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BAB V 

KAJIAN TEORITIK  

PASAR SENI DAN KERAJINAN BATIK 

5.1 Penataan Ruang 

5.1.1 Tata Ruang terbuka Publik pada pasar seni kerajinan 

1. Ruang publik  

yaitu ruang yang berfungsi sebagai wadah interaksi bagi 

masyarakat. Ruang publik harus dapat memberikan kontribusi yang 

positif dalam kehidupan masyarakat, dapat memberikan kesejahteraan 

bagi masyarakatnya serta harus dapat memberikan nilai positif yaitu 

kesenangan, kegembiraan, kenyamanan, keramahan, dan perasaan 

sejahtera (CrowhurstLennard and Lenard, 1987). 

Ruang publik di perkotaan mempunyai peran penting dalam 

area urban. Banyak fungsi yang mereka miliki, pelayanan yang mereka 

tawarkan kepada pengunjungnya, berefek langsung dalam kehidupan. 

Dengan mempelajari 3 komponen dasar; karakter, stuktur, dan 

pentingnya ruang publik, kita bisa memperoleh gambaran jelas tentang 

kondisi kota. Peran yang dimainkan oleh ruang publik bukan hanya 

ditentukan oleh kualitas lingkungan fisik saja, tetapi juga hubungan 

psiko-sosial dalam masyatakat.8  

Ruang publik merupakan ruang untuk menikmati kebersamaan 

warga kota. Berfungsi atau berhasil tidaknya open space sangat 

tergantung pada bagaimana open space itu mudah dicapai dan 

                                                           
8
 Barliana, M. Syaom dan Diah Cahyani. 2014. Arsitektur, Urbanitas, dan Pendidikan Budaya Berkota. 

Yogyakarya : Penerbit Deepublish. (hal 132) 
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berhubungan satu sama lain melalui sistem transportasi yang andal. Di 

samping itu masih ada satu syarat lagi untuk membuat ruang terbuka 

umum bermanfaat, yaitu fungsi dan kepadatan sekitarnya harus 

mendukung. Ruang terbuka umum justru harus didukung /dikelilingi 

oleh kepadatan yang cukup tinggi (high density) sebab kalau tidak 

malah menjadi indefensible. Ruang umum (public space) di perkotaan 

adalah ruang yang dapat digunakan oleh umum dapat berupa taman 

(park), kebun (garden), jalur hijau (greenways), pedestrian, jalan, 

trotoar, lapangan olah raga, plaza, muka air, puncak atap dan semua 

ruang luar komunal yang berada di luar bangunan. 

a. Fungsi Ruang Publik  

Fungsi ruang publik bila dihubungkan dengan bidang arsitektur, 

yaitu:  

a)  Ruang publik untuk kenyamanan (jalan setapak , jalur hijau, 

taman dan daerah bermain).  

b) Ruang publik serius (area parkir dan ruang-ruang pelayanan 

lainnya).  

c) Ruang publik untuk menciptakan bentuk dan citra. 

b. Kriteria Ruang Publik  

Beberapa kualitas yang harus dimiliki ruang publik menurut Carr 

antara lain  

1) Meaningfull, di mana ruang publik harus memungkinkan 

manusia sebagai pengguna ruang untuk membuat 

hubungan (koneksi) yang kuat antara ruang dengan 

kehidupan mereka dan dunia yang lebih luas, dengan 
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kata lain, ada sistem pemaknaan dalam ruang publik. 

Dapat memberikan makna atau arti bagi masyarakat 

setempat secara individual maupun kelompok.  

2) Democratic, di mana ruang publik harus dapat diakses 

oleh siapa saja dan menjamin kebebabsan dalam 

beraktivitas. Dapat menerima kehadiran berbagai lapisan 

masyarakat dengan bebas tanpa adanya diskriminasi. 

Carmon, et al (2008) menguraikan bahwa aksesibilitas 

antara lain mencakup kemudahan akses ke lokasi dan 

kemudahan pergerakan di dalam ruang. 

3) Responsive, di mana ruang publik harus tanggap, dapat 

mengakomodir kegiatan yang ada pada ruang publik 

tersebut, atau mampu memenuhi kebutuhan warga yang 

terwujud dalam desain fisik dan pengelolaannya. 

c. Tipologi Umum Ruang Publik  

1) External Public Space Bagian lahan yang berada di antara 

kepemilikan privat, seperti alun-alun, jalan, taman, parkir, dll.  

2) Internal Public Space Ruang pada fasilitas-fasilitas umum di 

mana warga bebas mengakses (Perpustakaan Umum, Museum, 

Terminal/Stasiun/Pelabuhan/Bandara Umum, dll.  

3) External and Internal “Quasi” Public Space Ruang publik 

dengan kepemilikan “privat”. Fasilitas-fasilitas komersial, 

kampus, dll. Di sini, pengelola ruang bebas melakukan 

pengendalian akses dan perilaku.  
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2. Ruang Rekreatif 

Rekreatif memiliki arti suatu keadaan yang menyenangkan, 

menyegarkan, menghibur dan merefreshkan segala 

kejenuhan dalam diri 35 dengan mencari sesuatu yang 

berbeda. Rekreasi adalah suatu kegiatan melepas lelah, 

sehingga bisa diartikan bahwa kegiatan rekreasi merupakan 

suatu aktivitas yang bertujuan untuk menghilangkan rasa 

lelah serta kejenuhan, dengan cara menghabiskan waktu 

untuk hal-hal yang menyenangkan, sehingga secara fisik dan 

psikologis kondisi seseorang menjadi segar kembali. 9 

d. Rekreatif Bangunan tersebut haruslah senang, ceria, 

santai serta bebas aturan serta tidak formal. 

e. Karakter Desain Yang Rekreatif  

Desain yang rekreatif adalah desain yang mampu 

menimbulkan suasana indah, santai/rileks, menghibur, 

dan menyenangkan.10  

Terdapat beberapa karakter yang ada pada desain 

rekreatif, antara lain : 

1. Menarik Rekreatif membuat orang 

senang, sehingga hal-hal yang 

menyenangkan pasti akan membuat 

orang tertarik.  

                                                           
9
 DepDikBud, KBBI, Edisi ke-2, Balai Pustaka, 1989 

10
 Suardana, I Nyoman Gde. Bali Post. 7 September 2018 
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2. Dinamis Rekreatif bersifat ingin 

menghibur, jauh dari kesan kaku, 

nonformal dan tidak monoton. Hal-hal 

yang bersifat monoton cenderung lebih 

membosankan sedangkan dinamis jauh 

dari kesan monoton. 

\ 

 Gambar 5.1.1 Bangunan yang Menarik dan Dinamis (Perpustakaan Soeman H.S. dan The New Library of 
Birmingham) 

 Sumber : http://www.rumahku.com/berita/read/6 

-perpustakaan-dengan-arsitekturmodern (6 September 2018) 

f. Bentuk Desain  

arsitektur rekreatif memiliki bentuk yang atraktif 

dengan permainan bentuk massa yang bebas, 

penggunaan elemen desain eksterior dan interior yang 

unik sehingga akan menghasilkan desain yang menarik.  

Secara psikologis, manusia secara naluriah akan 

menyederhanakan lingkungan visualnya untuk 

memudahkan pemahaman. Dalam setiap komposisi 

bentuk, manusia cenderung mengurangi subyek utama 

dalam daerah pandangan ke bentuk-bentuk lain yang 

paling sederhana dan teratur. Semakin sederhana dan 

http://www.rumahku.com/berita/read/6


53 
 
 

teraturnya suatu wujud, semakin mudah diterima dan 

dimengerti11.  

bentuk adalah sebuah benda 3 (tiga) dimensi yang 

dibatasi oleh bidang datar, bidang dinding, dan bidang 

pengatap. 

Pengolahan bentuk dapat mempengaruhi kesan 

pada ruang. Bentuk dasar dari sebuah obyek dapat 

bersifat statis atau bergerak, beraturan atau tidak 

beraturan, formal, atau informal, geometris, masif, berat 

dan kuat, transparan. 

4) Edukasi 

Edukasi sendiri memiliki arti pendidikan. Edukasi 

atau pendidikan bisa diperoleh dari banyak sarana baik 

secara formal yaitu sekolah, maupun non formal yaitu 

membaca, menonton film, mendengarkan musik, bahkan 

melalui bersosialisasi.  

g. Dalam proses edukasi/pembelajaran, ada tiga macam 

media yang biasa digunakan di dalamnya, salah satunya 

yaitu : 

1. Media Audio-Visual  

Media audio-visual adalah media yang 

berhubungan dengan indera pendengaran dan 

indera penglihatan sekaligus. Dengan 

menggunakan media ini, pesan-pesan 

                                                           
11

 Ching, 1996 
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pengajaran dapat disaksikan dan didengarkan 

langsung pada saat yang bersamaan. Beberapa 

jenis fasilitas edukatif antara lain :  

a) Fasilitas pelatihan dan pembinaan merupakan 

fasilitas pendidikan yang melayani kegiatan 

pelatihan bagi para pengajar untuk 

meningkatkan keterampilan. Seperti ruang kelas, 

workshop, dsb.  

b) Fasilitas pameran merupakan fasilitas yang 

digunakan untuk dapat memberikan display. 

Terdapat 2 bentuk pameran yaitu pameran tetap 

dan pameran temporer.  

c) Fasilitas pasar seni kerajinan merupakan 

fasilitas yang digunakan untuk pembelajaran 

melalui pelatihan membatik dan mengukir dalam 

bentuk unit pelayanan teknis. 

5.1.2 Pola Dasar Penataan 

Berikut adalah dasar penataan ruang luar diantaranya :  

Tabel 5.1. Pola Penataan Massa 

Sumber: analisa pribadi 

Dasar Tatanan Keterangan Penerapan 

Linier               

-Dimensi bangunan menjadi lebih 

kecil  

- Hubungan aktivitas kurang kompak 

menjadi tidak efisien dan efektif bila 

panjang jalur menjadi sangat 

Akan diterapkan  pada 

penataan kios lapak pengrajin 

seni batk dan ukir 
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panjang  

- Kurang cocok diterapkan pada 

tapak yang luas 

 - Cocok diterapkan pada tapak 

miring - Kesan informal dan formal 

Terpusat 

- Dimensi bangunan menjadi lebih 

kecil  

- Hubungan kegiatan kurang 

kompak  

- Cocok dikembangkan pada tapak 

luas  

- Cocok dikembangkan pada tapak 

datar 

 - Kesan informal 

Terletak pada bentuk penataan 

area pelatihan bati,ukir  dan 

dikombinasikan dengan bentuk 

sistem penataan dasar yang 

lain 

klaster 

-Dimensi bangunan menjadi lebih 

kecil  

- Hubungan kegiatan ruang kompak 

(komunikasi berjenjang antar 

kelompok jauh dalam kelompok 

dekat)  

- Cocok dikembangkan pada tapak 

luas  

- Cocok dikembangkan pada tapak 

datar  

- Kesan informal 

Sistem penataan yang tak 

menentu dapat diterapkan 

pada area yang tidak menuntut 

sebuah sirkulasi 

Grid 

Dimensi bangunan menjadi lebih 

kecil  

- Hubungan aktivitas kurang kompak  

- Sangat cocok dikembangkan pada 

tapak luas 68 

 -Sanagt cocok dikembangkan pada 

tapak datar  

Relevan diterapkan pada pola 

sirkulasi dan pembagian 

zonasi. 
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- Kesan informal dan monoton 

5.2 Bentuk 

5.2.1 Arsitektur perilaku  

Ada tiga tingkatan kajian atau analisis yang dapat dilakukan 

dalam studi arsitektur lingkungan dan perilaku yaitu tingkat mikro, 

meso dan makro. Tingkat mikro digunakan apabila kita berhadapan 

dengan perilaku individu-individu dalam suatu seting tertentu. 

Tingkatan menengah dipakai jika kitan akan menganalisis perilaku 

kelompok-kelompok kecil dalam suatu setingan tertentu. Sementara 

tingkatan makro berkaitan dengan analisis perilaku masyarakat banyak 

dalam seting luas, antara lain suatu lingkungan perkotaan yaitu:  

a. Tingkat makro dalam pasar seni kerajinan ini 

merupakan jawaban terhadap pergeseran pola 

aktivitas masyarakat surakarta dalam 

berbelanja, berlatih, dan belajar menambah 

informasi dan ilmu pengetahuan akibat 

perkembangan jaringan informasi dan juga 

teknologi yang sangat pesat. 

b. Pada tingkat mezzo pasar seni kerajinan 

diproyeksikan dalam lingkup tapak yang 

mencolok dan strategis, karena pertimbangan 

dalam pemilihan tapak adalah kemudahan 

aksesibilitas sehingga diharapkan pasar seni 

kerajinan dapat diakses dan dimanfaatkan oleh 

seluruh kalangan masyarakat dengan baik. 
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c. Tingkat mikro pada arsitektur perilaku pada 

pasar seni kerajinan ini merupakan konsep 

learning commons ke dalam aspek arsitektural 

mulai dari studi massa, konfigurasi ruang 

maupun konsep secara formal lainnya 

5.2.2 Arsitektur Perilaku 

Konteks cultural dan sosial ini akan menentukan system aktifitas 

atau kegiatan manusia. Sistem kegiatan akan menentukan macam dan 

wadah yang diperlukan untuk menampung kegiatan tersebut berupa 

ruang-ruang yang berhubungan dalam satu system. 

Pendekatan prilaku menekankan pada hubungan dialektik 

antara ruang dengan manusia dan masyarakat yang memanfaatkan 

atau yang menghuni ruangan tersebut. Pendekatan ini menekankan 

pada perlunya memahami perilaku manusia atau masyarakat (yang 

berbeda-beda setiap daerah) dalam memanfaatkan ruangan. Ruang 

dalam pendekatan ini melihat bahwa aspek-aspek norma, kultur, 

psikology, masyarakat yang berbeda akan menghasilkan konsep dan 

wujud yang berbeda. Karena penekanannya lebih pada interaksi antar 

manusia dan ruangan. 

Secara konseptual, pendekatan perilaku menekankan bahwa 

manusia merupakan makhluk berfikir yang mempunyai persepsi dan 

keputusan dalam interaksinya dengan lingkungan. Konsep ini dengan 

demikian menyakini bahwa interaksi manusia dengan lingkungannya 

tidak dapat diinterpretasikan secara sederhana dan mekanistik, 
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melainkan kompleks dan cenderung dilihat sebagai sesuatu yang 

probabilistik. 

Lingkungan sebagai tempat manusia melakukan aktifitas akan 

dipersepsikan oleh manusia menurut pemahamannya sendiri,. 

Persepsi yang muncul tentang sebuah lingkungan selanjutnya akan 

dipikirkan, dipahami dan dimengerti sebagai sebuah lingkungan yang 

telah memiliki struktur tersendiri di dalam pikiran manusia. Selanjutnya, 

lingkungan yang telah distrkturkan tersebut akan dicitrakan melalui 

representasi mental untuk melakukan action pada lingkungan 

tersebut.12 

5.3 Sistem Sirkulasi 

Ruang pergerakan membentuk kesatuan dalam setiap organisasi 

bangunan serta memakan volume bangunan yang besar. Jika dilihat hanya 

sebagai penghubung fungsional, maka jalur sirkulasi tidak akan ada akhirnya, 

seolah ruang yang menyerupai koridor. Bagaimanapun juga, bentuk dan skala 

suatu ruang sirkulasi harus menampung gerak manusia pada waktu mereka 

berkeliling, berhenti sejenak, beristirahat, atau menikmati pemandangan 

sepanjang jalannya. Ruang sirkulasi bisa berbentuk:  

a. Tertutup Membentuk koridor yang berkaitan dengan ruang-ruang 

yang dihubungkan melalui pintu-pintu masuk pada bidang dinding  

b. Terbuka pada Salah Satu Sisi Untuk memberikan kontinuitas visual / 

ruang dengan ruang-ruang yang dihubungkannya  

                                                           
12

  https:// arsitektur.wordpress.com/2015/09/03/pendekatan prilaku dalam arsitektur(8/9/18) 
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c. Terbuka pada Kedua Sisinya Menjadi perluasan fisik dari ruang yang 

ditembusnya. Lebar dan tinggi dari suatu ruang sirkulasi harus 

sebanding dengan macam dan jumlah lalu lintas yang ditampungnya.  

Sebuah jalan yang sempit dan tertutup akan merangsang gerak. 

Sebuah jalan yang diperlebar tidak hanya untuk menampung lebih 

banyak lalu lintas, tetapi untuk menciptakan tempat-tempat perhentian, 

untuk beristirahat, atau menikmati pemandangan. Jalan dapat 

diperbesar dengan meleburkannya dengan ruang-ruang yang 

ditembusnya. Di dalam sebuah ruang yang luas, sebuah jalan dapat 

berbentuk bebas, tanpa bentuk atau batasan, dan ditentukan oleh 

aktivitas di dalam ruangnya.13 

 

Gambar 5.3.1 Sketsa Bentuk Ruang  

Sumber: Francis D.K. Ching. Arsitektur Bentuk, Ruang, dan Tatanan, 1996 

Sirkulasi yang terdapat pada pasar seni kerajinan ini di dapatkan 

dari alternative pada analisa sirkulasi terbaik yaitu dengan pola linear, 

dan adanya pengembangan pola sirkulasi terpusat dengan alur linear. 

d. Edukatif : pada alur linear ini mengarahkan 

pengunjung dapat mengakses setiap ruang 

secara beruntukan 

                                                           
13

 Francis D.K. Ching. Arsitektur Bentuk, Ruang, dan Tatanan, 1996  
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e. Rekreatif : dimana penempatan tempat 

pelatihan pada titik tertentu sebagai aksen 

pengarah pengenjung. 

1. Sirkulasi Bangunan  

Sirkulasi yang terdapat pada bangunan ini memiliki tujuan, dimana 

masyarakat dapat merasakan perjalanan waktu dari masa lampau yang 

berupa jual beli dan berlatih dalam pembuatan produk seni kerajian yang 

interaktif hingga masa sekarang dalam area pelatihan mengukir dan 

membatik. Site berada di tepi jalan besar Jl. Brigjen Slamet Riyadi. Site 

berdekatan dengan perempatan jalan dan jalan Brigjen Slamet Riyadi 

tergolong memiliki intensitas kendaraan yang ramai.  

Kemudahan aksesibilitas adalah faktor utama dalam menentukan 

desain sirkulasi bangunan. Sirkulasi dari luar bangunan di desain dengan 

konsep pencapaian langsung, jenis pencapaian ini dinilai efisien serta 

berfungsi untuk memperjelas dan menonjolkan identitas bangunan.  

Entrance masuk site dibedakan dengan jalur keluar untuk 

memudahkan manuver kendaraan dan menghindari crowded. Entrance 

masuk diletakkan pada sisi kiri sedangkan untuk jalur keluar diletakkan 

pada sisi kanan. koordinasi pengaksesan dibagi menjadi 2 yaitu akses 

utama drop off bagi pengunjung dan langsung menuju area parkir dalam 

basement. Jalur akses untuk pengelola dan drop off barang juga 

diletakkan dalam lantai dasar sehingga memudahkan akses. Pada area 

entrance public kesan informal diperkuat dengan adanya taman publik 

yang organis dan merespon aktivitas informal masyarakat.   


