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BAB VIII 

STRATEGI DESAIN  

PASAR SENI DAN KERAJINAN BATIK DI SURAKARTA 

8.1 Tahapan Proses Perancangan Arsitektur 

A. Strategi Pemecahan Permasalahan 

Tahapan strategi yang digunakan untuk proses pemecahan permasalah desain 

akan di jabarkan sebagai berikut: 

Tabel 1 Strategi Penyelesaian Permasalahan 

Sumber: Analisa pribadi 

 

No Tahap Masalah Desain 

1. Bagaimana pasar seni kerajinan 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? 

Tahap 1 Menyusun dan merumuskan konsep perencanaan pasar seni 

kerajinan dengan konsep rekreatif dan edukatif 

Tahap 2 Mencari kajian pustaka mengenai pemahaman permasalahan 

lokasi dengan analisis dan identifikasi kota 

Tahap 3 Mempelajari karakteristik ruang terbuka publik pada pasar  

Tahap 4 Mencari kajian mengenai arsitektur perilaku dan ruang terbuka 

publik yang rekreatif dan edukatif 

Tahap 5 Menganalisa data-data persyaratan, standar, tipologi, 

morfologi, dan kriteria pasar kesenian. 

Tahap 6 Mempelajari tema desain yang nantinya akan diterapkan pada 

konsep desain. 

Tahap 7 Mencari pendekatan tema desain untuk menyimpulkan wadah 

dari fungsi apa saja yang dibutuhkan dalam menunjang 
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potensi kesenian kerajinan daerah 

Tahap 8 Menerapkan pendekatan tema desain pada konsep desain 

yang di terapkan pada pengelolaan tapak, pola tata ruang 

sampai tampilan desain. 

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

kerajinan di Surakarta, serta pasar seni mampu menjadi media promosi 

kesenian dan kerajinan daerah surakarta? 

Tahap 1 Mencari kajian mengenai integrasi pasar seni kerajinan dengan 

berbagai fungsi pendukung, sehingga dapat meningkatkan kualitas 

promosi kerajinan kota Surakarta 

Tahap 2 Menyusun dan merumuskan konsep perencanaan pasar seni 

kerajina  

Tahap 3 Mengidentifikasi standar-standar yang berkaitan dengan pasar seni 

kerajinan 

Tahap 4 Mencari kajian studi kasus preseden dilengkapi dengan tinjauan 

teori tentang, Kesenian, Kerajinan, Pasar, Pasar seni dan segala 

aspek pendukungnya 

Tahap 5 Mencari Karakteristik kehidupan di Kota Surakarta 

Tahap 6 Menganalisa Potensi kerajinan kesenian di Surakarta 

Tahap 7 Menganalisa desain dengan identitas yang kuat, dengan aplikasi 

konsep yang saling keterkaitan dengan lingkungan sekitar. 
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B. Strategi Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

  

Aktualitas:  

1) Potensi pariwisata yang besar bila dilihat dari posisi Surakarta sebagai derah tujuan wisata kedua 

setelah Yogyakarta.  

2)Seni dan kerajinan merupakan salah satu unit industri yang mampu menggerakkan perdagangan dan 

perekonomian Surakarta, dengan penyerapan tenaga kerja yang cukup besar  

3) Wadah bagi para seniman dan perajin untuk mempromosikan ataupun memasarkan hasil yang 

dicapai masih kurang memadai dan belum terkelola dengan baik karena masih bersifat individu. Urgensi:  

1) Meningkatkan citra/image Surakarta sebagai ”Surakarta Never Ending Asia” dengan menciptakan 

suatu ikon baru kota Surakarta.  

2) Kebutuhan akan wahana terpadu antara informasi, promosi, pemasaran, dan pengembangan seni 

serta kerajinan sekaligus objek wisata/ belanja.  

 

Studi Pustaka:  

- Kajian pasar seni dan kerajinan  

- Klasifikasi jenis seni dan kerajinan 

 - Kajian lingkungan kota 

 - Peraturan bangunan setempat 

Data-data: 

 - Observasi Lapangan 

 - Wawancara Narasumber  

- Studi Banding 

Analisis: 

 - Kelompok pengguna dan 
kapasitas  

- Kebutuhan ruang dan luas 
tapak  

- Persyaratan bangunan 

 - Analisis Tapak 

- Aspek Kontekstual 

 - Aspek Fungsional  

- Aspek Teknis 

-Kesimpulan 

 - Batasan 

 - Anggapan 


