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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Kota Pekalongan, adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah. Kota ini 

terletak di jalur Pantura yang menghubungkan Jakarta, Semarang, Surabaya. 

Pekalongan berjarak 101 km sebelah barat Semarang atau 384 km sebelah timur 

Jakarta. Pekalongan mendapat julukan kota Batik karena Batik Pekalongan 

memiliki corak yang khas dan variatif. Pengrajin batik tidak hanya didominasi 

oleh pengusaha besar, tetapi banyak pengusaha kecil yang bergerak dalam bidang 

batik di kota ini. Hampir semua pengerjaannya dilakukan di rumah. 

Salah satu hasil karya rakyat bangsa yang sampai saat ini masih membuat 

dunia terkagum-kagum dan bahkan terpesona adalah Batik. Batik merupakan 

produk budaya Indonesia yang sangat unik dan merupakan kekayaan budaya yang 

harus dilestarikan dan dibudidayakan. Selain itu, batik juga merupakan salah satu 

solusi potensial untuk mendongkrak devisa negara melalui revitalisasi industri 

kecil dan menengah. Hingga kini batik digunakan sebagai pakaian yang sangat 

eksotis. Khususnya kerena motifnya yang unik dan beragam baik itu di mata 

masyarakat pribumi sendiri ataupun pendatang asing. 

Dalam proses pembuatannya, Batik ternyata memakan proses yang cukup 

lama dan rumit. Mulai dari pemilihan kain yang bagus dan sesuai, kemudian obat 

batik, dan penyablonan atau pengecatan/pelukisan seni batik. Keunikan seni batik 

sendiri dapat dilihat motifnya yang beraneka ragam mulai dari motif yang 

bernuansa klasik hingga modern. Definisi dari motif adalah corak-corak hiasan 

yang digunakan dalam proses melukis atau menerapkan batik. Bentuknya berupa 

dua motif bentuk utama yaitu, motif organik dan geomatik. Motif organik 

merupakan motif yang berunsurkan alam seperti tumbuhan-tumbuhan, bunga-

bungaan dan hewan. Sedangkan motif geomatrik ada beberapa macam seperti 

pucuk rebung dan motif bunga kotak bercampur. 

Ada hal yang masih belum kunjung selesai diperjuangkan oleh masyarakat 

batik Indonesia, yakni mengajak kaum muda mencintai batik. Ini adalah sebuah 
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tantangan bagi masyarakat perbatikan Indonesia untuk mencari trik bagaimana 

anak muda mulai mencintai batik. Jika memang mau melihat batik sebagai sebuah 

masa depan, maka segmentasi anak muda ini harus jadi perhatian. Para perajin 

batik hendaknya mulai memikirkan motif-motif yang bisa dekat ke anak muda. 

Sementara para desainer juga mulai memikirkan mencipta benda-benda yang 

menggunakan batik sebagai salah satu media utamanya. Namun sepertinya Batik 

yang merupakan produk peradaban dan kebudayaan Nusantara kita sedang hampir 

mengalami kecolongan. 

Kota Pekalongan tumbuh menjadi kota perdagangan, jasa, dan industri yang 

berwawasan lingkungan menuju terwujudnya masyarakat sejahtera lahir dan batin 

yang diridhoi Allah Yang Maha Kuasa. Untuk mewujudkan visi Kota Pekalongan 

tersebut maka perlu adanya partisipasi dari berbagai pihak, antara lain melalui 

penataan, pengembangan, pengendalian dan pemanfaatan ruang kota. Kota 

Pekalongan memiliki potensi wisata alam (pantai), wisata budaya (lopis raksasa 

syawalan, sedekah laut sadranan, seni tari sintren), wisata kuliner (nasi megono, 

soto tauto, garang asam, dan keripik tahu), wisata belanja (Pasar Batik, Grosir 

Batik, dan butik batik) dan Museum Batik. 

Pasar Grosir Batik Setono terletak di jalur pantura Pekalongan menuju 

Jakarta, dekat dengan terminal Pekalongan. Pada musim liburan pasar ini banyak 

dikunjungi oleh pengunjung dari berbagai kota yang mampir dahulu sebelum 

melanjutkan perjalanan. 

Pasar Grosir Setono memiliki posisi yang tepat untuk sebuah pasar. Para 

pengunjung dari luar kota tidak perlu masuk-masuk ke arah kota untuk berbelanja, 

cukup melewati jalur pantura saja. Fasilitas peristirahatan yang ada di pasar ini 

cukup memadahi, ada warung makan, mushola dan kamar mandi yang cukup 

bersih. 

Pada tahun 1999 sebuah mitra KPBS yaitu NAGARI yang terdiri dari Drs. 

Soni Hikmalul, M.Si (ketua), Priyanto (Sekretaris), H. Hasanudin (Bendahara) 

mempunyai inisiatif supaya pabrik KPBS dijadikan pasar batik, inisiatif inipun 

akhirnya disetujui KPBS dengan perhitungan saham 60 untuk KPBS, 40 untuk 

NAGARI dan kemudian bangunan pabrik dan kantor beserta gedung lainnya 
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diubah menjadi bangunan kios-kios batik. Tepatnya tanggal 8 Juli 2000 yang 

diresmikan langsung oleh Bapak Walikota Pekalongan pada saat itu Bapak Drs. 

Samsudiat, MM dan dengan berbagai upaya promosi dan juga dukungan dari 

pihak Pemkot Pekalongan ( karena wilayah Setono termasuk dalam pemekaran 

wilayah Pemkot  Pekalongan ) akhirnya pasar ini berdiri dengan nama Pasar 

Grosir Setono Pekalongan dengan jumlah awal hanya 50 kios batik, pada tahun 

yang sama dibangun kembali ±126 kios & terus bertambah sampai sekarang 

mencapai ±300 kios dan dengan telah berdirinya Pasar Grosir Setono Pekalongan 

ini semua perajin yang bernaung di wilayah Kota Pekalongan dan sekitarnya 

dapat memasarkan hasil produksinya di Pasar Grosir Setono Pekalongan dan pada 

Desember 2010 kemitraan NAGARI selesai dengan kompensasi. Pada awal 2011 

pengelolaan Pasar Grosir Setono Pekalongan dikelola Mandiri oleh Koperasi 

Pengusaha Batik Setono Pekalongan (KPBS). 

Permasalahan yang muncul kemudian adalah semakin banyak pengusaha 

yang ingin bergabung untuk memasarkan produknya pada Pasar Grosir Batik 

Setono. Untuk menampung keinginan para pengusaha tersebut, kemudian KPBS 

memperluas bangunan dengan membangun kios-kios baru di sebelah timur 

bangunan lama. Dengan adanya penambahan kios-kios baru dengan fasade yang 

berbeda dari bangunan lama, menimbulkan kurang menyatunya antara bangunan 

lama dengan bangunan yang baru. Selain itu sirkulasi kendaraan dan parkir perlu 

di tata ulang agar parkir sepeda motor dan mobil para pengunjung dapat 

dibedakan. Disamping itu penambahan fasilitas penunjang juga diperlukan seiring 

berkembangnya aktifitas yang ada di Pasar Grosir Batik Setono. 

Melihat kondisi Pasar Grosir Batik Setono saat ini terdapat kekurangan pada 

aspek arsitektural, aspek kinerja dan aspek kontekstualnya. Dari segi penampilan 

bangunan (fasade), Pasar Grosir Batik Setono juga harus sesuai dengan 

karakternya yaitu sebagai bangunan pasar yang menjual hasil karya masyarakat 

Pekalongan (Batik). Dan Batik juga merupakan ciri khas Kota Pekalongan, 

sehingga bangunan pasar tersebut juga harus benar-benar mempertahan citra 

Pekalongan sebagai Kota Batik. Sebagai bangunan publik, desain bangunan pasar 

ini juga harus memperhatikan kenyamanan penggunanya. Dalam perletakkan 
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massa bangunan pada tapak perlu dikaji terhadap aktivitas dan proses aktivitas 

yang terjadi di dalam pasar ini. 

Luasan kios yang sudah ada sekarang menurut pedagang kurang memenuhi 

kebutuhan untuk sebuah stand/ kos. Hal ini dapat dilihat dari para pedagang yang 

meletakkan barang dagangannya pada jalur sirkulasi pengunjung. Akan tetapi, 

jika besaran luas tiap stand/kios di buat lebih besar maka tidak memungkinkan 

jika pembangunannya hanya ada pada 1 lantai saja. Para pedagang setuju jika 

Pasar Grosir Batik Setono dibangun menjadi 2 lantai, dengan catatan disediakan 

jalur untuk para orang tua/orang cacat untuk memudahkan mereka dalam 

menjangkau semua stand yang ada. 

 

1.2. TUJUAN DAN SASARAN 

1.2.1. Tujuan 

Tujuan dari penyusunan Landasan Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur (LP3A) ini adalah untuk : 

• Menemukan dan mengetahui aspek-aspek yaitu, baik fisik maupun non 

fisik yang mempengaruhi perencanaan dan masalah-masalah yang 

berkaitan dengan perancangan Pasar Grosir Batik Setono di Pekalongan.

• Merencanakan dan merancang Pengembangan Pasar Grosir Batik Setono 

di Pekalongan, sebagai fasilitas penunjang pariwisata dan perdagangan 

serta pemenuhan kebutuhan akan kebutuhan fashion yang memiliki ciri 

khas dan mampu memberikan kualitas pelayanan terbaik dengan 

penambahan kegiatan penunjang yang berkaitan dengan batik. 

• Mewujudkan suatu rancangan Pengembangan Pasar Grosir Batik Setono 

di Pekalongan yang mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan. 

 

1.2.2. Sasaran 

Menyusun Laporan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

Pengembangan Pasar Grosir Batik Setono di Pekalongan sebagai landasan 

konseptual. 
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1.3. MANFAAT PEMBAHASAN 

1.3.1. Secara Subjektif 

a. Penyusunan laporan ini akan digunakan sebagai Landasan Program 

Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) yang kemudian akan 

dilanjutkan dalam bentuk grafis. 

b. Sebagai salah satu persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar Strata-1 

yang harus ditempuh dari mata kuliah Tugas Akhir (TA-40) 

 

1.3.2. Secara Objektif 

a. Dapat memenuhi kebutuhan pengusaha dan wisatawan, yang cukup 

meningkat dalam beberapa tahun terakhir dalam bidang perdagangan di 

Pekalongan yang akan direncanakan dan dirancang sesuai dengan disiplin 

ilmu Arsitektur. 

b. Sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan baik bagi mahasiswa 

arsitektur, maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi 

mengenai perencanaan dan perancangan Pengembangan Pasar Grosir 

Setono di Pekalongan.

1.4. LINGKUP PEMBAHASAN 

Pembahasan dititikberatkan pada permasalahan yang dibatasi dan ditinjau 

dari disiplin ilmu arsitektur serta dititikberatkan pada perencanaan dan 

pengembangan Pasar Grosir Batik Setono yang bersifat komersial dengan fasilitas 

pendukungnya, serta berbagai hal yang berkaitan dengan perdagangan yang 

mampu mendukung aktifitas di kota Pekalongan.  Sedangkan pembahasan  diluar 

ilmu arsitektur akan dibahas seperlunya sepanjang masih melatarbelakangi, 

mendasari dan berkaitan dengan perencanaan faktor fisik dan mendukung masalah 

utama. 

 

1.5. METODE PEMBAHASAN 

Pemecahan masalah merupakan langkah penentu dalam perencanaan dan 

perancangan. Untuk memecahkan masalah dapat menggunakan metode deskriptif 
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analisis, yaitu dengan mengumpulkan, menganalisis dan menyimpulkan data yang 

diperlukan dan berkaitan dengan masalah. 

Adapun langkah-langkah untuk dapat melakukan perencanaan dan 

perancangan Pusat Batik di Pekalongan yang dilakukan sebagai berikut. 

1.5.1. Data Primer 

� Wawancara dengan narasumber yang terkait untuk mendapatkan informasi 

yang solid 

� Observasi lapangan 

� Studi banding, yaitu mempelajari kasus lain sejenis sebagai masukan 

dalam merancang. 

1.5.2. Data Sekunder 

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari buku-

buku yang berkaitan dengan teori, konsep, standar perencanaan dan 

perancangan fasilitas sebuah Pasar Grosir. 

Pengumpulan data primer dan data sekunder juga dapat diperoleh 

melalui media elektronik (internet). 
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1.6. ALUR PIKIR 

 LATAR BELAKANG
AKTUALITA

• Batik merupakan produk unggulan Kota Pekalongan dan mempunyai muatan untuk dipasarkan 
dalam skala regional, nasional maupun internasional. 

• Adanya program pemerintah daerah untuk melestarikan kerajinan seni Batik 
• Pasar Grosir Batik Setono sebagai magnet kawasan sentra perdagangan batik di Kota 

Pekalongan 
• Keberadaan Pasar Grosir Batik Setono sebagai pilar Kota Pekalongan untuk menjadi Kota 

Wisata Belanja Batik 
• Kondisi Pasar Grosir Batik Setono yang kurang representatif dengan fasilitas yang seadanya. 

URGENSI
Diperlukan pengembangan Pasar Grosir Batik Setono yang sangat potensial sebagai sarana promosi 
dan pemasaran hasil seni kerajinan batik Pekalongan. 

ORIGINALITAS
Merencanakan dan merancang Pengembangan Pasar Grosir Batik Setono di Pekalongan sebagai 
sarana promosi dan pemasaran hasil seni kerajinan Batik Pekalongan. Hal ini dilakukan dengan cara 
menambahkan fasilitas yang belum tersedia sebelumnya, yaitu ruang kelas dan ruang multifungsi. 

TINJAUAN PUSTAKA

(Survei Lapangan, Surfing Internet, Studi 
Literatur, Wawancara) 
1. Tinjauan tentang Pasar 
2. Tinjauan tentang ruang  (standar 

kebutuhan tuang). 

DATA

(Survey Lapangan, Surfing Internet, Studi 
Literatur, Wawancara) 
1. Tinjauan Umum Kota Pekalongan 
2. Tinjauan Pasar Grosir Batik Setono 
3. Studi Banding 

ANALISA

• Kebutuhan ruang 
• Penyediaan fasilitas serta sarana dan 

prasarana 
• Persyaratan-persyaratan 

KESIMPULAN, BATASAN DAN 
ANGGAPAN 

PENDEKATAN LANDASAN PROGRAM 
PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN 
DAN PERANCANGAN 

Kebijakan Pemerintah Mengenai 
Penataan Kawasan Wisata Belanja 
yang akan dilaksanakan pada tahun 
2012, dan telah disediakan anggaran 
sebesar Rp 15 Miliar untuk 
pengembangan Pasar Grosir Batik 
Setono. 

STANDAR-STANDAR YANG DIGUNAKAN
� Architect’s Data, Ernst Neufert, 1980. 

(AD) 
� Human Dimension & Interior Space, 

Julius Panero & Martin Zelnik, 1980. 
(HD) 

� Time Saver for Building Types (TS) 
� Time Saver Details for Store Planning 

and Design (TSD) 

Apek Kontekstual 
Aspek Fungsional 
Aspek Arsitektural 
Aspek Teknis 
Aspek Kinerja
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