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BABV 

KONSEP DASAR PENATAAN PASAR TAWANGMANGl' 

Konsep dasar penataan pasar Tawangmanguini merupakan kesimpulan dan 

uraian pada bab pendataan dan analisa, dengan didasarkan pada suatu dasar 

pertimbangan, guna menghasilkan konsep dasar menata dan mengevaluasi untuk 

mengembangkan pasar Tawangmangu sebagai pasar tradisional di kawasan wisata 

sesuai dengan tuntutan pelaku kegiatan. 

Adapun keberadaan konsep dasar penataan ini di gunakan sebagai landasan 

dan acuan dalam mengungkapkan dalam bentuk disain I gambar ( baik dua dimensi 

maupun tiga dimensi). Yang mana tcrdiri dari : konsep penzoningan, konsep sirkulasi 

kegiatan, konsep besaran ruang, konsep hubungan ruang, konsep sistem bangunan, 

konsep penghawaan dan konsep penampilan bangunan. 

V. 1. Penzoningall. 

Penzoningan pada penataan pasar Tawangmangu didasarkan menurut ploting 

jenis kegiatan, jenis ruang untuk pedagang, dan barang dagangan.. 

v. 1. 1. Pen=onmgan berdasarkanJems kegzatan 
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Keterangan : 

•III Keg. umum 

Keg. penunjang 

o Keg. service 

~ Keg. pengelola 

Lantai satu 

Keterangan : 

•D 
Keg. umum 

Keg. service 

Lantai dua 

Gambar 60. Konsep Penzoningan berdasarkanjenis kegiatan 
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V.I. 2. Pen::;oningan berdasarkanjenis ruang untuk berjualan 

-
Keterangan :
 

Open space
 

Kios 4 x 4
 

Kios 3 x 3, 3 x 4II

• Kios 2 x 3, 3 x 3 

Lantai Satu 

[[[ll] 

~ 

D 

Kios 3 x 3, 3 x 4 

Kios 2 x 3, 3 x 3 

Los 

Lantai Dua 

Gambar 61. Konsep Penzoningan Berdasarkan Jenis Ruang 
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V. 1. 3. Penzoningan berdasarkan karakteristik barang dagangan. 

f Vertikal 
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Horisontal 

Lantai Satu 

Lantai Dua 
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Gambar 62. Konsep Penzoningan Berdasarkan Karakteristik Barang Dagangan 
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Keterangan : 

a.	 Sifat barang baik, barang mewah,kebutuhan berkala, tidak selalu dibutuhkan, 

penyajian baik. Khusus. 

b.	 Sifat barang baik, barang pelengkap, kebutuhan berkala, tidak selalu
 

dibutuhkan, penyajian sedang, baik.
 

c.	 Sifar barang baik, barang pelengkap, barang sandang, kebutuhan berkala, tidak 

selalu dibutuhkan, penyajian sedang, baik, khusus. 

d.	 Sifat barang kurang baik, barang pelengkap, kebutuhan sehari-hari, berkala, 

tidak selalu dibutuhkan, penyajian sedang, baik. 

e.	 Sifat barang baik, barang pangan, kebutuhan sehari-hari, tidak selalu
 

dibutuhkan, penyaj ian sedang, baik.
 

f.	 Sifat barang kurang baik, barang pangan, kebutuhan sehari-hari, penyajian 

sedang, sederhana. 
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V. 1. 4. Penzoningan berdasarkan ruang. sifat barang, jenis barang dan 
jenis kegiatan. 

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

Lantai Satu 

Lantai Dua 

Gambar 63. Konsep Penzoningan Rung, Sifat Barang, Jenis Barang, Jenis Kegiatan 
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Keterangan : 

a.	 Kios untuk barang baik, barang mewah, kebutuhan berkala, tidak 

selalu dibutuhkan, penyajian baik khusus. 

b.	 Kios untuk barang baik, barang pelengkap, kebutuhan berkala, tidak 

selalu dibutuhkan, penyajian sedang, baik, khusus. 

c.	 Los untuk barang baik, barang pelengkap, barang sandang, kebutuhan 

berkala, tidak selalu dibutuhkan, penyajian sedang, baik, khusus. 

d.	 Los untuk barang baik, barang pelengkap, kebutuhan sehari-hari, . 
berkala, tidak selalu dibutuhkarl~ penyajian sedang, baik. 

e.	 Kios untuk barang baik, barang pangan, kebutuhan sehari-hari, tidak 

selalu dibutuhkan, penyajian sedang, baik. 

f	 Kios untuk barang kurang baik, barang pangan, kebutuhan sehari-hari, 

penyajian sedang, sederhana. 

g.	 Los untuk barang kurang baik, barang pangan, kebutuhan sehari-hari, 

penyajian sedang sederhana. 

h.	 Open space untuk pedagang kaki lima dan pedagang waktu pasaran 

1.	 Kegiatan pemmjang.(bongkar muat, ruang penimhangan, ruang 

penyimpanan, ruang istirahat) 

J.	 Kegiatan pengelola 

k.	 Kegiatan service (area parkir) 

1.	 Lavatory 
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v. 2. Sirkulasi Kegiatan 

V. 2. 1. Sirkulasi Manusia 

a. Horisontal 

Sesuai dengan data dan analisa pada bab terdepan, maka siFlrulasi yang 

diterapkan adalah sirkulasi linier, yang menggabungkan antara jalur sirkulasi 

primerlselasar danjalur sirkulasi sekunder/terbuka 

Dimanajalur sirkulasi primer berfungsi sebagai penyatu alur gerak yang 

dilalui oleh pelaku kegiatan, sedangkan jalur sirkulasi sekunder berftmgsi sebagai 

penghubung antar jalur sirkulasi primer. 

.. • Jalur primllr 

..............~ 
Jalur sekunder 

Lantai Satu 
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Lantai Dua 

Gambar 64. Konsep Sirkulasi Manusia 

Kelancaran padajalur sirkulasi dalam pasar ini, didasarkan pada lebar 

pergerakan dua orang berdampingan, dengan memperhitungkan lebar orang berhenti 

dan sirkulasi penyandang cacat. 

1 

'1 KUt".:i 
rode cia:,. Orang l

UUi3. orJ.n9 Drs:"'.?, berhent:: 
berjaja:: bF.o:::.1.ja:: 

I",§7TrID/
@ '" § ,; ±CCD" 

Gambar 65. Lebar Jalur Sirkulasi Manusia 
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b. Vertikal 

Pada jalur sirkulasi vertikal menggunakan tangga dengan memperhitungkan : 

sudut kemiringan, lebar anak tangga, tinggi anak tangga, hordes dan ketinggian 

balustrade (pegangan tangga), dengan tujuan untuk lebih memperhatikan keamanan 

dan kenyamanan pada jalur sirkulasi vertikal. 

Tiga orang berjajar 

210 

20 

210 

(?) I 70 
20 

Lebar tangga 

Gambar 66. Lebar Tangga 

V. 2. 2. Sirkulasi Kendaraan dan Barang Dagangan 

Padajalur sirkulasi kendaraan dan barang, di pisahkan denganjalur sirkulasi 

manusia, dengan tujuan agar tidak terjadi saling mengganggu 
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Gambar 67. Konsep Sirkulasi Barang dan Kendaraan 

Kelancaran jalur sirkulsi kendaraan sangat ditentukan oleh lebar kendaran dan 

lebar orang beIjalan. 

I 

, 

",t?t 
Du~ 

/ 

0=3ng 

/ 
b~=jaja= 

, 

- -

II--='_HI CD " 
- - 
TI S I Gerobak dorong 100 I 

i 
I 

, 

Tunggul Fen TM - 94340026	 120 

-~--ji_ 



J~_~-"":"':"'_. _ 

TUGAS AKHIR 

/ ~ 
1 i 

-I r 
140 l 310 I-

Gambar 68. Lebar Jalur Sirkulasi Kendaraan 

V. 3. Besaran Ruang 

Pada kosep dasar besaran ruang didasarkan pacta data dan kondisi yang sudah 

ada, namun untuk menantisipasi adanya perkembangan maka untuk besaran ruang 

diprediksikan untuk jangka waktu kedepan. 

. 1. 

V. 3. 1. Hitungan Jumlah Pedagang 

Berdasarkan anallsa pada bab terdepan (Bab IV) maka didapat jenis ruang 

untuk beIjualan danjumlah pedagang dengan asumsi untuk 15 tahun kedepan dengan 

perkembangan 15%, dari pcnghuninya. Sehingga kebutuhan ruang untuk para 

pedagang adalah : 

No. Jenis Ruane: Ukuran (m) Jumlah Besaran (m2) 

1. Los 2 x 1,5 281 1287 

2. Los 2 x 2,5 29 150 

3. IPT/open space 2x2 197 788 

4. Kios 2x3 180 1080 

I
 
i
 
I
 
I
 
I' 

I
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5. Kios 3x3 147 1323 

6. Kios 3x4 82 984 

7. Kios 4x4 20 320 

Jumlah 6184m 2 

V. 3. 2. Program Besaran Ruang 

a. Besaran ruang kegiatan pelayanan uml.im. 

No. Ruane Dimensi Besaran (m2) 

1. Ruang penerima 5 X 10 50 

2. Ruang iual-beli 7396 

3. Ruang terbuka (plaza) 20 X20 400 

4. Sirkulasi 30 % 2353,8 

No. Ruane Dimensi Besaran (m2) 

1. Bongkar muat barang 15 X 20 300 

2. Penimbangan 5X5 25 

3. Gudang penvimpanan 8 X 10 80 

4. R. istirahat sopir dan buruh 4X6 24 

5. R. genset 6X6 36 

Jumlah: lO.149,8m2 
I, 

~ 

b. Besaran ruang kegiatan penunjang I 
ij 

Ii 

~ 

\1 
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6. R utilitas 6X6 36 

7. Sirkulasi 30 % 150,3 

Jumlah: 651,3rn2 

c. Besaran ruang kegiatan service 

No. Ruam! Dimensi Besaran (m2) 

1. MlIsholJa 3X5 15 

2. KM-WC 1,5 X 2 (20 bh) 60 

3. Gudang peralatan 8 X 10 80 

4. Area parkir 20X25 500 

5. Sirk."ulasi 30 % 196,5 

Jumlah 851,5 

d. Besaran ruang kegiatan pengelo1a 

I 
I 

, 

i 

I 

.1 

,, 

• 

I 

I, 

No. Ruang Dimensi Besaran (m2) 

1. Kantor kepaJa pasar 3X3 9 

2. Ruang administrasi 6X8 48 

3. R. Rapat (R. koordinasi) 6X8 48 

4. R. petugas retnbllsi dan piket 6X4 24 

5. Pos keamanan 2 X 2 (3 bh.) 12 ~ 
!i 
I 

II 

Ii 

6. Sirkulasi 30 % 41 1 

"Jumlah: 178,1 m2 
l 
i: 

Ii
 
Dari keseluruhan bsesaran ruang pada penataan pasar Tawangrnangu adalah f
 

I,
 

sebesar: 11.830,7 m 2. Ii
I,
 

i 

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah 70 % , jadi luasan yang boleh ~ 
terbangun sebesar, luas lahan x 70 % = 8176,74 x 70 % = 5723,72 m2.
 

Untuk ketinggian bangunan = 11.830,7: 5723,72
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= 2,06 

= 21antai. 

V. 4. HubunganRuang 

VI. 

V. 4.1. Hubungan ruangpelayanan umum 

1. I Ruang oenerima 

2. I Ruang iual-beli 

3. I Ruang sirkulasi 

4. I Ruang terbuka 

Keterangan : 

o Hubungan langsung 

_ Hubungan tidak langsung 

o Tidak berhubungan 

V. 4. 2. Hubungan ruang penunjang 

1. Bon ar muat baran 

2. -.,.
3. Gudan " 

0.---, 
y 

4. I R. istirahat sooir & buruh 

!J,I 
" 
,! 

, . 
Keterangan : 

o Hubungan langsung 

• Hubungan tidak langsung 

o Tidak berhubungan 
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V. 4. 3. Hubungan ruang service 

l.
 Musholla
 

2.
 KM-WC
 

3.
 Gudang peralatan
 

4.
 Area parkir
 

••..•....~~~;: ..:.' ..-..
 

_ ..~:~>.. ~
"e-.' 

.,/~ 

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

-,,// 

o
•
Keterangan :
 

flubunganlangsung
 

Hubungan tidak. langsllng
 

[J Tidak berhubungan
 

V. 4. 4. Hubungan Ruang Pengelola 

" 

;>"x.Kantor kepala pasar l. .•
.("-,.' )"
'" / ~ 

2. Ruang administrasi ._:/~,/~,.. "- / . ~ ..., . , , 

' .•. ~, //................... ~/
_.,. I
./ ~"'---Ruang rapat (r. koordinasi) .-- 'y' ./3.I 

I .... /b""~' ', 
, 1/ .~ IRuang petugas retribusi 4. 

'.• //
,I ",' ../>-/ 

Pos keamanan pasar S. I 
~ 

Keterangan : 

~ 
.ilc: flubungan langsung 

• Hubungan tidak langsung 

C Tidal< berhubungan 
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v: 5. Penghawaan. 

Pada penghawaan bangunan pasar Tawangmangu menggunakan bukaan pada 

tiap-tiap bagian dan unit bangunan, sehingga akan didapat sirkulasi uadara yang 

cukup merata dan juga pencahayaan yang semaksimal mungkin dari sinar matahari, 

hali itu dilakukan dengan cara : 

1.	 Komposisi unit bangunan yang merata dan stabil (sarna) guna mengatasi 

pemasukan dan pengeluaran udara serta sirkulasi didalamnya. 

2.	 Pengaturan bukaan dan bidang transparan pada konstruksi atap dalam 

membantu pencahayaan sinar matahari kedalam bangunan. 

I 
/()--

.	 // If\' ---"---.~ "-,	 I
r'x / (f~'X~ ; 'IV"';:;" /" I~ ·	 . -; I ,J-x,1
 

· .. '/ \~	 I 

· ~ \ •	 I
 
/	 ,: 

· T ---'t+ •	 I

_I 'I 1\ IVoid	 [ 

Gambarr 69. Konsep Penghawaan 
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V.	 6. Sistem Bangunan 

V. 6.	 1. Sistem Struktur 

Sistem struktur yang digunakan adalah sebagai berikut : 

a.	 Struktur bagian kepala atau atap, struk'tur ini menggunakan struktur 

rangka baja dan kayu, hal ini didasarkan pada bentang lebar dari 

bangunan ini, untuk bentang kurang dari 12 m menggunaakan kayu, 

sedang untuk bentang lebih dari 12 menggunakan rangka baja. 

b.	 Struktur bagian badan yaitu struktur rangka beton, struktur bagian 

badan ini menggunakan gabungan dari struktur rangka dan dinding 

pemikul dengan pola grid, sehingga mudah untuk penataan ruang

ruangnya. 

c.	 Struktur bagian bawah (pondasi), struktur pondasi ditentukan oleh 

kedalaman tanah kerasnya, untuk bangunana pasar ini menggunakan 

pondasi setempat yang memiliki kedalaman .> 1,5 m. 

V.	 6. 2. Pemilihan Material Bangunan. 

a.	 Untuk struktur Rangka atap menggunakan bahan baja dan struktur 

kayu. 

b.	 Untuk atap menggunakan bahan genteng dan atap plat datar beton, 

sedang untuk skylight menggunakan bahan atap transparan (seperti : 

fiberglass, dll) 

c.	 Untuk struktur badan menggunakan beton dengan tulangan besi. I 
i. 

I 
d.	 Untuk dinding, sebagai Berikut : 

•	 Untuk dinding"pembatas: menggunakan tembok batu bata, 

.tembok batu kali, sekat atau partisi dari kayu ataupun 

papan. 
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•	 Untuk dinding penikmat visual dengan menggunakan 

bahan transparan (seperti : kaca, jalusi,fiberglass, dll) 

e.	 Untuk penutup dinding dengan menggunakan batu kali atu plesteran. 

f.	 Untuk kusen maupun rangka kaca menggunakan alumunium dan 

kayu. 

g.	 Untuk daun pintu menggunakan kayu, kaca. Ataupun 

alumuniumlbaja (rolling door) 

h.	 Untuk lantai menggunakan bahan batu kali, lantai keramik dan 

paving block (dari semen dan pasir) 

V.	 6. 3. Sistem Jaringan Infrastruktur. 

a.	 Sumber tenaga pembangkit menggunakan tenaga listrik dari PLN 

dan genset, sehingga apabila aliran listrik dari PLN mati maka genset 

ini dapat menggantikan. 

b.	 Sistem sanitasi dan drainase. 

Penanganan sanitasi dan drainase adalah sebagai berikut : 

•	 Air bersih : sistem air bersih menggunakan sumur atau PAM. 

Kemudian disalurkan dari bak ke tempat-tempat tertentu 

danKM-WC 
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PAM, sumul" 

0, I 

Gambar 70. Konsep Distribusi Air Bersih 

•	 Air kotor dan kotoran: Untuk sistem air kotor sebelwn 

disalurkan ke saluran pembuangan akhir/riol kota, terlebih 

dahulu ditampung pada septictank, terutama air kotor dari 

we, tetapi air kotor lain bisa langsung di salurkan ke riol 

kota, dengan menggunakan sistem penyaluran tertutup.tetapi 

untuk kotoran yang sifatnya padat dari septictank disalurkan 

ke surour peresapan. r 
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Rial kata	 

Septic tank 

Septic tank 

Bak Septic tank 
kontrol 

Bak 
kontrol 

Gambar 71. Konsep Penyaluran Air Kotor dan Kotoran 

•	 Air hujan : Untuk sistem pembuangan air hujan langsung 

disalurkan ke riol kota dengan menggunakan saluran talang 

dan saluran tertutup. 

...........Q 

....................................... ::::::::::.
 

I 
~ 

. ~ 
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i' 
!, 

o 
Riol	 kata 

Gambar 72. Konsep Penyaluran Air Hujan 

c.	 Sampah: pada penanganan sampah ditampung pada tempat-tempat 

tertentu dengan menggunakan sistem tertutup yang letaknya didalam 
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bangunan dan semi terbuka untuk yang diluar bangunan, yang mana 

pada satu bak: sampah menagani radius 10m. kemudian ditransfer ke 

unit sentral bak: penampungan ( bak: kolektor) tang tempatnya di luar 

bangunan, dan diambil oleh petugas dengan menggunakan truk 

sampah. Sedangkan untuk penanganan sampah sistem vertikal 

menggunakan shaft dengan sitem distribusi dari lantai atas ke bawah, 

hal itu dilakukan dengan cara membuka salman shaft pada bagian 

bawah pada waktu-waktu tertentu. 

D····· .., 

0, I 

ICio1 kot. 

Gambar 73. Konsep Penanganan Sampah 

d.	 Sistem pemadam kebakaran : Pada sistem pencegahan kebakaran 

kebakaran menggunakan sistem penyediaan tabung hydran pada 

tempat-tempat tertentu. 
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PAM, sUlllur 

to	 Tabung Hydran 

DL---'_
 

Gambar 74. Konsep Penanganan Kebakaran 

e.	 Sistem komunikasi : Pacia sistem komunikasi menggunakan telephon 

untuk hubungan komunikasi keluar pasar dan untuk hubungan 

komunikasi antar petugas menggunakan radiolHT. 

JI:	 7. Penampilan Bangunan. 

Pada penampilan bangunan didasarkan pada": Karak..ter pasar dimana akan 
, ~ rnenampilkan sirkulasi lancar, sistem ruang yang kompak, pengkondisian ruang yang 

baik, fasiIitas pengunjung yang terbuka, nyaman, aman serta luasan yang memadai. 

Pada penampilan bentuk bangunan yaitu menampilkan bangunan dengan 

perpaduan antara arsitek.-tur lokal dan tek..nologi sekarang. Juga untuk mendukung 

keberadaannya daJam kawasan \visata maka akan memnampilkan suasana yang 

rekreatif. 
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Gambar 75. Konsep Periampilan Bangunan 
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