakat 

 Sebagai sarana rekreasi dan hiburan bagi masyarakat Jawa Tengah 

terutama kota Semarang sekaligus menjadi sarana edukasi dasar di bidang 

furniture dan industri kreatif. 

1.2.2. Sasaran Projek 

Kelompok sasaran dari fungsi bangunan “Pusat Pelatihan Pembuatan 

dan Pemasaran Industri Mebel Kreatif di Semarang” ini adalah para pelaku 

usaha industri mebel dan industri kreatif, terutama UMKM (Usaha Mikro Kecil 

Menengah) atau IKM (Industri Kecil Menengah), swasta maupun pemerintah di 
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Jawa Tengah. Pelaku industri kreatif dapat berupa arsitek atau desainer 

interior, desainer grafis, fotografi dan videografi. 

 Sementara untuk penyediaan fasilitas rekreasi atau hiburan membidik 

masyarakat Kota Semarang, dan sekitarnya terutama keluarga, pengunjung 

domestik maupun internasional. Pengunjung internasional ini juga merupakan 

pengunjung untuk fasilitas pameran dan showroom furniture karena pasar yang 

dibidik tidak hanya dalam negeri namun juga secara ekspor. 

1.2.3. Manfaat  

a) Manfaat Akademis 

Manfaat akademis untuk meningkatkan sekaligus mengembangkan 

bidang ilmu arsitektur dan desain merupakan: 

 Mewujudkan sebuah gambaran desain arsitektural dari sebuah sarana 

edukasi berupa pusat pelatihan industri mebel sekaligus industri kreatif 

yang memiliki sirkulasi terintegrasi antar fungsi yang berbeda sekaligus 

rekreatif bagi para pelaku akademis arsitektur maupun masyarakat pelaku 

industri mebel dan kreatif.  

 Mengembangkan dan menambah wawasan mengenai jenis, kurikulum, 

kegiatan, proses, kebutuhan ruang, peraturan, hingga penerapan fasilitas 

sebuah pelatihan dengan sistem based on process oriented atau 

berdasarkan alur kegiatan dan suasana yang rekreatif. 

 Mencerminkan desain yang sesuai dengan citra Jawa Tengah sekaligus 

elemen modern untuk mencerminkan inovasi desain dan fungsi pada 

fasilitas yang didesain.  
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b) Manfaat Praktis 

Manfaat praktis fasilitas bangunan ini baik bagi pemerintah, swasta dan 

masyarakat berupa: 

 Menciptakan pusat pelatihan pembuatan dan pemasaran industri mebel 

yang diintegrasikan dengan industri kreatif sebagai perwujudan program 

lanjutan dari pemerintah yaitu Semarang Creative Gallery yang merupakan 

sentra pameran mebel dan UMKM di kota Semarang.  

 Menciptakan pusat pelatihan yang bermanfaat bagi para pelaku industri 

mebel maupun pelaku industri kreatif dengan biaya yang rendah namun 

berkualitas ekspor sehingga selain meningkatkan perekonomian 

masyarakat namun juga perekonomian negara.  

 Dapat menjadi sumber penyerapan dan penciptaan tenaga kerja berkualitas 

terutama di bidang industri mebel dan industri kreatif sehingga mampu 

bersaing di pasar bebas MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) 

 Melalui sarana pusat pelatihan ini, selain meningkatkan tingkat efisiensi 

pelatihan secara waktu, tenaga dan biaya, pusat pelatihan ini bermanfaat 

pula untuk memperkuat jaringan antar pemiliki atau orang yang bekerja di 

bidang industri mebel maupun industri kreatif. Sehingga hubungan 

kolaborasi atau kerjasama antar pemilik usaha lebih besar. 

1.3. Lingkup Pembahasan 

 Mengkaji perilaku pelatihan mebel maupun industri kreatif berkaitan dengan 

pola kegiatan di dalamnya.  

 Menganalisis kebutuhan dan hubungan ruang pada pusat pelatihan 

pembuatan dan pemasaran industri mebel kreatif di Semarang ini.  
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 Mengkaji penataan ruang dan alur sirkulasi berdasarkan pengelompokan 

fungsi dan pola kegiatan terutama proses pembuatan furniture pada 

pelatihan mebel sehingga lebih sistematis dan efisien secara waktu. Kajian 

sirkulasi termasuk mengkaji penataan sirkulasi barang dan bahan mentah 

yang digunakan untuk pelatihan.  

 Pemilihan struktur yang kontekstual dengan jenis bangunan dan kondisi 

lingkungan atau tapak didirikannya bangunan, seperti jenis tanah.   

 Mengkaji aspek-aspek dan elemen arsitektur yang dapat 

diimplementasikan ke dalam tema desain “Sustainable Design” terutama 

aspek- aspek arsitektural yang berperan dalam meminimalisir biaya 

perawatan bangunan seperti penghawaan dan pencahayaan alami, 

material lokal, dan sebagainya, hal ini disebabkan  

 Mengkaji penerapan arsitektur yang rekreatif secara fasilitas maupun 

secara visual penataan ruang luar atau landscaping, eksterior maupun 

interior (penataan ruang dalam) menyesuaikan fungsi dan konsep 

bangunan.  

1.4. Metoda Pembahasan 

Pada projek berjudul “Pusat Pelatihan Pembuatan dan Pemasaran 

Industri Mebel Kreatif di Semarang” ini memiliki beberapa metode mengenai 

cara - cara pengumpulan, penyusunan, analisis data hingga perancangan 

program arsitektur yang relevan dengan jenis projek.  

1.4.1. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam rangka untuk mendukung penelitian 

landasan teori dan program ini dikelompokkan menjadi dua yaitu: 
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1.  Data Primer 

Data primer berisi data dan informasi pokok atau utama yang 

berhubungan dengan pemrograman dan pembahasan kasus pusat pelatihan 

pada landasan teori dan program.  

a) Studi Observasi 

Merupakan data yang diperoleh dengan observasi lapangan atau 

tinjauan langsung ke studi kasus yang berhubungan dengan fungsi dan jenis 

projek.  Hal- hal yang diobservasi merupakan: 

 Mengamati atau meninjau projek sejenis secara langsung berupa pusat 

pelatihan furniture atau mebel di Kota Semarang baik secara fungsi, 

arsitektur, kinerja, penataan ruang baik eksterior maupun interior dan 

hal- hal yang berkaitan dengan pusat pelatihan tersebut. Selain 

meninjau pusat pelatihan juga melakukan studi observasi terhadap 

pabrik mebel di Kota Semarang untuk mengetahui kebutuhan ruang 

peralatan dan proses pembuatan furniture kayu maupun material 

lainnya seperti metal, bamboo atau rotan, dan sebagainya untuk 

mendukung pemrograman projek.  

 Observasi dilakukan di: 

o Pusat Pengembangan dan Pelatihan Industri Kayu (PPPIK PIKA) 

di Akademi Teknik PIKA (Pendidikan Industri Kayu) kota 

Semarang. 

o Pabrik PT Country Form Furniture Indonesia di Semarang.  

 Pencatatan informasi baik kelebihan maupun kendala yang dapat 

menjadi nilai tambah dan masalah pada pusat pelatihan dan pabrik 

tersebut 
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 Melakukan dokumentasi baik foto maupun video mengenai pusat 

pelatihan dan pabrik yang diobservasi. 

b) Wawancara (Interview) 

Melakukan wawancara atau interview untuk penggalian informasi 

dengan:  

 Staff dari Pusat Pengembangan dan Pelatihan Industri Kayu (PPPIK 

PIKA) di Akademi Teknik PIKA (Pendidikan Industri Kayu) kota 

Semarang mengenai segala hal yang berhubungan dengan sistem 

pelatihan mebel atau furniture baik itu jenis, waktu, peserta, pembimbing 

maupun fasilitas pelatihan. Jenis- jenis ruangan dan peralatan hingga 

sistem pengelolaaan pusat pelatihan juga menjadi bagian dari 

wawancara.  

 Narasumber berupa salah seorang pengelola dan arsitek dari PT 

Country Form Semarang yang berkompeten untuk memberikan 

informasi mengenai segala hal berkaitan dengan mebel atau furniture, 

baik itu jenis – jenis furniture, proses pembuatan, mesin pembuatan, 

hingga sistem pengelolaan material, produk maupun limbah.  

2. Data Sekunder 

Merupakan data pendukung yang diperoleh dari sumber yang berkaitan 

dengan projek yang dipilih. Sumber- sumber sekunder diperoleh dari literatur 

dan web internet. Tujuan dari data ini adalah sebagai data pendukung data 

primer, bahan pembanding sekaligus acuan dan standar pada kasus projek 

yang akan dibahas pada landasan teori dan program ini. Data yang diambil 

mengenai studi kasus terhadap pelatihan mengenai mebel atau furniture, 

acuan perbandingan kebutuhan ruang sirkulasi, utilitas, struktur, material, KDB, 
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KLB, GSB, maupun rencana tata ruang kota berkaitan dengan fasilitas edukasi 

pelatihan mebel, beserta dengan segala teori yang berhubungan dengan tema 

dan fokus kajian desain yang dipilih. Beberapa sumber yang menjadi data 

sekunder adalah: 

a) Literatur  

Sumber literatur yang digunakan sebagai data sekunder berasal dari sumber 

kepustakaan, buku, kutipan, makalah atau karya ilmiah dan tesis dalam bentuk 

hard copy atau salinan dalam bentuk cetak yang berkaitan erat dan mendukung 

penyusunan dan penyelesaian landasan teori dan program arsitektur.   

b) Web Surfing  

Pengutipan dan perumusan teori dari kasus yang berhubungan dengan fungsi 

projek yang dipilih, didapatkan melalui journal atau artikel ilmiah, ebook, 

ensiklopedia atau kamus, maupun teori dan berita pada website melalui 

penjelajahan internet dalam bentuk soft copy atau salinan dalam bentuk 

elektronik.  

1.4.2. Metode Penyusunan dan Analisis 

Metode penyusunan dan analisis yang digunakan merupakan metode 

deskriptif deduktif-induktif di mana:11 

 Metode Induktif : berdasarkan hasil observasi lapangan, wawancara 

dengan narasumber, eksperimen atau penemuan atau data khusus yang 

berkaitan dengan projek yang dipilih maupun lokasi yang dipilih.  

 Metode Deduktif : berdasarkan data dari dasar pengetahuan umum atau 

pernyataan yang berlaku secara umum dan data kuantitatif. 

                                                
11 James Rilatupa, “Perkembangan Metode Penelitian di Bidang Arsitektur (Sebuah Kerangka 
Pemikiran)”, (Bogor:Institut Pertanian Bogor, 2003), hal. 3 
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Penyusunan dan analisis menggunakan hasil observasi atau studi 

banding di lapangan mengenai bangunan yang berhubungan dengan pelatihan 

mebel dan industri kreatif yang kemudian mengalami komparasi atau 

perbandingan dengan teori deduktif dengan fungsi bangunan yang sama 

sehingga dapat disimpulkan untuk penyusunan LTP ini. Berikut adalah langkah 

– langkah metode deduktif – induktif:  

1) Studi literatur dan web surfing; memahami dan menelaah teori dan 

studi kasus secara deduktif yang berhubungan dengan projek yang 

dipilih melalui sumber – sumber kepustakaan baik melalui salinan 

cetak maupun dari internet.  

2) Penyimpulan kerangka teori; meringkas dan menarik kesimpulan 

teori dari beberapa sumber referensi yang telah dikumpulkan.  

3) Observasi langsung; melihat, mendata dan mendokumentasikan 

kondisi nyata pada bangunan studi kasus maupun lokasi yang akan 

dibahas dalam pembahasan secara induktif. 

4) Wawancara dan verifikasi fakta; menggali informasi dengan 

mengajukan pertanyaan, opini, saran dan kritik pada narasumber 

berkaitan dengan projek yang dibahas beserta kebenaran data yang 

didapatkan.  

5) Analisis data; merangkum, menyaring dan menganalisis data yang 

diperoleh agar kajian atau pembahasan permasalahan lebih fokus 

dan tajam.  

6) Analisis kasus; membandingkan kerangka permasalahan pokok 

yang diperoleh dari rumusan masalah dengan kerangka data yang 

diperoleh dari hasil analisis data. Analisis baik studi kasus maupun 
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lokasi menjadi kriteria kebutuhan atau persyaratan desain pusat 

pelatihan ini.  

7) Sintesis kasus; menemukan dan menyimpulkan hal – hal penting apa 

saja yang menjadi pokok permasalahan dan cara menyelesaikan 

kasus.  

8) Penarikan kesimpulan dan verifikasi; menarik kesimpulan beserta 

pembuktian kebenaran antara data yang diperoleh dengan teori atau 

kepustakaan yang diperoleh.  

9) Pemilihan penyelesaian desain; melalui permasalahan, persyaratan 

maupun kebutuhan desain yang sudah disimpulkan, ditarik 

penyelesaian desain yang sesuai bagi permasalahan tersebut baik 

itu tema desain, penekanan desain, fokus kajian yang mendukung 

pemrograman desain. (Lihat skema 1.1) 
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Skema 1. 1 - Metode Pengumpulan, Penyusunan dan Analisis Data 
Sumber: Analisis Pribadi 
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dan kelayakan lokasi sebagai bahan acuan untuk proses desain dan 

penyelesaian masalah dominan pada projek pelatihan industri mebel kreatif ini. 

Analisis pemrograman pusat pelatihan dapat berupa analisis pengertian pusat 

pelatihan, furniture atau mebel dan industri kreatif, analisis data primer, analisis 

data sekunder, analisis fungsi dan bentuk, analisis studi aktivitas, studi besaran 

ruang hingga studi pemilihan lokasi.  

b) Tahap Sintesis 

Tahap sintesis ini dilakukan dengan cara penarikan kesimpulan dan 

penyaringan data hasil analisis. Dari kesimpulan yang diperoleh bermanfaat 

sebagai landasan teori dan pemrograman yang akan menjadi acuan atau tolok 

ukur ke tahap perancangan arsitektur.   

1.4.4. Metode Perancangan Arsitektur 

Metode perancangan arsitektur yang digunakan adalah: 

a) Konsep 

Konsep merupakan gagasan awal dalam bentuk gambar skematik atau 

sketsa awal yang mendeskripsikan gagasan dan tema desain arsitektural 

dalam perancangan arsitektur. 

b) Rancangan Skematik 

Tahap rancangan skematik ini merupakan pengembangan tema desain 

atau konsep dasar yang kemudian diterjemahkan ke dalam tahap pendesainan 

dalam bentuk sketsa awal rancangan skematik. Tahapan dari rancangan 

skematik ini merupakan: 

1. Analisis lokasi 

2. Konsep ruang spasial dan lingkup bangunan 
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3. Konsep tata bentuk dan massa bangunan 

4. Konsep pengolahan façade (tampilan visual) bangunan  

5. Analisis penerapan rancangan tapak dan bangunan (situasi, site plan, 

tampak, denah, potongan, dll.) 

c) Pengembangan Perancangan (Design Development) 

Design development atau pengembangan perancangan merupakan 

pengembangan dari rancangan atau sketsa skematik yang kemudian 

diterjemahkan menjadi gambar kerja perancangan yang menggunakan 

software arsitektur. Gambar kerja design development ini berupa situasi, site 

plan, denah, potongan, tampak, maupun detail – detail yang mewakili pemikiran 

desain dari perancang. 

d) Pembuatan Detail 

Pembuatan detail arsitektur dan implementasi ke 3D arsitektur projek 

yang didukung dengan bantuan software arsitektur. Sementara untuk tahap 

implementasi ke 3D dapat didukung dengan pembuatan isometri, isometri 

struktur, perspektif interior dan eksterior.  

e) Presentasi Produk Perancangan  

Merupakan tahap akhir dalam metode perancangan arsitektur dengan 

melakukan pemaparan atau presentasi desain projek “Pusat Pelatihan 

Pembuatan dan Pemasaran Industri Mebel Terintegrasi di Semarang” dengan 

dukungan software presentasi dan maket. (Lihat skema 1.2) 
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Skema 1. 2 – Bagan Tahap Perancangan Arsitektur 
Sumber: Analisis Pribadi  
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1.5. Sistematika Pembahasan  

1.5.1. BAB I: Pendahuluan 

Bab I merupakan uraian pengantar yang mendahului dan mengenalkan 

materi atau pembahasan dasar LTP secara singkat. Sub-bab pembahasan 

berupa: latar belakang projek, tujuan, sasaran dan manfaat pembahasan, 

lingkup pembahasan, metode pembahasan (dengan penjabaran berupa 

metode pengumpulan data, metode penyusunan dan analisis, metode 

pemrograman dan metode perancangan arsitektur), dan sistematika 

pembahasan (meliputi pendahuluan, tinjauan projek, analisis pendekatan 

arsitektur, program arsitektur, kajian teori, daftar pustaka dan lampiran. 

1.5.2. BAB II: Metodologi 

Bab II merupakan bab yang berisi mengenai deskripsi umum, pengantar 

permasalahan dan pengetahuan mengenai kasus yang dipaparkan dalam LTP 

secara garis besar atau makro dan belum meninjau projek secara spesifik dan 

detail. Hal- hal yang dibahas berupa: 

6. Tinjauan umum    : Membahas segala hal yang 

menjurus dan berdampak pada projek ini. Penjabaran tinjauan umum 

berupa gambaran umum, latar belakang perkembangan-trend, dan 

sasaran yang akan dicapai.  

7. Tinjauan khusus    : Membahas teknis arsitektur 

mengenai segala aspek yang menjadi persyaratan dan kebutuhan 

projek dan semua hal yang memiliki sifat non-arsitektural namun masih 

berhubungan erat dengan projek. Penjabaran meliputi terminologi, 

kegiatan, spesifikasi dan persyaratan desain, deskripsi konteks kota, 
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urgensi, relevansi, studi banding kasus projek sejenis dan 

permasalahan desain.  

8. Kesimpulan, batasan dan anggapan  

1.5.3. BAB III: Analisis Pendekatan Program Arsitektur 

Bab III merupakan uraian kualitatif maupun kuantitatif analisis 

pendekatan program arsitektur yang menjadi bentuk pertimbangan bagi 

pemrograman di Bab IV. Penjabaran bab III merupakan;  

9. Analisis pendekatan arsitektur   : meliputi studi aktivitas, studi 

fasilitas, studi ruang khusus, studi luas bangunan dan lahan, studi citra 

arsitektural. 

10. Analisis pendekatan sistem bangunan : meliputi studi sistem struktur 

dan enclosure, studi sistem utilitas, studi pemanfaatan teknologi. 

11. Analisis pendekatan konteks lingkungan : meliputi analisis pemilihan 

lokasi dan pemilihan tapak.  

1.5.4. BAB IV: Program Arsitektur  

Bab ini merupakan hasil analisis pendekatan dari Bab I hingga Bab III 

yang kemudian diuraikan secara kualitatif maupun kuantitatif serta merupakan 

kesimpulan menyeluruh dari uraian bab sebelumnya yang dituangkan menjadi 

pemrograman arsitektural. Uraian yang dibahas meliputi konsep program, 

tujuan perancangan, faktor penentu perancangan, faktor persyaratan 

perancangan, dan program arsitektur yang meliputi (program kegiatan, 

program sistem struktur dan enclosure beserta program sistem utilitas. 
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1.5.5. BAB V: Kajian Teori 

Bab V berisi mengenai penguraian kajian teori penekanan desain dan 

kajian teori permasalahan dominan atau fokus kajian. Pada bab V ini, subbab 

yang dibahas merupakan; interpretasi dan elaborasi dari teori penekanan 

desain, teori permasalahan dominan, studi preseden, dan kemungkinan 

penerapan atau implementasi teori pada projek arsitektur yang dibahas.  

1.5.6. Daftar Pustaka 

Bab daftar pustaka berisi mengenai data dan sumber referensi yang 

digunakan baik berupa sumber literatu secara kepustakaan atau cetak maupun 

secara elektronik yang bermanfaat dalam penyusunan laporan Landasan Teori 

dan Program. 

1.5.7. Lampiran 

Berisi mengenai segala data yang berhubungan dengan projek “Pusat 

Pelatihan Pembuatan dan Pemasaran Industri Mebel Kreatif Terintegrasi di 

Semarang” yang dimanfaatkan sebagai data penyerta karena bukan 

merupakan fokus pembahasan pada Landasan Teori dan Program. 


