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BAB VIII 

STRATEGI DESAIN  

8.1 Tahapan Proses Perancangan Arsitektur 

Berikut adalah tahapan strategi desain yang dilakukan pada proses perencanaan desain Sentra Kerajinan Emad dan Perak di Solo :  

Masalah Desain Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 

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.  

 

1 Mencari data tengtang para 

pengrajin emas dan perak 

yang terdapat di Kota Solo. 

2 Melakukan survei terhadap 

bangunan proyek sejenis.  

3 Mencari data tentang 

klasifikasi dari Galeri, Mini 

Museum, dan Workshop 

area yang sesuai standar 

Arsitektur melalui Literatur ( 

Buku dan Jurnal ) 

1 Menganalisis dari hasil data 

yang sudah dilakukan, lalu 

melakukan pemetakan 

sehingga dapat diketahui 

potensi pengrajin terbanyak 

di Kota Solo 

2 Menganalisis bagaimana 

penataan dan kebutuhan 

ruang apa saja yang harus 

ada pada sebuah sentra 

kerajinan emas dari hasil 

survey pada bangunan 

proyek sejenis 

3 Menganalisis dari hasil 

pencarian data yang sudah 

dilakukan melalui literatur – 

literatur dan menganalisis 

Mengolah kembali data dan 

analisa untuk dipertimbangkan 

dalam proses perencanaa 

desain sentra kerajinan emas 

dan perak ini  
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perletakkan tata ruang 

tersebut sehingga 

memberikan kenyamanan 

pada pelaku. 

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. 

 

1 Mencari data jumlah para 

pengrajin homeindustri yang 

ada di jayengan solo 

2 tandar penghawaan, 

pencahayaan, dan sirkulasi 

yang sesuai dengang 

standar Arsitektur melalui 

literature ( Buku dan Jurnal ) 

1 Menganalisis jumlah para 

pengrajin homeindustri di 

jayenga untuk mengetahui 

kebutuhan jumlah para 

pengrajin yang akan bekerja 

pada sentra kerajinan emas 

dan perak ini 

2 Menganalisis dari hasil 

pencaharian data yang 

sudah dilakukan melalui 

literatur – literatur  

Mengolah kembali data dari 

hasil survey data jumlah para 

pengrajin dan melakukan 

penataan atau pembagian kerja 

sesuai pada bidangnya 

Menerapkan hasil studi literature 

terhadap standar penghawaan, 

pencahayaan dan keluasan 

sirkulai dan menerapkannya 

pada area produksi pada senra 

kerajinan ini 

Bagaimana menciptakan suatu 

bangunan Sentra Kerajinan 

Emas dan Perak dengan 

pendekatan Arsitektur Neo-

Vernacular 

 

Mencari data tentang pengertian 

Arsitektur Neo-Vernacular dan 

bagaimana penerapannya pada 

bangunan 

Mencari studi presedent yang 

bertema Arsitektur Neo-

Vernacular untuk dijadikan 

sebagai inspirasi desain 

Menganalisis bagaimana 

persyaratan dan klasifikasi 

bangunan yang bertema 

Arsitejtur Neo-Vernacular dari 

hasil studi literatur dan studi 

presedent  

Mengolah data dari hasi analisis 

tentang bagaimana persyarata 

bangunan yang bertema 

Arsitektur Neo-Vernacular dan 

menerapkannya pada bangunan 

Sentra Kerajinan Emas dan 

Perak di Solo ini.  

 
Tabel 8.1 Tabel Strategi Desain 

Sumber : Analisa Pribadi 

 


