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BAB VIII 

PENDEKATAN KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

A. Dasar Pertimbangan Pendekatan 

1. Pendekatan Kegiatan 

Pendekatan kegiatan ini dilakukan untuk dapat 

mewadahi tuntutan kualitas dan kuantitas yang dibutuh

kan oleh pasar Parakan. Dimana pasar Parakan ini 

dibagi menjadi dua macam kegitannya yaitu 

1. Pasar Umum 

2. Pasar Transit 

Kedua pasar ini berjalan bersama-sama pada satu Iokasi 

dengan adanya pembagian zone yang jelas. Dimana dalam 

melakukan pendekatan kegiatan yang ada dipasar terse-

but, harus mengingat fungsi dan peran pasar sendiri di 

.-,kota tersebut. Secara garis besar pasar mempunyai ..:.. 

fungsi utama yaitu : 

1. Pasar sebagai wadah perdagangan. 

2. Pasar sebagai fungsi sosial budaya 

Dengan peran dan fungsi yang ada iniIah, periu adanya 

pertimbangan dalam mewadahi kegiatannya. Sehingga 

keduanya dapat terwadahi aktifitasnya. 

I<egiatan yang berada di pasar ini dibedakan 

menjadi beberapa kelompok sesuai dengan sifat dan 

fungsinya. Dimana kegiatan yang diprioritaskan atau 

merupakan kegiat~n utama adalah jual beli. I<egiatan 

jual beli itu dapat dibedakan sebagai berikut 
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Kegiatan Umum 

• Jual beli 

Kegiatan Khusus 

• Bongkar muat barang 

Kegiatan Service 

• Administrasi 

• Pengelolaan 

• Perawatan 

2. Pendekatan Kebutuhan Ruang 

Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang ada dipasar 

yang dibedakan seperti tersebut diatas, maka dapat 

dirumuskan suatu pendekatan kebutuhan ruang yaitu : 

a. Ruang Pelayanan Umum 9 bahan pokok 

Plaza 

Sirkulasi 

Ruang .jual bel i 

Ruang Pelayanan Umum Transit 

,J, Transaksi Jual beli 

Penimbangan Barang 

Muat Barang 

b. Ruang Pelayanan Khusus 9 bahan pokok 

Droping Barang 

Istirahat 

• Ruang Pelayanan Khusus Transit 

- BClng kar Bar ang 

Penimbangan Barang 

F'enampungan 
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Gudang penyimpanan
 

Istirahat
 

c.	 Ruang Pengelola
 

I<epala Pasar
 

Staf Administrasi
 

Rapat
 

Pc,s I<eamanan
 

Istirahat
 

d. Ruang Service 

I<M/WC 

Mush,:.ll a
 

PCIS ,jaga
 

Parkir
 

Gudangan peralatan
 

B. Perwujudan Ruang Jual Beli 

1. Pengelompokan Ruang 

Pendekatan pengelompokan ruang ini, berdasarkan
 

dominasi yang ada, sifat dan karakter barang serta
 

penempatan penzoningan barang dagangan menurut nilai
 

ekonomi yang dikandungnya. Sehingga pengelompokannya
 

dapat sesuai dengan sifat dan karakternya. Pengelompo

kan ruang ini berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu:
 

- Hirarki Ruang 

Sifat.. I<egiatan 

Umum	 ----------------------- Khusus 
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Nilai ~konomi
 

Tinggi ------Sedang ---------Rendah
 

Karakter Baranq
 

Bersih ------------ Kotor
 

Tidak Bau --------- Bau
 

Awet -------------- Tidak Awet
 

- Jenis dan Karakter barang. 

Pembagian Ruang Jual 9 bahan pokok menurut hirarki 

nilai ekonomi serta karakteristiknya. 

~eraj ina~ Qasa) 

Galape,::?> Eeralat? C§:i.ii Tanama3J 

Lantai Dua 

~agi~ <:alawi~ 

ay~and~ C:ahu/tem~C: 0 (Rempah-rempay 

Lantai Dasar (Fua0 0kari:;)~nggay 

Pemb~gian Ruang Jual Transit berdasarkan kelompok 

jenis barang dagangannya. 
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1- KeY' an.j ang 

Rigen 

Bi.ji TembakaLI 

2. Rempah-Y'empah 

?.... PalawLja 

4. SayuY'-sayuY'an 

2.	 Studi Komponen Kegiatan 

Pembeli 

~ 

'fI:)-f ~ 
Pedagang 

(GambaY' studi komponen kegiatan pedagang dan pembeli 

VII!.!) 

3.	 Tuntutan Kuantitas dan Kualitas 

a.	 Pendekatan KaY'akteY' PasaY' 

Untuk mendekati bentuk pasaY' yang sesuai 

dengan kaY'akteY' yang dikandung daY'i pasaY' itu 

sendiY'i, maka kita haY'us menggunakan kaY'akteY' 

teY'sebut untuk lebih tepatnya dalam melakukan pende
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katan. Pasar yang mempunyai karakter yang khas 

dimana suasana dan ciri khas yang ada pada pasar 

ini, masih mengena1 antara lain: 

Ja1inan sosia1 budaya 

Suasana akrap dan merakyat 

Masih memungkinkan kontak visual 

Harga barang dagangan terjangkau oleh masyarakat 

Masih menggunakan sistem tawar menawar 

Masih mengena1 musiman 

Dengan karakter suasana dan ciri yang yang ada pada 

pasar tersebut, maka mewujudkan ruang yang mewadahi 

kegiatan yang ada pada pasar tidak 1epas dari hal 

tersebut. Sehingga dengan pendekatan ini dapat 

menghasi1kan suatu bentuk fisik yang dapat mewa

dahi dan mendukung kegiatan tersebut. Bentuk fisik 

bangunan sebagai wadah dari kegiatan perdagangan 

yang ada di bagi menjadi dua ke1ompok yaitu los dan 

toko. 

1. Los Pasar Umum ( 9 Bahan Pokok ) 

Los pasar ini ada1ah mempunyai sifat yanq 

1ebih bebas. Dimana los ini memungkinkan untuk 

me1akukan pergerakan ataupun kontak sosia1 yang 

1ebih 1eluasa. Sehingga sangat fleksibe1 ruang

ruangnya, hal ini dikarenakan juga los tersebut 

tidak dibatasi oleh bidang-bidang masif. Sehing

ga keberadaannya berupa los yang utuh dengan 

penutup atap dan dengan ditumpu oleh ko1om
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kolom. Kondisi fisik los yang demikian ini juga 
, 

sesuai dengan barang dagangan yang menempatinya. 

Dimana pada los ini tidak menuntut sistem secu

rity yang lebih tiggi, Sehingga barang dagangan 

bisa ditinggal di los tersebut dengan ditumpuk 

atau dikelompokkan pada suatu wadah tertentu. 

Selain dari itu los itu sendiri berada didalam 

ruang pasar sehingga keberadaannya masih 

terlindunggi oleh toko-toko disekiling pasar 

tersebut. 

(Gambar Los Pasar 9 Bahan Pokok VIII.2) 

2. Los Pasar Transit 

Los pasar Transit ini juga mempunyai karak- I 
ter yang hampir sama dengan los pasar umum. i 

11 

Dimana pada los Transit ini juga masih mement

ingkan kefleksibelan ~uang dan kemudahan dalam 

melakukan aktifitas gerak dan kontak visual yang 

11'~ 
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lebih leluasa. Sehingga bentuk fisik dari los 

Transit ini sebagai penampung barang dan untuk 

kegiatan transaksi jual beli tidak dibatasi oleh 

bidang-bidang masif. Dengan demikian maka bentuk 

los ini lebih terbuka dengan ditutup oleh atap 

dan juga ditopang dengan kolom-kolom. Sehingga 

ruang gerak lebih leluasa. Selain dari pada itu 

di los Transit tersebut itu tidak untuk menyim

pan barang dagangan, hanya untuk menampung 

sementara barang dagangan sebelum dijual atau 

disimpan dalam gudang penyimpanan. 

-1 

Ac... \./1 
~ 

- ....,....• 
L 

L~ ,~ -
I 1 ~o) ~ I~' 

(Gambar Los Pasar Transit VIII.3) 

3. Tc,k.;) 

Toko adalah merupakan bag ian terluar pada 

pasar yang mempunyai nilai ekonomi lebih tinggi. 

Dimana keberadaannya yang terdepan dan paling 

mudah dijangkau oleh pembeli. Toko ini mempunyai 
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sifat yang lain dengan los, dimana pada toko ini 

menuntut sistem security yang lebih tiggi. Hal 

tersebut dikarenakan nilai barang yang ada pada 

toko tersebut mempunyai nilai ekonomi yang 

tinggi dibandingkan dengan barang dagangan yang 

berada didalam los. Dengan meuntut sistem secu

rity yang tinggi, maka bentuk fisik dari toko 

ini adalah dibatasi oleh bidang-bidang masif 

yang memungkinkan barang yang berada didalamnya 

bisa terlindungi. Sehingga dengan sifatnya yang 

demikian itu maka ruang gerak lebih terbatasi 

juga kontak visual yang dapat dilakukan sebatas 

besar ruangnya. 

(Gambar Toko disekeliling Pasar VIII.4) 
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b. Kuantitas Ruang 

Kuantitas ruang yang dibutuhkan ini adalah 

merupakan kecenderungaan luasan yang dibutuhkan 

dalam melakukan aktiifitas pada pasar tersebut. 

Dimana luasan aktifitas yang dibutuhkan dalam 2 

kel c.mpc.k ya i t u 

- L.::.s F'asar 

Luasan yang dipakai pada los pasar oleh para 

pedagang adalah 2, 4, 6 dan 8, sehingga dengan 

luasan yang dipakai para pedagang tesebut, digu

nakan ruang los dengan menggunakan modul 

4 x 4 = Jumlah 1933 pedagang los pasar 

buah-buahan 161 pedagang 

makanan '37 

grabadan 1106 

keraJinan 8'3 

.jasa 47 

sayuran 33'3 

palawi.ja 51 

rempah-rempah 68 

12 

I • , 

-1' 

... 2. 

(Gambar pendekatan ruanq Jual pada los dengan 

modul luasan 4 x 4m VIII.5) 
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3 x 4 = .jumlah 145'3 pedagang los pasar 

daging / ikan 124 pedagang 

unggas 12'3 

tahu / tempe 93 

klitikan 181 

kc.nveksi 658 

balape.:ah 47 

peralatan 116 

b i.j i tanaman 43 

sandal 64 

Pedagang Transit (160 pedagang) 

3 x 4 = 
- I(eran.jang 61 pedagang 

F~igen 

Bi.j i Tembakau 

3 x 4 = 

Palawija 1'3 

- Rempah-rempah 2 13 

Sayuran 51 

4 

, "If'" 
• 3 : J 1,5 I 

(Gambar Pendekatan ruang jual pada los dengan 

mudul luasan 3 x 4 m VIII.6) ~/,;~~~.;~~~~.:,.,~~~ 
;'.•s.·.·-~.~.i1tll.:..... Y ~ ).,\. 
. ! '" " > • ". '.' ..;: 

J.	 ~r ,I!;:'''_'''~:'/'ry. ,-<'';fo'

;:f ':-:%":~.. <." ';/".' .:~ '\'.
\;,.....' ~::;;! ;,. '.:' 
\': ., \?-~ ",.'. ~: ,,~, .

1 ·-· ......:..:»	 \:(r~:~·.~··'·>" .' 



- Pendekatan perhitungan modul (4x4) dan (4x3) 

3.00 'It ,1,80 
r-------,--, 
I 0 118)

pO OJ!
L_O_O_O__! 

60 60 

2,0 x. 2,0 
r-~---" 
I iO I I (fJ 

flo/9j t: 

}60 
~A~ 

.. k:J 60 

. 
t 

60 SO 60 

1,b X 2,0 
r::-: - - ;:l

IOUO 

ffiOJ 
~ ~o 

fI) 

40 

y:J Ao! 
(J) 40 (;D 

I I' I 
~ 8> fJ) 

r--:- -""'-;-\1' ':'~t:~ff3g______:.J~110 ILr!
!....8o....: (Jo (6p f 80 J( 80 ' 90 ' l>o ' 80 ' 

(Gambar Pendekatan perhitungan modul (4x4» dan 

(3~;4) VIII.7) 
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- Tc,kc. 

Luasan yang diambil untuk tc,k.:. ini 

adalah 3,6 x 7,2 m, luasan ini adalah merupakan 

luasan kios yang ada dan sudah memenuhi. Sehingga 

luasan tersebut dipergunakan dalam merumuskan 

konsep luasan toko yang sesuai dengan tuntutan 

kebutuhan. 

Pendekatan Ruang Pelayanan Khusus Pada Transit 

Untuk menyediakan kebutuhan ruang dari arus 

bongkar muat yang ada, maka diasumsikan luasan 

yang akan datang dengan melihat besarnya komoditi 

yang masuk pada Pasar Transit tersebut. Dengan 

data yang ada dikembangkan dengan menggunakan 

rumus bunga berbunga dengan mengambil kenaikan 

prosentase sebesar 5% tiap tahunnya. 

Pt = Po ( 1 + r )t 

Pt = Jumlah kendaraan tahun rencana 

IIIPo Jumlah kendaraan tahun dasar
 

r = angka pertumbuhan
 

t ... selisih tahun r en,: ana
 

Dengan diambil besar prosentase yang ada maka 

dapat diambil suatu penedekatan kapasitas komodi

ti yang masuk sampai pada tahun 2010 nanti, 

sehingga dapat tertampung pada pasar Transit 

tersebut. 

{§ti;:s~~';, 
': • ~"i:~';"'';i ....""~ '.' J1 ·-,1:" \.. :..-<•...-..;,'1.il"· -r.....:..;;;1 ,or- " ,.,",\\,; " ""'t:~,' ~""'f' jy
\~ -.~ft·~~:~~?;>:)~~i 
,~Ir.'ri-:,;,~·;;:0;/~ .. 



Pada tahun 1994 komoditi yang masuk pada pasar 

Transit tersebut adalah : 

12	 truk 

13 colt 

Dimana muatan 1 truk ini secara kasar dapat 

menampung 2 muatan colt. Dengan asumsi yang 

demikian maka 2 colt = 1 truk. Asumsi muatan 

komoditi yang ada adalah sebagai berikut : 

. 1 .. "'" . 16Pt	 = 18, 5 ( + u,u~ )
 

= 40,3 dibulatkan 40 truk
 

Untuk prediksi sampai dengan tahun 2010 maka 

kapasitas komoditi yang masuk tiap harinya adalah 

40 truk. Dimana lama waktu bongkar muatan rata

rata 45 menit. Untuk mengetahui besarnya unit 

bongkar yang dibutuhkan dengan menyesuiakan lama 

waktu bongkar yang diharapkan ad~lah dari j~m 

06.00 sid 08.00 WIB = 2 jam. Dengan demikian 

waktu yang diasumsikan maximum adalah 2 jam. 

Perhitungan unit bongkar yang dibutuhkan adalah 

40 truk x 45 menit = 1800 menit 

1800 menit 

---------- = 30 jam 

60 menit 
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30	 ,jam 

------ = 2 ,j am 

15	 Unit 

Maka unit bongkar yang dibutuhkan adalah 15 unit 

bongkar barang dengan lama waktu bongkar selama 2 

jam. 

c.	 Kualitas Ruang 

Kualitas ruang yang diinginkan oleh para 

pemakai atau yang beraktifitas dipasar tersebut 

adalah : 

1.	 Ruang Pelayanan Umum
 

- Aman dan nyaman.
 

Aman dan nyaman disini, yaitu pembeli 

dalam melakukan kegiatan jual belinya dapat 

terlayani dengan aman, baik itu lingkungannya 

ataupun keamanan dari kebebasan geraknya dapat 

aman dan nyaman tidak saling berdesakan. Hal 

ini diatasi dengan pengaturan jalur sirkulasi 

yang sesuai dengan peruntukan dan kebutuhan

nya. 

Suasana aman dan nyaman sangat dibutuhkan 

oleh pembeli dalam melakukan transaksi jual 

bel i, sehingga pembeli tidak merasa was-was 

dalam melakukan kegiatannya baik itu dalam 

menunggu atau dalam pengangkutan barangnya 

tidak terganggu dengan kendaraan yang berlalu 

lalang disekitarnya. 
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(Gambar Suasana nyaman dengan pengaturan 

sirkulasi yang sesuai VIII.8) 

(Gambar suasana nyaman dengan tersedianya 

fasilitas angkut yang ada VIII.9) 
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J 

Jelas dan terarah 

Pengaturan sirkulasi yang .jelas dan 

terarah yang dimaksud disini, adanya kejelasan 

arah dari pada sirkulasi, sehingga tidak 

membingungkan bagi pembel i. Dengan adanya 

pengaturan yang jelas, maka pembeli dapat 

mudah dalam menentukan arah tujuannya. Dengan 

demikian akan lebih terlihat mana jalur sirku

lasi utama dan mana jalur penunjang. 

Kejelasan arah pengaturan sirkulasi bagi 

pembeli dalam melakukan transaksi .jLlal beli 

dengan melibatkan kendaraan pengangkut sebagai 

sarana angkutannya. Dengan kejelasan arah ini 

dapat mempermudah dan memperlancar pelayanan, 

dengan dibedakannya penzoningan yang jelas 

diantara kegiatan yang ada. 

Dengan adanya pengaturan yang jelas dan 

terarah, maka akan memperlancarproses kegia

tan .jual bel i. 

... 

. 
y 

. 
(Gambar Penzoningan yang jelas dan terarah 

VIII.10) 
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Akrab 

Suasana akrab disini diartikan, bahwa 

dalam melakukan aktifitas jual beli ini didu

kung dengan suasana bangunan yang akrab. Hal 

ini bisa diungkapkan dengan skala bangunan 

yang tidak terlalu tinggi untuk menambah akrab 

~ 

suasana. 
.. 

(Gambar suasana akrap diungkapkan dengan 

bangunan dengan skala yang manusiawi dan tidak 

terlalu tingggi VIII.11) 

2. Ruang Pelayanan Khusus 

Pelayanan khusus ini adalah merLlpakan 

kegiatan bongkar muat barang yang memerlukan 

suasana ruang yang lapang dan diperlukan ruang : 

mudah dicapai. 

Mudah dicapai disini dalam arti tidak 

kesulitan dalam pencapaiannya. Sehingga kenda

raan pendrob barang dapat denqan segera melak
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ukan kegiatan dengan mudah dan tidak menggang

gu sirkulasi kendaraan yang lain 

Pelayanan Khusus ini, haruslah mudah 

dicapai untuk dapat mempercepat proses penyal

uran barang-barang transit, sehingga dengan 

segera dapat disalurkan lagi kepasaran. Kelan

caran pencapaian ini, memungkinkan mc.b i I 

pendrob barang dapat dengan mudah langsung 

melakukan bongkar barang tanpa terlalu lama 

menunggu antrian atau menunggu kemacetan lalu 

lintas. 

I 
PARKIR f-

ENTRANCE 
I 

I BONGKAR l ~KELUAR
 

(Gambar suasana mudah dalam penc~p~ian deng~n 

pengaturan sirkulasi Yang jelas VIII.12) 

- aman 

Aman dalam melakukan kegiatan penyuplaian 

barang ini dibutuhkan suasana lingkungan yang 

aman, juga sirkulasi aman dari kendaraan yang 

lain sehingga dengan leluasa menyuplai barang. 
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(Gambar Suasana aman didukung dengan pengatu

ran 

kegia

sirkulasi yang sesuai tidak 

tan bongkar VIII.13) 

mengganggu 

cepat dan bebas 

Penyaluran barang secara cepat ini sangat 

diharapkan baik oleh pendrob barang ataupun 

pedagang. Sehingga barang dapat dengan segera 

melakukan pembongkaran tidak perlu menunggu 

terlalu lama, bisa langsung bongkar dengan 

cepat. 

Area bongkar Pintu Keluar 
~~ Harang 

Arus masuk:. 
parang Transit & Umum 

~ 

! r-) Arus masuk :J,I Pi'ntu Masuk I pengunjung T.ransit 

P1n1:u Keluar 

(Gambar Pengaturan sirkulasi arus kendaraan 

yang jelas, sehingga penyaluran barang bisa 

cepat dan bebas. VIII.14) 
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3.	 Ruang Pengelolaan 

komunikatif 

Ruang pengelola yang komunikatif ini bisa 

memungkinkan untuk melakukan kontak visual 

dengan lingkunganya. Sehingga dalam melakukan 

pengelolaan dapat dengan mudah berkomunikasi 

dengan pedagang ataupun pembeli dengan· didu

kung oleh fasilitas fisik yang ada. 

koordinatif dan disiplin 

Ruang pengelolaan yang koordinatif dan 

disiplin ini mencerminkan adanya kekoordina

sian antara pengelola dengan yang dikelola. 

Hal ini diungkapkan dengan pembukaan bidang

bidang pada bag ian bangunan agar dapat meng

koordinir dengan leluasa.Kedisiplinan tercer

min dari fasad bangunanya yang resmi dan lugas 

pada penglolaan ini. 

4. Service 

fungsional 

Ruang service yang fungsional ini tercer

min dari bangunannya yang berguna dan sesuai 

dengan fungsinya, sehingga ujud dari ruang 

service ini sesuai dengan fungsi yang dikan

dungnya. 

letaknya mudah dijangkau 

Ruang service inl letaknya mudah dijanq

kau dan mudah di kenali sehingga orang dalam 
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menjangkau tidak mengalami kesulitan yang ber 

art i. 

aman dan nyaman 

Ruang pelayanan service ini hendaknya 

aman dalam pencapaianya dan nyaman dalam 

pemakaianya. Sehingga ruang service ini dapat 

sesuai dengan fungsinya melayani dengan aman 

dan nyaman. 

D. Pendekatan Fisik Bangunan 

Tujuan pendekatan dari fisik bangunan ini 

adalah untuk mendapatkan bentuk pasar Parakan 

sebagai pasar penyedia 9 bahan pokok dan pasar 

transit yang disesuaikan dengan gaya tradisional 

yang ada dan juga disesuaikan dengan bangunan yang 

mendominasi pada daerah tersebut. Selain dari hal 

tersebut juga tidak ketinggalan pula memasukkan 

karakter dari pasar tersebut • Pendekatan fisH:: 

bangunan ini terdiri dari 

1. Penampilan Bangunan 

Ungkapan penampilan banqunan yang mempunyai 

karakter komunikatif, rekreatif dan menonJol 

sebagai upaya menarik pengunJung. 

Ungkapan bangunan yang ada diselaraskan dengan 

lingkungan sekitar, dimana dilingkungan seki

tarnya ini bangunan yang menonJol dan men do

minasi pada area perdagangan adalah dengan 

fasad bangunan Cina. 
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Bentuk bangunan diselaraskan dengan keadaan 

trc.p is, agar sesuai dengan situasi daerah 

tersebut. 

2. Karakter Bangunan 

Komlln i kat i f 

Ungkapan fisik bangunan yang memberikan Sllsana 

dan mendukung ber 1 angsltngnya ~::()mlln i kas i visual 

antara pembeli dan penjual. Penampilann bangu

na y~ng komunikatif yaitu bentuk bangunan 

fisik yang dapat memberikan dan mendukung 

berlangsungnya komunikasi visual. Sehingga 

dengan terjalinnya hubungan visual antara 

penjual dan pembeli akan lebih menguntung-kan 

dari kedua belah pihak. Adapun bentuk bangunan 

yang komunikatif ini diungkapkan melalui : 

- pembukaan bidang 

lebih komunikatif kurang komunikatif 

(Gambar Ungkapan bangunan yang komunikatif 

melalui pembukaan bidang VIII.15) 
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- perubahan-perubahan 

Lebih komunikatif kurang komunikatif 

(Gambar Karakter bangunan yang komunikatif 

VIII.16) 

- Rekreatif 

Ungkapan fisik bangunan yang memberikan suasa

na menyenangk~n dan sant~i. 8ua~ana rQkrc~tif 

ini lebih cenderung mengekprssikan bangunan 

dengan suasana yang menyenangkan dan santai 

juga rilek sehingga akan mengundang masyarakat 

untuk senang berkunjung ditempat tersebut. 

Ungkapan bangunan yang rekreatif ini melalui: 

Adanya open space sebagai pemersatu dengan 

linqkungan. 

- Keterbukaan bangunan yanq menyatu dengan 

lingkugan. 
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- Bentuk los-los yang teybuka sehingga membe 

yikan keleluasaan pengunjung dalam menga

mat i. 

Siykulasi yang tidak monoton dengan adanya 

peYubahan ayah yang jelas. 

\ 

~
 

(GambaY Kayaktey bangunan yang YekYeatif 

VIII.17) 

Dinamis 

Suasana yang dihadiYkan tidt!k monoton dan 

sesuai dengan peYkembangan zaman.Penampilan 

banguall yang dint!mis ini yang dapat mangGlk

pYesikan keluwesan dan tidak kaku. kedinamisan 

ini dicapai melalui : 

Pember ian ornamen-ornamen yang dapat membe

yiakan keluwesan dalam penampil~n bangunan. 

Permainan atap agar tidak kaku dan dinamis. 

Pergatian level lantai untuk menambah suasa

na lebih dinamis dan tidak membosankan. 
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Permainan atap untuk 

kedinamisan,juga ber

fungsi sebagai sirku

lasi udara. 

Penggunaan kensel se-

lain untuk kekuatan 

struktur juga men am

bah kedinamisan sua

sana dan memberikan 

kesan bangunan yang 

lebih berkesan tradi

sienal. 

Bentuk -bentuk jalusi 

ini lebih ,:enderung 

memberikan kesan ba

ngunan tradisic'nal 

juga menambah kedina

misan. 

Perubahan level pada hall ini memberikan kesan 

bangunan lebih dinamis. 

Bentuk tangga sebagai entrance ini yang ber

level ini memberikan kesan bangunan lebih 

dinamis dan estetis. 

(Gambar ungkapan bangunan yang dinamis VIII.i8) 
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Men.:.n.j,:.l 

Ungkapan fisik bangunan yang menonjol dengan 

lingkungan sekitar. Penampilan bangunan yang 

lebih menonjol dari lingkungan sekitarnya ini 

untuk lebih menarik pengunjung untuk datang ke 

Pasar, walaupun tidak semuanya pembeli datang 

ke Pasar karena hal tersebut, karena selain 

itu pembeli datang ke Pasar ini juga karena 

kebutuhannya. Namun demikian penampilan bangu

nan yang menonjol ini juga merupakan terobosan 

baru dalam menarik minat pembeli. Penampilan 

ini dicapai dengan 

bentuk permaianan atapnya, permainan atap ini 

karena atap lebih mudah dilihat dari jarak 

jauh dari lingkungan tersebut. Sehingga keb

eradaannya lebih mudah dikenali melalui per

mainan atap, sebagai usaha untuk menciptakan 

bangunan yang menonjol. 

pengekpose hall penerima dengan tangga, peng

ekpose tangga ini akan lebih meonjol kebe

radaannya dari bangunan yang lain. Selain dari 

itu juga berfungsi untuk menghantarkan pengun

jung langsung kelantai dua. 

13';} 
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(Gambar karakter bangunan yang menonjol VIII.19) 

D. Pendekatan Tapak 

Pendekatan tapak ini untuk mendapatkan kemudahan 

pergerakan dalam pencapaian. Dari kemudahan pencapaian 

pada tapak ini berdasarkan pertimbangan pada : 

- eksisting lingkungan 

- tingkat accesbilitas 

- keamanan 

Dari dasar-dasar pertimbangan dalam pencapaian tapak 

tersebut untuk mengacu pada tuntutan pencapaianya yaitu: 

- Letak pencapaian pada jalur utama dan mudah dikenali. 

- kemudahan, keamanan dan kelancaran sirkulasi. 

- faktor kes~lamatan yang tinggi terhadap sirkulasi lalu 

lintas lingkungan. 
/72:{~I~:j~~\ 
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<Gambar Jal~r sirkLllasi berdasarkan tingkatan kelasnya. 

VI I 1. 20) 

E.	 Pendekatan Entrance dan Side Entrance pada site 

A.	 Entrance Pasar 9 Bahan Pokok dan Transit diletakkan 

dijalLlr Lltama Llntuk mLldah dijangkaLl dan dikenali, 

dengan letak entrance jauh dari persimpangan untuk 

menghindari keramaian jalan dan faktor keamanan. 

B.	 Side Entrance Untuk pembeli pada pasar 9 bahan pokok 

ini diambil pada kedua sisi dari jalan Usman dan 

.jalan Ahmadi sehingga mudah dalam penjangkauannya. 

c.	 Side Entrance untuk para pedagang, pengelola dan 

juga untuk pendrob barang memlui pintu sebelah 

Lltara. Sehingga dapat dekat dengan area bongkar dan 

tempat parkir dari pengelola dan pedagang. Sehingga 

kemLldahan pencapaian seperti yang diharapkan. 

D.	 Exit untuk kendaraan yang ini diletakkan pada sisi 

jalan Ahmadi dan jalan SaLlbari, sehingga dapat 

lancar dan dapat langsLlng keluar tanpa hambatan 
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setelah melakukan aktifitas • Pintu keluar ini dile

takkan pada Jalan Ahmadi dan Saubari dengan pertim-· 

bangan jalan ini adalah untuk memecah keramaian dan 

kepadatan lalu,lintas yang ada. Dengan demikian maka 

jalan ini dapat berfungsi membantu kepadatan lalu 

lintas yang ada. 

At. 
1--
I 

~ '8 
I 
1r--C 
I
L-_-I 

7/ 
Q 

(Gambar Pendekatan Entrace dan Side Entrance VIII.21) 
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Pendekatan Penzoningan 

1.	 PaY'kiY' Umum 

2.	 PaY'kiY' pengelola 

dan pedagang. 

3.	 R jual beli '3 

bahan pokok 

4.	 Sevice 

5.	 BongkaY' BaY'ang 9 

bahan p.:=-kok. 

6.	 R IstiY'ahat SopiY' 

dan BUY'uh 

7.	 BongkaY' baY'ang 

TY'ansi t 

I I 8. Penampungan 

9.	 Muat Barang 

10 PaY'kiY' TY'ansit 

(GambaY' Penzoningan PasaY' pada site VIII.22) 

Penzoningan ruang jual beli 9 Bahan Pokok 

Zone lantai dua 

KeY' aj inan. 181 (jasa.4V 

~iji Tanaman.~ 

7/ 
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