
BAB VI

KONSEP DASAR

PENATAAN PASAR LAMA KOTAMADYA MADIUN

VT.l. Konsep Dasar Perencanaan

Konsep dasar perencanaan penataan Pasar Lama sebagai pasar sayur dan buah-

buahan dengan melakukan pendekatan terhadap karakteristik Pasar Lama khususnya
karekteristik berdagang dan kondisi lingkungan kota. Dengan demikian Pasar Lama

diharapkan mampu menunjukkan citra fisik yang komersial sesuai dengan fungsi
sebagai pasarkhususnya sebagai pasar sayur dan buah-buahan.

VI. 1.1. Karakteristik Fisik Pasar Lama

Dalam konsep perencanaan fisik Pasar Lama dengan 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 diketahui konsep karakteristik

fisik yang sesuai dengan pelaku kegiatan dan juga mampu menampilkan citra fisik
yang komersial sebagai pasar sayur dan buah-buahan yang secara keselumhan dapat
menyatu dengan lingkungan sekitamya.

VI.1.1.1. Konsep Ruang Dagangan

1. Tata Ruang Dagang

Tata ruang dagangan berdasarkan cara penyajian yang mempunyai
karakteristik sebagai berikut:

a. Bentuk mang dagang persegi panjang.

b. Susunankios/los yang linier

c. Pola kios/los yangmampu memperiancar ams sirkulasi.

d. Tata letak kios/los mudah dicapai oleh konsumen.

2. Pengkondisian Ruang Dagang

Konsep pengkondisian terhadap ruang dagang khususnya bagi

komoditi sayur dan buah-buahan rentan terhadap kelembaban dan suhu.
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Sehingga dalam pengkondisian mang dagang hams sesuai dengan kelembaban
dan suhu yang diperlukan supaya komoditi dagangan tersebut dapat bertahan
lama. Faktor yang mempengaruhi dalam pengkondisian ruang dagang adalah
sebagai berikut:

a. Pencahayaan

Pencahayaan sinar matahari langsung pada waktu siang untuk
menerangi bagian selasar, dan bukaan pada dinding dengan cahaya matahari
yang tidak langsung berfungsi sebagai penerangan pada siang hari. Selain
pengolahan bidang atap dan bukaan untuk pencahayaan, pengolahan cahaya
buatan (lampu) yang dapat membantu dalam penyajian barang dagangan.

Cahaya buatan
dari sinar lamvu

Cahaya alami dari sinar matahari

Gambar 6.1. Pencahayaan

b. Penghawaan

Sistem penghawaan untuk pengkondisian suhu dan kelembaban

menggunakan penghawaan buatan dengan sistem pengoperasian secara
sentral. Sumber tenaga untuk sistem penghawaan menggunakan tenaga
matahari (surya), yaitu menggunakan modul kaca berlapis sel surya pada
curtainwall. Lapisan sel surya tersebut juga dapat memburamkan kaca
sehingga sinar matahari yang masuk tidak mempengamhi sistem penghawaan.
Dengan sistem penghawaan ini suhu dan kelembaban dalam mangan dapat
setabil dengan suhu 25°C dan kelembaban dibawah 75 %. Sistem penghawaan
buatan dengan menggunakan tenaga surya ini telah digunakan pada gedung



78

di negara Jerman. 18 Untuk lebih jeias sistem penghawaan buatan yang
menggunakan surya dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Alat/ lemari pendingin untuk barang
dagangan, sehingga mutu dapat tahan
lebih lama

Gambar 6.2. Penghawaan buatan menggunakan tenaga surya
(Sumber :Sir Norman Foster and Partners. 1997)

c. Material dan Wama Pembentuk Ruang

Material dan wama bangunan yang digunakan mendukung dalam
pengkondisian suhu dan kelembaban ruang. Material yang digunakan mudah
dibersihkan dan mudah dalam pemeliharaan, sedangkan wama yang
digunakan adalah wama yang tidak menyerap panas.

V.l.1.2. Organisasi Ruang

Penataan mang dalam dan Iuar pada Pasar Lama berdasarkan hubungan
mang yang terjadi sesuai dengan umtan kegiatan (umtan sirkulasi). Hubungan
mang yang satu dengan lainnya mempakan suatu keterkaitan yang utuh sesuai

' KOMPAS, 14 Nopember 1997
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dengan fungsinya. Orgamsasi mang yang dikembangkan mempunyai hubungan
mang yang sederhana dengan pengelompokkan jenis-jen.s kegiatan. Organises!
mang yang sederhana akan menciptakan sirkulasi yang lancar.

VX1.1.3. Penzoningan

Tata ruang dalam pada penataan Pasar Lama berdasarkan penzoninean
kegiatan. Berdasarkan penzon.ngan kegiatan pada lata ruang dalam dapat dibagi
menjadi 4 kelompok yaitu

1. Kegiatan pengangkutan barang oleh konsumen pedagang pengecer.
2. Area mang dagangan terdin pedagang grosir dan pedagang eceran.
3. Kegiatan pengelola

4. Kegiatan peiayanan umum (service)
Zoning secara vertikal

Keterangan:
1. Pengangkutan barang
3. Pengelolaan
5. Service

Gambar 6.3. Penzoningan

Zoning secara horisontai

Lantai 1

Basement

<!. Los Kios pedagangpengecer
4. Los kios pedagang grosir

VI.1.2. Kondisi Lingkungan Kota

VI.1.2.1. Pola Transportasi Kota sebagai Dasar Pencapaian ke Pasar Lama
Poia jaringan jalan di Kotamadya Madiun berbentuk radial dengan

beberapa sumbu utama menuju pusat kota mempermudah pencapaian ke Pair
Lama . Konsep pencapaian ke Pasar Lama dengan pencapian langsung yang
dibagi menjadi dua jaiur sirkulasi yaitu jalur untuk konsumen (Jl. Kutai) dan
jaiur untuk barang tetap seperti yang ada sekarang tetap menjadi satu dengan
Pasar Besar yang memotong Jl. Cokroaminoto yang dibuat jalur altematif
melalui jalan bawah sehingga tidak mengganggu jalur lalu lintas pada Jl
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Cokroaminoto. Sedangkan sarana bongkar muat barang untuk konsumen
pedagang pengecer yang akan mendistribusikan barang ke pasar wilayah
melalui Jl. Agus Salim. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut:

Keterangan : Mur altematifpendistribusian
i Barang melaluijalur bawah tanah
Pencapaian untukkonsumen

iSirkulasi barang
IBongkar muat untukpedagangpengecer

Gambar 6.4. Pencapaian

VI.1.2.2. Sistem Utilitas Terhadap Infrastruktur Kota

Peiayanan infrastmktur dalam pemenuhan kebutuhan disesuaikan
dengan tingkat perkembangan kota yang dapat menjamin kelancaran aktivitas
masyarakat. Peiayanan infrastmktur di Pasar Lama untuk melayani aktivitas
pedagang. Pendekatan sistem utilitas terhadap infrastruktur kota adalah :

1. Jaringan Listrik.

Sistem jaringan listrik pada Pasar Lama dan sumber utama PLN yang
didistnbusikan kekonsumen pada kondisi normal. Sebelum didistribusikan
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langsung kekonsumen tegangan akan disesuaikan dengan konsumen secara
umum. Sedangkan Pada kondisi darurat sumber listrik digunakan sumber dan
genset. S.stem listrik yang akan direncanakan adalah sebagai berikut •

[PLN

Generator
sei

EM?
Swiis pemind&h
otomotis

Gambar 6.5. Sistem JaringanListrik
(Sumber : Sugini, 1995)

2. Jaringan Air Kotor.

Sistem drainase di dalam pasar khususnya Pada
pembuangan sebagai berikut:

i i

Beban kondisi Nomas! I

rn

Beban kondisidarur

ruang dagang dengan prinsip

Fixture memakai leher angsa
Supava sisa air kotor tidak balik

Sistem j.

Plambinsl1gl

J

Pembuangan akhir
dengan sumur peresapan

Gambar 6.6. Sistem Drainase
(Sumber : Sugini, 1995)

3. Jaringan Air Bersih.

Penggunaan jaringan air bersih untuk keperluan aktivitas pencucian ba^n-
dagangan dan KM/ WC. S.stem air bersih ini disediakan dan dikeloh o.eh
pengelola pasar ( Dinas Pasar Kotamadya Madiun). Sistem air bersih yang
dipakai memakai sistem sebagai berikut:

Sumber

PDAM
Treatment Ground water tank

1

Gambar 6. 7. Sistem Jaringan Air Bersih
(Sumber: Sugini, 1995)

didistribusikan
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4. Sistem Pembuangan Sampah.

Pengelolaan sampah dengan penyediaan tempat sampah dr daerah yang strategis
dan mudah dijangkau oleh pedagang. Karena materi dagangan yang ada Jda
Pasar Lama mempakan sampah yang mudah busuk dan menimbulkan bau van.
tidak enak. Maka sistem sampah yang diterapkan dengan penyediaan temj
sampah pada setiap beberapa kios yang kemudian dikumpulkan di TPS nada
jam-jam tertentu. Sistem pembuangan sampah di atas adalah untuk ajvtas
pedagang yang berada di dalam pasar. Sedangkan untuk aktivitas bongkar muat
barang yang lebih banyak menghasilkan sampah dekat dengan tempat
pembuangan sampah (TPS) akhir, sehingga sampah dapat langsung dibuan*

Gambar 6.8. Diagram Pembuangan Sampah

5. Sistem Pemadam Kebakaran,

Sistem pemadam kebakaran pada penataan Pasar Lama menggunakan sistem
dan alat sebagai berikut :

a. Detektor

Detektor digunakan untuk mendeteksi gejala kebakaran, yang kemudian
menginmkan sinyal kepada operator. Proses tersebut berjalan secara
otomatis.

b. Sistem Sprinkler

Sistem sprinkler bekerja setelah mendapat sinyal dan alat detektor.
Pemipaan yang dipakai dengan sistem dry pipe dimana pipa tidak selalu
terisi. Walaupun membutuhkan selang waktu dalam memancarkan cairan
dan penerimaan sinyal. Karena kondisi pasar jarang terjadi bahaya
kebakaran jadi sistem drypipe tepat untuk dipakai.



83

c. Hose Rack

Hose rack dipakai untuk menanggulangi bahaya kebakaran, apabila sistem
sprinkler tidak mampu. Hose rack mi dihubungkan ke infrastmktur kota
untuk mendapatkan sumber air melalui siamase.

d. Tabung

Tabling gas digunakan untuk mencegah kebakaran secara manual dalam
kondisi bahaya kebakaran yang tidak begitu besar.

\X2. Konsep Sirkulasi Pada Pasar Lama

Sirkulasi yang ada pada Pasar Lama dibagi menjadi dua jenis yaitu :

VI.2.1, Sirkulasi Manusia

Pola sirkulasi manusia sesuai dengan Po!a organisasi massa dan mang-
mangnya. Konsep Pola sirkulasi dengan mempertimbangkan hal-hal sebagli
berikut :

1. Sirkulasi mempakan cara untuk mempermudah konsumen dalam mengamati
obyek.

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

3. Sirkulasi hams dapat memberikan suasana yang mendukung kenyamanan
pengunjung dengan lebar selasar untuk sirkulasi yang cukup dan
memberikan open space untuk memberikan ruang untuk istirrahat.

-• Open space
memberikan

-*" ruang untuk
istirahat

~tt~
Gambar 6.9. SirkulasiManusia
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VX2.2. Pendistribusian Barang

Distribusi barang pada Pasar Lama dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1. Distribusi 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
memperlancar ams sirkulasi barang dari tempat bongkar muat yang terpisah
tersebut perlu adanya jalur altematif yang menghubungkan sistem
pendistribusian barang tersebut dengan membuat jalur pada bagian bawah
tanah (terowongan) yang berjarak ± 300 in.

Supply barang
dari Iuar daerah

tempat bongkar muat
pada Pasar Besar

I empat penampungan
pada Pasar Lama

Gambar 6. lO.Pola Sirkulasi burung dari Pasar Besar ke I
asar uama

2. Distribusi Barang dari Pasar Lama ke Pasar Wilayah
Pasar Lama merupakan pasar yang skala pelayanannya besar. Sehingga
pedagang pengecer dari pasar lain mempakan konsumen dan aktivitas yang
ada pada Pasar Lama. Aktivitas konsumen pedagang pengecer mi lain
dengan konsumen masyarakat umum. Konsumen pedagang pengecer yang
menjual barang dagangan ke pasar yang lebih kecil skalanya membutuhkan
sarana pengangkutan barang sebelum mendistribusikan barangnya. Sarana
bongkar muat tersebut mengarah ke Jl. Agus Salim untuk memperiancar
arus sirkulasi.

Supply barang
dari Pasar Lama

tempat pengangkutan
pada Pasar Lama

Tempat bongkarmuat
pada Pasar Wilayah

Gambar 6.11. Pola Sirkulasi barang dan Pasar Lama ke Pasar Wilayah
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VX3. Penampilan Bangunan

Penampilan mang dagang mempunyai nilai komersial sesuai dengan
fungsinya dan hams mempertimbangkan kondisi lingkungan baik secara lokas,
maupun secara fisik dengan penampilan bangunan keselumhan dapat menvatu
dengan lingkungan sekitamya. Karakteristik penampilan bangunan Pasar Lama
adalah sebagai berikut:

a. Mempunyai citra fisik yang komersial sesuai dengan fungsi sebagai pasar
khususnya sebagai pasar sayur dan buah-buahan.

b. Mempunyai kesan yang simpel dan terbuka.

c. Mempunyai bentuk yang fleksibel terhadap cuaca dan lingkungan.

\X4. Konsep Struktur dan Bahan

Konsep stmktur dan bahan yang digunakan dalam penataan Pasar Lama
mampu memberikan nilai komersial dalam penampilan bangunan. Karakteristik
stmktur dan bahan dengan pertimbangan Pada faktor kemudahan dalam perawatan
dan operasional. Stmktur dan bahan dapat dibagi menjadi tiga bagian adalah
sebagai berikut:

VI.3.1. Struktur Pondasi

Sistem stmktur pondasi yang dipilih dalam penataan Pasar Lama
sesuai dengan kondisi tanah. Untuk konstruksi kokoh dan kuat menerima
beban diatasnya. Sedangkan bahan untuk pondasi menggunakan beton
bertulang.

Koiom utama menggunakan beton
Bertulang *^~

Pondasi menggunakan plat basement
Kedap air

Gambar 6.12. Struktur Pondasi

H
muka tanah
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VI.3.2. Struktur Dinding

Stmktur dinding (kerangka bangunan) menggunakan stmktur
campuran antara stmktur baja dan beton komposit. Pada bagian dinding
tertentu diberi elemen untuk menyimpan tenaga surya (building integrated
photovoltaics ) yang berfungsi sebagai sumber tenaga pengkondisian udara
dalam mangan.

Pada bagian dinding sebagian diberi
Sel surya sebagai sumber penggerak
Sistempendingin

Detail bukaan berlapis sel Surya

Gambar 6.13. Struktur Dinding
(Sumber : Towards SustainabetArchitecture, 1997)

VX3.3. Struktur Atap

Struktur atap menggunakan stmktur baja yang diberi skylight untuk
memberikan pencahayan alami pada bagian dalam bangunan. Pada bagian
atap juga diberi elemen untuk menyimpan tenaga surya seperti pada dinding

Struktur atap uiengguiiakan
Struktur baja yang pada bagian
Selasar diberi skylight untnk
Pencahayaan aJami ^

Gambar 6.14. Struktur Atap


