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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1     Latar Belakang 

 Sentra Kerajinan Emas dan Perak merupakan sebuah bangunan atau 

suatu kompleks bangunan yang dijadikan sebagai pusat yang didalamnya 

terdapat berbagai fasilitas yang bisa mendukung home industry pembuatan 

kerajinan tersebut  yang berada di suatu kota. Sentra Kerajinan Emas dan 

Perak ini merupakan suatu wadah yang digunakan untuk mengembangkan, 

memperkenalkan, dan mempromosikan kerajinan yang terbuat dari emas 

dan perak yang berada di kota tersebut. Di Indonesia sudah banyak 

terdapat sentra-sentra kerajinan emas dan perak yang menyebar 

diberbagai kota dan daerah. Banyaknya penyebaran sentra-sentra 

kerajinan tersebut diberbagai kota dan daerah, ini dikarenakan pada jaman 

sekarang kerajinan emas dan perak di Indonesia sudah banyak dikenal 

oleh masyarakat luas, baik itu masyarakat dari dalam negeri maupun luar 

negeri. 

 Di Indonesia juga sudah terdapat beberapa kota yang memiliki kerajinan 

emas dan perak yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat luas, kota-

kota tersebut antara lain adalah Bali, Yogyakarta, Solo, Kendari, dan lain 

sebagainya. Kerajinan Emas dan Perak ini sendiri sudah berkembang 

dengan pesat, tidak hanya berfokus pada kerajinan perhiasan saja ( anting, 

kalung, gelang, dll ) tetapi para pengrajin saat ini sudah memilki 

keterampilan untuk membuat sebuah miniatur seperti patung, dan pernak – 

pernik ukiran lainnya. Pada setiap kota juga memilki ciri khas ukiran 

tersendiri, seperti bali memilki ukiran emas atau perak khas bali, dan  Jogja 

memilki ciri khas ukiran jawa-jogja serta kota – kota lainya yang memilki ciri 
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khas ukiran tersendiri. Diharapkan kerajinan perak dan emas di Indonesia 

perlu dikembangkan dan di promosikan tidak hanya didalam negeri saja 

namun hingga luar negeri.  

1.2     Masalah Desain 

1 Bagaimana menciptakan suatu bangunan sentra kerajinan emas dan 

perak yang menggabungkan antara fasilitas galeri dan workshop area 

untuk para pengunjung yang sesuai dengan persyaratan desain 

arsitektur. 

2 Bagaimana menciptakan suatu area kerja atau area produksi 

pembuatan kerajinan emas dan perak untuk para pengrajin emas dan 

perak agar memiliki penghawaan, pencahayaan, dan keleluasaan 

pada sirkulasi ruang yang sesuai standar arsitektur. 

3 Bagaimana menciptakan suatu bangunan Sentra Kerajinan Emas dan 

Perak dengan pendekatan Arsitektur Neo-Vernacular 

1.3    Tujuan dan Manfaat Pembahasan 

Tujuan Pembahasan 

 Tujuan dari perencanaan dan perancangan Sentra Kerajinan Emas dan 

Perak di Solo ini adalah : 

1 Untuk menciptakan sebuah Sirkulasi ruang pada area Galeri dan area 

Workshop yang bertujuan memiliki kenyamanan dan keamanan untuk 

para pekerja dan pengunjung serta penataan hirarki ruang yang sesuai 

standar Arsitektur. 

2 menciptakan sebuah ruang atau wadah yang layak untuk para 

pengrajin dan konsumennya untuk kemajuan ekonomi Kota Solo, dan 

juga sebagai alat untuk mengembangkan, memperkenalkan, dan 
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meningkatkan promosi Kerajinan Emas dan Perak di Solo ke 

masyarakat luas. 

Manfaat Pembahasan 

 Manfaat yang ingin di capai yaitu dengan adanya Sentra Seni Kerajinan 

Emas dan Perak di Kota Solo kedepannya dirancang untuk melayani para 

konsumen pecinta seni kerajinan yang terbuat dari emas dan perak serta 

masyarakat yang berada didalam kota maupun luar kota. Dalam 

melakukan kegiatan perbelanjaan serta dapat meningkatkan kemajuan 

pariwisata di Kota Solo.  

1.4     Sistematika Pembahasan 

BAB I Pendahuluan  

 Pada bab ini membahas mengenai latar belakang, masalah desain, 

tujuan dan manfaat, serta sistematika pembahasan.  

Bab II Gambaran Umum 

 Pada bab ini membahas mengenai gambaran umum fungsi bangunan 

dari proyek yang diambil, gambaran umum lokasi dan area tapak untuk 

proyek, serta lingkungan tapak, dan lingkungan social – budaya pada area 

sekitar lokasi tapak. 

Bab III Pemograman Arsitektur 

 Pada bab ini membahas mengenai pemograman arsitektur seperti, 

spacial needs and requerment analysis, presedent analysis dan spasial 

structure analysis 
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Bab IV Penyelusuran Masalah Desain 

 Pada bab ini membahas mengenai kajian komprehensif, pernyataan isu / 

permasalahan / focus desain, dan analisis komprehensif antara aspek 

ruang terhadap tapak serta lingkungan buatan dan alami.  

Bab V Kajian Teoritik 

 Pada bab ini membahas mengenai teori – teori yang digunakan untuk 

dasar dalam pemecahan masalah desain berdasarkan pada pernyataan 

masalah desain yang sudah diputuskan. 

Bab VI Pendekatan Desain 

 Pada bab ini membahas mengenai pendekatan desain apa saja yang 

digunakan untuk permasalahan yang sudah ditetapkan : Biologi, ekologi, 

gaya/langgam, klimatologi, kontekstual-adaptif, kontekstual kontras, gaya 

hidup, perilaku, teritori, struktur-teknologi, bentuk, ekonomi, budaya dll. 

Bab VII Konsep Perencanaan  

 Pada bab ini membahas mengenai penetapan konsep perencanaan 

sebagai landasan dalam proses perancangan arsitektur. Seperti konsep 

ruang dan tata ruang, konsep keruangan, konsep bentuk, konsep 

pelingkup, konsep struktur, konsep teknologi. 

Bab VIII Strategi Desain 

 Pada bab ini membahas mengenai Langkah atau tahapan dalam proses 

perancangan arsitektur sebagai tahapan dalam memecahkan masalah 

desain. 
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Daftar Pustaka 

 Berisi tentang sumber – sumber yang digunakan dalam penyusunan 

laporan kontekstual dari buku, jurnal, skripsi, dan artikel yang terkait 

dengan fungsi bangunan projek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


