
 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kerajinan tangan adalah kegiatan menciptakan suatu produk atau barang 

yang dilakukan oleh tangan dan memiliki fungsi pakai atau keindahan 

sehingga memiliki nilai jual. Kerajinan tangan merupakan karya seni yang 

lebih mengutamakan keterampilan tangan sebagai pembuat karya seni. 

Semakin tinggi kualitas kerajinan tangan yang dibuat maka semakin mahal 

harga dari kerajinan yang dibuat tersebut. Secara umum Kerajinan 

Tangan memiliki dua fungsi yaitu Fungsi Pakai dan Fungsi Hias. Fungsi hias 

dari suatu kerajinan tangan adalah kerajinan tangan yang lebih diutamakan 

keindahannya tanpa terlalu memperdulikan kegunaan dari kerajinan tersebut. 

Sedangkan fungsi pakai adalah kerajinan tangan yang lebih mengutamakan 

fungsinya daripada keindahan dari kerajinan tersebut. 

Di Indonesia sendiri banyak sekali kerajinan tangan yang sudah 

mendunia. Setiap daerah di Indonesia memiliki keindahan yang dapat 

menampilkan ciri khas kebudayaan masing-masing daerah. Maka dari itu 

banyak kerajinan tangan khas Indonesia yang dapat menembus pasar 

internasional. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki 

banyak potensi di bidang kebudayaan. Kebudayaan hasil kerajinan tangan 

yang sudah mendunia dan menjadi kebanggaan Indonesia yaitu Batik juga 

banyak yang berasal dari Jawa Tengah. Selain batik, Jawa Tengah juga 

memiliki beberapa kerajinan tangan yang sudah mendunia seperti Kerajinan 

Kulit, Kerajinan Kayu, Kerajinan Gerabah, Kerajinan Tenun, Kerajinan 

Arca,Kerajinan Enceng Gondok, Kerajinan Anyaman Bambu, dan lain-lain. 
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Projek Galeri Kerajinan Tangan Khas Jawa Tengah kali ini memilih lokasi 

tapak di Kota Semarang karena Semarang merupakan ibukota Jawa Tengah. 

Sebagai ibukota Jawa Tengah seharusnya Kota Semarang lebih menonjol di 

bidang sosial, ekonomi, maupun budaya dibandingkan dengan kota lain. 

Namun pada kenyataannya justru Kota Semarang adalah salah satu kota 

yang tidak memiliki ciri khas kuat di bidang kebudayaan. Dibandingkan 

dengan Kota Surakarta yang masih kental kebudayaannya seperti batik dan 

upacara-upacara adat solo, kemudian ada Kota Jepara yang terkenal dengan 

ukiran kayunya, dan masih banyak kota lain di Jawa Tengah yang menjol di 

bidang kebudayaan. Untuk itu Galeri Kerajinan Khas Jawa Tengah ini cocok 

didirikan di Semarang karena merupakan ibukota Jawa Tengah yang dapat 

menjadi pusat yang mewadahi semua kerajinan tangan yang ada di Jawa 

Tengah. 

Di Kota Semarang terdapat banyak bangunan penting seperti tempat 

wisata, pusat perbelanjaan, hotel, dan lain-lain yang sudah melupakan ciri 

khas Semarang. Padahal bentuk bangunan arsitektural dapat menciptakan 

image kota. Kalau arsitektur lokalitas Semarang tidak dipertahankan maka 

yang terjadi seperti sekarang ini, banyak sudut Kota Semarang yang mulai 

hilang ciri khas dan citranya.  

Pada masa sekarang banyak generasi muda yang cenderung melupakan 

dan mengabaikan kebudayaan yang ada di daerah mereka masing-masing. 

Seiring dengan perkembangan jaman dan kemudahan di bidang IPTEK, 

masyarakat semakin mudah mengakses dan mengadopsi budaya dari luar 

sehingga kebudayaan sendiri malah banyak dilupakan. Galeri Kerajinan 

Tangan Khas Jawa Tengah yang akan mengemas kebudayaan dengan cara 

yang “kekinian” harapannya dapat menarik perhatian dan meningkatkan minat 

generasi muda untuk mengenal dan mempelajari kebudayaan. 
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Generasi muda saat ini cenderung hanya mengikuti euphoria atau trend 

sesaat dan kemudian cepat bosan. Terbukti di Kota Semarang sendiri setiap 

ada sesuatu atau tempat yang baru pasti ramai pengunjung hanya sesaat di 

awal-awal buka, namun setelah itu tempat itu lambat laun mulai ditinggalkan 

dan sepi pengunjung. Hal tersebut karena generasi muda saat ini memerlukan 

sesuatu fleksibel dan yang dapat terus menerus diperbaharui. Diharapkan 

Galeri Kerajinan Tangan ini dapat merespon kebutuhan generasi muda saat 

ini. 

Galeri Kerajinan Tangan ini merupakan tempat yang dapat mewadahi 

pengrajin dan seniman kerajinan tangan dari berbagai daerah di Jawa Tengah 

untuk menghasilkan karya dan melestarikan budaya. Pengrajin dan seniman 

dapat memajang hasil karyanya dan pengunjung dapat membelinya. Selain 

itu pengunjung juga dapat melihat proses pembuatan kerajinan tangan dan 

dapat praktek membuat kerajinan secara langsung dengan arahan dari 

pengrajin atau senimannya. Galeri ini juga dapat mewadahi kegiatan-kegiatan 

lainnya yang bersifat edukatif dan rekreatif, seperti workshop, seminar, 

fashion show, pertunjukan, dan lain-lain. Galeri ini akan menjadi tujuan wisata 

budaya di Semarang yang bersifat edukatif dan rekreatif bagi masyarakat dan 

wisatawan lokal maupun mancanegara. 

1.2. Pertanyaan Masalah Desain 

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditemukan 

beberapa masalah desain pada projek ini seperti berikut:  

1. Bagaimana cara mewujudkan bentuk bangunan Galeri Kerajinan Tangan 

yang menerapkan budaya Jawa Tengah dengan mengangkat arsitektur 

lokalitas Semarang?  
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2. Bagaimana cara menciptakan makna dan ekspresi dalam Galeri Kerajinan 

Tangan Khas Jawa Tengah yang diminati dan menarik bagi generasi 

muda dan dapat mengatasi kecenderungan generasi muda yang cepat 

bosan? 

3. Bagaimana menciptakan perencanaan tata ruang Galeri Kerajinan 

Tangan yang dapat mewadahi berbagai jenis kerajinan Khas Jawa 

Tengah dan menjadikan tujuan wisata budaya di Kota Semarang? 

1.3. Tujuan 

1. Mewujudkan bentuk bangunan Galeri Kerajinan Tangan yang 

menerapkan budaya Jawa Tengah dengan mengangkat arsitektur 

lokalitas Semarang.  

2. Menciptakan makna dan ekspresi dalam Galeri Kerajinan Tangan Khas 

Jawa Tengah yang diminati dan menarik bagi generasi muda. 

3. Menciptakan perencanaan tata ruang Galeri Kerajinan Tangan yang 

dapat mewadahi berbagai jenis kerajinan Khas Jawa Tengah dan 

menjadikan tujuan wisata budaya di Kota Semarang. 

1.4. Manfaat 

1. Manfaat akademis: diharapkan projek ini dapat memberikan bahan 

pembelajaran dalam merancang Galeri Kerajinan Tangan maupun fungsi 

bangunan sejenis. 

2. Manfaat bagi pengguna bangunan ini baik pengrajin maupun pengunjung 

adalah untuk melestarikan budaya lokal, serta dapat mengedukasi 

ataupun teredukasi tentang kerajinan tangan. 

3. Manfaat bagi Kota Semarang dengan adanya Galeri Kerajinan Tangan ini 

dapat menambah ikon kebudayaan Kota Semarang, serta dapat 

meningkatkan perekonomian Kota Semarang. 
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1.5. Sistematika Pembahasan 

1. BAB I. PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi latar belakang, isu, permasalahan, tujuan dan manfaat 

tentang Galeri Kerajinan Tangan di Kota Semarang dan sistematika dalam 

pembuatan Proposal Perencanaan Galeri Kerajinan Tangan di Kota 

Semarang. 

2. BAB II. GAMBARAN UMUM PROJEK 

Bab ini berisi tentang gambaran umum Galeri Kerajinan Tangan Khas Jawa 

Tengah di Semarang yang menjelaskan fungsi bangunan, studi teoritik, studi 

preseden, lokasi dan tapak, serta lingkungan sosial dan budaya. 

3. BAB III. PEMROGRAMAN ARSITEKTUR 

Bab ini berisi tentang pemrograman arsitektur pada projek Galeri Kerajinan 

Tangan Khas Jawa Tengah di Semarang yang memuat analisis studi pelaku, 

studi aktivitas, pola aktivitas, perhitungan jumlah pelaku, studi kebutuhan 

ruang, studi persyaratan ruang, studi ruang khusus, studi besaran ruang, studi 

kebutuhan parkir, dan pola hubungan ruang. 

4. BAB IV. ANALISA MASALAH 

Bab ini berisi tentang analisa masalah desain yang memuat masalah fungsi 

bangunan dengan aspek pengguna, tapak, dan dengan lingkungan luar tapak. 

Pada bab ini juga memuat pernyataan masalah yang spesifik. 

5. BAB V. LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan yang muncul dalam perencanaan projek Galeri Kerajinan 

Tangan Khas Jawa Tengah di Semarang. 
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6. BAB VI. PENDEKATAN PERANCANGAN 

Bab ini berisi tentang uraian pokok-pokok perancangan yang dapat dijadikan 

sebagai pegangan dalam proses selanjutnya yaitu proses desain. Pada bab 

ini memuat penetapan pendekatan desain dan studi preseden pada projek 

Galeri Kerajinan Tangan Khas Jawa Tengah di Semarang. 

7. BAB VII. LANDASAN PERANCANGAN 

Bab ini berisi tentang konsep tata ruang, konsep keruangan, konsep bentuk, 

konsep bahan bangunan, konsep struktur, konsep teknologi, konsep utilitas 

dan konsep penghawaan projek Galeri Kerajinan Tangan Khas Jawa Tengah 

di Semarang. 

8. DAFTAR PUSTAKA 

Merupakan daftar sumber yang digunakan untuk menyusun Landasan Teori 

dan Program Perencanaan Galeri Kerajinan Tangan Khas Jawa Tengah di 

Semarang. 

  




