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BAB IV 

PENYELUSURAN MASALAH PASAR SENI DAN KERAJINAN BATIK DI 

SURAKARTA 

4.1 Kajian Komprehensif 

4.1.1 Analisa Situasi Potensi dan Kendala 

Pasar Seni dan Kerajinan Batik memiliki potensi dalam bidang 

perdagangan. Selain itu pasar seni dan kerajinan batik juga memiliki 

keragaman seni yang berpotensi mengembangkan wisata seni dan kerajinan 

batik, dimana kota Surakarta ini masih minim sekali bangunan yang 

digunakan untuk pusat transaksi jual, beli, dan latihan, dimana tempat 

berkumpulnya penjual, pembeli, para komunitas pengrajin, maupun melihat 

hasil seni dan kerajinan batik. Sehingga pemerintah dapat meberikan 

perhatian khusus untuk pasar seni dan kerajinan agar semakim berkembang 

wisata belanja di Surakarta. Dengan potensi yang berpengaruh pada seni dan 

kerajinan batik yang dapat dipromosikan dan memasarkan kerajinan yang 

terdapat pada seni seni Surakarta tersebut, karena pasar diharapkan dapat 

menjadi media promosi bagi masyarakat luas tentang kerajinan batik di kota 

Surakarta. Dan perancangan pasar seni dan kerajinan batik ini berpusat 

dalam lingkup tapak yang unik dan potensial. Tapak berada pada kawasan 

pusat kota, secara khusus tapak dapat diolah dengan membuka akses publik 

ke ruang-ruang utama pada kota 

4.2 Pernyataan Permasalahan Desain 

Sebuah kompleks bangunan yang berfungsi sebagai tempat perbelanjaan 

Surakarta dimana pasar seni dan kerajinan batik ini dapat menjadikan daya tarik 
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untuk memunculkan isu atau permasalahan desain secara arsirsitektural, kondisi 

umum pada tempat perbelanjaan ini cenderung berorientasi terhadap kios-kios 

dan tempat berlatih yang ada, dan pada dasarnya Pasar seni dan kerajinan batik 

ini, sebagai ruang terbuka pulik yang rekreatif dan edukatif menjadi alternatif 

dalam pemecahan dari permasalahan yang ada sekarang. Dimana pasar seni 

dan kerajinan batik ini dapat menggaabungkan kegiatan jual beli, interaksi 

publik, dan belajar yang menjadi satu kesatuan dalam masing-masing unsur 

tersebut diharapkan dapat saling berinteraksi, selaras, dan saling mendukung 

kegiatan pada pasar tersebut. Tetapi yang diharapkan dari proyek ini adalah 

kompleks bangunan Pasar Seni dan  Kerajinan Batik Surakarta dengan 

kombinasi fungsi komersial pada bangunan, serta ruang terbuka publik yang 

rekreatif, edukatif yang dapat mendukung terbentuknya tempat perbelanjaan dan 

pelatihan seni kerajinan serta sebagai media promosi produk seni dan kerajinan 

batik daerah Surakarta. Tapak berada pada kawasan pusat kota, secara khusus 

tapak dapat diolah dengan membuka akses publik ke ruang-ruang utama pada 

kota 

4.3 Pernyataan Fokus Desain 

Fokus pendekatan desain yang akan dilakukan pada projek pusat 

perbelanjaan seni dan kerajinan batik ini adalah pendekatan arsitektur perilaku 

yang akan diproyeksikan dalam lingkup tapak yang strategis, karena 

pertimbangan utama pemilihan tapak untuk kemudahan aksesibilitas sehingga 

diharapkan pasar seni dan kerajinan batik ini dapat dijadikan tempat 

perbelanjaan dan edukasi oleh seluruh kalangan masyarakat. Oleh karena itu, 

tapak berada pada kawasan yang dekat dengan fasilitas-fasilitas pendidikan, 

perkantoran dan perdagangan di pusat kota Surakarta. Pengolahan tapak di 
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desain secara khusus demi menciptakan kenyamanan baik bagi pengguna 

Pasar Seni dan Kerajinan Batik maupun lingkungan di sekitar tapak tersebut  

4.2 Analisa komprehensif antara aspek Ruang terhadap Tapak dan 

Lingkungan Buatan dan Alami.  

Pada lingkup tapak ini memiliki aspek keamanan yang cukup baik, di 

karenakan adanya pembatas atara ruang pasar dan ruang kendaraan 

transpotasi dimana dipinggir jalan terdapat jalur pedestrian yang terbuat dari 

paving 

4.2.1 aspek Ruang terhadap Tapak dan Lingkungan Buatan  

   

  

 

Lingkungan buatan yang terdapat di sekitar lahan Pasar seni dn 

kerajinan batik di Surakarta yaitu berada di permukiman warga Purwosari, 

kecamatan laweyan. Dan kondisi lingkungan buatan pada sekitar tapak ini 

sebagian besar adalah bangunan pemerintah, bangunan umum dan hotel, 

terdapat toko-toko di sebrang lokasi tapak ini. Daerah sekitar lokasi tapak 

memiliki fasilitas yang dapat menunjang proyek pasar seni kerajinan ini, 

fasilitas umum tersebut diantaranya seperti :  

Gambar 4.3.1. Kondisi Lingkungan Buatan Di Sekitar Lahan Pasar Seni Kerajina 

Sumber : Sumber Pribadi  



46 
 
 

   

   

 

1. Jaringan Listrik  

Jaringan listrik di Kota Surakarta sangat baik dan sudah merata, 

sehingga dapat memenuhi kebutuhan listrik yang akan di gunakan pada 

bangunan nantinya. 

2. Jaringan Telpon dan Seluler 

Surakarta sudah memiliki ajringan yang luas dan menyeluruh. Provider 

di Indonesia pun semuanya tersedia di kota Surakarta. Jumlah fiber optic di 

semrang pun sudah merata. Sehingga akan menunjang bangunan 

3. Jaringan Jalan 

Jalan yang ada di kota Surakarta semua sudah terbuat dari beton dan 

aspal. Kondisi jalanya pun sudah baik dan cukup lebar. Jalan jalan primer di 

kota Surakarta sudah memenuh kriteria kebutuhan bangunan. 

 

 

Gambar 4.3.2. Jaringan Umum  Di Sekitar Lahan Pasar Seni Kerajina 

Sumber : Sumber Pribadi  
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