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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pariwisata Kabupaten Magelang saat ini sedang mengalami peningkatan, hal itu 

ditandai dengan mulai banyaknya wisatawan domestik maupun mancanegara 

berdatangan. Hal tersebut dikarenakan kondisi alam Kabupaten Magelang yang sangat 

berpotensi untuk dijadikan tempat tujuan wisata. Selain itu juga letak Kabupaten Magelang 

yang strategis dapat dilihat dari posisinya yang terletak di antara 2 (dua) Pusat Kegiatan 

Nasional (PKN) yaitu Kota Yogyakarta dan Kota Semarang. Letak strategis kabupaten 

tersebut juga dapat dilihat dari letaknya yang di antara jalur pantura dengan jalur selatan-

selatan, jalur utara-selatan dan di tengah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Magelang 

termasuk dalam jalur transportasi utama dan jalur distribusi barang dan jasa 

Kabupaten/Kota yang menghubungkan Provinsi Jawa Tengah dengan DIY.  

Selain letak geografis dan kondisi alamnya, Kabupaten Magelangpun memiliki Sumber 

Daya Alam yang khas yaitu batu alam yang didapat dari Gunung Merapi yang kini telah 

dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Magelang untuk diolah menjadi sebuah 

kerajinan. Oleh karena itu banyak industri-industri kecil di Kabupaten Magelang khususnya 

di Kecamatan Muntilan yang memproduksi kerajianan batu alam dengan cara pahatan. 

Selain industri batu pahat, di Kecamatan Muntilan juga terkenal akan produksi sapu 

rayungnya yang bahan dasarnya didapat dari daerah sekitar Kabupaten Magelang. Di 

Kabupaten Magelang sudah terkenal akan industri kerajianan batu pahat dan sapu 

rayungnya. Bahkan sebagian telah didistribusikan keluar kabupaten hingga keluar negeri. 

Tak hanya kekhasannya akan tetapi juga kualitas yang ditawarkan oleh para pengrajin 

membuat hasil produksi dapat dikenal oleh banyak masyarakat. Namun tak hanya 

berpegang dengan hasil kerajinannya, Kabupaten Magelangpun juga kaya akan budaya dan 

seninya. Didapati di beberapa desa, kesenian seperti tari Badui dan Topeng Ireng 

masyarakatnya bersemangat untuk melestarikannya. Dengan fakta yang seperti itu, 

pemerintah dan masyarakat haruslah dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk 

meningkatkan kondisi perekonomian daerah. Salah satunya adalah dengan 

dikembangkannya industri-idustri kecil yang secara tidak langsung dapat membantu 

perkembangan perekonomian daerah. 

Bagi masyarakat hal itu menambah kesempatan kerja yang juga berarti mengurangi 

pengangguran. Peluang inilah yang harus dapat ditangkap dan dimanfaatkan oleh 

Kabupaten Magelang. guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang. 

Untuk mengembangkan lagi potensi tersebut dibutuhkan tempat yang dapat secara khusus 

mempromosikan dan bahkan menarik wisatawan. Maka dari itu dibutuhkanlah Pasar Seni 

dan Kerajinan Kabupaten Magelang sebagai wadah untuk promosi, perdagangan, wisata 

dan pembelajaran dalam satu lokasi. 

Membangun pusat perdagangan bersama untuk bagi hasil produk UMKM dan 

membangun jejaring kemitraan dengan pihak lain dapat membangun perekonomian 

daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing dan meningkatkan pembangunan 

prasarana dan sarana daerah. Keberadaan Pasar Seni dan Kerajinan ini akan menopang 

perekonomian daerah berbasis potensi lokal, berdaya saing tinggi, dan memiliki nilai 

strategis. Seperti visi Pemerintah Kabupaten Magelang yang ingin meningkatkan sarana 
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dan prasarana perdagangan di Kabupaten Magelang, salah satunya dengan pembangunan 

Pasar Seni dan Kerajinan Batu di Muntilan di Kabupaten Magelang. 

 

1.2. Tujuan dan Sasaran 

1.2.1 Tujuan 

Merumuskan Program dasar Perencanaan dan Perancangan yang berhubungan aspek-

aspek perencanaan dan perancangan Pasar Seni dan Kerajinan Batu di Muntilan dengan 

mendesain untuk meningkatkan perekonomian yang ada di Kabupaten Magelang 

sekarang ini sehingga diharapkan dapat menampung potensi kesenian dan industri 

kreatif masyarakat desa-desa di Kecamatan Muntilan di Kabupaten Magelang, sehingga 

tersusun langkah-langkah untuk dapat melanjutkan ke dalam perancangan grafis. 

1.2.2 Sasaran 

Tersusunnya konsep dasar perencanaan dan perancangan Pasar Seni dan Kerajinan 

Batu di Muntilan beserta program dan kapasitas pelayanan berdasarkan atas aspek-

aspek panduan perancangan. 

 

1.3. Manfaat 

1.3.1 Manfaat Secara Subjektif 

Untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti Tugas Akhir di Jurusan Arsitektur 

Fakultas Teknik Universitas Diponegoro dan sebagai dasar acuan proses perencanaan 

dan perancangan berikutnya dalam penyusunan Laporan Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur (LP3A) yang merupakan bagian dari Tugas Akhir. 

1.3.2 Manfaat Secara Objektif 

Sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa yang akan menempuh 

Tugas Akhir serta masukan bagi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam merancang 

Pasar Seni dan Kerajinan Batu di Muntilan di Kabupaten Magelang. 

 

1.4. Ruang Lingkup 

1.4.1 Ruang Lingkup Substansial 

Merencanakan dan merancang Pasar Seni dan Kerajinan Batu di Muntilan dengan 

memperhatikan standar-standar bangunan pasar beserta perancangan tapak 

lingkungan sekitar. 

1.4.2 Ruang Lingkup Spasial 

Secara administratif, Pasar Seni dan Kerajinan direncanakan akan dibangun di 

Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. 

 

1.5. Metode Pembahasan 

Metode pembahasan yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu dengan 

mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan data baik data primer maupun sekunder 

sehingga diperoleh suatu pendekatan untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan 

laporan. Adapun penjabaran mengenai metode pembahasan adalah sebagai berikut:  

 Studi literatur, dilakukan untuk mendapatkan data sekunder, dalam hal ini berupa studi 

kepustakaan mengenai bangunan pasar, standar ruang serta pengumpulan data 

informasi dan peta dari instansi terkait.  
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 Observasi obyek, Melakukan pengamatan terhadap obyek (Pasar) baik secara langsung 

maupun pengamatan obyek secara tidak langsung melalui internet terhadap obyek 

serupa yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang dianggap relevan dengan 

Pasar Seni dan Kerajinan Batu di Muntilan di Kabupaten Magelang nantinya. Obyek 

yang terpilih sebagai observasi adalah Pasar Seni Gabusan Bantul, Pasar Seni XT Square 

Yogyakarta dan Pasar Seni Ancol Jakarta. 

 

1.6. Sistematika Pembahasan 

Kerangka bahasan sinopsis dengan judul Pasar Seni dan Kerajinan Batu di Muntilan adalah 

sebagai  berikut:  

BAB I PENDAHULUAN  

Berisikan latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, metode penulisan dan sistematika 

bahasan yang mengungkapkan permasalahan secara garis besar serta alur pikir dalam 

menyusun sinopsis.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Membahas mengenai literatur tentang tinjauan umum Pasar Seni dan Kerajinan Batu di 

Muntilan dan tinjauan teoritis mengenai standar – standar perancangan ruang, serta 

tinjauan studi komparasi antara Pasar Seni Gabusan Bantul, Pasar Seni XT Square 

Yogyakarta dan Pasar Seni Ancol Jakarta. 

BAB III TINJAUAN LOKASI  

Membahas tentang tinjauan Kabupaten Magelang berupa data – data fisik dan nonfisik 

berupa, seperti letak geografi, luas wilayah, kondisi topografi, iklim, demografi, serta 

kebijakan tata ruang wilayah di Kabupaten Magelang dan khususnya Kecamatan Muntilan 

serta faktor – faktor yang mendukung proses perencanaan dan perancangan Pasar Seni 

dan Kerajinan Batu di Muntilan di Kabupaten Magelang.  
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1.7. Alur Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Diagram 1.1   Alur Pikir 

Sumber: Analisa 

Aktualita  

 Kesenian di Kabupaten Magelang masih terjaga di beberapa daerah, akan tetapi mulai tertinggal akibat 

perkembangan teknologi. 

 Industri kreatif kerajinan tangan di Kecamatan Muntilan yang mulai dikenal bahkan di dunia. 

 Dibutuhkan fasilitas untuk menampung kekayaan fisik maupun non fisik Kecamatan Muntilan berbasis 

potensi lokal, berdaya saing tinggi, dan memiliki nilai strategis  

 Potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam di Kecamatan Muntilan yang perlu diekspos. 

 Letak Kabupaten Magelang strategis di bidang perekonomian dan pariwisata. 

Urgensi :  

 Diperlukan sebuah perancangan Pasar Seni dan Kerajinan Batu di Muntilan yang bisa menampung aktifitas 

yang berhubungan dengan perdagangan dan pariwisata yang tetap mempertahankan nilai lokalitas di 

Kabupaten Magelang dengan ketentuan-ketentuan bangunan umum dan perniagaan yang telah ditentukan. 

Originalitas :  

 Merencanakan dan merancang Pasar Seni dan Kerajinan Batu di Muntilan untuk meningkatkan 

perekonomian Kabupaten Magelang sekarang ini sehingga diharapkan dapat menampung potensi kesenian 

dan industri kreatif masyarakat di desa-desa di Kecamatan Muntilan.. 

Tujuan  

Merumuskan Program dasar Perencanaan dan Perancangan yang berhubungan aspek-aspek perencanaan dan 

perancangan Pasar Seni dan Kerajinan Batu di Muntilan dengan mendesain untuk meningkatkan 

perekonomian yang ada di Kabupaten Magelang sekarang ini sehingga diharapkan dapat menampung potensi 

kesenian dan industri kreatif masyarakat Kabupaten Magelang, sehingga tersusun langkah-langkah untuk 

dapat melanjutkan ke dalam perancangan grafis. 

Sasaran 

Tersusunnya konsep dasar perencanaan dan perancangan Pasar Seni dan Kerajinan batu di Muntilan beserta 

program dan kapasitas pelayanan berdasarkan atas aspek-aspek panduan perancangan. 

Ruang Lingkup 

Merencanakan dan merancang Pasar Seni dan Kerajinan Batu di Muntilan dengan memperhatikan standar-

standar bangunan pasar beserta perancangan tapak lingkungan sekitar. 

 

 Kajian Objek Sejenis 

 Pasar Seni Gabusan Bantul 

 Pasar Seni XT Square Yogyakarta 

 Pasar Seni Ancol Jakarta 

Tinjauan Lokasi 

 Data Fisik 

 Data Non Fisik 

 

Tinjauan Pustaka  

 Tinjauan Pasar Seni dan Kerajinan 

 Tinjauan Auditorium 

 Tinjauan Ruang Workshop 

 Tinjauan Kawasan 

 

Analisa 

 Penentuan Fasilitas 

 Kebutuhan Ruang 

 Penentuan Kapasitas 

 Persyaratan-Persyaratan 
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