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BAB I.  

PENDAHULUAN 

1.1. Judul 

PENGEMBANGAN PASAR KLITHIKAN WARU,SEMARANG 

SEBAGAI DESTINASI WISATA 

1.2. Pengertian Judul 

Pasar : Tempat orang berjual beli;pekan ;kekuatan penawaran dan 

permintaan tempat penjual yang ingin menukar barang 

atau jasa dengan uang, dan pembeli yang ingin menukar 

uang dengan barang atau jasa 

(kbbi.kemdikbud.go.id,2016) 

Klithikan  : 

 

 

 

: 

Aktivitas berjalan-jalan santai dengan mata yang awas, 

memperhatikan barang-barang orang lain yang sekiranya 

bisa dibawa pulang, sehingga barang yang dijajakan 

merupakan barang bekas milik orang 

lain.(wiki.jogjasiana.net,2015) 

Dalam Bahasa Indonesia berarti barang bekas 

(kompasiana.com,2015) 

Waru  : Nama pasar di Kota Semarang 

Semarang : Ibukota Provinsi Jawa Tengah, Indonesia sekaligus kota 

metropolitan terbesar kelima di Indonesia sesudah Jakarta, 

Surabaya, Medan, dan Bandung.(wikipedia.org,2018) 

Destinasi : 

: 

Tempat tujuan (kbbi.web.id,) 

Suatu tempat yang dikunjungi dengan waktu yang 

signifikan selama perjalanan seseorang dibandingkan 

dengan tempat lain yang dilalui selama perjalanan, serta 

memiliki batas-batas tertentu, baik secara aktual maupun 

hukum. (Ricardson dan fluker (2004 : 48) 

Wisata : 

 

Sesuatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau 

liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas 
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ini (id.wikipedia.org,2018), Menurut undang-undang No. 

10/2009 tentang kepariwisataan yang dimaksud dengan 

pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang 

didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang 

disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan 

pemerintah daerah 

Bepergian bersama-sama (untuk memperluas 

pengetahuan, bersenang-senang dan sebagainya) 

;bertamasya 

Wisata 

Kreatif 

: Suatu kegiatan wisata yang dapat mengubah pola pikir 

wisatawan dari buying product menjadi buying experience. 

(Koen Meyers,2009) 

Jadi pengertian judul secara keseluruhan Pengembangan Pasar Klithikan 

Waru,Semarang sebagai Destinasi Wisata Kreatif adalah mengembangkan  Pasar 

Waru Kota Semarang, yang komoditi utamanya barang-barang bekas menjadi salah 

satu  tujuan destinasi  wisata serta dapat memperluas pengetahuan atau untuk 

sekedar bersenang-senang bagi para wisatawan dan kolektor barang bekas. 

1.3. Latar Belakang 

1.1.1. Kondisi Ekonomi Nasional Jateng dan Semarang 

Kondisi ekonomi Indonesia selama tiga tahun terakhir ini semakin dan lebih 

baik dengan pertumbuhan ekonomi di atas lima persen setiap kuartal tahun ini. 

Pemerintah telah berupaya untuk melakukan reformasi struktural untuk 

mendongkrak kinerja ekonomi. perekonomian Indonesia yang tumbuh lebih dari 5 

persen setiap kuartal tahun ini diperkirakan oleh pemerintah akan meningkat 5,4 

persen pada tahun 2018. Angka itu diakui masih di bawah target sebesar 7 

persen.(republika.co.id,2017) 

BI mencatat  Pencapaian ekonomi Provinsi Jawa tengah memiliki kontribusi 

cukup besar terhadap pencapaian ekonomi secara nasional.(jpp.go.id,2017) 

Ekonomi Jateng tumbuh lebih baik daripada ekonomi nasional Indonesia 

Perekonomian di Provinsi Jawa Tengah pada Triwulan II tahun 2017 mengalami 
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pertumbuhan sekitar 5,18 persen atau lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi 

secara nasional yang tercatat hanya 5,01 persen.(solopos.com,2017) 

Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah 

menyebut terdapat lima sektor unggulan yang menjadi penopang perekonomian di 

Jawa Tengah hingga terus mengalami pertumbuhan. Kelima sektor unggulan di 

Jateng yakni industri pengolahan, pertanahan, perdagangan, perikanan, serta 

konstruksi. 

Kota Semarang mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik, bahkan menjadi 

kota utama yang menyangga laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Walikota 

Semarang menjelaskan peningkatan pertumbuhan ekonomi di kota Semarang salah 

satunya didukung oleh investasi yang masuk ke kota Semarang. Peningkatan 

investasi yang terjadi di kota Semarang tersebut didukung empat hal, pertama 

kondusifitas wilayah, kedua potensi ekonomi di suatu daerah, ketiga akses yang 

mudah dijangkau, dan yang terakhir adanya jaminan administrasi. 

1.1.2. Kondisi Kota Semarang 

Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, berada pada 

perlintasan jalur jalan utara Pulau Jawa yang menghubungkan kota Surabaya dan 

Jakarta.  Kota Semarang merupakan kota industri perdagangan dan jasa. Kota 

Semarang merupakan Kota Metropolitan, yang mengandung arti bahwa Kota 

Semarang mempunyai sarana prasarana yang dapat melayani seluruh aktivitas 

masyarakat kota dan hinterland-nya dengan aktivitas ekonomi utama berupa 

perdagangan, jasa. 

Kota Semarang beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan pertumbuhan 

ekonomi. Sektor dominan yang mempunyai kontribusi paling besar terhadap 

pertumbuhan ekonomi adalah perdagangan, hotel dan restoran, industri pengolahan, 

dan jasa-jasa 

1.1.3. Kondisi Perdagangan Pasar Kota Semarang  

Perdagangan tidak jauh terkait dengan pasar. Pasar mempunyai peran serta 

yang sangat penting dalam sebuah perekonomian. Pasar merupakan salah satu 

prasarana perdagangan . Pasar merupakan sarana, tempat, atau wadah orang untuk 

berjual beli. Pasar dapat diklasifikasi menjadi 2 yaitu pasar tradisional dan pasar 
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modern. Pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, dan 

disertai dengan terjadinya transaksi penjual dan pembeli secara langsung, biasanya 

terjadi proses tawar-menawar dalam menentukan harga. Lokasi pasar tradisional 

umumnya berdekatan dengan area perumahan, supaya mudah dalam akses 

penduduk untuk mengunjungi pasar. Pasar Modern menurut definisi tak memiliki 

perbedaan dengan pasar tradisional, namun hal yang membedakan dengan pasar 

tradisional adalah penjual tidak bertransaksi secara langsung, dan pembeli dapat 

mengetahui harga melalui label yang tertera. Lokasi pasar modern berada di  dalam 

gedung bangunan, dan memiliki pelayanannya  dilakukan secara mandiri atau 

dilayani oleh pramuniaga. 

Pasar tradisional di kota Semarang secara keseluruhan sebanyak 67 buah 

dengan pembagian berdasarkan skala pelayanan (baik itu kota, wilayah dan 

lingkungan). Untuk pasar kota sebanyak 9 buah. pasar skala wilayah yang ada Kota 

Semarang sebanyak 21 buah. Selain itu juga terdapat pasar skala lingkungan dengan 

lokasi yang rata-rata menyebar di wilayah  Kota Semarang dengan jumlah total 37 

buah. Kondisi perpasaran Kota Semarang berkembang cukup pesat. Perkembangan 

ini merupakan dampak dari pertumbuhan ekonomi. Permasalahan dari 

perkembangan perpasaran kota Semarang adalah belum dimilikinya cetak biru 

pengembangan perpasaran sehingga perkembangan pasar modern dan tradisional 

tidak memiliki konsep yang jelas. 

Secara umum kondisi pasar tradisional di kota Semarang masih belum tertata 

dengan rapi, masalah kebersihan dan sanitasi pasar yang belum terencana dengan 

baik menimbulkan keadaan yang kotor, bau dan berantakan. Pedagang yang 

tertampung semua di dalam pasar sehingga terdapat pedagang yang berjualan 

hingga di luar pasar, hal ini sering kali menimbulkan kemacetan jalan raya. 

1.1.4. Potensi Perwisataan Kota Semarang 

Pendapatan devisa dari pariwisata memiliki peran yang penting terhadap 

struktur penerimaan devisa nasional, terutama bila dibandingkan dengan devisa 

yang berasal dari kegiatan ekspor barang. Selain  sebagai sumber pendapatan 

devisa, pariwisata juga memberikan kontribusi untuk penciptaan lapangan kerja, 

kegiatan produksi dan pendapatan nasional,pertumbuhan sektor swasta dan 
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pembangunan infrastruktur, peningkatan penerimaan negara dari pajak merupakan 

potensi yang dapat didorong dari sektor pariwisata ini. 

Destinasi wisata adalah suatu kawasan spesifik yang dipilih oleh seseorang 

pengunjung yang mana ia dapat tinggal dalam waktu tertentu ( Hadrinoto,1996 ). 

Dapat disimpulkan destinasi wisata adalah tempat atau tujuan wisata bagi orang-

orang yang akan melakukan perjalanan wisata baik wisatawan lokan maupun asing. 

Pembangunan pariwisata di Kota Semarang selama beberapa tahun terakhir 

mengalami penurun yakni rata-rata 0,74 persen per tahun. Sektor pariwisata 

merupakan penyumbang perekonomian Kota Semarang cukup besar, sumbangan 

pariwisata tersebar di sektor-sektor ekonomi yang lain seperti sumbangan hotel dan 

restoran dalam sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sedangkan jasa pariwisata 

masuk dalam sektor bank dan jasa-jasa. Kondisi objek wisata, baik alam maupun 

buatan di Kota Semarang belum dikelola dengan optimal, sehingga terdapat objek 

wisata yang kurang kompetitif dalam persaingan pasar regional maupun global. 

1.1.5. Pasar Barang Klihtikan 

Pasar adalah tempat bertemunya calon penjual dan calon pembeli barang dan 

jasa. Di pasar antara penjual dan pembeli akan melakukan transaksi, transaksi 

adalah kesepakatan dalam kegiatan jual beli. Syarat terjadinya transaksi adalah ada 

barang yang diperjualbelikan,ada pedagang, ada pembeli ada kesepakatan harga 

barang dan tidak ada paksaan dari pihak manapun 

Jenis jenis pasar berdasarkan cara transaksinya, menurut cara transaksinya 

jenis pasar dibedakan menjadi pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional 

adalah pasar yang bersifat tradisional di mana para penjual dan pembeli dapat 

mengadakan tawar menawar secara langsung. Barang-barang yang diperjualbelikan 

adalah barang yang berupa barang kebutuhan pokok. Pasar modern adalah pasar 

yang bersifat modern di mana barang-barang diperjualbelikan dengan harga pas dan 

dengan melayani sendiri. Tempat berlangsungnya pasar ini adalah di mal,plaza, dan 

tempat-tempat modern lainnya. Kemudian jenis jenis pasar berdasarkan jenis 

barangnya. Beberapa pasar hanya menjual satu jenis barang tertentu, misalnya pasar 

hewan pasar sayur, pasar buah, pasar ikan dan daging serta pasar loak/barang 

bekas/klithikan.  
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Pasar klithikan merupakan jenis pasar yang digolongkan berdasarkan 

komoditas barang dagangannya, klithikan berarti barang bekas. Barang bekas di 

sini terdapat macam jenisnya, barang bekas pakai kebutuhan sehari-hari dan barang 

bekas antik Barang bekas kebutuhan sehari-hari merupakan barang kebutuhan 

sehari-hari yang telah dipakai sebelumnya,dan tidak digunakan lagi. kemudian 

karena masih memiliki nilai ekonomi, maka barang bekas ini dapat dijual kembali. 

Walaupun barang bekas tersebut tidak sepenuhnya bagus seperti kondisi barunya 

namun masih ada peminat yang ingin membeli, barang bekas sehari-hari contohnya 

seperti spare-part onderdil motor dan mobil, komponen-komponen elektronik 

hingga pakaian bekas. Jenis barang bekas selanjutnya adalah barang bekas antik. 

Barang antik juga merupakan barang bekas, namun lebih memiliki nilai historis dan 

nilai seni budaya, sehingga jika barang antik. dijual maka harganya akan lebih 

mahal daripada barang bekas biasa  kebutuhan sehari-hari. Barang bekas antik 

contohnya seperti mesin ketik, gramophone, radio kuno,keris, senjata-senjata 

kuno,guci ,dan lain-lain 

Masih adanya nilai ekonomi dari barang bekas ini kemudian dijadikan 

sebuah peluang usaha bisnis bagi orang-orang atau pedagang untuk mencari 

keuntungan dari hal tersebut, dengan kreativitas pedagang dalam mengolah dan 

memperbaiki barang bekas yang sebelumnya tidak bernilai jual kini justru memiliki 

nilai ekonomi yang dapat dijual kembali.  

Pasar klithikan ini sebuah pasar yang menjual barang khusus yang sejenis 

yaitu barang bekas, di beberapa daerah seperti Yogyakarta dan solo pasar yang 

sejenis seperti ini dapat dijadikan sebuah destinasi tujuan wisata. kekhasan 

komoditi barang yang dijual membuat sesuatu yang unik dari pasar tersebut 

sehingga dapat berpotensi sebagai destinasi wisata di daerah tersebut. 

1.1.6. Gambaran Pasar Waru 

Kota Semarang terdapat pasar yang memiliki potensi sebagai penggerak 

pertumbuhan ekonomi yakni Pasar Waru Indah, pasar ini memiliki potensi yang 

dapat mendorong  perkembangan sektor perdagangan dan pariwisata di kota 

Semarang. Pasar Waru dibangun pada tahun 2004, semasa Walikota Sukawi 

Sutarip. Pasar Waru ditujukan untuk menampung para pedagang kaki lima yang 



7 

 

biasanya berjualan di Jalan Progo dan Jalan Citarum, Semarang. Saat itu, Sukawi 

dikenal dengan kebijakan membangun tanpa menggusur, sehingga sebelum 

dipindahkan ke tempat baru yang lebih nyaman dibangun lapaknya terlebih dahulu. 

Relokasi tersebut dilakukan untuk proyek normalisasi saluran air di Jalan Progo dan 

peninggian serta pelebaran Jalan Citarum. Pasar Waru Klithikan ini terdapat 350 

pedagang. Pasar Waru merupakan pasar yang menjual barang bekas mulai dari alat-

alat pertukangan,onderdil peralatan elektronik, hingga pakaian pantas. Barang yang 

dijual tersebut membuat pasar ini memiliki ke-khasan sendiri, hal ini dapat 

dijadikan sebuah potensi wisata. 

Pasar Waru Klithikan Semarang memang memiliki potensi yang masih bisa 

dikembangkan namun yang terjadi adalah lesunya roda ekonomi di Pasar Waru 

Klithikan, hal tersebut menjadi masalah yang kini dihadapi  hingga saat ini.  

Pedagang-pedagang yang belum terkelompokan dalam kluster-kluster, maksud dari 

pengelompokan atau klaster pedagang bertujuan untuk mengangkat nama Pasar 

Klithikan Waru Indah agar lebih dikenal masyarakat luas. Penataan pasar yang 

kurang baik terhadap barang yang dijual mempengaruhi tingkat penjualan barang. 

Kemudian wadah  atau lapak para pedagang yang belum tertata rapi sehingga 

barang dagangan terlihat berantakan, fasilitas-fasilitas penunjang pasar belum 

tersedia, saluran air hujan yang belum terencana dengan matang. 

 

Gambar 1 Potensi barang bekas yang masih bisa dijual 

(sumber:survei penulis,2018) 

Dari potensi dan masalah yang ada di Pasar Waru Klithikan Semarang 

tersebut sehingga perlu adanya sebuah redesain pasar yang bertujuan untuk 

membangun kembali wadah bagi pedagang barang bekas klithikan agar dapat 
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meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dan memunculkan 

destinasi wisata baru di Kota Semarang.  

1.4. Rumusan Masalah dan Persoalan 

Kondisi Pasar Waru Klithikan yang barang dagangannya belum terkelompok, 

penyajian barang yang kurang tertata, kondisi pasar yang kumuh,  membuat Pasar 

Waru  Klithikan kurang peminat pembeli sehingga membuat Pasar Waru tidak 

berkembang. 

Dengan mengembangkan atau meredesain Pasar Waru Klithikan Kota 

Semarang sebagai destinasi wisata diharapkan dapat menjawab masalah yang ada  

Persoalan: 

1. Bagaimana mengatasi permasalahan yang terdapat di Pasar Waru agar 

dapat menjadi pasar destinasi wisata? 

2. Bagaimana menata pasar dengan memiliki fasilitas-fasilitas yang 

mendukung kegiatan pariwisata? 

3. Bagaimana menata bangunan agar dapat menarik wisatawan? 

1.5. Tujuan dan Sasaran  

1.5.1. Tujuan 

Mengembangkan pasar dengan cara penataan agar menjadikan pasar  

berkembang dan dapat mengatasi permasalahan yang ada di dalamnya, sehingga 

dapat mendatangkan pengunjung lokal maupun luar dan kemudian menggerakkan 

ekonomi daerah.  

1.5.2. Sasaran 

Membuat sebuah desain bangunan pasar modern yang dapat mengatasi 

permasalahan yang ada di dalamnya dan dapat menarik kunjungan wisatawan 

wisata kreatif 

1.6. Lingkup Pembahasan 

Dalam pembahasan ini batasan yang ditentukan pada permasalahan yang 

terdapat pada Pasar Waru Klithikan Semarang dan masih dalam lingkup ilmu 

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

menentukan perencanaan dan perancangan, akan dibahas dengan asumsi dan logika 
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serta mengacu pada hasil studi pihak lain yang terkait dengan permasalahan dari 

pasar tradisional 

1.7. Metode Pembahasan 

Metode yang digunakan dalam pembahasan adalah deskriptif analisa yaitu 

dengan mengumpulkan, menganalisa dan menyimpulkan data yang di perlukan dan 

berkaitan dengan masalah. Pengumpulan data yang dilakukan meliputi data primer 

dan sekunder dengan cara: 

Data Primer 

 Wawancara dengan narasumber yang terkait untuk mendapatkan informasi 

 Observasi 

 Studi banding, yaitu mempelajari kasus lain yang sejenis sebagai masukan 

dalam merancang  

Data Sekunder  

Pengumpulan data sekunder di lakukan dengan cara mempelajari literatur 

yang terkait dengan perencanaan dan perancangan sebuah pasar meliputi teori-teori, 

konsep, standar peraturan dan hal yang berkaitan dengan arah pengembangan dari 

lokasi yang akan digunakan. 

Studi Banding 

Merupakan kegiatan untuk meninjau dan melakukan evaluasi pada sebuah 

objek atau tempat lain, terutama mengenai aspek kelebihan yang dimiliki orientasi 

untuk pengembangan (wikipedia,com) 

1.8. Sistematika Penulisan  

BAB I : Pendahuluan 

Membahas tentang latar belakang, permasalahan, tujuan 

dan sasaran, lingkup pembahasan, dan sistematika 

penulisan 

BAB II  : Tinjauan Pustaka 

Bab ini bersisikan tentang tinjauan literatur dan studi-studi 

terkait mengenai substansi materi, untuk mendukung 
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kemudahan di dalam perancangan objek yang akan 

dirancang 

BAB III : Gambaran Umum Wilayah Perencanaan 

Bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi perencanaan 

serta aspek-aspek terkait yang memengaruhi pola 

perencanaan tata ruang seperti aspek fisik, aspek aktivitas, 

serta aspek pengelolaan kebijakan pembangunan. 

BAB IV : Analisis Pendekatan dan Konsep Perencanaan dan 

Perancangan 

Bab ini berisi tentang gagasan perencanaan, analisa dan 

konsep site, analisa dan konsep arsitektur, analisa dan 

konsep utilitas, analisa dan konsep struktur, analisa dan 

konsep pengkondisian ruang. 

 

  


