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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Semarang, ibukota Provinsi Jawa Tengah, merupakan kota pesisir yang memiliki 

kegiatan perdagangan yang sangat cepat dan pesat,baik pada strata ekonomi menengah 

keatas maupun menengah ke bawah. 

Perbedaan strata ekonomi yang ada di kalangan masyarakat ini dengan sendirinya 

menimbulkan tumbuhnya kegiatan perekonomian yang mencakup untuk masyarakat 

menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan. Salah satunya ada lah kegiatan jual 

beli barang bekas, yang mana di Semarang memiliki pusat jual beli barang bekas di 

Pasar Kokrosono. 

Di bawah kios yang membujur dari utara ke selatan, para pedagang menjual 

barang-barang bekas. Mulai dari spare part motor, baju bekas, alat elektronik, barang 

rumah tangga hingga kusen bekas. Di lokasi tersebut, paguyuban ini memiliki anggota 

sebanyak 520. Pasar Kokrosono sendiri sudah ada sejak tahun 1980an. Bukan tanpa 

masalah pasar ini masih berdiri, masalah utama dari pasar tersebut adalah letaknya yg 

berada di bantaran sungai banjir kanal barat. Para pedagang juga menolak adanya 

relokasi,selain rencana relokasi yang cukup jauh yaitu di Penggaron, rata – rata para 

pedagang sendiri merupakan warga sekitaran Kokrosono. 

Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut perlu adanya penataan ulang 

pada kawasan Pasar Kokrosono dan perlu adanya pasar non permanen sehingga jika 

tidak mengganggu stabilitas lingkungan bantaran sungai itu sendiri. 

1.2 Tujuan dan Sasaran 

Tujuan pembahasan adalah berusaha untuk menggali, menelaah, serta mampu 

merumuskan permasalahan tentang perencanaan dan perancangan suatu fasilitas 

perdagangan hingga memperoleh suatu judul Tugas Akhir yang jelas dan layak sesuai 

dengan originalitas judul yang dikehendaki 

Sasaran pembahasan diarakan kepada tersusunnya langkah-langkah dasar 

perencanaan dan perancangan arsitektur guna merancang Penataan Kawasan 
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Kokrosono Semarang melalui aspek-aspek panduan perancangan (guide line design 

aspect) serta alur pikir proses penyusunan LP3A dan Desain Grafis yang dikerjakan.  

 

1.3 Manfaat Pembahasan  

a. Secara Subyektif  

Sebagai dasar merencanakan Penataan Kawasan Kokrosono Semarang yang 

berpedoman pada Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

(LP3A) yang merupakan bagian dari proses pembuatan tugas akhir. 

b. Secara Obyektif 

Bermanfaat sebagai tambahan dan masukan bagi pembaca dan mahasiswa 

Teknik Arsitektur khususnya mengenai program perencanaan dan 

perancangan arsitektur mengenai Penataan Kawasan 

1.4 Ruang Lingkup Pembahasan 

a. Ruang Lingkup Substansial 

Merencanakan dan merancang Pasar Klitikan Kokrosono Semarang termasuk 

dalam kategori bangunan tunggal dan bermassa banyak beserta perancangan 

tapak lingkungan sekitarnya. 

b. Ruang Lingkup Spasial 

Berisi tentang bantas geografis wilayah kota Semarang, Pasar Klitikan atau 

Pasar Barang Bekas  merupakan bangunan yang potensial bagi sektor 

perdagangan kota Semarang. Rencana perletakan tapak di Kokrosono Semarang. 

 

1.5 Metode Pembahasan  

a. Metode Pembahasan 

Pembahasan permasalahan menggunakan metode deskriptif yang mengandung 

pengertian sebagai cara untuk memperoleh gambaran tentang kondisi dan 

karakteristik keadaan atau peristiwa dengan secermat-cermatnya yaitu dengan 

cara mengumpulkan data, melakukan studi banding, analisis, menarik 

kesimpulan, menetapkan batasan dan anggapan untuk kemudian menentukan 

program perancangan.  

 

b. Pengumpulan Data  
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Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan data adalah sebagai 

berikut : 

1. Pengumpulan Data Primer 

Merupakan salah satu langkah yang ditempuh untuk memperoleh data 

mengenai obyek secara langsung dengan cara : 

a. Observasi Lapangan secara langsung ke Pasar Triwindu solo untuk 

memperoleh data eksisting kawasan tersebut dengan : 

 Foto 

 Pengamatan 

b. Wawancara untuk memperoleh data berupa arah pengembangan 

kawasan dengan pihak-pihak terkait seperti : 

 Narasumber 

2. Pengumpulan Data Sekunder 

Data sekunder merupakan pelengkap dan penguat data primer sehingga dalam 

penyusunan bukan merupakan asumsi subyektif belaka yang berupa : 

a. Studi pustaka berupa literatur yang mendukung perencanaan dan 

perancangan Pasar Barang Bekas 

b. Studi pustaka yang berasal dari instansi terkait 

c. Data dari internet yang menunjang  
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1.6 Sistematika Pembahasan   

 

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam Landasan Program Perencanaan 

dan Perancangan Pasar Barang Bekas Semarang ini adalah sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Menguraikan latar belakang pengadaan Pasar Barang Bekas Semarang, tujuan dan 

sasaran pembahasan, lingkup pembahasan, metode dan sistematika pembahasan serta 

alur pikir.  

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Berisi tinjauan tentang Pasar yang membahas definisi, fungsi, tujuan, pelaku, 

aktivitas, jenis jenis pasar serta hasil studi banding yang dipakai untuk mendukung 

perencanaan dan perancangan Pasar Barang Bekas Kota Semarang. Menguraikan hasil 

studi banding dari Pasar Barang Bekas. 

 

BAB III TINJAUAN DATA 

Berisi analisa terhadap studi literature yang kemudian dirumuskan sebagai problem 

seeking yang akan diselesaikan di tahap berikutnya. 

 

BAB IV KESIMPULAN, BATASAN DAN ANGGAPAN  

Menguraikan kesimpulan, batasan dan anggapan yang digunakan sebagai dasar 

dalam proses analisa dan pendekatan program perencanaan dan perancangan. 

 

BAB V  

…………………….. 

 

BAB VI 

……………………. 
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1.7 Alur Pikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

STUDI BANDING 

 

DATA 

LATAR BELAKANG 

AKTUALITAS  

 Adanya rencana relokasi ditolak oleh pihak paguyuban pedagang pasar kokrosono  

 Dinas terkait sudah melakukan perencanaan untuk mengembangkan Pasar Barang Bekas 

 

URGENSI 

 Semarang masih membutuhkan Barang Bekas yang memadai sebagai sarana untuk menambah Penghasilan Asli 

Daerah kota Semarang. 

 Belum tersedianya lahan perdagangan barang bekas yang memadai 

 

ORIGINALITAS 

 Menjadikan Pasar Klitikan Kokrosono Semarang menjadi pusat perdagangan barang dengan beberapa kegiatan 

penunjang dalam pasar sebagai penambahan pemasukan. Atau melakukan penataan ulang terhadap Kawasan 

Kokrosono dan pedagang kaki lima yang ada di lokasi 

ANALISA 

 Pelaku dan aktifitas 

 Kebutuhan Ruang dan fasilitas sesuai dengan persyaratannya 

 Pengolahan Lahan 

 Pendekatan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur yang mengacu pada aspek - 

aspek kontekstual, fungsional, arsitektural, teknis, dan kinerja. 

F 

E 

E 

D 

B 

A 

C 

K 

HASIL 

Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) 

Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Kokrosono Semarang. 

TINJAUAN 

TINJAUAN UMUM/ STUDI LAPANGAN 

(survey lapangan dan wawancara) 

 Tinjauan Pasar  

 Tinjauan Pasar Barang Antik dan Barang 

Bekas Kokrosono dan Triwindu 

TINJAUAN 

TINJAUAN PUSTAKA 

(studi literature dan internet) 

 Berupa landasan teori mengenai pengertian, 

Pasar, serta fasilitas yang tersedia. 

 Tinjauan kebutuhan Pasar Barang Antik dan 

Barang Bekas  bagi masyarakat di Kota 

Semarang. 

 Tinjauan teori penataan kawasan, standart 

kebutuhan kapasitas dan besaran ruang. 

 

Kesimpulan, Batasan, dan Anggapan 

 

RUMUSAN MASALAH 

Dengan banyaknya jumlah pedagang barang bekas tidak diimbangi dengan tersedianya sarana dan 

prasarana untuk melakukan kegiatan jual beli. 


