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BABV

PENDEKATAN KONSEP DASAR

PENATAAN PASAR LAMA KOTAMADYA MADIUN

V.l. Pendekatan Konsep Penataan Pasar Lama Sebagai Pasar Sayur dan Buah.
Untuk mengetahui konsep penataan Pasar Lama sebagai Pasar Sayur dan Buah-

buahan maka dilakukan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik berdagang yaitu:
1. Karakteristik Pasar Lama

2. Kondisi lingkungan kota

V.l.l. Karakteristik Pasar Lama

Pendekatan pada karakteristik di Pasar Lama terdiri dari jenis dagangan dan
cara berdagang yang dikaitkan dengan kondisi lingkungan fisik Pasar Lama.
Dengan pendekatan terhadap karakteristik berdagang di Pasar Lama tersebut, maka
akan diketahui tuntutan kebutuhan berdasarkan jenis dagangan dan cara berdagang.

Oleh sebab itu untuk mengetahui tuntutan kebutuhan ruang dibagi menjadi
dua bagian berdasarkan derajat kepentingan yaitu :

1. Kebutuhan ruang pokok (aktivitas utama) adalah kegiatan jual beli dan
kegiatan yang berhubungan langsung (bongkar muat, penyimpanan,
pengemasan barangdan penyortiran)

2. Kebutuhan ruang pendukung mempakan pewadahan kegiatan yang bersifat
mendukung aktivitas utama pada Pasar Lama. Aktivitas pendukung tersebut
mencakup pengelolaan dan service.

V.1.1.1. Tuntutan kebutuhan mang pokok berdasarkan karakteristik berdagang.
Tabel 5.1. Tuntutan Kebutuhan Ruang Pokok.

Jenis Dagangan

Komoditi

Sayuran

Cara berdagang

a. Pedagang Grosir

Kebutuhan Ruang Dagang
1. Tempat penyortiran barang
2. Tempat pengemasan barang
3. Tempat penimbangan
4. Tempat penampungan
5. Tempat penyimpanan barang
6. Tempat pencucian
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~bT~P^gangec"e7an~jl. Los/kiosWJk^eljaj^n^ranT-
j 2. Tempat pencucian setiap dua kios/los

Komoditi

Buah-buhan

a. Pedagang Grosir 4.

5.

6.

Tempat penyortiran barang
Tempat pengemasan barang
Tempat penimbangan
Tempat penampungan
Tempat penyimpanan barang
Tempat pencucian

,. ,L Los / kios untuk menjajakan barang
jb. Pedagang eceran ; 2. Tempat pencucian setiap dua kios,

V. 1.1.2. Tuntutan Kebutuhan Ruang Pendukung
Tabel 5.2. Tuntutan Kebutuhan Ruang Pendukung.

Kegiatan j Karakteristik Kegiatan IKebutuhan Ruan-
I j I. Ruang I'amu
jPeiayanan yang bersifat j2. Ruang staff karvawan

Pengelolaan jadministrasi dalam I3. Ruang direksi '
| pengelolaan pasar j 4. Gudang
; I 5. KM/WC

! Service i Peiayanan umum
1. Musholla

2. KM/WC umum
3. Area Parkir

iOS

; 1. Pos penjagaan
P^ngkutan sPeiayanan umum untuk j2. Tempat parkir kendaraan pen,an»kut
barang ipendistribusian barang ;3. Tempat muat barang ~ ~

| 4. Gudang penyimpanan sementara
5. Tempat penimbangan

V.l.1.3. Dasar Penentuan Besaran Ruang.

Dasar penentuan besaran mang dalam penataan Pasar Lama sebagai pasar
sayur dan buah-buahan adalah : jenis dagangan, macam kegiatan dan faktor
kebiasaan, pelaku kegiatan, dan sirkulasi.

Dalam pengembangan pemenuhan kebutuhan los/kios secara bertahap
berdasarkan laju pertumbuhan pedagang yang ada di Pasar Lama. Penentuan
besaran ruang yang dibutuhkan berdasarkan faktor-faktor yang tersebut di atas
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dibagi menjadi dua bagian yaitu kebutuhan ruang pada kegiatan pokok dar
kebutuhan ruang pada kegiatan pendukung adalah sebagai berikut :

an

1. Kegiatan Pokok

a. Komoditi Sayuran

(i). Pedagang grosir

Dengan asumsi setiap pedagang grosir mempunyai 3 orane
karyawan.

a). Tempatpenyortiran barang = 6 nr

b). Tempat pengemasan barang = 6 nr

c). Tempat penimbangan = 3 m2

d). Tempat penyimpanan barang - 6 m2

e). Tempat pencucian - 2 m"

Sirkulasi 20 % = 6 m:

Jumlah ~

29 m2

(ii). Pedagang eceran

1). Los / kios untuk menjajakan barang = 8 nr

2). Tempat pencucian = 2 nr

Sirkulasi 20 % = 2 nr

Jumlah -i-

< ^ —.2
I*, m

Jumlah kios untuk pedagang grosir maupun pedagang eceran dapat dilihat pada tabt
. /.

b. Komoditi Buah-buahan

(i). Pedagang grosir

Dengan asumsi setiap pedagang grosir mempunyai 3 - 5 orang
karyawan.



a). Tempat penyortiran barang

b). Tempat pengemasan barang
cj. Tempat penimbangan

d). Tempat penyimpanan barang = 8
e). Tempat pencucian = 4

Sirkulasi 20 % •= gm

Jumlah

= Snr

= 8nr

nr

nr

40 m'

(ii). Pedagang eceran

1). Los / kios untuk menjajakan barang = 10 m:
2).Tempat pencucian = 2m*

Sirkulasi 20 % = 2 5 m2
Jumlah j.

14 = „2
iv m

Jumlah kios baik untuk pedagang grosir maupun pedagang eceran dapat dilihat pnda
tabel 1.8.

2. Kegiatan Pendukung

a. Pengelolaan

(i). Ruang Tamu

(ii). Ruang staff karyawan dengan

kapasitas 30 orang kebutuhan

ruang 3 m2/orang 10x3nr
(Hi). Ruang direksi

(iv). Gudang

(v). KM/WC

Sirkulasi 20 %

Jumlah

= 12 nr

— j0 m

= 12 m2

=
0 m

= 6 nr

= 14 m2

82 m2
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b. Peiayanan Umum (service)

(1). iVlushoila = 178 m:
(2). KM, WC umum = p m?

(3). Area Parkir dengan asumsi pada tabel16 = 507 m2
Sirkulasi 20% = ]40m:

lumlah

837 m-

c, Pengangkutan Barang

Tempat bongkar muat barang di sini untuk peiayanan konsumen pedagang
pengecer yang akan mendistribusikan barang dagangannya ke pasar wilayah"
Sedangkan tempat bongkar muat untuk peiayanan Pasar Lama tetap menjadi
satu dengan Pasar Besar

(1). Posjaga = ., .„:
^ t m

(2). Tempat parkir kendaraan pengangkut
dengan asumsi untuk 5truk 5x18 nr - 90 nr

(3). Tempat pengangkutan barang

dengan asumsi untuk 5 truk 5x18 nr = 90 nr
(4). Gudang dengan luas 1% dari luas

Pasar Lama 2040 m: x i% = 20 m:

(5). Tempat penimbangan = {Urn-
Sirkuiasi 20 %

Jumlah

- -0 nr

259 nr

d, PeSayanan Umum (service)

Penampungan barang dari tempat bongkar muat di Pasar Lama dengan
luas 250 nr

Jalur Pendistribusian Barang

a.ur untuk pendistribusian barang dari tempat bongkar muat barann
(Pasar Besar) ke Pasar Lama dengan luas 1500 nr
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V.l.1.4. Organisasi Ruang

Hubungan mang yang terjadi sesuai dengan urutan kegiatan {urutan

sirkulasi). Hubungan mang dibagi menjadi dua bagian yaitu secara makro dan

mikro untuk mempermudah dalam hubungan mang.

1. Hubungan Ruang secara Makro.

Yang dimaksud dengan hubungan ruang secara makro dengan

pengelompokkan berdasarkan kelompok kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Kelompok kegiatan pengangkutan barang mencakup parkir kendaraan

pengangkut, tempat pengangkutan barang, gudang penyimpanan sementara

(penampungan), dan tempat penimbangan.

b. Kelompok kegiatan dagangan mencakup ruang dagang grosir dan eceran

yang dibedakan berdasarkan jenis dagangan.

c. Kelompok kegiatan pengelola mencakup ruang tamu, ruang staff, ruang

direksi, gudang, dan KM/WC

d. Kelompok kegiatan peiayanan umum (service) mencakup musholla, area

parkir, dan KM WC umum.

Hubungan mang adalah sebagai berikut:

1. Kelompok kegiatan pengangkutan barang

2. Kelompok kegiatan dagang
3. Kelompok kegiatan pengelola
4. Kelompok peiayanan umum

Keterancan :

Hubungan Langsung
Hubungan tak langsunc

2. Hubungan Ruang secara Mikro.

Sedang yang dimaksud dengan hubungan mang secara mikro adalah

hubungan mang secara makro yang lebih rinci pada setiap kegiatan dengan

pengelompokkan berdasarkan kelompok kegiatan. Hubungan mang secara

mikro adalah sebaaai berikut:

Tabel 1.9. Komponen Pemakai Ruang Parkir



a. Kelompok kegiatan bongkar muat barang

1. Parkir kendaraan pengangkut
2. t empat pengangkutan

Gudang

4. Tempat penimbangan
Pos jaga

Keterangan

Hubungan Langsung : 1
Hubungan tak langsung : 2
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b. Kelompok Kegiatan dagangan

Untuk kelompok kegiatan dagangan dibagi menjadi dua bagian

berdasarkan cara berdagangyaitu :

(i) Pedagang grosir
1. Tempat penyortiran barang
2. Tempat pengemasan barang

I 3. Tempat penimbangan
14. Tempat penyimpanan
I 5. Tempat pencucian

Keterangan
Hubungan Langsung : 1
Hubunsan tak lancsuna : 2

(ii) Pedagang pengecer

1. Tempat menjajakan barang
2. Tempat pencucian

Keterangan :

Hubungan Langsung
Hubungan tak langsum

e. Kelompok kegiatan pengelola

1. Ruang tamu
2. Ruang staff
3. Ruang direksi
4. Gudane

5. KM/WC

Keterangan :
Hubungan Langsung
Hubungan tak langsung

: !



d. Kelompok kegiatan peiayanan umum (service)

| 1. Musholla

2. KM/WC

3. Area parkir

4. Gudang
Keterangan :

Hubungan Langsung
Hubunaan tak langsung

: 1
. ^
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V.l.1.5. Pola Hubungan Ruang

Pola hubungan mang yang terjadi sesuai dengan umtan kegiatan dan
hubungan ruang yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

I. Pola Hubungan Ruang secara Makro.

Keterangan:
M • Hubungan Langsung
"^ • Hubungan tak langsung

1. Kelompok kegiatan pengangkutan barang
2. Kelompok kegiatan dagangan
3. Kelompok pengelola
4. Kelompok peiayanan umum (service)

2. Hubungan Ruang secara Mikro.

a. Kelompok kegiatan pengangkutan barang

1. Parkir kendaraan pengangkut^
2. Tempat pengangkutan
3. Gudang
4. Tempat penimbangan
5. Pos jaga
Keterangan :

Hubungan Langsung
Hubungan tak langsung



b. Kelompok Kegiatan dagangan

(i) Pedagang grosir

1. Tempat penyortiran barang
2. Tempat pengemasan barang
3. Tempat penimbangan
4. Tempat penyimpanan
5. Tempat pencucian
Keterangan

Hubungan Langsung
Hubungan tak langsung

(ii) Pedagang pengecer

j 1. Tempat menjajakan barang
| 2. Tempat pencucian

Keterangan :
+ • Hubungan Langsung

Hubungan tak lan«sun«

c. Kelompok kegiatan pengelola

I. Ruanatamu

2. Ruang staff
3.Ruang direksi
4. Gudang

j 5. KM/WC
Keterangan :

Hubungan Langsung
Hubungan tak langsuna

d. Kelompok kegiatan peiayanan umum (service)

(i). Musholla

(ii). KM / WC

(iii).Area parkir

(iv). Gudang

Keteranaan :

Hubungan Langsung
Hubunaan tak lan«sun2
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V.l.1.6. Pendekatan Konsep Ruang Dagangan

1. Tata Ruang Dagang

Penentuan tata mang dagangan dalam penataan Pasar Lama berdasarkan

cara penyajian dan modul mang. Cara penyajian komoditi dagangan yang

ada di Pasar Lama dibedakan berdasarkan jenis dagangannya. Cara

penyajian untuk komoditi sayuran dibedakan berdasarkan jenis yang

dikomoditi yaitu sayuran daun, buah, bunga, umbi, dan rebung. Sedangkan

komoditi buah-buahan berdasarkan jenis buahnya dan dalam penyajian lebih

memerlukan penanganan yang khusus seperti penataan (susunan) barang

dagangan. Selain cara penyajian tersebut diatas, ruang dagangan dan aiat-

alat yang digunakan untuk penyajian hams dapat menjaga kondisi komoditi

dagangan agar tetap segar. Agar kondisi komoditi dagangan tetap segar

maka didukung dengan sistem penghawaan dalam pengkondisian mang

dagangan. Untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Komoditi Sayuran penghawaan buatan

cahaya buatan. y

Komoditi buah-buahan

cahaya buatan

Gambar 5.1. Perbedaan Cara Penyajian Berdasarkan Jenis Dagangan

Untuk modul ruang dagang yang ada sekarang ini tidak layak untuk

dipakai khususnya modul kios/los yang terkecil hanya mempunyai besaran
mang 1,5 nr. Sedangkan bentuk mang dagang yang ada dua macam yaitu

berbentuk persegipanjang dan bujursangkar. Dari segi penyajian barang
dagangan, bentuk persegipanjang lebih menguntungkan karena salah satu

sisinya mempunyai area penyajian yang lebih panjang dibadingkan dengan
bentuk bujursangkar. Dengan area penyajian yang panjang akan banyak

barang dagangan yang dapat pamerkan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada
gambar berikut:
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Persegipanjang Bujursangkar

•SW«J«««"«*WW*a •

nr
nrea penyajian

Gambar 5.2. Perbedaan Area Penyajian

Sedangkan pola mang dagang (kios/los) dalam penataan Pasar

Lama sebagai pasar sayur dan buah-buahan dapat dibagi menjadi dua yaitu

pedagang grosir dan pedagang pengecer dengan mempertimbangkan hal-
hal sebagai berikut:

1. Pola ruang dagang mampu menarik para konsumen khususnya

konsumen masyarakat umum dan mempunyai nilai komersia!

yang tinggi baik dari segi penataan barang dagangan maupun

pembentukkan suasana yang rekreatif, sedangkan pola mang

dagang untuk pedagang grosirmampu memberikan keleluasaan

dalam bergerak baik untuk sirkulasi barang dan manusia.

2. Pola mang dagang grosir maupun pengecer mampu

membentuk ams sirkulasi yang mengarahkan para konsumen

untuk bergerak keseluruh ruang dagang yang ada.

3. Mudah dalam pencapaian.

Pedagang Grosir

6 **

1 Sirkulasi dibedakan
Antarabarang dan manusia

Pedagang Pengecer

tsirkulasi manusia

"sirkulasi barang

«£» «*a, odco

I
—_=

* ^

Gambar 5.3. Pola Ruang dagang
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2. Pengkondisian Ruang Dagang

Pengkondisian terhadap ruang dagang khususnya bagi komoditi

sayur dan buah-buahan rentan terhadap kelembaban dan suhu. Sehingga

dalam pengkondisian mang dagang hams sesuai dengan kelembaban dan

suhu yang diperlukan supava komoditi dagangan tersebut dapat bertahan

lama. Faktor yang mempengamhi dalam pengkondisian ruang dagang
adalah sebagai berikut:

a. Pencahayaan

Pencahayaan sinar matahari pada waktu siang hams

mempertimbangkan dengan kebutuhan dan sifat barang dagangan. Secara

umum barang dagangan pada Pasar Lama tidak tahan terhadap sinar

matahari langsung, sehingga pengolahan pada bidang atap dan bukaan

mampu membuat teduh untuk menjaga kondisi mangan supava tidak

lembab. Sedangkan untuk penambahan pencahayaan dengan pencahayaan
buatan yang mampu memberikan nilai tambah dalam penyajian barang
dagangan.

b. Penghawaan

Sistem penghawaan dalam pengkondisian mang dagang di Pasar

Lama sangat besar pengaruhnya terhadap daya tahan barang dagangan.
Sistem penghawaan ini akan mempengamhi suhu dan kelembaban mang.
Walaupun faktor sinar matahari juga mempengamhi terhadap suhu dan

kelembaban, tetapi tidak banyak mempengamhi hanya dalam
pencahayaan.

Sistem penghawaan alami tidak mampu mengkondisikan suhu dan

kelembaban secara stabil. Untuk pengkondisian suhu dan kelembaban

ruang dagang yang sesuai dicapai dengan sistem penghawaan buatan.

Dengan sistem penghawaan buatan suhu dan kelembaban dalam ruang
dapat stabil. Biaya pengoperasian sistem penghawaan buatan
membutuhkan biaya relatif mahal bila dibandingkan dengan sistem

penghawaan alami. Untuk menekan biaya pengoperasian tersebut perlu
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altematif lain sebagai sumber penggerak sistem penghawaan buatan.

Menggunakan tenaga sinar matahari relatif murah dibandingkan dengan

menggunakan sumber tenaga listrik.

Sumber tenaga sinar matahari untuk pengkondisian udara dalam

mangan mudah di dapat. Sumber tenaga surya mempunyai kelemahan

biaya pembangunan awal untuk pemasangan sel surya (photovoltaics),

tetapi pada biaya operasional yang lebih murah. Harga pemasangan, bahan

dan perawatan komponen kaca berlapis sel surya 616 dollar AS permeter

persegi dan bisa menghasilkan tenaga listrik sekurangnya 50%.i7

c. Material danWarna Pembentuk Ruang

Selain mempengamhi terhadap nilai komersial bangunan, material

dan wama bangunan yang digunakan juga mempakan faktor yang

mempengamhi dalam pengkondisian suhu dan kelembaban ruang.

Walaupun pengkondisian terhadap suhu dan kelembaban menggunakan
sistem penghawaan buatan, tetapi bila tidak didukung oleh material dan

wama bangunan yang sesuai akan mengakibatkan mahalnya biaya
pengoperasian pengkondisian mangan. Sehingga pemilihan material dan

wama mendukung pengkondisian suhu dan kelembaban mang.

V.l.1.7. Pengaruh Penzoningan Terhadap Pola Sirkulasi

Penzoningan Pasar Lama untuk penataan meliputi tata mang Iuar dan
mang dalam. Penzoningan tata mang Iuar maupun mang dalam berdasarkan pola
kegiatan yang terjadi. Penzoningan di dapat pola hubungan antara kelompok
kegiatan yang akan membentuk pola sirkulasi.

1. Penzoningan

Penzoningan pada Pasar Lama berdasarkan kelompok kegiatan yang di
bagi menjadi 4 kelompok yaitu : pengangkutan barang, area dagangan,
pengelola, dan sendee. Untuk kelompok kegiatan area ruang dagangan di bagi

" Berman D Tampubolon, 1997
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lagi menjadi 4 kelompok berdasarkan jenis dagangan dan cara berdagang

yaitu pedagang sayur grosir, pedagang sayur eceran, pedagang buah grosir,
dan pedagang buah eceran.

Alternant' 1

Keterangan :
a. Pengangkutan barang
fal. Pedagang sayur grosir
b3. Pedagang buah grosir
c. Pengeioia

Alternant'2

b. Area ruang dagang
hi. Pedagang sayur eceran
b4. Pedagangbuah eceran
d. Peiayanan umum (service)

Alternant 3

Gambar 5.4. Penzonningan

2. Pola Sirkulasi Pada Pasar Lama

Pola sirkulasi dapat dilihat dari pola kegiatan yang terjadi pada

organisasi massa dan mang-mangnya. Pendekatan pola sirkulasi yang

terbentuk dari pla kegiatan yang terjadi dengan mempertimbangkan hal-hal

sebagai berikut:

1. Sirkulasi mempakan cara mempermudah konsumen dalam mengamati
obyek.

2. Sirkulasi harus dapat menciptakan nilai strategis yang sama terhadap
semua mang dagang.

3. Sirkulasi dapat memberikan suasana yang mendukung kenyamanan

pengunjung dengan lebar selasar untuk sirkulasi yang cukup.

Altematif 2Altematif 1
Altematif 3

^ j^r
Lebar selasar

E
Gambar 5.5. Altematif Pola Sirkulas
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V.l.1.8. Konsep Penampilan Bangunan

Konsep penampilan ruang dagangan mempunyai nilai komersial dan

mempertimbangkan kondisi lingkungan. Penampilan bangunan Pasar Lama secara

keselumhan dapat menyatu dengan lingkungan sekitamya. Penampilan bangunan

yang komersial dicapai dengan bentuk rekreatif dari bentuk dasar yang diulang

maupun ditambah atau dikurang. Selain itu juga dengan permainan elemen-

elemen bidang atas, bidang bawah dan dinding yang menarik.

V.1.2. Kondisi Lingkungan Kota

V.1.2.1. Pengaruh Pola Transportasi Kota Terhadap Pencapaian ke Pasar Lama

Pola jaringan jalan di Kotamadya Madiun berbentuk radial dengan

beberapa sumbu utama menuju pusat kota, sehingga dan segi pencapaian zone

perdagangan (Pasar Lama dan Pasar Besar) tidak menjadi masalah. Dengan

letak yang berada di pusat kota mempermudah pencapaian dari Iuar kota.

Jalur pencapaian

H Pasar Lama \™$A Zone perdagangan

Pasar Besar

Gambar 5.6. Pencapaian dalam skala kota
(Sumber: RDTRK dan RTRK Kotamadya Madiun, 1989)



Tetapi ditinjau dari segi pendistribusian barang pola jaringan jalan

dengan sistem konsentrik ini mengakibatkan sirkulasi padat pada bagian pusat

kota saat-saat jam sibuk, sehingga pendistribusian barang sering terhambat.

Untuk mengatasi masalah tersebut dengan pemisahan jalur sirkulasi dalam

pencapaian ke Pasar Lama.

Kondisi Yang Sekarang
I I

Pencapaian untuk sirkulasi barang

Pencapaian untuk sirkulasi konsumen

Kondisi yang dikembangkan

Gambar5. 7. Pencapaian

V.l.2.2. Pendekatan Sistem Utilitas Terhadap Infrastruktur Kota

Peiayanan infrastmktur dalam pemenuhan kebutuhan disesuaikan

dengan tingkat perkembangan kota, sehingga dapat nienjamin kelancaran

aktivitas masyarakat. Peiayanan infrastruktur di Pasar Lama untuk melayani
aktivitas pedagang. Pendekatan sistem utilitas terhadap infrastmktur kota
adalah :

1. Jaringan Listrik.

Penggunaan jaringan listrik hams mempertimbangkan hal-hal sebagai
berikut:

a. Kemudahan dalam pengelolaan.
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b. Penerangan buatan mampu meningkatkan nilai tambah pada segi

penyajian barang dagangan.

c. Penerangan padamalam hari untuk mempermudah pengawasan.

2. Jaringan Air Kotor.

Sistem drainase di dalam pasar hams mempertimbangkan hal-hal sebagai

berikut:

a. Kemudahan dalam pembuangan air sisa pencucian.

b. Mencegah terjadi genangan air dan bau busuk yang ditimbulkan dan

saiuran tersebut.

3. Jaringan Air Bersih.

Penggunaan jaringan air bersih untuk keperluan aktivitas pencucian barang

dagangan dan KM/ WC. Sistem air bersih ini disediakan dan dikelola oleh

pengelola pasar ( Dinas PasarKotamadya Madiun).

4. Sistem Pembuangan Sampah.

Penglolaan sampah dengan penyediaan tempat sampah di daerah yang

strategis dan mudah dijangkau oleh pedagang. Karena materi dagangan

yang ada pada Pasar Lama mempakan sampah yang mudah busuk dan

menimbulkan bau yang tidak enak. Maka sistem sampah yang diterapkan

dengan penyediaan tempat sampah pada setiap beberapa kios yang
kemudian dikumpulkan di TPS.

5. Sistem Pemadam Kebakaran.

Sistem pemadam kebakaran mampu memberikan perlindungan semaksimal

mungkin baik terhadap manusia maupun bangunan.

6. Sistem Penghawaan

Sistem penghawaan buatan menggunakan tenaga surya untuk ruang
dagang, supaya suhu dan kelembaban ruang tetap stabil.
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V.l.2.3. Altematif Pendistribusian Barang dari Pasar Besar ke Pasar Lama

Hubungan Pasar Lama dengan Pasar Besar terletak pada satu zone

perdagangan di daerah pusat kota dan mempunyai sistem peiayanan

perdagangan yang menjadi satu seperti sarana bongkar muat. Jarak lokasi

keduanya ± 300 m yang dipisahkan oleh jalan Cokroaminoto. Untuk

memperiancar ams sirkulasi barang dari tempat bongkar muat yang terpisah

tersebut perlu adanya jalur altematif yang menghubungkan sistem

pendistribusian barangdengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mempermudah dalam pendistribusian barang dengan pola sirkulasi yang

linier. Pola sirkulasi linier dengan pennainan bidang lantai yang naik

turun.

2. Dengan adanya jalur altenatif tersebut tidak menghambat pola

transportasi yang telah ada.

3. Mempunyai sistem keselamatan dan keamanan yang cukup pada dalam

menangulangi bahaya akibat faktor manusia maupun bencana alam.

Bahaya akibat faktor manusia bisa mengakibatkan bahaya kebakaran,

sedangkan bencana alam seperti baryir dan gempa bumi. Sehingga sistem

keselamatan dan faktor keamanan yang mampu menanggulangi bahaya

tersebut di atas.

V.2. Pendekatan Struktur dan Bahan

Pendekatan stmktur dan bahan dalam penataan Pasar Lama mampu memberikan

nilai komersial dalam penampilan bangunan. Dalam pemilihan jenis struktur dan

bahan dengan pertimbangan hal-hal berikut:

V.2.1. Kemudahan dalam perawatan.

Jenis struktur dan bahan yang digunakan mudah dalam perawatan sehingga lebih

ekonomis dari segi biaya jangka panjang. Karekteristik struktur dan bahan adalah

sebagai berikut:

a. Mempunyai kekuatan yang tahan lama atau kualitas bahan yang baik,

maksudnya tahan terhadap serangan serangga, tahan terhadap kondisi
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lingkungan atau iklim serta perlindungan konstruksi terhadap pengamh iklim,

dan juga stmktur utama tidak mudah terbakar.

b. Bahan baku mudah diperoleh, sehingga dalam penggantian bahan yang sudah

rusak cepat dapat diganti.

V.2.2. Kemudahan dalam operasional.

Stmktur dan bahan bangunan dapat mendukung adanya pengkondisian mang.

Selain mempengamhi terhadap nilai komersial bangunan, stmktur, khusus

material dan wama juga mempengaruhi dalam pengkondisian suhu dan

kelembaban mang. Walaupun pengkondisian terhadap suhu dan kelembaban

menggunakan sistem penghawaan buatan, tetapi bila tidak didukung oleh

material dan wama bangunan yang sesuai akan mengakibatkan mahalnya biaya

pengoperasian pengkondisian mangan. Bahan dan warna yang dipakai tidak

menyerap panas dan tidak memungkinkan jamur tumbuh subur.


