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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. PENGERTIAN JUDUL 

PASAR 

pasar adalah sebagai tempat berkumpulnya  masyarakat dari segala 

golongan dengan tujuan : komunikasi , transfer barang, informasi, 

rekreasi, mencari pengalaman baru dan komersial. (Wiryadi, sistem 

pemasaran dan peranannya dalam ekonomi widya pura no.:3 /1988) 

KERAJINAN

Kerajinan pada dasarnya adalah ekspresi ungkapan jiwa manusia yang 

halus, sehingga didalamnya tersirat suatu citra keindahanyang tak lepas 

dengan nilai estetika dan seni. (Fajar sidik, Seni dan Estetika). 

BAMBU 

Salah satu tanaman di Indonesia merupakan tanaman simpodial, yaitu 

batang-batangnya cenderung mengumpul didalam rumpun karena 

percabangan rhizomnya di dalam tanah yang cenderung mengumpul 

(Sindusuwarno, 1963).

JAMBU KULON  

Salah satu desa di kecamatan Ceper kabupaten Klaten 

PASAR KERAJINAN BAMBU JAMBU KULON KLATEN 

Merupakan tempat tempat berkumpulnya  masyarakat dengan tujuan : 

komunikasi , informasi, rekreasi, dan komersial karya-karya kerajinan 

bambu di Jambu Kulon, Klaten.  

PUSAT 

Suatu tempat kedudukan yang sama, dimana terjadi pemusatan atau 

koordinasi kegiatan kajian. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai 

Pustaka, 1989) 

INFORMASI 

Keterangan; pemberitahuan; kabar atau berita. (Ibid) 

       Gambar I.1 : produk bambu :bebek-bebekan 

(Sumber: www.yogyes.com, 2006)
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PROMOSI 

Perkenalan dalam hal memajukan usaha, dagang, dsb. (Ibid) 

REKREASI 

Bersantai, menikmati sesuatu tanpa beban pikiran. (Ibid)

      

B. LATAR BELAKANG 

Perbedaan antara kota dan desa di negara industri semakin dibedakan. Ini 

antara lain karena konsep pengembangan kota dan pengembangan desa diberbagai 

negara sudah dipandang sebagai suatu yang menyeluruh, bukan secara sepihak. 

Berbagai permasalahan baik yang ada di kota maupun di desa, dengan pandangan 

ini, diupayakan diselesaikan dengan cara “sekali dayung, dua pulau terlampaui”. 

Upaya pengembangan kota, dengan demikian tidak dipisahkan dari upaya 

pengembangan desa. Terjadinya urbanisasi besar-besaran selama tiga dasa warsa 

terakhir di Indonesia adalah karena perkembangan kota yang sangat pesat, yang 

memang dituntut oleh kebutuhan sarana dan prasaran. Sementara upaya 

pengembangan desa masih lebih bayak terkesan belum “sungguh-sungguh secara 

politik dan ekonomi”. Sebagai akibatnya, banyak desa yang kondisinya 

mengalami “status quo”, tidak beranjak ke arah yang sesuai dengan kebutuhan 

yang sebenarnya. Di beberapa desa bahkan justru mengalami penyusutan, karena 

sebagian besar warganya meninggalkan desa-desa mereka untuk penghidupan 

yang lebih layak menuju ke kota. 

 Industri wisata desa (rural tourism) bertujuan untuk menawarkan 

kekayaan dan potensi desa-desa di Indonesia guna direncanakan, diciptakan dan 

dikelola secara khas dan unik untuk kepentingan pariwisata sesuai dengan 

karakteristik yang saling dominan dari desa yang bersangkutan. Agar industri ini 

dapat didayagunakan seoptimal mungkin, perencanaan dan pengelolaan wisata 

desa harus diintegrasikan ke dalam konsep industrialisasi pedesaan yang selama 

ini sudah dikenalkan. Dengan demikian diharapkan terjadinya sinergi antara 

komponen yang ada di desa, sehingga menciptakan desa-desa yang lebih terpadu. 

Pemerintah menetapkan kriteria industri kecil dan perdagangan kecil untuk 

keperluan perizinan dalam usahanya, disamping itu pemerintah juga membuat 
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peraturan kepada industri kecil di bawah wewenang Departemen Perindustrian 

dan Perdagangan tentang pengaturan, pembinaan dan pengembangan, yaitu dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 17, Tahun 1996. 

Industri banyak berkembang di Kabupaten Klaten adalah industri berskala 

besar maupun industri kecil dan menengah. Perkembangan industri besar ternyata 

menimbulkan masalah terjadinya konversi lahan pertanian ke industri, yang rata-

rata pembangunannya berada pada lahan yang potensial untuk pengembangan 

usaha pertanian. Apabila hal ini dibiarkan secara terus menerus maka akan dapat 

menimbulkan semakin berkurangnya hasil produksi pertanian. Di samping itu 

industri besar yang berkembang kebanyakan tidak berpijak pada potensi setempat, 

sehingga sangat tergantung pada bahan baku impor. Industri kecil yang tumbuh, 

banyak tersebar diseluruh kecamatan dan ternyata tidak tergantung pada bahan 

baku impor saja, sehingga industri kecil mempunyai ketahanan yang cukup baik. 

(RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2003-2013).

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten selama lima tahun 

terakhir (1997-2001) menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Namun 

apabila dibandingkan dengan besarnya sumbangan PAD tersebut terhadap seluruh 

kebutuhan pembiayaan pembangunan tampak semakin lama semakin menurun. 

Oleh karena itu anggaran besarnya pembangunan sangat tergantung pada PAD. 

Adapun potensi-potensi keuangan daerah adalah: 

a. Cukup pesatnya perkembangan industri kecil dan menengah, hal ini 

dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi terhadap 

pajak penjualan maupun pajak penghasilan. 

b. Industri besar yang ada juga dapat menjadi potensi dalam 

meningkatkan keuangan daerah. 

c. BUMD yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten. 

d. Sektor pariwisata sangat potensial untuk dikembangkan agar dapat 

mengembangkan perekonomian daerah. RTRW Kabuapten Klaten 

Tahun 2003-2013).

Sesuai kebijakan pemerintah di atas diharapkan industri kecil yang 

tumbuh tersebar diselurh kecamatan mampu berkembang dan mampu 
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meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten. Karena potensi sektor 

industri yang berada di Klaten cukup signifikan, meskipun pernah mengalami 

pertumbuhan yang negatif.  

Tabel I.2: Besarnya Nilai Produksi Kerajinan  

Kabupaten Klaten tahun 2003 

(Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Klaten, 2005) 

Sumber :www. Klaten.go.id 

BANYAKNYA KAPASITAS                NILAI 
NO JENIS INDUSTRI 

( BUAH ) 
TENAGA 
KERJA PRODUKSI    INVESTASI 

              
II. Industri Aneka           

              

1
Penyempurnaan 
benang 74 189 1.575 ton 1.850.000

2 Pertenunan ATBM 336 805 2.415.000 mtr 8.375.000
3 Pertenunan ATM 5 619 1.000.000 mtr 1.000.000
4 Kerajinan Batik 405 2.82 8.145 kedi 20.250.000
5 Kerajinan Bordir 37 151 4.530 stel 740.000
6 Tali - temali 105 735 1.575 ton 7.875.000
7 Kopyah/Topi 6 39 35.000 kedi 300.000
8 Tas 20 120 150.000 buah 500.000
9 Kerajinan Kulit 36 176 264.000 dosen 1.440.000

10 Sablon 54 162 64.800 kedi 1.350.000
11 Tatah Sungging 42 126 10.581 buah 1.050.000
12 Kerajinan Bambu 1.223 5.19 5.175.000 m2 24.460.000
13 Penggerjaan Kayu 67 335 1.780.500 m3 6.700.000
14 Perabot dari Kapok 86 258 25.672 stel 2.150.000
15 Stroom Accu 27 54 27.000 buah 810.000
16 Jasa Kemasan 21 142 35 kg 21.000

17 
Kerajinan Gitar/Alat 
musik 7 30 4.000 buah 175.000

18 Alat Olah Raga 125 375 62.500 buah 3.125.000
19 Mainan Anak 126 504 1.512.000. buah 5.040.000
20 Tulang Tanduk 72 216 43.200 kedi 3.600.000
21 Stempel/plat motor 30 72 62.000 buah 75.000
22 Sulak bulu 47 188 235.000 buah 1.645.000
23 Kerajinan Rambut 20 60 3.000 buah 600.000
24 Lukisan 9 14 450 buah 180.000
25 Komponen Payung 69 207 3.450 stel 2.070.000
26 Jasa Pertukangan 7.336 24.008 5.148.750 buah 179.803.500
27 Pangkas Rambut/Salon 453 1.144 2.724.000 buah 9.060.000
28 Kurungan 38 198 7.080 buah 950.000

JUMLAH 12.481 49.537     360.119.500
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Industri yang ada, di Jambu Kulon, Ceper yang mempunyai akses 

yang baik terhadap sarana perhubungan. Karena wilayah lain akses 

perhubungannya tidak sebaik wilayah Jambu Kulon, Ceper maka kurang 

diminati oleh calon investor. Akibatnya pembangunan diwilayah lain pun 

tidak secepat Jambu Kulon, Ceper. Dengan melihat fenomena tersebut, 

maka rencana pengembangan industri harus berpijak pada potensi 

setempat, dalam arti dengan membentuk zona-zona industri diseluruh 

wilayah kecamatan, sesuai dengan potensi yang ada, agar tercapai 

pertumbuhan yang merata. 

Adapun hambatan yang timbul di sektor industri sebagai berikut: 

a. Industri yang berkembang tidak berpijak pada potensi yang ada. 

b. Terjadinya konversi lahan pada lahan-lahan yang subur. 

c. Kurang meratanya penyebaran industri yang didirikan, tidak 

menyebarnya industri yang ada di Kabupaten Klaten menyebabkan 

pertumbuhan tiap-tiap wilayah kurang merata. Hal ini disebabkan oleh 

kurang tertariknya investor terhadap wilayah tersebut, karena kurang 

memadainya sarana prasarana yang ada. (RTRW Kabupaten Klaten
Tahun 2003-2013).

C.  RUMUSAN PERMASALAHAN 

Bagaimana konsep tata tapak pasar kerajinan bambu Jambu Kulon Klaten 

yang mentranformasikan bentuk-bentuk kerajinan pada citra visual massa tapak .  

D.  PERSOALAN 

1. Bagaimana zonifikasi pada tapak yang mencakup bidang pemasaran, 

produksi, hunian dari setiap wadah atau massa yang terdapat di Jambu 

Kulon secara fungsional. 

2. Bagaimana menampilkan fasad  bangunan pasar seni yang mencitrakan 

dari material kerajinan bambu yang dihasilkan.  
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E.  TUJUAN DAN SASARAN  

I.  Tujuan 

Menyusun konsep massa pasar kerajinan bambu Jambu Kulon Klaten 

dengan mentransformasi bentuk-bentuk kerajinan pada citra visual massa tapak.  

II.  Sasaran 

Menyusun konsep tata massa Pasar Seni dan Kerajinan Bambu Jambu 

Kulon Klaten yang sesuai fungsi yang mencakup pemasaran, produksi, hunian. 

F.  LINGKUP PEMBAHASAN 

      I.  Materi Studi 

Menyusun rencana tata ruang kawasan pasar seni dan keraajinan 

berdasarkan kegiatan, fungsi dan fasilitas yang akan diwadahi sesuai dengan 

tinjauan permasalahan yang ada serta kehidupan seni budaya yang secara 

langsung atau tidak langsung membentuk citra kota. 

      II.  Pendekatan Studi 

Pembahasan ditekankan pada lay-out tata ruang, sirkulasi, bentuk 

bangunan,organisasi ruang serta skala, proporsi, bentuk, warna, tekstur, bahan 

maupun landscape untuk menciptakan suasana akrab dan terbuka dengan 

memperhatikan aspek-aspek sosial, budaya,ekonomi dan lokasi terpilih sehingga 

dapat memperkuat karakter kota budaya. 

G.  METODE PEMBAHASAN 

       I.  Pola Prosedural 

Guna mendapatkan kesimpulan adalah berdasarkan pada cara kerja logika 

komparasi, yaitu penggabungan dari analisis dalil yang telah ada (deduksi) dan 

melalui penelitian atau pengamatan secara langsung dengan hal yang 

berhubungan dengan pasar seni dan kerajinan yang telah ada. 

Pengamatan menyangkut struktural tata ruang dan persepsi yang dikaitkan 

dengan data dan permasalahan yang ada. 
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       II.  Tata Langkah 

- Mengumpulkan data 

- Menganalisa permasalahan-permasalahan umum yang ada dan mencari 

pemecahan berdasarkan potensi (data-data), tujuan dan sasaran yang 

sesuai dengan perumusan dan permasalahan. 

- Analisa permasalahan kemudian diintegrasikan dengan kebutuhan dan 

persyaratan sebagai dasar untuk pendekatan terhadap konsep dasar 

perencanaan dan perancangan. 

H.  SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

 BAB  I  :   PENDAHULUAN 

Pada bagian ini berisi pokok-pokok pemikiran tentang segala 

sesuatu yang melandasi pemilihan judul ,latar belakang, tujuan dan 

sasaran, batasan dan lingkup pembahasan, Metode pembahasan  

dan diagram pola pikir serta sistematika pembahasan. 

BAB   II   : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang pengertian pasar seni dan kerajinan, 

fungsi pusat seni kerajinan, tinjauan pasar seni dan kerajinan yang 

telah ada serta mengetengahkan motivasi pengadaan pasar seni dan 

kerajinan. 

       BAB III :  POTENSI KOTA KLATEN TERHADAP KEBERADAAN 

PUSAT SENI KERAJINAN BAMBU 

Bab ini menguraikan perkembangan kota Klaten sebagai kota 

pariwisata, potensi yang dimiliki dan fasilitas apa saja yang 

dibutuhkan serta kegiatan apresiasi terhadap karya seni dan 

kerajinan. 

BABIV :  ANALISA DAN KONSEP DASAR PERENCANAAN DAN    

PERANCANGAN 

Bab ini merupakan hasil akhir dari proses awal penelusuran 

masalah , analisis,  sampai penentuan konsep perencanaan dan 

perancangan metafora sebagai dasar untuk melaksanakan 

pengembangan transformasi kedalam desain. 


