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PASAR TAWANGMANGU SEBAGAI PASAR TRADISIONAL DI
 
KAWASAN WISATA
 

N. 1. Analisa Existing dan Site 

Ditinjau dari keberadaan dan interaksi terhadap lingkungan maka lokasi pasar 

Tawangmangu ini berdekatan dengan fasilitas umum yang berfungsi sebagai 

pendukung bagi kelangsungan dan perkembangan pasar. Daerah disekitar site adalah 

merupakan daerah pusat kota dan jalur utama pergerakan kota Tawangmangu, 

schingga kondisi ini sangat menguntungkan dari segi tata letak dan saling 

melengkapi antar sarana dan prasarana bagi masyarakat. 

Lokasi pasar Tawangmangu selain didukung oleh kelengkapanjaringan 

utilitas, serta sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan , kondisi lain seperti : 

1.	 Lokasi berdekatan dengan terminal, sehingga sangat mendukung 

dalam hal pelayanan transportasi dari dan ke lokasi pasar. 

2.	 Lokasi berada di pinggir jalur transportasi utama, sehingga sangat 

strategis dan representatifjuga mudah dalam pencapaian dari segala 

arah 

3.	 Lokasi masih berdekatan dengan daera.h pemukiman sehingga sangat 

mungkin untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. 
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Gambar 32. Gambar Existing Pasar Tawangrnangu 

Berdasarkan data diatas, bahwa pasar Tawangmangu perlu penataan dan 

pengembangan, Hal itu didasarkan pada kebutuhan ruang pelayanan dan sarana 

penunjang lainnya. 

Pada pengembangan yang dimaksud disini adalah berupa pengembangan area 

untuk sarana pendukung kegiatan pasar berupa jalan untuk kendaraan bongkar muat 

barang serta area parkir dan bukan pengembangan area secara keseluruhan. 
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Gambar 33. Pengembangan Area Pasar Tawangmangu 

Dari hal tersebut diatas, untuk analisa pengolahan site didasarkan atas 

pertimbangan perletakan area bongkar muat barang, area parkir, dan open space 

untuk pedagang kak.i lima dan pedagang pasaran/pedagang yang berjualan pada hari 

tertentu (hari pasaran) 

.~ -
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IV.	 I. I. Analisa Strategi Penataan Pasar Tawangmangu 

Pada penataan dan pengembangan pasar Tawangmangu, didasarkan pada 

aspek fungsional dan efisiensi waktu pelaksanaan, artinya : 

1.	 Pada penataan dan pengembangan yang akan datang , tahap pertama yang 

dilakukan adalah pemindahkan para pedagang yang berada di belakang untuk 

sementara berjualan didepan. Hal itu dilakukan karena pembangunan pertama 

adalah pembuatan lokasi bongkar muat, yang letaknya di belakang, dengan 

pertimbangan agar tidak menganggu sirkulasi di depan pasar, yang selama ini 

terjadi. Hal tersebutjuga mempertimbangkan luas area untuk berjualan yang 

berada didepan lebih luas dibanding dengail yang berada di belakang. Danjuga 

pada tahap pertama ini adalah pembuatanjalan untuk sirkulasi kendaraan pada 

area bongkar muat. 

2.	 Selanjutnya adalah pembuatan kios dan los pada bagian tengah. Dan para 

pedagang yang berjualan didepan tadi kembali ke belakang setelah tersedia kios 

dan los untuk para pedagang yang pindah pertama tadi. Kemudian para pedagang 

yang berjualan di tengah untuk sementara pindak kebagian depan. 

3. Kemudian selanjutnya adalah penyelesaian pada bagian depan, dan finishing 

pada bagian-bagian lain yang akan membantu pada pelaksanaan pembangunan 

tersebut seperti jalan untuk kendaraan bongkar muat, area parkir, plaza, taman 

dan lain lain. 

4. Tahap berikutnya adalah pengaturan para pedagang yang akan menempati area 

pasar yang disesuaikan dengan kebutuhan para pedagang dan penzoningan 

I" 

I 
~ 

barang dagangan. 
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Gambar 34. Strategi Penataan Pasar Tawangmangu 

N. 1. 2. Batasan Kriteria Penataan dan Pengemhangan Pasar Tawangmangu 

Sesuai dengan tujuan awal dari proses penataan pasar Tawangmangu saat ini, 

hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan adalah : 

a. Kelancaran sirkulasi bagi pedagang, yaitu dalam hal bongkar muat barang, oleh 

karenanya perlu ada tempat tersendiri untuk bongkar muat barang dagangan. 

b. Kelancaran sirkulasi bagi pengunjung dan pengelola, hal ini yang perlu 

diperhatihan adalah : kemudahan bergerak dan keleluasaan untuk pencapaian. 

c. Mempertahankan ciri pasar Tawangmangu sebagai pasar tradisional, dengan 

mempertimbangkan aspek perilak'1l pedagang pada saat berjualan. 

d. Menampilkan Bentuk bangunan dengan mempertimbangkan aspek fungsional 

pasar sebagai bangunan publik yang menampung berbagai aktifitas, tanpa 

meninggaIkan aspek estetika dalam hal menunjukkan daya tarik dan aspek visual 

dalam penataan dan pengembangan. 

IV. 2. Ana/isa Penzoningan
 

Pada penzoningan pasar Tawangmangu sesuai dengan uraian data di depan,
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( Bab. III ). Maka untuk penataan dan pengembangannya didasarkan pada 

pengelornpokan barang, setelah itu didapat sistem pengolahan ruang kemudian alur 

sirkulasi. 

Adapun ploting barang dagangan yang paling mendasari untuk penzoningan 

adalah: 

a. Ploting rnenurut sifat barang dagangan 

Hal ini didasarkan pada : Barang yang mempunyai sifat kotor, cair, ball, basah, 

(sifat kurang baik) hams dipisah dengan barang yang mernpunyai sifat, bersih, 

padat, tidak bau, kering, tahan lama (sifat baik). Kemydian Barang yang mempunyai 

sifat sarna dapat di gabung. 

• Kotor • Bersih 

• cair padat• 
• bau • tak bau 

• kering• basah 

• cepat • tahan lama 
busuk 

KurangBaik Baik 
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Gambar 35. Ploting Barang Dagangan Berdasarkan Sifat Barang 
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b. Ploting yang didasarkan pada jenis barang
 

Yaitu : Barang sandang, barang pangan, dan barang pelengkap.
 

IBarling pangan I IBarang pelengkap I IBarang sandang I 

-
IIIIOJOIII
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Gambar 36. Ploting Barang Dagangan Berdsaarkan Jenis Barang 

c. Plotmg yang dldasarkan pada tmgkat kebuhlhan baran-g 

Yaitu : Barang kebutuhan sehari-hari, kebutuhan berkala, barang pelengkap, barang 

tak selalu dibutuhkan. 

Keb. berkala 

IKeb. Sehari-hari H Keb. pelengk~ 

I Tak selalu di 
butuhkan 
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Gambar 37. Ploting Barang Dagangan Berdasarkan Tingkat Urgensi 

Barang barang kebutuhan pokok. Yang mempunyai sifat kotor, basah, cair, 

bau dan cepat busuk, dikelornpokkan menjadi satu. Oleh karena yang paling 

mendukung dalam penataan yang berhubungan dengan hal ini adalah pada sarana 

santitasi, untuk itu ruang-ruang pada pasar ini ditata dengan rnempertirnbangkan : 

•	 Pengendalian bau 

•	 Sanitasi dan drainasi 

•	 mudah dalam hal ~emb~rsihan 

•	 Pengendalian sampah, agar keberadaannya tidak mengganggu zoning 

lainnya. 

Sedangkan barang-barang yang mempunyi sifat : Bersih kering, padat, tidak 

ball, tahan lama, disatukan dalam satu perzoningan, sehingga dalam penataannya 

didapat pola sirkulasi rnenurut penzoningan barang dagangan. 

Tunggul Feri TM - 94 340 026 68 



~_..._:

TOGAS AKHIR 

Disamping itu pada penzoningan ini juga memperhatikan accesbilitas (bagi 

penyandang cacat), sehingga pada sistem penzoningan vertikal, barang-barang 

kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pokok diletakkan pada lantai dasarllatai 

bawah, kemudian pada lantai atas digunakan untuk barang-barang sekunder dan 

barang yang dibutuhkan secara berkala., Sehingga diusahakan pada lantai dasar dapat 

terpenuhi kebutuhan sehari-hari, walaupun tanpa mengesampingkan dari 

penzoningan berdasarkan sifat barang dagangan. 

IV. 3. Analisa Pelaku dan Kegiatan 

IV.3.1. Pelaku 

Pelaku kegiatan yang berperan dalam aktifitas pada pasar Tawangmangu, yang 

akan digunakan untuk menganalisa adalah : 

1. Pembeli ( Konsumen) 

Adalah semua pengunjung pasar Tawangmangu yang sebagian besar dari 

mereka yang mempunyai motif untuk berbelanja. 

Akan tetapi ada sebagian lain yang mempunyai motivasi, seperti : 

• Rekreasi: yaitu untuk melihat barang-barang yang ada di pasar 

ataupwl hanya sek:edaI melihat suasana pasar. 

• Berinteraksi dengan orang lain: yaitu scbagian orang yang ingin 

bertemu dengan orang lain. ( ternan, kerabat, dl1. ) 

Berdasarkan lamanya pengunjung di pasar, diperkirakanjangka waktunya 

berkisar 0,25 - 1,5 jam, untuk pengembangan yang akan datang pengunjung yang 

dilayani adalah sebagian besar penduduk di sekitar Kecamatan Tawangmangu, dan 

juga para wisatawan yang berkunjung ke Tawangmangu. 
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2. Pedagang 

Adalah semua orang yang beraktifitas dan beIjualan di pasar 

Tawangmangu,hal itu dilakukan berdasarkan atas tuntutan dalam rangka memenuhi 

kebutuhan hidup. 

Adapun pedagang yang dijadikan dasar dalam rangka penataan dan 

pengembangan pasar Tawangmangu yang berhubungan dengan ruang adalah 

pengelompokan pedagang berdasarkan jenis materi dagangan dan ruang untuk 

berjualan 

Pengelompokanpedagang berdasarkan jeFl.~s barang dagangan dan ukuran 

serta jenis tempat untuk beIjualan . 

Berdasarkan uraian diatas pengelompokanjenis barang dagangan berdasarkan 

luasan ruang untuk berjualan, untuk penataan dan pengembangan yang akan datang 

didasarkan pada kebutuhan ruang masing-masing pedagang disesuaikan dengan 

materi barang dagangan. 

3. Pengelola 

Pengelola pasar Tawangmangu mempunyai tugas mengatur dan 

r, 

pasar, menjaga kebersihan, menjaga keamanan, menjaga dan merawat bangunan 

pasar, sebagai pelaksana hubungan dengan pihak luar baik instansi pemerintah 

maupun swasta. 

IV. 3 .2. Kegiatan 

V. a. Kegiatan umum 

Kegiatan umum disini adalah merupakan kegiatan pelayanan utama untuk 

pengunjung, dimana dalam kegiatan umum ini pengunjung mempunyai peranan 
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penting dalam melakukan aktifitas jual beli yang juga melibatkan pihak pengelola. 

Kegiatan umum ini adalah kegiatan yang menghidupkan suasana pasar dimana terjadi 

hubungan antara penjual dan pembeli, oleh karenanya kegiatan umum sifatnya publik, 

yang barns mudah dijangkau oleh pengunjung. 

Adapun kegiatan umum ini adalah : kegiatan perdagangan, kegiatan transaksi 

jual beli, promosi. 

b. Kegiatan Penunjang 

Kegiatan penunjang di sini adalah kegiatan yang cenderung melayani kegiatan 

utama pedagang dalam melakukan kegiatan perdagangan, dimana kegiatan penunjang 

disini adalah: kegiatan bongkar muat barang, droppingbarang, sortirl seleksi barang, 

penimbangan, dan penyimpanan. 

c. Kegiatan Service 

Kegiatan service ini merupakan kegiatan yang sifatnya membantu kelancaran 

pada kegiatan utama maupun penunjang, adapun kegiatan service ini berupa : 

Kegiatan parkir (pedagang, pengunjung, pengelola, kendaraan umum), Kegiatan 

yang berhubungan dengan ibadah dan lavatory. 

d Kegiatan pengelola 

Ingelola disini adalah ke 

adininistrasi, koordinasi, komunikasi, keamanan, kebersihan. 

Dari analisa tuntutan pelaku kegiatan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan 

bahwa adanya suasana yang nyaman dan komunikatif serta keleluasaan pergerakan 

dalam sikulasi akan memberikan keuntungan baik bagi pengunjung, pedagang 

maupun pengelola. 
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IV. 3. 3. Proses Kegiatan 

a.	 Pengunjung (pembeli, konsumen ): Datang sendiri I berkelompok) 

berjalan kaki) menggunakan kendaraan pribadi I kendaraan umum. 

I 
,." IDatang 

I 

. + 
• Melihat
 

Parkir
 
Kendaraan oribadi 

• Mencari

• Memilih

• Menawar f-+I Istirahat Pulang I 
barang 

I 
Ang!rutan umum 

~ • MemesanTenninal
 
Transaksi
•f 

Gambar 38. Proses Kegiatan Pengunjung 

b.	 Pedagang (penjual ) : Datang sendiri I berkelompok) jalan kaki) 

berkendaraan pribadi I kendaraan umum. i 
I 

! 

~ 
v. ....,.;hn,!; , mll"t 

: 
Parkir	 

~ 

barang 

I Datang I 
• MernbongkarAngkutan umum 

Terminal barang dagangan •

• Menata

• Persiapan 
beIjualan 

Gambar 39. Proses Kegiatan Pedagang 

• Mernamerkan 
barang 
dagangan

•	 berhubungan 
dg. pengelola 

I 
i: 
1 

~ 
1 

Berkemas 
Istirahat 
Pulang 
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c. Pege/o/a: Datangjalan kaki / berkendaraan 

~
 
Kendaraan oribadi 

• Koordinasi

• Administrasi

• Retnbusi

• Kebersihan

• Keamanan 

Parkir 

Angkutan umum 

I Datang I 
Terminal . 

Melakukan 
koordinasi Istirahat 
dengan pihak Pulang 
lain 

r--+
 

f 
Gambar 40. Proses Kegiatan Pengelola 

N. 3. 4. Sifat Kegiatan 

a.	 Umwn ( publik ) : Kegiatan yang terbuka, wnwn, dikerjakan oleh 

masyarakat sebagai penjual dan pembeli serta melibatkan 

pengelola ( di sini berupa kegiatan perdagangan ). 

b.	 Semi privat : Kegiatan yang dilakukan oleh sebagian orang, yang 

c. 

sifatnyamenunjang kegiatan utama, seperti bongkar muat barang, 

penimbangan, parkir. kcamanan. pengelolnnn. 

Privat: Kegiatan yang membutuhkan privacy dalam 

pelaksanaannya, seperti kegiatan ibadah, lavatory 
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C~~iljt~. 

Keter"nll"n : 

• Publik 

tj/~,I SQ~i privat 

D Privat 

Gambar 41. Ploting Berdsarkan Sifat Kegiatan 

IV. 3.5. Tuntutan dan Keinginan Pelaku Kegiatan 

a. Pembeli: Kemudahan mendekati dan memilih barang dagangan yang 

yang diinginkan dengan cara mudah dan bebas, memperoleh barang 

an dengan baik dan murah, kemudahan dan keleluac;;aan gerak 

dengan suasana yang nyaman dan komunikatif, Kelengkapan fasilitas pasar. 

b. Penjual: Memamerkan barang dagangan dengan mudah dapat dilihat 

dan dibeli oleh pengunjung, meningkatkan kualitas pelayanan melalui 

kemudahan, menjual seluruh barang dagangannya, kelengkapan fasilitas 

pasar. 

c. Pengelola: Koordinasi baik intern maupun ekstern, kemudahan dalam 

hal penarikan retribusi, kemudahan dalam hal menjaga kebersihan, 

kemudahan dalam menjaga keamanan, mengarahkan dan membimbing 

para pedagang. 
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Dari analisa tuntutan pelaku kegiatan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan 

bahwa adanya suasana yang nyaman dan komunikatif serta keleluasaan pergerakan 

dalam sikulasi akan memberikan keuntungan baik bagi pengunjung, pedagang 

maupun pengelola. 

IV. 4. Analisa Wisatawan Yang Berkunjung ke Pasar Tawangmangu 

Wisatawan yang berkunjung ke pasar Tawangmangu. rata- rata adalah di 

dasarkan pada keinginan untuk berbelanja. walaupun materi belanja yang di cari 

bukan seperti materi belanja bagi masyarakat setempat pada umurnny~karena 

biasanya para para wisatawan hanya berbelanja barang- barang yang didasarkan atas 

kegiatannya. ( buah tangan. oleh-oleh ) 

Adapun barang-barang dagangan dari pasar Tawangmangu yang sering 

dijadikan barang oleh-oleh tersebut adalah sayuran dan buah-buahan, mengingat kota 

Tawangmangu banyak menghasilkan sayuran dan buah-buahan. 

~ 
Kendaraan oribadi 

I 
, • Melihat 
~ • Memesan 

l Datang I • Menawar - Jalan-jalan ,
• Transaksi 4 Istirahat -+J 1

I Anszkutan umum • Belanja - Ibadah 
Pulang ~ 

': 

Terminal.. I 
f. 

:' 

Dari beberapa uraian diatas dapat dijadikan tolak ukur dalam rangka 

menentukan dan menganalisa peruangan dan pola sirkulasi. dalam memenuhi 

" 
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tuntutan para pelaku kegiatan , untuk menciptakan suatu konsep penataan pasar 

Tawangmangu. 

IV. 5. 1. Program Ruang 

! 

No. Pelaku Ke2iatan Macam Ker.ia Jenis Ke2iatan Kebutuhan Ruan2 

1. Penjual Pengadaan Parkir Area parkir 

Membongkar R. bongkar 

, 

Persiapan 

Menyortir, seleksi 

Pemilihan 

R. sortir I seleksi 

R. tarnpung 

Penimbangan R..timbang 

11 

I 

Transaksi Menyajikan 

Melayani 

R. penyaji 

R. sirkulasi 

Menyimpam R. PenYimpanan 

2, Pembeli Melihat 

Transaksi 

Mengamati 

Menawar, memilih 

Ambtl barang 

R. penerima 

Entrance 

R. penyaji 

! 

I 
Ii 

pindah 

Pulang, tunggu menunggu R. sirkulasi 
" 

R. tun~gu 

3. Pengelola Persiapan Parkir R. parkir 

Menarik retribusi R. sirkulasi 

BekeIja Membersihkan R. ganti I R. alat 

Mengamankan R.keamanan 

Administrasi Kantor 

Infonnasi I pelayanan 

Rapat 

R. informasi 

R. rapat 

I 
I 
I 
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4. Pekeria Persiapan Mencari pekeriaan R sirkulasi 

5. Semua Penunjang Mandi / cuci 

Tunggu 

!bOOah 

Makan, minurn 

Penyimpanan 

Perbaikan 

Power supply 

Pembersihan 

KM-WC 

R tunggu 

Musholla 

Kantin 

Kios / warung 

Gudang 

R genset 

R cuci 

Gambar 43. Program Ruang Berdasarkan Kegiatan Pelaku.. 

Mengingat mang, sarana, prasarana dan fasilitas yang ada di pasar 

Tawangmangu saat ini kurang memadai dan kurang Iengkap, maka berdasarkan 

analias kegiatan diatas maka mang-ruang yang dibutuhkan untuk penataan dan 

pengembangan yang akan datang adalah : 

TV.5.2.Spesij1kasiRuang 

a. Pelayanan Dmum 

.------Ruang penenma 

• Ruang jual : Kios, los 

• Ruang sirkulasi 

• Ruang terbuka ( PIasa) 

b. Ruang Penunjang 

• Ruang bongkar muat barang 

• Ruang penimbangan 
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•	 Gudang penyimpanan 

•	 Ruang istirahat sopir atau buruh. 

c.	 Ruang Service 

•	 Musholla 

•	 KM-WC 

•	 Gudang peralatan 

•	 Area parkir : pos jaga, area parkir pengunjung, area parkir kendaraan 

umum. 

d.	 Ruang pengelola 

•	 Ruang kantor kepala pasar 

•	 Ruang administrasi 

•	 Ruang rapat ( ruang koordinasi ) 

•	 Ruang petugas retribusi dan piket 

•	 Pos keamanan pasar. 

IV. 5. 3. Analisa Besaran Ruang. 

.Analisa besaran ruang digunakan untuk menentukanjenis ruang untuk 

berjualan bagi pedagang, dan ruang lain beserta besarannya. Hal itu didasarkan pada: 

a.	 Modul kegiatan pedagang 

Modul kegiatan yang dimaksud adalah dasar untuk menentukan besarnya ruang 

dalam menentukan luas danjenis tempat untuk beraktifitas. 
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• Kios 2 X 3, :buah-buahan, sayuran, klithikan, peralatan, biji tanaman, 

grabadan, pala wija. 

I
 
aD 

r----+-----+--1
 
40 220 40 40 120 40
 

• lCios 3 X 3, . makanan, mimunan, konveksi, grabadan, kerajinan, daging, 
I 

ikan. l 

I 
~ . 

i 
ii 

I 
aD 

40 220 40 220 4040 
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• Kios 3 X 4, : bala pecah, konveksi, kelontong, peralatan, barang-barang 

khusus. 

1 

00 
00 

180 

DeJ 
I 

180 
Ir;

• Los 2 X 1,5 : sayuran, pala wija, rempah, konveksi, klithikan, grabadan, 

unggas, peralatan, kerajinan. 

I I I I 
~!~120 db 
~--j d L 

L 

Tunggul Fen TM - 94340026 80 



---'-----~ 

TUGASAKIDR 

• Los 2 X 2,5 : konveksi, tahu, tempe, rempah-rempah, pala wija. 

.-----'_.--~

....,...,.. ...........-...........~ -

40 170 40 
~ 

40 120 40 

;. 

• Open space untuk pedagang kaki lima dan pedagang yang 

menperhitungkan hari p'asaran untuk berjualan. 

I~,
 
I 50 I 100 I 50 1
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b.	 Jwnlah pedagang berdasarkaJ1 jenis ruangnya 

Berdasarkan data pada Bab terdepan (Bab Ill) tercatat bahwa pedagang 

pasar Tawangmangu, sesuai dengan jenis ruangnya adalah : 

•	 Losjumlah 257, luas 570,54 m2. @ 2,22 m2 (diasumsikan@2m x
 
1,25m)
 

•	 Diluar los/open spacejumlah 164, luas 640,5 m2. @ 3,9 m2
 

(diasumsikan @ 2m x 2m)
 

•	 Kios daruratjumlah 113, luas 840 m2. @ 7,43 m2 (diasumsikan@ 

2,5mx 3m) 

•	 Sekat darurat 25, luas 121,25. @ 4,85 (diasumsikan @ 2m x 2,5m), 

sekat darurat ini menempati pada los. 

•	 Kios 2 x 3 jumlah 43.
 

• K.IOS J x J Jumlah 122.
 

• Kios 3 x 4 jum1ah 68.
 

'11. .ft~ ,_, 1.	 .I,,~T. :~ D •• ft~~ I, ,'n"'T~ 

2 x 1,5
 257
 1071
1. Los 
2. 2 x 2,5
 25
 125
Los 
3. IPT (Open sPlice) 2x2 164
 656
 
4. Kios darurat 2,5 x 3
 113
 847,5 
5. Kios 2x3 43
 258
 
6
 Kios 122
 1098
3x3 
7. Kios 3x4 68
 816
 

Jumlah : 4871,5 m2 
, 

(SlImber: Data Pasar Tawangmangu dan Hasil Perhitungan) 

Dari uraian diatas maka untuk penataan pasar Tawangmangu yang akan 

datang,jenis ruang untuk berjualannya adalah : 
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• Los ukUTan 2 x 1.5 

• Los ukuran 2 x 2,5 (pedagang yang berj ualan di sekat darurat) 

• lPT/opcn space ukuran 2 x 2 

• Kios ukuran 2 x 3 (dari data sekarang dan pedagang di kios darurat) 

• Kios ukuran 3 x 3 

.. Kios ukuran 3 x 4 

Untuk mengantisipasi adanya kchutuhan ruang bagi pedagang Grosicr, yang 

rnernerlukan ruang lebih besar maka perlu di tambah kios berukumn 4 x 4. 

Adapun untuk jangka waktu 15 tahun kedepull diasumsikan ndanya 

perkernbangan jumlah pedagang sebesar 15 (~:;), hal illl didasarkan pada pertambahan 

penduduk dengan kcnaikan 1,58 % rertahun. Makajul1llah pedagang yang akan 

menempati pnda area pasar Tawangmangu adalah : 

II Los2x 1,5.257+(15% x 257)''=281 

• Los 2 x 2.5. 25 + (15% x 25)= 29 

• IPT/open space. 2 x 2. 164 + ( 15% x 164) '- 189 

• Kios2x3, 156+(15%x 156).-180 

• Kios3x3, 122+(15%x122)=140 

• Kios 3 x 4.68 + (15% x 68)= 79 

• Kios 4 x 4 = 20 
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c. Analisa Program dan Bcsaran Ruang Kcgiatan.
 

Pada ana1isa ini didasarkan pada jenis dan rnacam ruang, dalam rangka
 

menentukan besaran mango 

Analisa program dan bcsaran wang pelayanan umum. 

No. Macam Ruan!! J\nalisa Besaran (m2) 
1. Ruang penerima Asumsi pengguna : pcngunjung. pcdagang, 

pengelola. dll. Djpcrkir~kall ±. 100 orang, @ 
05m2 

50 

2. Ruang iua! beli untuk 973 peda!l.ang 4871,5 
3. Ruang sirkulasi diambil 30 % daTi naangjual beli 1763,85 
4. Ruang terbuka Asumsi untuk taman 0,3 X 20 = 6 m2, dan 

untuk area parkir pengunjung, 25 mobil (@ 2,5 
X 3,5 = 8,75), 25 X 8,75 = 218,75, serta 50 
motor (@ 1,5 X 0,8 = 1,2) 25 X 1.2 = 60 
(dua tempat) 

569,5 

Analisa program dan besaran mang kcgiatan penunjang. 

No. MacamRuang Analisa Besaran (m2) 

1. Bongkar mua1 barang Asumsi untuk 5 bunh truk, (@ 2,4 X 8,6 = 
20,64), 5 X 20,64 = 103,2 m2 dan 
untukmsirkulasi 30 % =30,96 m2 (dua tempat) 

268,32 

2. Ruang penimbangan Asumsi untuk 2 buah timbangan 25 
3. Gudang pcnyimpanan Asumsi untuk 200 karung beras dan barang 

dagangan lain, (@ 0,8 X 0,3 =0,24) 200 X 0,24 
48 

4. Ruang istirahat sopir 
dan buruh 

=48 
Asumsi untuk 15 orang crew, dan 5 orang buruh 36 i 

S. 
-= 

Ruanl:l; ~enset 
n. '" 

Asumsl 1 buah genset 
, 

36 
..,c 

Analisa program dan besaran mang kegiatan service. 

No. Macam RuanR Analisa Besaran (m2) 

1. Musholla Asumsiuntuk 20 oranSl 15 
2. KM-WC Asumsi 2 buah untuk pengelola. 2 buah untuk 

sopir, 10 buah untuk pedagang, 6 buah untu 
penRuniul1~, (@ 1,5 X 2) 

60 

3. Gudanll neralatan untuk peralatan kebersihan dB. 36 
4. Area parkir Asumsi untuk 20 buah mobil (@ 2,5 X 3,5 = 

8,75 maka 20 X 8,75 = 175 , dan untuk 100 
motor (@ ],5 X 0,8 = 1,2) maka 100 X ],2 = 
120, seTta unluk sirkulasi 30 %. 

383,5 
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-Analisa program dan besaran ruang pengelola. 

No. Macam Ruang Analisa Besaran (m2) 

1. Kantor kepala pasar untuk lorang, modul ruang kerja kepala pasar, 
yang berisi meia, kursi, almari. 

9 

2. Ruang administrasi untuk 2 orang star.. yang berisi meja. kursi, 
almari, oerabot ruanlr tamu. 

48 

3. Ruangrapat untuk 18 orang, yang berisi : meja, kursi dan 
. perlengkapan rapat. 

48 

4. Ruang petugas 
retribusi dan piket 

untuk 6 orang. yang berisi : meja. kursi, almari, 
. dll. 

--- 

24 

5. Pos keamanan 

-~_... _---
Untuk 4 orang (@ 2 X 2) 2 tempat 8 

d.	 Koefisien Dasar Bangunan. 

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) merupakan ratio antara luas lahan yang akan 

tertutup oleh bangunan dengan keseluruhan luas yang ada untuk setiap peruntukan 

kegiamn. 

Untuk pasar Tawangmangu yang berada pada Batas Wilayah Kegiatan Pusat (BWK. 

Pusat) Maka koefisien dasar bangunan antara 50 % - 75 %. Sedangkan untuk 

ketinggian bangunan maksimum dua lantai (KLB == 2 x KDB). 

IV. 5. 4. Pola Peruangan 

Pola ,Peruangan yang dimaksud adalah pola yang menghubungkan antara orang yang 

melayani dan yang dilayani, sehingga untuk menciptakan suatu suasana privacy antara 

ruang dan keamanan. 

a.	 Pola Peruangan Tertutup 

1.	 Tertutup satu arah, dengan karater : privacy dan keamanan terpenuhi, 

efisien, kurang fleksibel. 
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Gambar 44. Pola Ruang Tertutup Satu Arab 

I 
~ ~ , , 

i i 
I I 

2. Tertutup dua arab, dengan karakter: privacy dan keamanan terpenuhi, 

kurang efisien. Kurang fleksibel. 

\ 

"
 

Gambar 4~. Pola Ruang Tertutup Dua Arah 

b.	 Pola Peruangan Terbuka 

1.	 Terbuka satu arab, dengan karakter : efisien, efektif, hubungan psikologis 

antar pelaku mengena, dibatasi oleh partisi lsekat .(Lihat Gambar 51. Pola 

Ruang Terbuka Satu Arab 
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~ ~ 

, , r 

po 

Gambar 46. Pala Ruang Terbuka Satu Arab 

2.	 Terbuka dna dan tiga arab, dengan karakter : kurang efektif Kurang 

mengena, keamanan kurang terpenuhi, privacy kurang terpenuhi, 

hubungan psikologis antai' pelaku mengena 

'I r 'I , r 

~ 

" ~ 

Gambar 47. Pala Ruang Terbuka Dua dan Tiga Arab 

Dari pola peruangan diatas pada prinsipnya antara pola peruangan tertutup dan pola 

peruangan terbuka, keduanya dapat diterapkan pada penataan pasar Tawangmangu, 

pada pola peruangan tertutup yaitu untuk peruangan pada kios, sedangkan untuk 
. . 

peruangan terbuka untuk los. 

Namun untuk aplikasi dalam penataannya perlu memperhatikan pola dan proses 

sirkulasi dan pergerakan pelaku kegiatan. 
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IV. 5. 5. Sirkulasi 

a. Pelaku Sirkulasi, terdiri atas : 

• Orang ( penjual, pengunjung, pengelola dan pekeIja ) 

• Alat angkut ( truk, colt, sepeda motor, dB ) 

• Barang dagangan 

b. Pola Sirkulasi 

• Pola sirkulasi manusia 

· 1. Selasar satu arab, digunakan untuk sistem peruangan terbukaltertutup, 

untuk sistem sirkulasi ini paling efektifdan nyaman bagi pengunjung 

tetapi kurang efisien karena penggunaannya hanya satu arab 

pencapaian, aspek visual yang terjadi adalah kedepan dan samping 

satu arab. 

I 4 I ' I. I ' I ' I . I 
. :~1f; I ,~, I ;~, \1\, c~ it" _ _,_~~L7--L~__-l.-~~ 

•
 

•
 

Gambar 48. Pola selasar satu arab 
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2.	 Selasar dua arab, digunakan untuk sistem peruangan terbukaltertutup, 

penggunaan ini lebih efisien dan efektif dibanding dengan pola yang 

pertama, aspek visual yang timbul adalab ke depan dan kesamping dua 

arah. 

1.1, I, 1.1, 1.1
 
~ ~ ~ ~ '.' ~~Ii I; I; I; I; 1;1
 

• 
-----. 

Gambar 49. Pola Selasar Dua Arab 

3.	 Dua sclasar tiga mang, digunakan untuk sitem peruangan terbukaJtertutup, 

. sitem ini adalah kombinasi dati sistem satu arab dan dua arah, dapat 

menggunakan sistem peruangan terbuka/tertutup, yang dapat dikembangkan, 

aspek visual yang timbul adalab ke depan dan ke samping dua arab. 
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--+ 

--+ 

Gambar 50. Pala Dua Selasar Tiga Ruang 

4. Empat arall, digunakan untuk sistem peruangan terbuka/tertutup, dengan 

karakter : Efektifdan fleksibel, Aspek visual yang timbul ke segala arab. 

4~:_______ f--~~--~
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+--

Gambar 51. Pola Empat Arah 

Dari keempat pola sirkulasi diatas untuk: memudahkan sirkulasi dan pergerakan para 

pelaku kegiataan pada pasar, akan lebih efektifbila ada kombinasi antara pola 

sirkulasi selasar dan terbuka, artinya pada prinsipnya pola sirkulasi yang paling 

fleksibel adalah pola sirkulasi linier, dimana dalam pola ini terdiri dari 2 jalur yaitu : 

jalur sekunder sebagai jalur utama dan jalur sekunder sebagai ialur penghubung antar 

jalur sekunder. 
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• Sirkulasi barang dagangan, 
~ll;II_IllI!."" t qa;q _ rr,.._ n __"""' .~~ ~__"'/.Il!Il_l!' U'~ ......'" __I~,~'~1'4 

Datang Proses Transaksi Konsumen 

~~AfQ'leJa_!n_.• t .. _!. t.>:i_.!!~_.M'.e.l.!'e".:til!f!'tI_•.. ~,1'1!!.!l!.~'!..~~,~·e'!fll"~~~~"'!t..~~'!...~~~~~'!..."'fI1""<~"~~1'I'f~_~H'if~_l:!1. .!!'~ 

!Petani I prod""," H p~ang [ }~"'-~t Pedagang II ,_.'-_.....~ Konsumen 
• 

Gudangt"__ 
Seleksi 

~~ll!rI~~;.ll'lil(:f.A-'_oWJ"'~r.-tJl'lI"I' 

Macam Alat Angkut 
..'Mll'!IU',.,IlQztU,UI!C."ll\iilll'1H\tete.~.etlnl,t'J!'R 

I. <'I .
• Colt I• truk Datang Bongkar TungguI I I
 

IIPikul I gendong I 
I ipergi I pulang II 
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Altematifpola sirkulasi kendaraan bongkar muat dan area parkir. 

1.	 Jalur memutar , aspek yang timbul: 

•	 Bersifat rekreatif. 

•	 Sirkulasi kendaraan lancar, karena secara keseluruhan terpisah dari
 

bangunan utama.
 

•	 Sirkulasi manusia lancar, karena tidak terjadi cross dengan kendaraan. 

•	 Area parkir perlu tempat yang luas karena pada satu tempat. 

•	 Pedagang didepan jauh dari area bongkar muat sehingga sirkulasi barang
 

kurang lancar.
 

•	 Penggunaanjalan kampung sebagaijalur sirkulasi. 

area por~It.. 

area bo'"'1Yaf'" muat 

~o~n {pau, ped<l9a~ kal<j 111J'1c; 

DOD 
DOD 

------I.) .,L t t 
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• 

Gambar 52. Pola Sirkulasi Kendaraan Jalur Memutar 

2.	 Jalur memutar dengan dua area bongkar muat dan dua area parkir, aspek yang 

timbu1: 

•	 Sirkulasi kendaraan lancar. 

•	 sirkulasi barang lancar 

•	 Bersifat rekreatif 

•	 Area parkir merata, mudah pencapaian ke bangunandari segala
 

arah.
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Gambar 53. Pola Sirkulasi Kendaraan Jalur Memutar Dengan Dua Area Bongkar Muat 

3. Satujalur dua area bongkar muat. aspek yang timbul : 

• Sirkulasi barang lancar. karen pembagian area bongkar muat 

merata antara di depan dan di belakang. 

• Sirkulasi kendaraan kurang lancar. karena terjadi cross dengan 

kendaraan yang keluar masuk area parkir. 

• Sirkulasi manusia kurang lancar karena terjadi cross dengan 

kendaraan. 

_. 

\~ 
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~ 

~, 

\ 
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DDD 
D 
Gambar 54. Pola Sirkulasi Kendaraan Satu Jalur Dengan Dua Area Bongkar Muat 

Ditinjau dan kelancaran sirkulasi bagi kendaraan bongkar muat maupun 

rnanusia rnaka diperlukan dua buah area bongkar muat barang, yang letaknya di depan 

dan di belakallg dengall maksud, pada bagian belakang untuk bOllgkar muat barang 

basil bumiJbarang dagangan yang bersifat kurang baik, sedang untuk bagian depan. . 
untuk barang non basil bumi/barang yang mempunyai sifat baik. 

Begitu juga area parkir, untuk memisahkan antara kendaraan pedagang 

rnaupun pengelola dan pengunjung. Dengan demikian kriteria dan batasan sirkulasi 

barang dagangan dan area parkir : 
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•	 Kelancaran antara sirkulasi kendaraan bongkar muat dan barang dagangan 

serta manusia, sehingga perlu memperhatikan masalahjarak kios dengan 

area bongkar muat dan juga pembagian area bongkar muat. 

•	 Meminimalkan crossing antara kendaraan bongkar muat dengan manusia 

juga dengan kendaraan yang keluar masuk. area parkir. 

•	 Proses pembangunan yang cepat sehingga tidak menganggu kelangsungan 

kegiatan pasar. 

N. 5. 5. Organisasi Ruang 

i Datang J 
1 -..Parkir[ J I Ruang penerima j J Pengelola J I J 

Pelayanan
 
khusus
 Keluar 

J 
I iJ Ruangjualbeli J JKegiatan I 

penunjang 
I 

Service I! r
L J	 

, 

IV. 6. Analisa Struktur dan Bahan Bangunan 

IV.6. 1. Sistem struktur 
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Sistem struktur yang dipergunakan dalam penataan pasar Tawangmangu 

mempertimbangkan : 

a.	 Kemudahan pelaksanaan, mengingat fungsi bangunan adalah adalah 

bangunan publik yang tidak banyak menyita waktu pelaksanaan. 

b.	 Kekuatan dan kestabilan, Mengingat pada faktor keamanan bagi 

pelaku kegiatan. 

c.	 mendukung sistem ruang dan fungsi. 

d.	 kemurahan bahan dan pemeliharaan. 

IV. 6. 2. Pemilihan bahan bangunan
 

Analisa bahan bangunan :
 

a.	 Kayu, aspek yang terkandung : 

•	 Mudah didapat, kekuatannya tergantung dari umur dan jenis kayu 

•	 Mudah dikeIjakan 

•	 Harga relatif murah 

•	 Dapat terbakar dan mudah menjalar dari satu tempat ke tempat 

lain 

•	 Konstruksi hams terlindung dari panas dan hujan 

•	 Panjang bentang maksima112 m. 

b.	 Baja, aspek yang terkandung: 

•	 Bahan dipcrolch dari pabrik, mutu dan kekuatannya tergantung 

dari standart pabrik 

•	 Sifat bahan keras memerlukan alat khusus untuk pembuatannya, 

dibentuk dibengkel diproyek tinggal pasang. 
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•	 Harga mahal, kekuatan baja besar, jadi lebih cocok untuk 

bentangan lebar dan beban besar. 

•	 Dapat melentur oleh suhu tinggi. 

•	 Dapat berkarat dan kropos, sehingga perlu lapisan pengawet. 

c.	 Beton bertulang, aspek yang terkandung : 

•	 Dibuat dari beton yang diberi tulangan, perlu waktu untuk 

pengerasan, mutu sangat tergantung dari cara pelaksanaan. 

•	 Tdak perlu perawatan.Tahan api, panas maupun zat kimia. 

Berdasarkan hal tersebut diatas maka pemilihan bahan bangunan dengan
 

mempertimbangkan :
 

a.	 Segi kekuatan, keawetan, dan kemudahan pelaksanaan dan 

pemeliharaan. 

b.	 Segi keindahan 

c.	 Segi kesesuaian dengan kebutuhan mangnya. 

IV. 7. Analisa Penghawaan 

Penghawaan adalah pengkondisian dalam bangunan dalarn rangka 

menciptakan kondisi ruang yang nyaman bagi manusia, begitujuga dalam 

hubungannya dengan penataan pasar Tawangmangu penghawaan ini sangat perlu 

diperhatihan dalam hubungannya dengan sirkulasi udara dari luar ke dalam bangunan 

dan juga pemanfatan sinar matahari. 

Adapun hal yang perlu diperhatihan adalah : 

a.	 Bukaan pada dinding, bukaan pada dinding akan sangat membantu 

dalam hal pengaturan sirkulasi udara dari luar kedalam bangunan, 

namun hal lain menjadi pertimbangan adalah bahwa bukaan pada 
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dinding kurang menguntungkan bagi pedagang yang berada di tengah 

dalam bangunan karena pengkondisisn udara akan sangant tidak 

merata. Hal tersebut juga kurang menguntungkan bila pada bangunan 

bertingkat 

b.	 Bukaan pada atap dan sky light, pada sistem ini sirkulasi udara bersal 

dari atas dan kemudian didistribusikan keslurah dalam bangunan. 

Sehingga aspek yang timbul dalam sistem ini adalah jika digunakan 

pada bangunan bertingkat kurang menguntungkan bagi pedagang yang 

berada pada lantai bawah. 

... Dari analisa tersebut diatas maka pada sistem penghawaan mengginakan 

sistem bukaan dengan mempertimbangkan memanfaatkan udara dan sinar matahari 

semaksimal mungkin dalam pengkondisian bangunan. 

_____.0-
r , 

I
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Gambar 55.Analisa Sistem Penghawaan 

IV. 8. Analisa Sistem Utilitas. 

1. Sistem air bersih. 

Sistem ini didasarkan atas kebutuhan untuk pemeliharaan, kebersihan, air 

rninum bagi penghuni dan pengguna pasar. 

a. Di salurkan pada KM-we di tiap-tiap unit bangunan 

Pada sistem ini air bersih dan PAM, maupun stlmur di salurkan ke KM-We di 

tia-tiap unit dalarn bangunan, sehingga air bersih tersedia pada KM-We saja, 

sedangkan para pengguna mendistribusi dan KM-WC. 
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PAM, sumur 

b. Di salurkan pada tiap-tiap unit bangunan dan kios maupun los 

Pada sistem ini pendistribusian air bersih dari PAM maupun sumur di salukan 

ke KM-WC pacta tiap-tiap unit bangunan juga pada tiap-tiap tmit kios dan los, 

sehingga proses distribusi air bersihnya langsung kepada pemakai, namun aspek yang 

timbul, 

adalah perlu tempat tersendiri bagi kios dan los juga memerlukan tempat 

tambahan dan juga perlu pengawasan ekstra dalam hal pcmbcrsihan. 
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PAj'" sumur 

D. .
 

Gambar 56. Analisa Pola Distribusi Air bersih 

Pada distribusi air bersih dalam penataan pasar Tawangmangu hal yang perlu 

diperhatikan adalah : segi kebeI sihan dalam hal pemelihaIMIl sehillgga dalam 

pengaturan saluran perlu mempertimbangkan tata leta~juga kelancaran dan 

keamanan. 

2. Sis/em drainasi 
I;
'I 

'I
Ii 
I' 

Sistem ini di dasarkan pada kebersihan pada lantai agar tetap teIjaga 
Ii 

kebersihannya, dan menjamin kesehatan barang dagangan. Ii 

a. Air hujan 

Di salurkan langsung ke riol kota.Pada sitem ini air hujan dari atap, lewat 

talang disalurkan langsung oleh ke riol kota melalui saluran terbuka maupun tertutup. 
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Riol kota 

Sistem talang 

1 
Sistem tritisan 

Gambar 57. Analisa Sitem Penyaluran Air Hujan 

1 

Pada sistem penyaluran air hujan terdapat dua altematifyaitu terbuka dan 

tertutup pada prinsipnya. penyaluran terbuka adalah penyaluran yang 

digunakan pada sitem tritisan • dimana air hujan dari atap tritisan langsung 

disalurkan ke riol kota melalui saluran terbuka. Namun aspek yang terjadi 

adalah kelihatan kotor dan mudah dalam pemeliharaan. 

Sedangkan dalam sistem tertutup adalah sistem yang dipakai dalam sistem
 

penggunaan talang. pada sistem ini menggunakan saluran tertutup. Sehingga
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aspek yang timbul adalah kebersihan lantai terjaga, pemeliharaan perlu 

pengawasan ekstra. 

Dntuk penyaluran air hujan yang perIu diperhatikan adalah kelancaran dalam 

penyaluran air ke riol kota, sehingga hal yang perlu diperhatikan adalah sistem 

dan pola penyaluran. 

b.	 Air kotor dan kotoran 

Pada sistem pembuangan air kotor dan kotoran dari KM-WC 

disalurkan ke riol kota melalui saluran tebuka maupun tertutup, yang terlebih 

dahulu ditampung pada septic tank dan bak kontrol. 

Pada sistem terbuka aspek yang terjadi adalah dari segi kesehatan tidak 
, 
:.

baik karena aspek bau dan kotor, namun dalam hal pembersihan dan 

pemeliharaan sangatlah mudah karena langsung terlihat. 

PacIa sistem tertutup apek kesehatan terpenuhi karena untuk 

pengendalian bau dan kesehatan lainnya, namun dalam hal pemeliharaan 

memerIukan pengawasan ekstra karena bila tidak lancar akan saling 

mengganggu antar fungsi bangunan. 

Sehingga dalam penyaluran air kotor dan kotoran yang perIu 

diperhatikan adalah letak dan besaran septi tank dan sumur peresapan, dengan 

mempertimbangkan Jarak dari KM-we sehmgga plpla-plpa salurannya muctah 

diperiksa dalam hal pemeliharaan. 
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Ii 
Septictnnk Bnk kontrol 

Ii 

Gambar 58.Analisa Sistem Pembuangan Air Kotor dan Kotoran " 

3. Sistem Listrik 

Sistem ini sangat diperlukan, dengan didasarkan pada kebutuhan di malam 

han pada waktu pengadaan barang, penerangan keamanan dan sistem komunikasi 

pada siang maupun malam hari. 
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4.	 Sistem Pemadam Kebakaran. 

Pada dasarnya bangunan umum kemungkinan untuk teIjadinya kebakaran 

adalah besar, oleh karena itu didasarkan pada faktor keamanan, agar dengan cepat 

dapat ditanggulangi dan dicegah kebakaran maka disediakan tabung hidran. 

5.	 Sistem Komunikasi 

Sistem ini didasarkan untuk menunjang kelancaran tugas koordinasi petugas 

keamanan dan pengelola. 

6.	 Sistem persampahan 

Sistem pembuangan dan pengolahan terhadap sampah dikoordinasi dan 

dikelola. Mengingat pasar Tawangmangu menghasilkan cukup banyak sampah. 

Sampah dialokasikan pada tempat yang mudah untuk diangkut oleh petugas 

kebersihan . 

Pada sistem penanganan sampah yang perlu diperhatikan adalah penyediaan 

tempat untuk membuang sampah bagi para pedagang baik itu menyangkut jumlah 

dan tata letak . 

a.	 Penyediaan bak sampah pada masing- masing unit bangunan kemudian 

disalurkan pada bak sampah kolekior yang letaknya diluar bangunan, 

diangkut ke tempat pembuangan akhir. Pada sistem ini yang perlu 

diperhatikan adalah penentuanjumlah dan tata letak agar penanganan 

sampah yang merata pada tiap-tiap unnit bangunan, juga agar tidak 

mengganggu sirkulasi dan kesehatan bagi pelaku. 

b.	 Penyediaan bak sampah di tiap-tiap kios dan los, pada sistem ini aspek 

yang timbul adalah penyaluran ke bak kolektor kurang efekiifkarena 

terlalu banyak bak sampah oleh para pedagang, sehingga terkesan kotor 

pada masing-masing unit bangunan. 
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Hal lain yang menjadi pertimbangan dalam penanganan sampah ini adalah 

sistem bak sampah, yaitu terbuka dan tertutup. Pada sistem terbuka aspek bau kurang 

terkendali sehingga kurang menguntungkan namun dalam hal pengawasan mudah. 

Teapi pada sistem tertutup aspek penge.ndalian bau dan kesebatan lainnya terkendali 

namun untuk pengawasan perlu mendapatkan perhatian. 

Karena pada prinsipnya sampah erat kaitannya dengan : 

a.	 Kebersihan wadah dalam menjamin kebersihan barang 

b.	 Kebersihan area sirkulasi memperlancar proses kegiatan. 

c.	 Kebersihan keseluruhan fasilitas menjamin kesehatan barang, 

pengunjung dan pedagang serta pengelola. 

d.	 Kebersihan lingkungan menjaga kesehatan warga di sekeliling pasar. 

-
Rial kat. 

Gambar 59.Analisa Sistem Penanganan Sampah 
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IV. 9. Kesimpulan 

Dan uaraian analisa pada Bab IV dapat di simpulkan bahwa : 

I.	 Pasar Tawangmangu ditata ulang dan untuk dikembangkan menjadi 

pasar yang lebih baikjuga memenuhi tuntutan pelaku didalarn pasar. 

2.	 Program penataan dan strategi, diarahkan sesuai dengan permasalahan 

yang akan dipecahkan, yaitu pengaturan tentang zoning barang 

dagangan dan sirkulasi pelaku serta sirkulasi barang dagangan. 

3.	 Pengembangan area adalah penambahan area untuk menunjang 

kegiatan dalam pasar. Pengembangan area disini hanya sebagian dan 

tidak secara keseluruhan. 

• -1 

4.	 Adanya penambahan ruang-ruang untuk memenuhi kebutuhan ruang 

untuk fungsi tertentu, dalam rangka rnemmjang kegiatan dalam pasar 

5.	 Bangunan yang sifatnya semi permanen dan darurat, ditata dan di buat 

bangunan pennanen sesuai dengan ukuran dan kebutuhan pedagang. 

6. Perlunya penyediaan open space untuk area pedagang kaki lima dan 

pedagang lain yang beIjualan dengan rnempertimbangkan hari 

tertentu/hari pasaran dalam berjualan. 

7. PeIlwrya area untuk bongkar rnaat barang danjalan untuK kendaraan 

bonkar muat serta area parkir, untuk mengurangi permasalahan 

sirkulasi antara manusia dan barang dagangan (kendaraan angkut). 
I. I 
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