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ABSTRAKSI 

 

“Pasar wisata” perbelanjaan tradisional “Bakalan Krapyak” di Kudus adalah 

orang yang melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain untuk 

keperluan tertentu, untuk mengeluarkan uangnya dengan keinginan puas yang 

mengarah pada kebiasaan masyarakat setempat pada permukiman Bakalan 

Krapyak di Kudus. Yang berlokasi di Jl. KHR Asnawi bakalan krayak, kecamatan 

Kaliwungu kabupaten Kudus. “Pasar wisata” ini sebagai tempat atau wadah untuk 

menampung dan sekaligus memperkenalkan makanan (jajanan) dan masakan 

maupun souvenir khas Kudus. Memiliki luas lahan sebsesar 2 Ha atau 20.000 m². 

Tujuan dari Proyek ini adalah mengembangkan paket wisata dari masjid 

menara ke lokasi pasar wisata belanja tradisional “Bakalan Krapyak”, Menggali 

potensi yang berada di sekitar terminal bis pariwisata dan, Merancang fasilitas-

fasilitas pendukung yang dapat mendukung fungsi kawasan wisata perbelanjaan 

tradisional. 

Metode pembahasan yang digunakan adalah metode Observasi. Pengumpulan  

data dilakukan dengan cara mencari data primer ataupun sekunder berupa survey, 

dokumentasi, peta dan studi literatur terkait. Analisis obyek dilakukan 

berdasarkan kondisi lapangan dan studi literatur. Serta sintesis sebagai tahap 

penyusunan hasil analisis dalam bentuk kerangka yang terarah dan terpadu berupa 

deskripsi konsep perancangan sebagai pemecahan masalah.  

Hasil dari proyek yang dikerjakan bahwa “Pasar wisata” perbelanjaan 

tradisional “Bakalan Krapyak” di Kudus : 1) menciptakan tempat untuk berekreasi 

anak-anak 2) menciptakan suasana yang nyaman dan aman 3)memberikan produk 
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yang berkualitas dan terjangkau 4)dapat menampung wisatawan lebih untuk 

bersinggah dilokasi. 5) terdapat berbagai jenis produk yang diperjual belikan khas 

Kudus. 

Kata kunci : perbelanjaan tradisional; wisata; pusat oleh-oleh. 

 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kota Kudus yang terletak dibagian utara pulau Jawa Tengah memiliki 

luas tanah 425,15 km² dan sering dikenal dengan kota kretek. Tetapi tidak 

hanya itu saja julukan yang dimiliki, ada juga kota “semarak”, kota 

“religious”, “taste of Java”, dan Kota “Jambu”. Kota religi sering dikaitkan 

dengan peninggalan bersejarahnya pada jaman Walisongo, salah satu 

peninggalan yang terkenal dan masih berdiri kokoh sampai sekarang adalah 

masjid menara kudus yang terletak di desa kauman. Di kota ini tidak hanya 

menyediakan jajanan khas Kudus, akan tetapi masakan dan oleh-oleh pada 

tempat wisata sekitar. Pasar atau pun pusat perbelanjaan di Kudus yang 

sudah berdiri cukup lama dan besar adalah Pasar Kliwon. Pasar ini 

menyediakan berbagai jenis makanan dan pakaian, dan merupakan pusat 

perdagangan masyarakat sekitar. Seiring perkembangannya pasar ini 

menyediakan barang kebutuhan masyarakat, dari pada masakan ataupun 

jajanan tradisional khas Kudus. Untuk tempat penjualan makanan (jajanan) 

oleh-oleh khas Kudus adalah jenang mubarok Kudus dengan rasanya yang 

manis dan kenyal. Dengan dikemas dalam bentuk yang menarik dan praktis 

untuk memudahkan wisatawan untuk membawanya. 
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Gambar 1.1 Toko jenang mubarok 

Sumber : http://jenangmubarok.indonetwork.co.id/, 2014 

 

Pada jaman sekarang banyak pasar-pasar modern yang dibangun di 

Kudus seperti Kudus Swalayan (Ada Swalayan), Mall of Kudus 

(Ramayana), Kudus Plaza (Matahari), Kudus Extension Hall (Hypermart). 

Untuk tempat yang menyediakan makanan (jajanan) khas tradisional yang 

berada di Kudus sekarang ini sedikit, serta rekreatif dan komunikatif karena 

makanan (jajanan) yang di jual dalam bentuk kemasan saja dan tidak 

dijualkan secara langsung untuk bisa dinikmati ditempat. 

 

 

Gambar 1.2 Contoh pedagang di Menara Masjid Kudus 

Sumber : Dokumen Penulis, 2014 
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Sebagai contoh tempat belanja oleh-oleh atau jajan di Menara Masjid 

Kudus, penjual yang berjualan di pinggir-pinggir jalan atau pedagang kaki 

lima tanpa terorganisir yang terlihat semrawut. Dengan melihat kondisi-

kondisi tersebut penulis ingin mendirikan atau membuat tempat untuk 

menampung penjualan seperti itu agar lebih tertata dan nyaman untuk 

dikunjungi untuk wisatawan maupun masyarakat sekitar. Banyak tempat 

wisata yang disekitarnya hanya menjual makanan (jajanan) saja, itu pun 

tidak lengkap. Sedangkan kawasan belanja yang akan direncanakan ini tidak 

hanya menjual makanan (jajanan), tetapi masakan dan souvenir yang lebih 

kompleks khas Kudus. 

 

Gambar 1.3 Peta Kecamatan Kaliwungu 

Sumber : http://kaliwungukudus.blogspot.com/2011/09/peta-kecamatan-

kaliwungu.html, 2014 

 

1.2. Maksud dan Tujuan 

 Mengembangkan paket wisata dari masjid menara ke lokasi pasar wisata 

belanja tradisional “Bakalan Krapyak”. 

 Menggali potensi yang berada di sekitar terminal bis pariwisata dan, 

 Merancang fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat mendukung fungsi 

kawasan wisata perbelanjaan tradisional. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pengertian 

 Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang 

atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk 

tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan 

daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 

 Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan 

tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara 

untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata. 

 Belanja adalah uang yang dikeluarkan untuk suatu keperluan. 

 Tradisional adalah Sesuatu yang mengarah pada kebiasaan 

masyarakat dalam melakukan aktivitas kehidupan. 

 Wisata belanja tradisional adalah  

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa wisata belanja 

tradisional adalah Suatu kegiatan untuk mengeluarkan uang dengan suatu 

keperluan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. 

2.2. Kegiatan dalam pusat jajan 

a. Distribusi perdagangan 

Distribusi komoditi perdagangan merupakan hasil dari 

pertumbuhan yang alamiah sesuai dengan hierarkinya, dari produsen 

sampai konsumen. 

1) Langsung, perpindahan barang dari produsen langsung ke 

konsumen. 

 

2) Semi langsung, perpindahan barang dari produsen melalui pihak 

ketiga sebagai perantara. 

 

 

 

3) Tidak langsung, perpindahan barang dari produsen melalui pihak 

ketiga sebelum sampai kepada konsumen, biasanya melalui 

Produsen  Konsumen 

Produsen  Konsumen 

Perantara  
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pedagang besar kemudian kepada pedagang eceran baru kepada 

konsumen. 

 

 

 

 

Pola distribusi ini akan mempengaruhi nilai barang dan jasa 

pelayanan, sehingga harga barang akan menjadi macam-macam 

menurut jangkauan pelayanannya. 

2.3. Arsitektur Lokal 

Rumah Adat Kudus merupakan salah satu rumah tradisional yang 

mencerminkan akulturasi kebudayaan masyarakat Kudus. Rumah Adat 

Kudus memiliki atap berbentuk joglo pencu, dengan bangunan yang 

didominasi seni ukir empat dimensi khas Kota Kudus yang merupakan 

perpaduan gaya seni ukir dari budaya Hindu, Persia (Islam), Cina, dan 

Eropa. 

Rumah ini diperkirakan mulai dibangun pada tahun 1500-an M 

dengan bahan baku utama (95%) dari kayu jati berkualitas tinggi dengan 

sistem pemasangan knock-down ( bongkar pasang tanpa paku 

)Keistimewaan Rumah Adat Kudus tidak hanya terletak pada keindahan 

arsitekturnya yang didominasi dengan seni ukir kualitas tinggi, tetapi 

juga pada kelengkapan komponen-komponen pembentuknya yang 

memiliki makna filosofis berbeda-beda. 

Pertama  bentuk dan motif ukirannya mengikuti pola (binatang 

sejenis laba-laba berkaki banyak), gajah penunggu, rangkaian bunga 

melati, motif ular naga, buah nanas (sarang lebah), motif burung, dan 

lain-lain. 

Kedua tata ruang rumah adat yang memiliki jogo satru ruang tamu 

dengan soko geder/tiang tunggal sebagai simbol bahwa Allah SWT 

bersifat Esa/Tunggal. Bagian ini berfungsi sebagai pengingat bagi 

penghuni rumah agar senantiasa beriman dan bertakwa kepada-Nya. 

Produsen  Konsumen 

Pedagang besar Pedagang eceran 
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Gambar 2.1 Interior rumah tradisional 

Sumber : http://balaibudaya.com/2013/11/24/rumah-adat-kudus/, 2014 

 

Ketiga  gedhongan senthong/ruang keluarga yang ditopang empat 

buah soko guru/tiang penyangga. Keempat tiang tersebut adalah simbol 

yang memberi petunjuk bagi penghuni rumah supaya mampu menyangga 

kehidupannya sehari-hari dengan mengendalikan empat sifat manusia: 

amarah (dorongan untuk melakukan kemaksiatan), lawwamah (dorongan 

mengkoreksi diri sendiri), shofiyah (kelembutan hati), mutmainnah 

(dorongan untuk berbuat kebajikan). 

Keempat pawon/dapur di bagian paling belakang bangunan rumah. 

Kelima, pakiwan (kamar mandi) sebagai simbol agar manusia selalu 

membersihkan diri baik fisik maupun ruhani. 

Keenam tanaman di sekeliling pakiwan, antara lain: pohon belimbing, 

yang melambangkan lima rukun Islam; pandan wangi, sebagai simbol 

rejeki yang harum/halal dan baik; bunga melati, yang melambangkan 

keharuman, perilaku yang baik dan budi pekerti luhur, serta kesucian. 

Ketujuh  tata letak rumah yang menghadap ke arah selatan 

mengandung makna agar si pemilik rumah seolah-olah tidak 

“memangku” Gunung Muria (yang terletak di sebelah utara), sehingga 

tidak memperberat kehidupannya sehari-hari. 
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Gambar 2.2 pintu rumah tradisional Kudus 

Sumber : http://balaibudaya.com/2013/11/24/rumah-adat-kudus/, 2014 

 

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

3.1. Karakteristik dan Karakter Pengunjung 

Sifat-sifat (karakter) wisatawan yang berkunjung adalah : 

a. Sekedar melihat-lihat aneka jenis oleh-oleh dan masakan khas Kudus.  

b. Beristirahat sejenak setelah berkunjung diberbagai tempat wisata yang 

berada di Kabupaten Kudus.  

c. Belanja oleh-oleh atau buahkan tangan untuk sanak saudara yang 

berada dirumah. 

.Ciri-ciri khas (karakteristik) wisatawan : 

1) Anak 

a) Bergerak aktif dan rekreatif 

b) Ingin beli makanan yang bermacam-macam 

c) Ingin bermain dan bersenang-senang 

2) Dewasa 

a) Bapak-bapak menunggu sambil mencari makanan 

b) Ibu-ibu mengawasi anaknya bermain 

c) Ibu-ibu berbelanja oleh-oleh 

3) Wanita 

a) Ingin selalu belanja untuk memenuhi keperluan pribadi 

b) Membawakan oleh-oleh dari tempat wisata berbentuk barang 

c) Ingin mencari tahu apa saja yang ada ditempat wisata 



 9 

 

Site ini terletak pada zona permukiman warga, berikut batas-

batasnya : 

 Sebelah utara  : Permukiman penduduk  

 Sebelah selatan : Lahan kosong dan rumah susun 

 Sebelah barat : Rumah susun bakalan krapyak 

 Sebelah timur : Terminal/parkir bis pariwisata 

 

Gambar 3.1 gambar site plan 

Sumber : Analisis Penulis, 2014 

 

a. Pertimbangan Arsitektur 

1) Analisa pertimbangan Arsitektur 

a) Mendapatkan bentuk dan tampilan bangunan yang sesuai 

dengan konsep dan citra tradisional jawa+hindu. 

b) Mendapatkan bentuk dengan tampilan bangunan yang kreatif 

c) Mendapatkan desain yang menciri khaskan budaya lokal. 
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Karakter bangunan yang diinginkan : 

a) Tradisional lokal 

b) Sebagai tempat komersil/bisnis 

c) Tempat rekreasi 

 

2) Konsep arsitektural 

Ide bentuk untuk bangunannya terinspirasi dari menara masjid 

kudus dan bangunan yang menciri khaskan budaya lokal. Dengan 

rumah tradisional dengan atap joglo penchu. 

Untuk desain yang akan digunakan yaitu dari rumah 

tradisionalnya akan mengadopsi dari atapnya yang berbentuk joglo 

penchu, sedangkan untuk kontruksinya mengadopsi dari menara 

masjid kudus. 

 

 

Gambar 3.2 rumah adat kudus 

Sumber : http://gjb3111gunturswb.wordpress.com/tugas/uas/rumah-adat/, 

2014 

Atap joglo pechu 

dari rumah 

tradisional kudus 
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Gambar 3.3 bangunan menara masjid 

Sumber :  

http://memorimenaramania.blogspot.com/2008_10_01_archive.html, 

2014 

 

 

Gambar 3.4 pintu rumah tradisional Kudus 

Sumber : http://balaibudaya.com/2013/11/24/rumah-adat-kudus/, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Bangunan menara 

masjid dengan ciri 

khasnya campuran 

antar hindu dengan 

jawa. 

bentuk dan motif ukirannya 

mengikuti pola (binatang sejenis 

laba-laba berkaki banyak), gajah 

penunggu, rangkaian bunga melati, 

motif ular naga, buah nanas (sarang 

lebah), motif burung, dan lain-lain. 
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Gambar 3.4 Gapura 

Sumber : Analisa Penulis, 2014 

Tipe bangunan untuk setiap bangunan adalah typical atau sama 

pada tingkat penjualannya. Jika pedagang besar makan desain dan 

tipe bangunannya sama semua. Dan begitu juga dengan yang 

lainnya. 

 

Gambar 3.5 Taman 

Sumber : Analisa Penulis, 2014 
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