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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Seni dan kerajinan adalah salah satu potensi yang ada di Indonesia, hal ini 

dikarenakan seni dan kerajinan Indonesia menjadi sorotan dan perhatian oleh 

masyarakat Internasional. Serta banyaknya promosi mengenai seni dan 

kerajinan nasional membuatanya akan semakin dikenal dan menjadi daya tarik 

tersendiri dimata Dunia. Upaya membangkitkan minat masyarakat akan seni dan  

kerajinan dengan tersedianya wadah-wadah seni dan kerajinan yang dapat 

menampung segala kegiatan kesenian dan kerajinan. Dimana wadah ini dapat 

menampung hasrat, berekspresi mengenai kesenian dan kerajinan, sehingga 

minat dan bakat akan seni dapat dikembangkan yang kemudian akan mampu 

menularkan semangat berseni dalam kerajinan pada masyarakat dengan luas.  

Potensi kota Surakarta di Jawa Tengah ini, berfungsi sebagai Alternatif 

venue Pasar Seni dan Kerajinan. Surakarta menjadi salah satu tujuan wisata 

belanja. Serta Surakarta adalah salah satu kota yang memiliki kekayaan alam 

dengan letak geografis di daerah dataran rendah di ketinggian 105 m dpl, kota 

ini juga memiliki keragaman seni dan kerajinan. Kuranganya suatu media 

promosi seni dan kerajinan di Surakarta membuat kota tersebut kurang 

mendapat perhatian luas dari pemerintah, wisatawan. Serta kota kecil ini 

memiliki potensi seni dan kerajinan yang besar, sehingga perlu di jadikan jati diri 

masyarakatnya sebagai pembeda dengan daerah atau kota-kota lain, 

perancangan ruang dalam Pasar Seni dan Kerajinan Batik ini dapat diapresiasi 

oleh seluruh masyarakat dengan beragam latar belakang budaya. Selain hal-hal 

yang terdapat di atas, tidak lepas dari ekonomi dalam industri seni dan kerajinan 
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yang menjadi wadah promosi dan memasarkan hasil seni dan kerajinan budaya 

dengan semakin maju dan kreatif mampu dijadikan suatu medi a untuk mendidik 

para generasi muda untuk melakukan kegiatan positif dalam mengembangkan 

seni kerajinan khas Surakarta tersebut. 

Seiring berjalannya waktu, pemerintah kota Surakarta memiliki perhatian 

terhadap perkembangan wisata belanja yang ada di kotanya, dalam hal ini 

terbukti adanya pemaksimalan potensi-potensi yang ada untuk dijadikan 

destinasi wisata belanja seni kerajinan khas Surakarta dengan pengelolaan yang 

lebih baik. Dengan perhatian pemerintah dapat diharapkan akan sangat 

mendukung terciptanya fasilitas wisata belanja seni kerajinan yang akan 

mewadai semua aktifitas wisata secara layak, serta memaksimalkan potensi 

wisata kerajinan yang ada, sehingga menjadi destinasi wisata yang baru 

sekaligus juga untuk mengenalkan kepada masyarakat kota Surakarta mengenai 

kekayaan dan potensi wisata belanja kota Surakarta khususnya seni 

kerajinannya. 

Pengembangan potensi wisata belanja yang ada ini harus di iringi dengan 

adanya pembangunan wadah dan fasilitas untuk menyalurkan dan melestarikan 

potensi-potensi daerah kota khususnya dalam hal seni kerajinan daerah 

Surakarta. Dengan adanya fasilitas serta wadah jelas akan memberikan dampak 

positif seni kerajinan. Fasilitas profesional dengan SDM yang cukup, dan 

berkualitas. Pembangunan fasilitas ini diikuti pembentukan SDM dikarenakan 

untuk mewadai potensi-potensi wisata daerah Surakarta khususnya dalam 

bidang seni kerajinan membatik dan ukir. Pasar seni kerajinan juga berfungsi 

sebagai fasilitas pendukung kegiatan promosi seni kerajinan daerah Surakarta. 
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Pasar seni kerajinan di era modern ini bukan hanya ruang transaksional 

jual-beli saja, tetapi pasar juga dituntut mengembangkan konsep baru yang 

dapat memfasilitasi publik untuk berinteraksi atau dapat disebut juga dengan 

pasar sebagai ruang terbuka publik dan memiliki sifat rekreatif dan edukatif bagi 

pengunjungnya. 

Pasar seni dan kerajinan batik yang memeiliki konsep ruang terbuka pulik 

yang rekreatif dan edukatif adalah alternatif dari pemecahan permasalahan yang 

ada. Pasar seni dan kerajinan batik ini menggunakan konsep yang dapat 

menggabungkan kegiatan jual beli, interaksi publik, rekreasi dan belajar dalam 

satu kesatuan dimana masing-masing unsur diharapkan saling berinteraksi, 

selaras, dan saling mendukung kegiatan pada pasar seni kerajinan tersebut. 

Cara maksimalisasi potensi yang ada, Pasar Seni dan Kerajinan Batik di 

Surakarta adalah kombinasi dari fungsi komersial, ruang terbuka publik yang 

rekreatif, edukatif sehingga dapat menjadi pendukung terbentuknya wisata 

beberlanja seni dan kerajinan dan dapat menjadi media promosi produk seni dan 

kerajinan daerah Surakarta. 

Pasar Seni dan Kerajinan batik di Surakarta ini memiliki Pendekatan 

Arsitektur Perilaku yang sebagai wadah kegiatan promosi, transaksi, informasi, 

pelatihan untuk pengembangan kreatifitas dan inovasi desain dan aktifitas 

perundingan perjanjian investasi yang berkaitan dengan usaha perdagangan 

batik dan kerajinan untuk skala lokal, nasional dan orientasi pengembangan 

untuk skala internasional, dengan pendekatan bentuk dan langgam Arsitektur 

Perilaku. 
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1.2 Masalah Desain 

Permasalahan dari projek Pasar Seni dan Kerajinan Ukir Batik  di Surakarta yaitu 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pasar seni dan kerajinan batik dapat menjadi tempat 

ditemukannya kesenian dan kerajinan khas daerah yang mampu memenuhi 

kebutuhan masyarakat dan pelaku seni untuk berinteraksi dengan nyaman 

dengan segala fasilitas, sehingga mendukung terciptanya kawasan pasar 

yang rekreatif dan edukatif? 

2. Bagaimana pasar seni dan kerajinan ini dapat menjadi tempat jual beli seni 

dan kerajinan batik di Surakarta, serta pasar seni mampu menjadi media 

promosi kesenian dan kerajinan daerah surakarta? 

1.3 Tujuan Dan Manfaat 

1.3.1 Tujuan  

Tujuan Pasar Seni dan Kerajinan Batik di Surakarta merupakan upaya 

untuk menghidupkan kembali seni dan kerajinan batik Surakarta, sekaligus 

memperkenalkan kebudayaan Surakarta khususnya hasil kerajinan dan 

kesenian Surakarta kepada wisatawan dan generasi mendatang, serta 

menjadi wadah wisata berbelanja bagi masyarakat Surakarta dan para 

wisatawan. 

Bertujuan untuk memperoleh fungsi pasar sebagai ruang perbelanjaan 

serta sebagai ruang terbuka publik sebagai wadah interaksi yang rekreatif dan 

edukatif. 

Menyediakan sarana yang dapat menampung kegiatan latihan 

kerajinan dan penerapan kerajinan pada seni patung, ukir, anyaman, dan 

kriya ini dapat dinikmati oleh masyarakat umum. 
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1.3.2 Manfaat 

Manfaat dari pembangunan Pasar Seni dan Kerajinan Ukir Batik di 

Surakarta adalah: 

Memberikan inovasi dalam mendesain pasar seni kerajinan di 

Surakarta dengan menyatukan area pengunjung dan pedagang disertai 

dengan beberapa fasilitas penunjang lainnya. 

a. Akademis  

 Pasar Seni dan Kerajinan Batik  Di Surakarta ini menjadi sarana 

perbelanjaan dan pembelajaran untuk mengetahui proses cara 

membuat kerajinan dari kain batik dan menerapkannya pada patung. 

b. Masyarakat  

 Bagi masyarakat, pasar seni dan kerajinan batik ini bermanfaat 

untuk mengetahui ragam seni dan kerajinan batik yang ada di 

surakarta . 

c. Umum 

 Memberikan wadah untuk kegiatan penyebarluasan hasil karya 

seni dan kerajinan batik sebagai penunjang nilai dan ciri kebudayaan 

daerah dalam cerminan karya seni dan kerajinan. 

1.3 Sistematika Pembahasan 

BAB I  Pendahuluan  

Pendahuluan berisi penjabaran mengenai kerangka pemikiran awal yang 

membahas Landasan Teori dan Program menyangkut tentang latar belakang 

proyek Pasar Seni dan Kerajinan Batik di Surakarta, tujuan serta manfaat, serta 

sistematika pembahasan. 
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BAB II Gambaran Umum 

Pada bab ini berisi tentang tinjauan umum yang menggambarkan pengertian 

proyek dalam latar belakang yang dilandasi sasaran yang dicapai, dalam 

tinjauan khusus  

BAB III Pemrograman Arsitektur 

Bab ini berisi Spacial Needs and Requirement Analysis dan Presedent Analysis 

yng akan menentukan Spacial Structure Analysis pada bangunan. 

BAB IV Penyelusuran dan Pernyataan Masalah Desain 

Berisi tentang studi mengenai penelusuran untuk masalah yang ada seperti 

analisa situasi potensi serta kendala, terhadap bangunan serta lingkungan 

sekitar. 

BAB V Kajian Teoritik 

Teori yang digunakan dalam pemecahan masalah desain berdasarkan 

pernyataan masalah desain yang telah diputuskan. 

BAB VI Pendekatan Desain 

Pendekatan desain berisi uraian konsep program, tujuan perancangan pelaku 

serta aktifitasnya, kebutuhan ruang sebagai penentu perancangan, 

persyaratan, serta program arsitektur dalam program kegiatan, program sistem 

struktur, dan program sistem utilitas. 

BAB VII Konsep Perencanaan 
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Dimana tema kajian berisi tentang kajian teori dalam penekanan/tema desain 

kajian teori tema desain dan kajian konsep perencanaan 

BAB VIII Strategi Desain 

Strategi desain adalah langkah atau tahapan suatu proses perancangan 

arsitektur dalam tahapan pemecahan masalah desain. 

  


