
 

| 1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. PENDAHULUAN 

1.1.1 Judul 

REDESAIN PASAR KLITIKAN NOTOHARJO SEBAGAI 

PUSAT PERBELANJAAN BARANG BEKAS DIKOTA 

SURAKARTA 

(PENDEKATAN PADA DESAIN ARSITEKTUR HIJAU) 

1.1.2 Pengertian Judul 

Re   :Kembali, mengululang, balik. (Budi Susilo, 2007) 

Desain   :Gagasan awal, rancangan, perancangan, pola,  

susunan, rencana, proyek, hasil yang tepat,  

produksi, membuat, menciptakan, menyiapkan,  

meningkatkan, pikiran, maksud, kejelasan, dan  

seterusnya.(Budi Susilo, 2007) 

Pasar   :Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual  

dan pembeli melakukan transaksi (Budi Susilo, 

2007) 

Perbelanjaan  :Perihal uang belanja membelanjakan uang untuk  

suatu keperluan tertentu. (Budi Susilo, 2007) 

barang bekas  : Barang yang sudah pernah dipakai namun masaih  

layak untuk di digunakan maupun mempunyai  

nilai jual. (www.wikipedia.org, 2015) 

Arsitektur Hijau :Adalah konsep arsitektur yang berusaha  

meminimalkan pengaruh buruk terhadap  

lingkungan alam maupun manusia dan  

menghasilkan tempat hidup yang lebih baik dan  

lebih sehat, yang dilakukan dengan cara  

memanfaatkan sumber energi dan sumber daya  

alam secara efisien dan optimal.(Dikti.go.id, 2015) 
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Pengertian judul secara keseluruhan adalah merencanakan kembali pasar 

klitikan yang berada dikota Surakarta agar dapat menjadi wadah jual-beli 

barang bekasa, serta fasilitas pendukung kenyamanan di dalam pasar dengan 

prinsip Arsitektur Hijau. 

1.2. LATAR BELAKANG 

1.2.1. Potensi Kota Surakarta 

Prinsip pelaksanaan program pembangunan untuka mencapai 

terciptanya masyarakat adil dan makmur.Merata secara materi maupun 

spiritual.Program tujuan yang belum tercapai, dilanjutkan pada tahun 

pembangunan berikutnya.Hal ini perlu memperhatikan peningkatan dan 

pedayagunaan potensi sumber daya alam maupun manusia yang 

ada.Pemanfaatan kedua potensi ini dengan tetap mempertimbangkan factor 

keseimbangan dan kelestaraian. 

Potensi sumberdaya alam maupun manusia memegang peran penting 

dalam rangka menunjang, menerapkan, serta melengkapi, pelaksanaan 

pembangunan, baik pembangunan tingkat nasional, regional, maupun 

local.Hal ini guna merletakan dasar yang kuat, guna menunjang program 

pembangunan tahapan berikutnya.Ini dilakukan dengan memanfaatkan 

potensi secara efektif dan efisien.Salah satu pendukung potensi Surakarta 

adalah dalam bidang perdagangan  

Dewsa ini pesatnya tingkat pertumbuhan ekonomi membawa pengaruh 

yang sangat besar bagi perkembangan kota – kota di Indonesia. Fenomena 

tersebut dapat di lihat dari perbandingan jumlah masayarakat yang tinggal di 

kota dengan masayarakat yang tinggal di desa, dimasa sekarang sudah hampir 

mencapai angka seimbang. Hal tersebut menegaskan bahwa perkembangan 

suatu kotamerupakan magnet bagi penyebaran penduduk, sehingga jika tidak 

diimbangi dengan pembangunan pedesaan akan dapat menyebabkan 

merosotnya interaksi desa dengan kota yangt pada hakekatnya daerah 

pedesaan merupakan produsen kebutuhan – kebutuhan pokok sehari-hari bagi 

kehidupan masyarakat perkotaan. 
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Berkaitan dengan hal tersebut salah satu aspek pendukungnya adalah di 

perlukannya suatu wadah yang akomodatif sebagai pendukung kelancaran 

pendistribusian barang dari desa ke kota, dan dalam hal kependudukan desa 

sebagai produsen sebagai kebutuhan primer masyarakat kota, maka di 

perlakukan sebuah pasar sebagai pusat distribusi barang secara langsung 

maupun tidak langsung pada nantinya akan di manfaatkan oleh masyarakat 

secara umum.  

DiKota Surakarta sektor perdagangan dan jasa menjadi sector andalan, 

pada tahun 2005 sektor perdagangan, hotel dan restoran menyumbang 23,82 

persen dari PDRB. Sektor tersebut menghasilkan Rp. 1,2 triliun yang 

mayoritas berasal dari perbandingan besar dan eceran. Kegiatan ritel 

merupakan salah satu pendukung sector perdagangan yang menjadi 

penyumbang PAD terbessar.Pasar tradisional sebagai salah satu bentuk 

kegiatan ritel merupakan penyumbang PAD yang cukup besar sekitar Rp 9 

milyar pada tahun 2005.Pasar-pasar tradisional yang ada umunya telah 

memeiliki lokasi yang satrategis dengan aksesibiitas yang terjangkau. Selain 

pasat tradisional, kegiatan ritel modern juga tumbuh subur di kota Surakarta. 

(sosbud.kompasiana.com, 2014) 

1.2.2. Peran Pasar di Surakrata 

Pengertian pasar itu sendiri adalah tempat para penjual dan pembeli 

dapat dengan mudah saling berhubungan.Pasar dalam artaian luas adalah 

tempat tertentu dan tetap, pusat memperjualbelikan barang-barang keperluan 

sehari-hari selain itu pasar juga sebagai pusat pertemuan produsen dan 

konsumen yang sudah bnayak dikenal sejak jaman dahulu kala ketika sifat 

perdagangan masih berupa pertukaran barang (barter). 

Adanya penyediaan sarana kehidupan yang baik dan layak sangat mendukung 

terciptanya tatana kehidupan masyarakat yang kondusif sesuai dengan 

selogan kota Surakarta yaitu berseri. Salah satunya dengan adanya sarana dan 

prasarana yanag memadai bagi masyarakat.Kota Surakarta memiliki berbagai 

macam tempat usaha bagi masyarakat, salah satuny adalah pasar. Sarana dan 

rasarana pendukung kegiatan perdagangan di kota Surakarta terutama 
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fasilitas pasar relatif cukup tersedia dengan baik. Sarana pasar selain untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat baik masyarakat pedagang 

maupun masyarakat konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan, 

mereka juga menjadi sumner penting bagi pendapatan asli daerah PAD. 

Meskipun terdapat berbagai macam tempat usaha di Surakarta namun 

kedudukan pasar di sini masih sangat vital bagi masyarakat, karena pasar 

merupakan salah satu media berkumpulnya masayrakat untuk menjual dan 

membeli sesuatu, terutama yang berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari. 

(Budi susilo, 2007) 

1.2.3. Kondisi Pasar Klitikan Notoharjo Secara Umum 

Pasar Notoharjo dibangun pada tahun 2006 oleh Pemerintah Kota 

Surakarta.Pasar ini terletak di Kalurahan Notoharjo, Kecamatan Pasar 

Kliwon, Kota Surakarta, diatas lahan seluas 1.800m2. Pasar Klithikan 

Notoharjo dibangun menampung pedagang kaki lima diarea Taman 

Monumen 45 Banjarsari yang berjumlah 909 pedagang. Pasar Notoharjo 

lebih dikenal dengan nama Pasar Klithikan karena pasar tersebut sebagai 

wadah bagi pedagang kakilima yang menjual berbagai barang bekas, seperti 

elektronik, pakaian, ponsel, sparepart kendaraan dan barang-barang lainnya. 

Pasar tradisional ini cukup unik karena disini pengunjung bisa menemukan 

barang-barang bekas yang dengan kreativitas para pedagang maka barang-

barang tersebut dimanfaatkan kembali. 

 

Gambar 1. 1Peta lokasi Pasat Klitikan Notoharjo Surakrat 

(Sumber :Wikipedia kota surakrata) 
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Keberadaan pasar rakyat yang terkesan tradisional  sekarang mulai 

terdesak dengan kemunculan pasar modern. Warga lebih memilih 

mengunjungi pasar modern dibandingkan dengan belanja di pasar rakyat.Hal 

inilah yang meresahkan Jokowi, saat menjadi Walikota Solo.Salah satu 

program unggulannya adalah melakukan revitalisasi pasar rakyat atau di Solo 

lebih suka menyebut pasar tradisional. Sebagian besar pasar rakyat di kota 

Solo yang berjumlah 43 buah sudah direvitalisasi. Revitalisasi dimaksudkan 

untuk merespon permasalahan menahun dari pasar rakyat  yang terkesan 

buruk, kumuh, kotor, sempit, bau, kurang terawat. Dengan revitalisasi 

dharapkan pasar akan lebih terawatt, dan meningkatkan kesejahteraan 

pedagangnya. 

Program ini mampu meningkatkan jumlah pedagang.Tercatat sebelum 

revitalisasi jumlah pedagang ada 12 ribu, setelah revitalisasi naik menjadi 16 

ribu.Sedangkan jumlah PKL dari 5.817 yang tercatat, saat ini sudah lebih dari 

3 ribu yang tertata atau masuk ke pasar tradisional. Pasar tradisional di 

Surakarta mampu menyumbang Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 20,3 

miliar pada tahun 2011. Bahkan sumbangan dari pasar tradisional adalah 

yang terbesar dibanding pos-pos pendapatan lainnya. Di masa sebelum 

Jokowi, PAD adalah 7,8 milyar masuk dari retribusi pasar, meningkat 

menjadi 19,2 milyar. 

Pasar Klithikan Notoharjo, Solo, salah satu bukti kecerdikan, kepiawaian 

Jokowi sekaligus bukti niat tulus mengabdi kepada masyarakat. Tidak main-

main, Jokowi harus menempuh cara dialog secara langsung dengan para 

Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdagang di Monumen Banjarsari agar 

mau direlokasi ke pasar Klithikan Notoharjo. Lebih dari 50 kali dialog 

digelar , para PKL baru setuju direlokasi. 

Pasar Klithikan ini berada di Silir, Notoharjo, Kecamatan Pasar Kliwon, 

menempati bekas area prostitusi.Tahun 1998 Walikota Solo Imam Sutopo 

menutup area ini, tetapi aktivitas prostitusi masih tetap mengeliat, meskipun 

dengan sembunyi-sembunyi.Sampai akhirnya tahun 2006 Walikota Jokowi 

mengubahnya menjadi pasar tradisional khusus barang Klithikan. 
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Pasar Klitikan Notoharjo ini, menjadi pasar khusus barang klithikan 

/bekas di kota Solo. Meskipun tidak semua barang dagangan bekas, karena 

ada barang-barang baru juga yang di perdagangkan. 

 

 
Gambar 1. 2Lokasi Pasat Klitikan Notoharjo Surakrat 

(Sumber :www.wikipedia kota surakrata.com) 

 

Pasar ini diresmikan pada pertengahan tahun 2006 lalu menjadi salah 

satu saksi kepiawaian dan keberhasilan Walikota Joko Widodo, dalam 

menata Pedagang Kaki Lima (PKL) di kota Solo yang berjumlah 989 orang. 

Bahkan Majalah Tempo memberikan penghargaan Jokowi sebagai salah satu 

Tokoh Tahun Ini pada 2008 dengan sebutan Wali Kaki Lima.PKL sejumlah 

hampir seribu orang tersebut menempati areal public di Monumen 45 

Banjarsari, saksi sejarah perjuangan melawan Belanda. Pasca krisis moneter 

1997, banyak warga yang menjadi pengangguran karena PHK dari 

perusahaan dan beralih menjadi Pedagang Kaki Lima yang menempati areal 

taman Banjarsari. 
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Ragam dagangan di tawarkan sesuai dengan kelompoknya, ada 

beberapa zona barang dagangan.Pembeli lebih mudah mencari barang yang 

dbutuhkan karena kios-kios disusun berdasarkan klasifikasi jenis dagangan. 

Ada 18 blok yang diperuntukkan bagi pedagang pasar, sesuai dengan jenis 

barang dagangan. Misalnya blok alat mobil, alat motor, ban, sepatu, alat 

elektronik, pakaian, alat bangunan, handphone, CD/ kaset, barang bekas, dan 

lain-lain. Kalau binggung mencari tempatnya, ada papan petunjuk yang 

memudahkan pembeli untuk mencapai blok tujuan. 

 
Gambar 1. 3Barang yang di perjualbelikan 

(Sumber :dokumentasi pribadi, 2014) 

 

Barang bekas dan baru semua tersedia di sini.Sekali lagi, pembeli 

harus pintar dan teliti sebelum menawar barang-barang.Bisa jadi barang baru 

tetapi sebenarnya barang bekas yang diperbaiki dan dicat ulang.Ketelitian 

menjadi hal penting.Jangan tertipu dengan tampilan barang cek terlebih 

dahulu.Selain membeli barang, kita juga bisa menjual barang-barang yang 

sudah tidak terpakai.Pada dasarnya, barang apapun bisa dijual di sini.Kita 

harus pandai untuk melakukan tawar menawar karena para pedagang lihai 

dalam membeli barang kita.Prinsip membeli dengan harga semurah-

murahnya dan menjual dengan harga setinggi-tingginya juga terjadi di 

sini.Uniknya, setiap hari selepas subuh sampai jam 08.00 pagi, sebelum kios 

pedagang buka, ratusan pedagang bronjongan berjejalan, saling tawar 

menawar barang dengan pedagang di pasar Klitikan Notoharjo, Notoharjo, 

Solo. Para pedagang bronjongan (membawa bronjong yang terbuat dari 

bambu, digunakan untuk membawa barang-barang bekas, dan diletakkan di 

jok motor belakang) selepas subuh biasa mengelar dagangan di halaman 

depan Pasar Klitikan, tepatnya di antara areal parkir. Mereka biasa memasok 
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barang dagangan untuk pedagang kios.Pedagang bronjongan membeli 

dagangan barangbarang bekas seperti besi, alat eletronik, sepatu, pompa air, 

pompa sepeda, dan segala macam barang bekas dari pemulung atau membeli 

langsung dari pengepul barang bekas atau dari rumah tangga.Setiap paginya 

para pedagang bronjongan mengelar barang yang digelar di pasar Klitikan 

Notoharjo.Hal yang biasa terjadi, aksi tawar menawar, sambil melihat-lihat, 

membalik-balik, menimang-nimang barang bekas yang diperkirakan masih 

laku terjual.Para pedagang tidak hanya menjual, mereka juga memperbaiki 

barang limbah menjadi barang yang bisa digunakan, hampir semua pedagang 

bisa melakukan hal tersebut. Keuntungan dari men-servis barang bekas ini 

justru mengiurkan Penat berjalan-jalan dan mengelilingi pasar seluas 11.950 

m2 dengan 1.018 kios dan puluhan los ini, kita tinggal menuju warung makan 

yang ada di dalam pasar. Beragam makanan ditawarkan, dari makanan 

tradisional seperti sego kucing, pecel solo, gado-gado sampai bakso juga ada. 

Tak perlu mengeluarkan banyak uang, tak sampai mengeluarkan uang Rp 

10.000, perut sudah kenyangPenat berjalan-jalan dan mengelilingi pasar 

seluas 11.950 m2 dengan 1.018 kios dan puluhan los ini, kita tinggal menuju 

warung makan yang ada di dalam pasar. Beragam makanan ditawarkan, dari 

makanan tradisional seperti sego kucing, pecel solo, gado-gado sampai bakso 

juga ada. Tak perlu mengeluarkan banyak uang, tak sampai mengeluarkan 

uang Rp 10.000, perut sudah kenyang Percaya atau tidak, Pasar Klithikan 

Notoharjo ini, salah satu pasar dari 4 pasar (selain Pasar Klewer, Pasar 

Triwindu/Windujenar, Pasar Gading) yang menjadi tempat favorit wisatawan 

manca dan domestic. Berkunjung ke Solo, rugi kalau tidak menyempatkan 

diri ke pasar ini. 

1.2.4. Evaluasi Purna Huni Secara Umum 

Salah satu alasan utama kegiatan redesain tentunya karena terdapat 

permasalahan-permasalahan yang ada pada pasar klitikan Notoharjo 

Surakarta ini, sehingga untuk mengetahui permasalahan tersebut penulis 

melakukan survey langsung pada lokasi pasar, serta wawan cara sekaligus 

pengumpulan data berupa sejarah, luasan bangunan, serta denah. 
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Berikut di bawah ini secara umum evaluasi purna huni Pasar klitikan 

Notoharjo Surakarta  

 Permasalahan Teknis 

1. Area parkir  

Parkiran di pasar klitikan ini kurang tertata, kebanyakan tersebar hampir di 

setiasp sudut pasar , pasar ini tidak punya tempat parkir khusus. 

 
Gambar 1. 4Area Parkir Yang Tidak Tertata Di Pasar Klitikan Notoharjo 

(Sumber :Survey penulis, 2014) 

 
Gambar 1. 5Zona Parkir Yang Tersebar Di Setiap Sudut Pasar 

(Sumber :Survey penulis, 2014) 

 

1. Luasan  kios pedagang 

Kurang luasnya kios menyebabkan pada pedagang berjualan yang 

seharusnya bukanlah tempat untuk berdagang, seperti di tangga, jalur 

sirkulasi , dan lain-lain, Ukuran kiso yang terdapat di pasar klitikan 

Notoharjo ini tidak terlalau basar hanya sekitar 3x4 m , dan tidak adanya 

bukaan sehingga walaupun pada siang hari , lampu tetap di nyalakan 
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Gambar 1. 6Luasan Kios 

(Sumber :Survey penulis, 2014) 

 

 
Gambar 1. 7Penjualan Banrang Melampaui Batas Kapasitas Los 

(Sumber :Survey penulis, 2014) 

 

 
Gambar 1. 8Tangga Yang Di Alihfungsikan Untuk Meletakan Barang Dagangan 

(Sumber :Survey, 2014) 
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2. Pencahayaan dan penghawaan 

Masalalah lain yang ada di pasar klitikan Notoharjo adalah kurangnya 

penghawaan dan pencahayaan didalam ruangan, sehingga para pedagang 

harus menyalakan lampu pada siang hari dan hanya memanfaatkan bukaan 

pada koridor untuk mendapatkan penghawaan, sehingga mengatasi masalah 

tersebut yang seharusnya tidak perlu dilakukan jika bangunan pasar 

tersebut didesain secara baik. 

 
Gambar 1. 9Pencahayaan Di Los Pasar Klitikan Notoharjo 

(Sumber :Survey penulis, 2014) 

 
Gambar 1. 10Penghawaan Di Los Pasar Klitikan Notoharjo 

(Sumber :Survey penulis, 2014) 
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3. Aksesibilitas 

Aksesibilitas yang merupakan permasalahan utama pada penelitian ini. Di 

pasar klitikan semaggi kurang memadai, seperti tidak adanya ram untuk ke 

lantai 2, ,sirkulasi/ jalur untuk pembeli jadi sempit karena hamper setengahnya 

di taruh barang dagangan , termasuk di dordes di manfaatkan buatv meletakan 

barang. 

 
Gambar 1. 10  Aksesibilitas 

(Sumber :Survey penulis, 2014) 

 

 Permasalahan Non Teknis 

sirkulasi pedagang dan jenis barang dagangan 

 

 
Gambar 1. 11Sirkulasi Dan Zona Pedagang 

(Sumber :Survey penulis, 2014) 

 

 

Alat musuk dan sepatu 

Sperpat mobil dan 

variasi 

Alat ,dan variasi 

motor 

Alat elektronik 

Barang bekas 

Alat ,dan variasi motor 
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: kios pedagang 

 

: kos yang berada tidak sesui dengan jenis dagangannya 

 

:sirkulasi di dalam pasar 

 

Dilihat dari penjelasan gambar di atas adalah pembagian zona 

pedagang yang suadah lumayan tertata , namun aada beberapa kios yang 

tidak seharusnya berada di zona tersebut , factor yang mempengaruhi kisos 

berada di kondidi yang salah tersebut karena sudah tidak ada lagi kios yang 

kososng sehingga kondisi demikian terejadi salah satu contohnya sebagai 

berikut      

 
Gambar 1. 12Jenis Barang Dagangan 

(Sumber :Survey penulis, 2014) 

 

Ini adalah salah satu contoh kios yang menyalahi zona dagangan , 

foto sebelah kiri adalah warung yang berada di los barang bekas , yang 

seharusnya warung sudah di alokasikan di bagian belakang pasar, sedangkan 

foto yang sebelah kanan ini adalah kios velek mobil yang beradsa di los 

pedagang sepatuy dan alat music. 

1.3. Permasalahan dan Persoalan 

Bagai mana konsep-konsep perancangan dan perencanaan arsitektur 

tentangredesain Pasar Klitikan Notoharjo sebagai pusat perbelanjaan 

barang bekas diKota Surakarta yang memenuhi unsur Arsitektur 

Hijau 

Persoalan: 

1. Bagaimana Tata Ruang di Pasar Klitikan Notoharjosuraktara ? 

2. Bagaimana Tata Masa bangunan Pasar Klitikan ? 
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3. Bagaimana Teknologi yang di terapkan pada bangunan Pasar ? 

4. Bagaimana Estetika Pasar Klitikan Notoharjo? 

 

1.4. Tujuan dan Sasaran 

1.4.1. Tujuan 

Menyusun konsep dasar pemograman dan perancangan arsitektur 

tentang redesain Pasar Klitikan Notoharjo sebagai pusat perbelanjaan barang 

bekas diKota Surakarta agar mampu mengatasi permasalahan yang ada 

didalam pasar klitikan sehingga dapat menjadi fasilitas perdagangan yang 

sehat dan nyamanh bagi masyarakat, meliputi: 

Permasalahn teknis yaitu 

 Masalah tekniks seperti parkir, luasan  aksesibilitas dan zona 

pedagang 

 Masalah zonasi seperti tangga dan los pasar 

 Masalah material seperti penghawaan dan pencahayaan 

Permasalahan non teknis yaitu 

 Sirkulasi pedagang  

 Penataan jenis dagangan 

1.4.2. Sasaran 

Membuat sebuah desain pasar klitikan Notoharjo agar mampu mengatasi 

permasalaham yang ada di pasar itu sendiri seperti parkir, luasan kios, 

pencahayaan , penghawaan, aksesibilitas dan  zona pedagang. 

1.5. Lingkup pembahasan 

Dalam pembahasan ini batasan ditentukan pada permasalahan yang ada 

pada pasar klitikan Notoharjo surakrat dan yang masih dalam lingkup ilmu 

arsitektur. Hal-hal yang di luar disiplin ilmu arsitektur jika mendasari dan 

menentukan perencanaan dan perancangan, akan di bahas dengan asumsi dan 

logika serta mengacu pada hasil studi pihak lainyang sesuai dengan 

permasalahan dari pasar tradisional. 
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1.6. Metode Pembahasan 

Metode yang di gunakan dalam pembahasan adalah deskriptif analisa 

yaitu dengan mengumpulkan, menganalisa dan menyimpulkan data yang 

diperlukan dan berkaitan dengan masalah. Pengumpulan data yang dilakukan 

meliputi data primer dan sekunder dengan cara : 

1.6.1. Data Primer 

 Wawancara dengan narasuber yang terkait untuk mendapatkan 

informasi yang solid 

 Observasi dengan evaluasi purna huni 

 Studi banding, yaitu mempelajati kasus lain sejenis sebagai masukan 

dalam merancang 

1.6.2. Data Skunder 

 Pengumpulandata sekunder dilakukan dengancara mempelajari 

buku-buku yang berkaitan dengan teori, konsep, standar perencanaan 

danperancangan fasilitas perdagangan juga yang berkaitan dengan 

arah pengenmbangan dari lokasi yang akan digunakan. 

1.6.3. Studi Literatur 

Studi literatur dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan gambaran 

yang menyeluruh  tentang  apa yang sudah dikerjakan orang lain dan 

bagaimana orang mengerjakannya, kemudian seberapa berbeda 

penelitian yang akan kita lakukan.Penting karena untuk menghindari 

usaha yang sebenarnya sudah pernah dilakukan orang lain dan bisa 

digunakan pada penelitian kita untuk menghemat waktu, tenaga dan 

biaya. Penting juga untuk memberi arah penelitian selanjutnya yang 

perlu dilakukan untuk melanjutkan misi penelitian. (Studi Literature 

Wib’s Web World, 2014) 

1.6.4. Studi Banding 

Merupakan kegiatan uantuk meninjau dan melakukan evaluasi pada 

sebuah objek atau tempat lain, terutama mengenai aspek-aspek 
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kelebihan yang di miliki orientasi untuk pengembangan. . 

(Wikipedia.org, 2015) 

1.7. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam Dasar Program Perencanaan dan Perancangan 

Aksitektur disusun dengan urutan sebagai berikut : 

BAB I  :PENDAHAULUAN 

Menguraikan tentang latar belakang, tujuan dan saran, 

yang ingin dicapai manfaat, lingkup pembahasan, metode 

dan sistematika pembahasan. 

BAB II  :TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang kajian teori, pengertian pasar fungsi dan 

syarat pasar, jenis pasar, status pasar, tingkatan pasar, 

bagian-bagian pasar, jenis pedagang, fasilitas pasar, 

aksesibilitas dan zonofikasi pedagang, jaringn utulitas 

pasar, studi banding, Arsitektur Hijau 

BAB III  :TINJAUAN LOKASI 

Sejarah Pasar Klitikan Notoharjo, kondisi umum Pasar 

Klitikan Notoharjo, Evaluasi Pasar Klitikan Notoharjo 

Surakrat 

BAB VI  :ANALISA DAN KONSEP PERENCANAAN DAN  

PERANCANGAN 

Berisi tentang pendekana analisa tapak, view, vegetasi, 

masa, aktivitas prilaku dan kebiasaan sehari-hari, tampilan 

bangunan, bahan bangunan dan struktur, penulisan 

alternatife-alternatife pemecahan masalah kedalam konsep 

dasar perencanaan dan perancangan Pasar Klitikan 

Notoharjo Surakarta  


