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BAB VI 

PENDEKATAN DESAIN  

PASAR SENI DAN KERAJINAN BATIK DI SURAKARTA 

 

6.1 Penetapan Tema Desain 

Dalam menyelesaikan permasalahan desain perancangan pasar seni 

dan kerajinan batik dan tempat pelatihan kerajinan memiliki pendekatan 

perancangan dengan tema yaitu  Arsitektur Perilaku.  Dimana tema  Arsitektur 

perilaku ini di pilih untuk menyelesaikan permasalah desain yang terkait 

dengan merancang bentuk bangunan dan penataan ruang terbuka publik 

yang kreatif dan edukatif sehingga kestabilan bangunan ini dapat bersinergi 

dengan lingkup sekitarnya. Dalam kasus ini bangunan projek pasar seni 

kerajinan ini dituntut untuk tidak merusak lingkungan, serta mampu 

merenewal energi dan sumber daya alam yang ada pada projek pasar seni 

kerajinan ini, agar mampu bersinergi dengan lingkungan alam di sekitarnya. 

Pasar seni kerajinan batik Arsitektur Perilaku 

- Pusat perbelnjaan yang berhubungan 
langsung dengan alam sekitar lingkungan. 

- Berada dekat dengan stasiun dan pasar 
purwosari. 

- Menunjang fungsi edukasi, maka 
berkaitan dengan pelatihan dan 
perdagangan 

- Sebagai tempat untuk belanja  juga 
berlatihan dan rekreasi maka harus dapat 
memenuhi kebutuhan penyegaran 
perilaku masyarakat pasar dan lingkup 
pasar. 

- Mempunyai wadah edukasi di area pusat 
perbelanjaan dan pembelajaran akan 
menjadi daya tarik bagi pengunjung yang 
datang 

- 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. 

-   Ada tiga tingkatan kajian atau analisis 
yang dapat dilakukan dalam studi 
arsitektur lingkungan dan perilaku yaitu 
tingkat mikro, meso dan makro.  

a. 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 
b. makro berkaitan dengan analisis perilaku 
masyarakat banyak dalam seting luas, 
antara lain suatu lingkungan perkotaan. 

Tabel 6. 1 Pendekatan Fungsi Bangunan Terhadap Karakteristik Arsitektur Perilaku 
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Sumber : Analisis Pribadi,2018 

6.2 Penetapan Pendekatan Perancangan 

Projek Pasar Seni dan Kerajinan Batik Di Surakarta ini menggunakan konsep 

Arsitektur Perilaku dimana proses perancangan arsitektur memiliki penerapan 

teori tema desain yang berdasarkan studi terhadap pengertian dan 

karakteristik arsitektur perilaku bangunan itu sendiri. Sehingga dalam hal-hal 

yang diterapkan ke dalam projek Pasar Seni dan Kerajinan Batik adalah 

sebagai berikut : 

a. Pemilihan Material 

Penggunaan material yang bernuansa kreatif dan edukatif sangatlah 

penting dalam karakteristik dari arsitektur perilaku, akan tetapi material yang 

digunakan juga harus bersifat ramah lingkungan dan sesuai dengan 

lingkungan sekitar, sehingga dapat mengefisienkan penggunaan pemilihan 

material transparan dengan desain modern karena dalam salah satu karakter 

arsitektur publik. Salah satu cara yang dilakukan dengan menggunakan 

material penerapan motif batik pada shading & double fasad seperti : 

1. Penggunaan material batu alam pada bangunan dapat memberikan 

nuansa alam pada pengguna ruang. Penggunaan batu alam pada 

dinding yang dirancang secara khusus dapat memberikan nuansa 

menyegarkan pengguna ruang. Nuansa alam yang ditimbulkan ini 

dapat memberikan dampak rekreasi terhadap pengguna ruang. 

2. Penggunaan material tembus pandang pada ruang seperti dinding 

kaca memberikan dampak rekreasi pada pengguna ruang. Dinding 

kaca membuat mata pengguna ruang bebas mengarahkan pandangan. 

Pengalaman berwisata pada saat melakukan suatu rutinitas dapat 
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dihadirkan manakala dinding kaca digunakan sebagai material pada 

suatu ruang. 

b) Material yang cocok dengan karakter rekreatif adalah 

material yang memberikan kesan praktis, ringan, 

dekoratif, dan dinamis. Berikut adalah sifat-sifat dari 

material bahan bangunan 

Material  Sifat  Kesan  Penerapan 

Beton Menahan gaya tekan Formal, keras, tegas, 

kokoh, kaku 

Bangunan monumental, 

bangunan pemerintahan 

Baja Menahan gaya tarik Keras, kokoh, kasar Bangunan pemerintahan, 

bangunan utilitas 

Kayu Mudah dibentuk untuk 

konstruksi, bahan untuk 

konstruksi kecil 

Hangat, lunak, alami, 

tenang, menyegarkan 

Bangunan rumah tinggal & 

tempat masyarakat 

membutuhkan kontak 

langsung dengan bangunan. 

Batu bata Fleksibel untuk detail 

struktur, tepat untuk 

macam-macam struktur, 

bahan untuk konstrukis 

besar 

Praktis Banyak digunakan untuk 

bangunan perumahan, 

monumental dan komersil 

Semen 

(stucco) 

Mudah dibentuk, mudah 

rata, cocok untuk segala 

warna, untuk eksterior & 

interior 

Dekoratif Bangunan di daerah 

mediterania, untuk elemen 

dekoratif 

Batu alam Bertekstur kasar, dapat 

diolah, tidak 

membutuhkan proses, 

mudah dibentuk 

Dekoratif, alami, 

dinamis, sederhana, 

informal 

Untuk pondasi, dinding 

dekoratif, untuk bangunan 

kecil 

Batu kapur Mudah digabung 

dengan bahan lain 

Sederhana, ringan, 

alami 
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Marmer 
Bercorak khas dan sulit 

pengerjaannya 

Mewah, kuat, eksklusif, 

agung, formal 

Bangunan yang menunjukkan 

kekuasaan, kemewahan, dan 

kekuatan 

Metal Efisien Berat, dingin Bangunan komersial 

Alumunium Efisien, kuat, dan 

mudah dibentuk 
Dinamis, ringan  

Kaca Transparan (tembus 

pandang), biasanya 

digabung dengan bahan 

lain 

Dinamis, dingin, ringan, 

terbuka 
Digunakan sebagai pengisi 

Plastik Mudah dibentuk, dapat 

diberi warna, dan tidak 

kua 

Dinamis, ringan, 

informal 

Bangunan yang sifatnya 

santai 

 

b. Bentuk Bangunan 

Bentuk bangunan dari projek Pasar Seni dan Kerajinan Batik ini 

mengambil inspirasi dari konsep rekreatif dalam edukasi, yang dimana 

terdapat pada fasilitas utama dalam pasar, seperti misalnya pendekatan 

terhadap lingkungan sekitar, dengan menerapkan edukasi yang rekreatif 

sehingga memiliki bentuk dinamis dan memiliki ritme yang tidak kaku atau 

monoton.Hal ini juga termasuk dalam salah satu karakter arsitektur perilaku 

c. Suasana bangunan 

Suasana pada pada bangunan pasa ini dipengaruhi oleh faktor 

karakteristik aktivitas di setiap lingkup sekitar pasar sehingga respon terhadap 

kebisingan yang muncul berasal dari arah jalan raya dan topografi site. Serta 

dengan pemilihan warna dominan dalam projek Pasar Seni Dan Kerajinan 

Batik dapat diambil dari warna-warna dominan yang ada disekitar lokasi 

dibangunnya projek tersebut seperti coklat muda yang diambil dari unsur 
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ukiran kayu dan keris, coklat tua atau emas ,putih dari unsur batik khas 

Surakarta, dimana batik Surakarta ini memiliki warna yang khas yaitu warna 

gelap pada batik. 

 

  


