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BAB IV 

PENYELUSURAN MASALAH DESAIN 

4.1    Kajian Komprehensif 

Analisa potensi antara manusia, bangunan, dan lingkungan 

1 Perencanaan proyek ini betujuan untuk mewadahahi potensi pekerja 

homeindustri kerajinan emas dan perak yang berada di daerah 

Jayengan, Solo yang berjumlah 45 pengrajin emas dan 66 orang 

pengrajin perak. Agar memilki sebuah showroom display dari hasil 

kerajinan yang para pengarajin hasilkan atau buat.  

2 Pemilihan lokasi pada daerah Jayengan selain memiliki potensi para 

pengrajin homeindustri juga pada daerah jayengan ini adalah daerah 

pusat ekonomi pariwisata di Kota Solo sehingga sangat cocok bila 

sentra kerajinan ini di bangun pada lokasi tersebut 

3 Pada lokasi jayengan ini memiliki akses jalan primer yang cukup luas, 

dan berada dipusat Kota Solo, sehingga mudah dijangkau untuk 

masyarakat yang berasal dari luar kota maupun mancanegara yang 

ingin mengunjungi sentra kerajinan emas dan perak di Kota Solo ini.  

Analisa Kendala antara manusia, bangunan, dan lingkungan 

1. Kelurahan Jayengan terletak pada pusat kota yang padat penduduk, 

sehingga kendala terbesar yang ada yaitu tidak adanya lahan kosong 

untuk suatu pembangunan bangunan baru.  

2. Kelurahan Jayengan juga mempunyai titik kemacetan yang cukup 

tinggi karna merupakan area pusat kota yang strategis sehingga sering 

dilewati oleh kendaraan kecil maupun besar ( bus )  
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3. Jika curah hujan turun cukup tinggi beberapa titik pada daerah 

kelurahan jayengan sering mengalami banjir 

4.2    Pernyataan Isu atau Permasalahan dan Fokus Desain  

Isu atau Permasalahan 

 Kota Solo atau Surakarta adalah salah satu kota yang memiliki aset 

wisata yang cukup besar di Jawa Tengah, salah satu aset wisata tersebut 

yaitu kerajinan perak dan emas. Daerah di Solo penghasil kerajinan perak 

dan emas terbesar atau sebagai pusatnya yaitu berada di daerah 

Jayengan. Jayengan sendiri adalah kawasan permukiman di bagian kota 

solo yang warganya rata - rata bekerja sebagai pengarajin homeindustri 

perak dan emas. 

  

 

 

 

 

 

 

 Isu / Permasalahan yang diangkat pada projek yang di ambil ini adalah “ 

Pergerakan “ yaitu bagaimana menciptakan hubungan sirkulasi yang 

sesuai dengan standar arsitektur antara area galeri, area workshop, dan 

area produksi. yang bertujuan demi kenyamanan pengunjung dan 

pengguna.  Terutama pada area workshop dan area produksi sirkulasi 

Peta 4.1 Peta Persebaran Pengrajin perak dan emas di Jayengan  
Sumber : Departemen Perkerjaan Umum Peta Administrasi Kota Surakarta 
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sangat perlu di perhatikan karena perletakkan ruangan harus sesuai 

dengan tahap pembuatan kerajinan perak dan emas. Dimana dalam proses 

pembuatan kerajinan emas dan perak memiliki tahap – tahap pembuatan 

yang cukup banyak, dan pada setiap tahapan pembuatan memiliki ruangan 

tersenderi untuk membuat kerajinan tersebut. Penataan sirkulasi tersebut 

memiliki tujuan untuk keselamatan dan kenyamanan bagi pengunjung dan 

pekerja.  

Fokus Desain 

 Fokus kajian desain pada perancangan Sentra Kerajinan Emas dan 

Perak di Solo ini adalah berfokus pada Penanganan kualitas penghawaan 

dan pencahayaan pada area ruang produksi. Karena pada area ruang 

produksi terbagi menjadi 8 bagian jenis ruang dan pada setiap ruang 

memiliki persyaratan khusus untuk penghawaan dan pencahayaan yang 

perlu diperhatikan secara khusus.  

4.3  Pernyataan Spesifik Terhadap Aspek Permasalahan Potensi dan 

 Kendala 

1. Bagaimana menciptakan suatu bangunan sentra kerajinan emas dan 

perak yang dapat memiliki daya tarik, sehingga dapat 

mengembangkan pariwisata di Kota Solo. 

2. Bagaimana menciptakan suatu wadah untuk para pengrajin 

homeindustry kerajinan emas dan perak di solo agar memilki ruang 

bekerja yang layak dan memiliki keselamatan yang sesuai standar 

3. Bagaimana menciptakan suatu bangunan showroom display kerajinan 

emas dan perak di solo sebagai wadah untuk para pengrajin 

homeindustry kerajinan emas dan perak di solo 
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4. Bagaimana menciptakan suatu bangunan sentra kerajinan emas dan 

perak di solo pada area yang memiliki padat penduduk 

5. Bagaimana menciptakan suatu bangunan kerajinan emas dan perak di 

solo yang selaras dengan lingkungan sekitar 

4.4    Pernyataan Masalah Desain 

a) 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.  

b) Bagaimana menciptakan suatu area kerja atau area produksi untuk 

para pengrajin emas dan perak agar memiliki penghawaan, 

pencahayaan, dan keleluasaan pada sirkulasi ruang yang sesuai 

standar arsitektur. 

c) Bagaimana menciptakan suatu bangunan Sentra Kerajinan Emas dan 

Perak dengan pendekatan Arsitektur Neo-Vernacular 

 

 

 

 

 

 

 

 


