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BAB IX 

KONSEP
 

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN
 

A. Konsep Ruang 

1. Besayan Ruang 

Besaran ruang untuk pasar Parakan ini diasumsikaM 

sampai dengan 20 tahun mendatang. Besaran ruang ini 

didasarkan tolok ukur standart kegiatan yang ada. 

F.: as i c, tingkat persil terhadap penduduk = 0,4 

m2 /.; iwa. 

Rasio luas persil terhadap pedagang = 4,5 m2 / peda

gang. 

- tingkat pelayanan terhadap penduduk 1 35 penduduk. 

luas ruang jual beli 70 % 

luas area service 30 % 

Dasar perhitungan yang diasLlmsikan , 
I 

* An:!C:\l Jual Beli 70 % ! 
ki,:.s = 10 % 

~ 
los = 60 % 

)i 

sirkulasi - 30 % 

* Areal Servi,:e 30 % 

pengel e,l a = 2 % 

serv ice = 4 % 

pelayanan khLISUS = ':;"4 I. 
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Per hit Llngan 

Jumlah penduduk 20 tahun mendatang 88.833 jiwa. 

Perbandingan penduduk terhadap pedagang menurut 

standart 88.833 : 35 = 2.538 pedagang.
 

Standart persil terhadap pelayanan penduduk skala
 

v 8?? ~~? •t.o "I-,ta _ c-' ,.......4 8 ww = ?~w'-'_ ,-,ww, ?"- m2
 

Perincian luas area 

luas area Jual beli 70 I. = 24.873,242 

Luas area service 30 I. = 10.659,962 

a. Ruang Jual Beli 

Luas dari keseluruhannya 24'.873,24 m2 

- Los Pasar = banyak pedagang x 4,5 

= 2.538 x 4,5 = 11.421 m2 

Los Transit/Penampungan = 114 x 4,5 = 513 m2 

Muat Barang 

Parkir angkL\tan 3 ~" 6 = 18 

Asumsi 3 angkutan 'hinterline 

2 angkutan dalam kota 

,1 
Jadi ruang muat barang = 18 x 5 = 90 m2 

runggu Angkutan 

Asumsi 50 I.dari Jumlah pedagang 

.-,
57 x 1,8 mL = 102 m2 

L,:,s Umum = 2.411 )~ 4,5 = 10. 84'~ m2 

Ki,:.s = 104 ~/~ (3,6 ~: 7,2) = 2. 6'~5, 68 m2 

Jumlah =14.308,68 m2 

sisa ruang = 24.873,24 14.308,68 = 10.564,56 m2 
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b~l.	 Ruang Service 

Luasan diasumsikan 10.659 x 4 I. -- ':'..:..-:> 7 m2
"-'-'''-', 

1.	 Lavatory 

JLlmlah pedagang = 2.538 c,r ang. 

Rata-rata pedagang tinggal = 5 Jam (300 menit) 

Rata-rata pemakaian lavatory = 3 menit 

.	 Perkiraan pemakaian 300/3 = 100 pemakaian. 

tiap angkatan pemakai 2.538/100 = 25 

.,
Jadi	 lLlasan yang dituntut 25 x 2,25 = 56,25 m..:.. 

2.	 flushc,ll a 

10 I. dari JLlmlah pedagang x standart = luas 

253,8 x 0,7 m2 = 117,66 m2 

':'	 m2...,. 2 menara air = 16 

.-,
4. 13Lldang peralatan = 16 m..:.. 

C' sampah 4 :-t: 8 32 m2
..J. Tempat = 

JLlmlah lLlas = 237, '31 m2 

b.2.	 Pengelc.la 

LLlasan yang diasLlmsikan = 10.659 x 2 I. = 213,18m2 

Diasumsikan u~tLlk 50 pegawai 
(Tabel Kebutuhan ruanq pengeb:'la IX.I) 

F.:uang JLlmlah Jumlah LLlasan 

R ~:::epal a 
R Taml.l 
R Administrasi 
R F~apat 

R F~estr ibusi 
R F',:,s Keamanan 
R 1st irahat 

1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 

12 
12 
36 
60 
45 
16 
30 

_._. 

m2 

m2 

m2 
m2 
m2 
m2 

m2 

_IU"'~_ 

Jumlah 211 m2 

Jadi sisa = 3,18 --:0m..:.. 

14'3
 

1 



--
r;".\~--~---

b.3.	 Ruang Pelayanan Khusus 

Luasan asumsi 10.659 x 94 I. = 10.019,46 m2 

area	 bongkar muat barang diasumsikan untuk 20 

2truk barang = 20 x 18 = 360 m


- area bogkar transit
 

parki r = 3 x 6 = 18 
.:;.
 

m~ 

penimbangan = 4 ~~ 3 = J2 m2 

.')

total =-------- 30 m":" 

dari 15 unit bongkar , jadi 15 x 30 = 450 m2 

gudan~ = 1,00 I. x 10.659,96 = 106,59 m2 

Gudang untuk penyimpanan barang Transit 

Asumsi ruang simpan 

----'-----"J 

KC1mponen Pema~~ai standart Luasan I, 
(c,rang) m'"

.-, 
m2 ! 

i: 

1- becak 20	 3,6 72 I
II 

1 .':) I'2. sepeda 100	 ,..:.. 120 
I 

i 
II 

3. sepeda m,:.t c,r 125	 1,5 187,5 II 
~ 

4. mc,b i 1 30	 15 450 Ii
Ii 

~ , 

,.."	 II 

Jumlah	 = 82'3,5 m"::' ~ 

~,'-I 

3 ~~ 3 = '3 m":" x 40 trLlk = 360 m":" 

ruang istirahat untuk 40 orang = 40x1,5 =60 m2 

parkir pengunjung 

CTabel Komponen pemakai ruang parkir IX.2) 
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- Parkir Pedagang dan Pengelola 

I(,:.mp.:.nen Pemakai standart Luasan 

(orang) m2 m2 

1. 'sepeda motor 75 1,5 112,5 

2. sepeda 100 I ,-"? 120 

Jumlah = 232,5 

Parkir Pendrob Barang Transit
 

Asumsi 50 I. x 40 truk
 

Jadi 20 truk x (3 x 6) = 360 m2
 

Parkir Pengunjung Transit
 

Asumsi 25 I. x 40 truk
 

Jadi 10 truk x (3 x 6) = 180 m2 

Jadi luas ruang pelayanan khusus = 2.938,59 m2 

jadi sisa = 7.080,87 untuk sirkulasi dan ruang 

terhuka. 

Jadi menurut perhitungan diatas dihasilkan suatu 

kebutuh~n ru~ng dengen Building Coverege ( Be ) 

yang diharapkan = 70 I. • Jadi luasan lantai ada

lah.24.873,24 x 70 I. = 17.411,26 m2 . 

(Tabel Luas bangunan pada pasar IX.3) 

* Luasan Bangunan 

~, 

Ruang Luas m"'

1. F~ Pengel 01 a 211 
2. R Service 237, '31 
3. R Pelayanan Khusus 3. 124,0'3 
4. R Jual Beli 1"1.308,68 

Jumlah = 17.881,68 m2 
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Jadi luasan ruang Jual yang dituntut melebihi 

kapasitas lahan yang ada. 

17.881,68 - 17.411,26 = 470,42 m2 

Jadi sisa 470,42 m2 ini harus ditempatkan dilan

tai atas, sehingga luasan tempat Jual yang dile

takkan dilantai dasar < 17.411,26 m2 • 

*	 Luasan Ruang Terbuka 

Luas 'k~seluruhan area terbuka adalah 

~4 87~ ~4 17 411 ~6 - 7 461 08 2..:...	 • ..:J,-t.. - • ,..:.. -. ,-' m 

(Tabel Luasan ruang terbuka IX.4) 

., 
F~uang	 Luas m":" 

1. F'arkir 1.787,5 
.-,
..:... Bc.ngkar muat	 810 

3. F',:,s Jaga	 16 

4. Tempat sampah	 32 

5. Sirt:::ulasi	 7.557,8 

.,
Jumlah	 = 10.203,3 m""" 

Jadi luasan terbuka yang tersisa dikaitkan dengan 

luasan area terbuka yang diperhitungkan adalah 

7.461, '38 10.203,3 tidak memenuhi, sehingga 

luasan lantai dasar harus dikurangi sehingga 

asumsi adalah 14.000 m2 • Maka luasan area terbuka 

men.jad i : 

.-, 
•24.873,24 14.000 = 10.873,24 mL Jadi luasan 

lantai dasar adalah 14.000 m2 • 
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2. Kualitas Ruang 

a. Indikator Kenyamanan 

Kenyamanan adalah segala sesuatu yang mem

perlihatkan dirinya sesuai dan harmonis dengan 

penggunaan suatu ruang, baik dengan ruang itu 

sendiri maupun dengan berbagai bentuk, tektur, 

warna, suara, warna cahaya dan bau. 

Faktor yang dapat mempengaruhi kenyamanan: 

1. Sirkulasi 

Sistem sirkulasi sangat erat hubungannya 

dengan pola penempatan aktifitas dan penggu

naan tanah, sehingga merupakan pergerakan dari 

ruang yang satu ke ruang yang lain. Kenyamanan 

dapat berkurang akibat dari sirkulasi yang 

kurang baik dengan tidak terpisahkannya sirku

lasi kendaraan dan manusia. 

2. Iklim 

Radiasi Matahari, pada daerah tropis ini 

dapat mengurangi kenyamanan terutama pada 

siang hari, maka perlu diberi peneduh. 

Arah angin, pada daerah, perlu diperhati 

kan dalam penataan tata ruang luar agar 

tercipta ruang dengan pergerakan angin mikro 

yang seJuk dan menyenangkan bagi kegiatan 

manusia. Sehingga perlu diadakan penghalang 

angin agar kecepatan dapat terkurangi. 
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Curah HuJan, faktor ini sering menimbu-

Iakn gangguan terhadap aktifitas manusia 

diruang Iuar. Dleh karena itu harus tersedia 

tempat yang terlindung dari huJan. 

3. Kebisingan 

Pada daerah padat maka kebisisngan adalah 

permasalahan pokok yang dapat mengganggu 

kenyamanan. Untuk mengurangi kebisingan ini 

perlu adanya semacam barier. 

4. Bau 

Bau-bauan ini terutama pada daerah pem

buangan sampah, maka bau itu akan tercium oleh 

orang yang melaui Jalur itu. Untuk mengurangi 

bau dapat dikurangi tanaman disekitarnya. 

5. Bentuk 

Bentuk yang nyaman ini adalah bentuk dari 

rencana kontruksi yang ada. 

6. Keamanan 

Keamanan merupakan masalah yang p@nting 

karena masalah ini dapat menghambat aktifitas 

yang akan dilakukan. Keamanan ini tidak hanya 

terhadap keJahatan tetapi Juga terhadap peJa

Ian kaki. 

7. Kebersihan 

Sesuatu yang bersih selain menambah 

menarik tempat tersebut Juga menambah nyaman 

daerah tersebut, karena bebas dari sampah dan 
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bau-bauan. 

8. Keindahan 

Keindahan merupakan hal yang perlu diper

hatikan sekali dalam hal menciptakan kenyama

nan, karena hal tersebut meneakup masalah 

kepuasan batin dan panca indera yang dipero

leh. 

b. Kualitas Ruang Penjualan 

LeIs	 Pasar 

.:::ontak langsung bagi pembeli dan penJual ini 

dapat didukung dengan suasana komunikatif 

dapat dilakukan dengan adannya kontak visual 

yang didukung oleh keadaan bangunan fisik los 

yang terbuka. 

Komunikatif, menarik bagi pembeli, ini didu

kung bentuk fisik bangunan yang berupa los 

tersebut pada sisi-sisinya, ini mendukung 

kontak langsung pembeli dan penjual, karena 

dapat dengan mudah melakukan kontak visual. 

Hal semaeam ini dapat menguntungkan dari 

kedua belah pihak, dimana p@dagang dapat 

dengan leluasa menawarkan barangnya, Sedang

kan pembeli dapat dengan mudah dalam memilih 

atau melihat-lihat barang disekitar leIs 

tersebut. 
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Skala akl"ab dan nyaman,untuk mendukung kegia

tan yang dilakukan didalam pasar tersebut. 

Sehingga pedagang atau pembeli dapat krasan 

berada didalam pasar tersebut. Suasana akrap 

ini dapat diungkapkan dengan skalatis bangu

nan yang tidak terlalu tinggi, sehingga 

menghadirkan skala yang intim. 

, pee' 

,~o j
 
<GambaI' Suasana bangunan yang akrap IX.1) 

Suasana yang nyaman disini yaitu dengan 

memperhatikan pemakai dari I"uang tersebut. 

Sehigga dalam melakukan kegiatannya merasa 

tidak terganggu dan mendukung kegiatan mere

ka. Hal tersebut dapat diungkapkan dengan 

pengaturan sirkulasi udara yang lan~ar pada 

ruangan 

tidak la

but. 

tersebut, 

ngsung da

juga penyinaran 

pat menerangi rua

yang 

ngan 

secara 

terse
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(Gambar Ungkapan bangunan yang nyaman IX.2) 

Selain dengan penghawaan dan penyinaran juga 

pengaturan sirkulasi yang ada, yang jelas dan 

dan nyaman. Sirkulasi yang ada tidak terputus 

hubunganya dengan jalur sirkulasi yang dan 

disebelahnya. Sehingga pengun.iung dapat 

memantau dan dapat dengan mudah pindah keja

lur yang lain. 

i 
! 

i 

(Gambar Jalur sirkulasi yang nyaman IX.3) 
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(Gambar Los Pasar yang nyaman, komunikatif dan 

akr ap I X• 4) 

Kie.s Pasar 

Aman dan nyaman pada te,ke. ini dapat diungkap

kan dengan situasi dari toko itu sendiri. 

Dengan barang dagangan yang ada didalam toko 

yang menuntut tingkat keamanan yang lebih 

maka bentuk dari toko ini dibuat permanen 

dengan pembatas yang solid, dengan demikian 

maka susana aman dapat dipenuhi. Selain dari 

faktor keamanan, kenyamanan Juga tidak ke

tinggalan baik itu kenyamanan bagi pembeli 

atau pedagang. Kenyamanan ini dengan adanya 

pembukaan, sehingga selain dapat untuk mema

sukkan sinal" matahari kedalam ruangan seeara 

tidak langsung Juga dapat untuk kegiatan 

visualitas. Selain dengan pembukaan ini, 

bangunan toka ini bagian depannya di berikan 

tritisan yang eukup,sehingga sangat nyaman 

dari huJan dan panas. 
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- Akr ab dan menar i k pada toke' in i untuk menar i k 

pengun.jung berbelan.ja dite,ke. tersebut. 

Suasana akrap pada toko ini selain diciptakan 

dari pelayanannya juga dengan didukung dari 

skala bangunan yang lebih intim. 

Komunikatif pada bangunan toko ini diungkap

kan pada fisik bangunan toko yang mencermin

kan karakter·toko dengan kenampakan barang 

dagangan yang ada. Dimana untuk menimbulkan 

kesan yang komunikatif ini dilakukan pembukaan 

yang penuh pada muka toko, sehingga dapat 

tertembus visualitas yang dilakukan. Selain 

dari itu letaknya sendiri yang paling komuni

katif, karena berada dideretan terdepan dari 

pasar. 
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Skala yang akrap dan 

merakyat dengan pema

kaian teras depan 

beratap genting 

Komunikatif dengan 

perubahan-perubahan, 

serta pembukaan 

Suasana nyaman dan 
1"""1-----~-------"l:.\:~--.--,r 

menarik untuk dikun

jungi dengan pengatu

ran layout serta 

fasadnya 

CGambar toko yang komunikatif, akrab dan 

menarik IX.5) 
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c. Kualitas Ruang Pelayanan Khusus 

Aman dan nyaman,pada ruang pelaayanan khusus 

ini diungkapkan dengan suasana yang ada diarea 

tersebut. Dimana dalam melakukan aktifitas 

bongkar muat barang merasa aman tidak terganggu 

dengan sirkulasi luar (lalu lintas umum). 

Selain dari faktor tersebut Juga faktor kenya

manan dalam melakukan aktifitas ini dengan 

adanya fasilitas bongkar muat barang yang 

sesuai dengan kebutuhan. 

Keleluasaan dalam aktifitas,ini diungkapkan 

dengan perencanaan ruang sirkulasi yang sesuai 

dengan kebutuhan pemakai kegiatan tersebut. 

Dimana ada sirkulasi untuk kendaraan bergerak 

disamping kendaraan yang sedang melakukan 

bongkar muat barang. Sehingga dapat dengan 

leluasa dalam melakukan aktifitasnya. 

Kemudahan dalam pencapaian guna mempermudah da

lam beraktifitas,ini adalah ffi9rupakan tuJu~n 

dari pelaku kegiatan. Dimana dengan kemudahan 

dalam pencapaian ini dapat mempercepat proses 

kegiatan yang ada, sehingga waktu tidak tersita 

sehingga dapat segera dapat melakukan kegiatan 

yang lin. Selain dari hal itu, Juga dapat 

memperlancar sirkulasi yang ada disekitar 

lokasi tersebut.· 
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Nyaman dengan terse

dianya fasilitas 

bongkar muat yang ada 

Sirkulasi kendaraan 

yang leluasa dalam 

bergerak 

(Gambar Ruang pelayanan khusus yang aman dan 

nyaman yang memberikan keleluasan dalam berak

tifitas IX.6) 

d.	 Kualitas Ruang Pengelola 

Fc.rmil dan komunikatifadalah ungkapan ruang 

pengelol~ yang diungkapkan dengan bentuk bangu

nan yang tidak terlalu banyak ornamen, sehingga 

kesan bangunan kelihatan formil dimana kesan 

komunikatif diungkapkan dengan adannya pembu

kaan bidang seperti jendela, dengan demikian 

maka akan menghadirkan suasana yang komunika

t if. 

Letak ~ strategis dan koordinatifini bisa 

diungkapkan dengan bangunan yang terletak pada 

daerah yang dapat mengkoordiir kedua tempat 
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tersebut. Maka letak yang strategis dari bangu

nan pengelola ini adalah diantara pasar Umum 

dan Pasar Transit tersebut. dengan letaknya 

yang strategis ini dapat mengkoordinir kedua 

pasar tersebut dengan baik. 

-Nyaman, kenyamanan dari ruang pengelola ini 

antara lain dengan tersedianya ruang-ruang yang 

dibutuhkan yang disesuaikan dengan kebutuhan

nya, sehingga dapat merasa nyaman dalam penggu

naanya. 

e. Ruang Service 

-	 Aman dan nyamanini diungkapkan dengan fisik 

bangunannya yang menjamin keamanan dan kenyama

nannya, antara lain dengan tidak terganggunya 

saat melakukan kegiatannya dan merasa nyaman 

dengan fasilitas yang ada. 

-Mudah diJangkau dan dikenalihal ini adalah 

merupakan tujuan dari ruang service yang memeb

erikan pelayanan bagi kegiatan utama, sehingga 

pelaku dapat terlayani dengan baik. Untuk 

mendukung hal tersebut, maka ruang service ini 

letaknya tidak tersembunyi, mudah dijangkau dan 

mudah dikenali. 

-	 Memberikan kenyamanan bagi pemakai 

3. Pengelompokan Ruang 

-	 Ruang yang mempunyai hubungan erat diletakkan berde

katan sesuai dengan fungsinya. 
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- Pembedaan hirarki ruang dibedakan dengan barang 

dagangan yang mobilitas pengangkutannya tinggi dan 

sifatnya basah dan kotor diletakkan dilantai dasar, 

sedangkan untuk yang mobilitasnya rendah dan mempun

yai sifat bersih dan kering diletakkan dilantai 

atas. Selain dengan penolok karakter diatas Juga 

dengan menggunakan tolok ukur nilai ekonomi yang 

dikandung dari barang dagangan tersebut. 

B. Sirkulasi 

1.	 Pencapaian ke Tapak 

Entrance dibedakan menJadi 2 untuk membedakan dan 

mempermudah dalam beraktifitas. 

Main Entrance diperuntukkan bagi pengunJung. 

-	 Side Entrance - diperuntukkan bagi pedagang dan pe

ngel e,l a • 

7/ 

.... 

t\6jI C 
I 

1--=  - - ....j.)l>1 
I 
I 
I 
L-_ 

.M. :.~ Main. Entrance 
Pasar Umum & ~ranslt 

B" :" Side Entrance 
Pengunjung 

<r ~ Side Entrance 
Pedagang t.Pengelola 

D : EXi't t, arus balik 
kendaraan. 

(Gambar Pencapaian ke tapak IX.?) 

164 



Adanya pengaturan jalur lalu lintas, agar tidak 

terjadi keruwetan sirkulasi disekitar lokasi terse-

but. 

Pengaturan area parkir dengan memberikan arah yang 

jelas. dengan pengaturan pintu masuk dan keluar 

sehinga arus lalu lintas dapat lancar. 

Dibedakan area parkir antara pengunjung dan pedagang 

.juga pengel e,l a, serta dibedakan penempatan jenis 

parkirnya mobil, sepeda motor, sepeda dan becak. 

2. Pencapaian ke Bangunan 

dibedakan entrance untuk pengunjung dan pengelola. 

perbedaan yang jelas antara jalur pe.j al an kak i 

dengan kendaraan, sehingga tidak terjadi crossing. 

perbedaan ketinggian untuk mempertegas perbedaan 

jalur sirkulasi pejalan kaki dengan kendaraan. 

3. Pola Sirkulasi dan Besaran 

a. Di Dalam Pag~r 

Sirkulasi Utama 

~j~t~ 

(Gambar Sirkulasi utama didalam pasar IX.B) 
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PClla Sirkulasi 

Sirkulasi yang digunakan dengan sistem menyebar 

dengan pembagian dari jalur primer ke sekunder 

r---------------------, 
I	 ! 
AI-..	 sirkulasi utama 

sirkulasi sekunder 
I 

1 ... I 
_____________...JI 

,,~ 

(Gambar Pola sirkulasi IX.ll) 

b.	 Sirkulasi di luar Pasar 

Dihindari jalur lalu lintas yang memotong jalan 

yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas . 

arah yang .jel as 

area parkir pedagang diletakkan dibelakang se

dangkan utuk pembeli di letakkan dekat dengan 

area .iLlal beli. 

digunakan sirkLIlasi !5<!\tLI arC\h LltLl~( memperlalll.:aro 

sirkulasi sehingga tidak terjadi crossing. 

"""+ t-\ t-

l 
t 

(Gambar 

+-
~,/ 

Sirkulasi 

~ 

diluar 

.:::j: 

Pasar IX.12) 
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c. Ungkapan Fisik Bangunan 

1.	 Pertimbangan
 

fungsi dan kegunaan
 

karakter dan kondisi lingkungan
 

faktor klimatologi
 

tuntutanKeg-iatan
 

2.	 Penampilan Bangunan 

Ungkapan bangunan yang mencerminkan karakter bangu

nan yang komunikatif, menonjol dan rekreatif sebaqai 

upaya untuk menarik pengunjung • . 
Penampilan bangunan diselaraskan dengan karakter 

lingkungan sekitar, khususnya bangunan tradisional 

yang akrab dengan masyarakat kota Parakan. 

Bentuk bangunan diselaraskan dengan pengaruh klima

tologis (panas dan hujan). 

A	 n~ 

~ 
'\~ 

~11cr::J 

-c;;;;; 

W 
./ '" :ijl 

.. I'"'T"T'"P" 

" ~ 

(Gambar Penampilan bangunan IX.13) 
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~":::l 
"~ ...... ...... , ...... 

faktor lingkungan 

kelembaban 

SuhLt 

i k 1 i m t r c.p i 5~ 
bangunan tr.:.pis 

menuntut adanya perlindungan 

terhadap pengaruh cuaca. 

~ .-

5 
~ co ~ II c::JZ:l 

. c::JI::l ,,~ 

-
.. ,~ ... 

Dikembangkan sesuai dengan funqsi dan 

tuntutan kegiatan yang diwuJudkan dengan 

bangunan yang menyatu dengan lingkungan. 

(Gambar Ungkapan 

D. Sistem Struktur 

Dasar pertimbangan 

fisik ba

dengan 

ngunan IX.14) 

menggunakan struktLtr 

beton yang mudah perawatannya dan awet, sehingga dengan 

penqgunaan bahan tersebut akan mudah dalam perawatannya. 

Penggunaan struktur beton yang mempunyai kelebihan dalam 

perawatan yang mudah serta kekuatannya terhadab beban dan 
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pengaruh cuaca. Selain dari itu bahan yang dibutuhkan 

untuk struktur beton seperti batu, pasir dan kerikil 

banyak tersedia didaerah tersebut. Dengan demikian maka 

biaya dapat ditekan sekecil mungkin. 

1. Super Struktur 

Badan bangunan ini menggunakan struktur beton 

bertulang. Penggunaan beton bertulang pada bangunan 

ini dikarenakan struktur beton ini lebih kuat medukung 

beban yang ada. Dimana bangunan pasar ini juga membu

tuhkan bentang yang lebar, yang mampu dipikul oleh 

struktur beton bertulang. 

Penutup atap sebagian menggunakan genting dan asbes. 

Penggunaan genting dan asbes inni dilihat dari kulitas 

bahannya mampu mengurangi panas yang ada, sehingga 

nyaman digunakan. 

Kerangka yang digunakan memakai baja dan sebagian 

dengan kayu. Untuk kerangka baja ini mempunyai kekua

tan dan daya leleh yang tinggi terhadap api. Untuk 

ruangan menggunakan kolom untuk menahan beban dan 

disisi sampingnya dengan dinding. Untuk bangunan los 

hanya ditumpu dengan kolom- kolom saja. 

2. Sub Struktur 

Sub struktur ini menggunakan dua macam pondasi 

yaitu pondasi titik (umpak), sebagian lagi menggunakan 

pondasi menerus untuk menahan beban merata dari din

ding yang ada. Penggunaan pondasi umpak dan menerus 
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ini dengan pertimbangan kondisi tanah pada daerah 

tersebut cukup baik dan tidak memerlukan pondasi yang 

terlalu dalam. Kerangka struktur utama yang digunakan 

yaitu dengan ikatan slof yang menyatu dengan kaki 

kolom yang ada. Penutup lantai menggunakan bahan yang 

mudah perwatannya dan awet. 

E. Environment Bangunan 

1. Air	 Bersih 

Air bersih berasal dari PAM dan dari sumur yang 

dipompa ke atas. Dari kedua sumber ini air ditampung 

dan kemudian didistribusikan keruang yang membutuhkan

nya, misal los daging, KM/WC, Musholla. 

2.	 Air Kotor 

Air kotor ini salurannya tersebar keseluruh ruang 

terutama yang kotor dan basah. Saluran air 

disalurkan keperesapan yang ada. 

kotor lalu 

3. 

4. 

Air Hujan 

Air hujan yang ada disalurkan melalui talang yang 

ada kemudian disalurkan kelantai dasardan diresapkan 

pada peresapan yang ada. Sehingga air dapat lancar 

mengalir dari atap untuk disalurkan keperesapan yang 

ada. 

Sampah 

Pada tiap kelompok unit penjualan diberikan bak 

penampungan sampah sebagai penampung pertama, umtuk 
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selanJut diangkat kepenampungan kedua untuk dapat 

diangkut ke tempat pembuangan akhir <TPA). 

Pada lantai atas disediakan shaf untuk mempermudah 

transportasi sampah dan Juga untuk menJaga kebersihan 

pasar. 

Lantai. Dua 
~P 

sa! . 

-
Lantaf: Dasar 

-
-. . 

.' 

~~ @: 

. . ..,. 

-. .. .~ 

b-~~ 
.	 ~ 

, .. 
. 

.. 1/ 

-} ~ C;;r§ --tTPAI J -4 

<Gambar Sirkulasi sampah IX.15) 

5.	 Penghawaan 

Penghawaan dengan menggunakan penghawaan alami dengan 

memasukkan hawa alami sebesar-besarnya ke dalam. 

Penghawaan alami ini masuk melalui bidang-bidang yang 

terbuka pada ruang-ruang yang ada. Sehingga udara 

dapat berganti yang baru setiap saat. Untuk ruangan 

tertutup dapat 

ruang seperti 

segala penJuru 

melalui 

los ud

arah. 

loster ataupun 

ara bisa langsung 

Jendela. 

masuk 

Untuk 

dari 
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(Gambar Penghawaan IX.1G) 

G. Pencahayaan 

Menggunakan pencahayaan alami pada siang hari 

ini dengan memanfaatkan sinar matahari secara tidak 

langsung masuk kedalam ruangan sehingga sinar yang 

didapat tidak terlalu panas. Sinar Matahari ini masuk 

ke dalam ruangan ini dengan cara tidak langsung. Untuk 

sore dan malam hari menggunakan pencahayaan buatan 

dari PLN. Penggabungan pencahayaan alami dan buatan 

ini walaupun keglatan berlangsung dari pagi hingga 

siang hari, dan cukup mendapat cahaya luar alami, 

namun masih diperlukan penggunaan cahaya buatan teru

tama pada saat mendung dan sinar matahari redup. 

Waluapun pencahayaan samping dari ruang tidak begitu 

dalam untuk bekerja dengan kekuatan 500 lux, pada 

Jarak dari sisi luar ruang diatas bidang kerja. Maka 

pencahayaan listrik diperlukan lebih dari 15 X tahun 

kerJa, Sementara kekuatan pancar cahaya lebih ket: i1 
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dari 10 X. Kebutuhan ini akan bertambah kira-kira 50 X 

untuk kedalaman ruang sebesar 1,5 sId 2 tinggi bagian 

depan. 

////0 
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(Gambar Pencahayaan pada bangunan IX.17)
 

Lampu neon yang digunakan dengan m~nggunakan warna
 

pertengahan sesuai dengan ketaJaman warna yang diin

ginkan dan kehangatan cahaya yang dibutuhkan. 

Sinar 
tampil 

yg Jenis Lampu lux Ketepatan 
putih 

relatif lampu 

Hangat 

Sedang 

Warna 84, di 
tambah warna' 
putih 

Alami 

100 

70 

Cukup baik untuk sebagi 
an besar warna merahtua 

digunakan untuk perto 
koan 
Terutama untuk warna ku 
ning untuk pertokoan & 
perbelanJaan 
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PemakaianCahaya 

~<eg i at an F~an.:angan Pen.: ahayaan
 
<l ux) (fc.c,t candle)
 

Sirkulasi 150 13.932
 
Pekerjaan Rutin 200 18.5806
 

7.	 Pencegahan Kebakaran 

- Bangunan dilengkapi dengan fire hydrant sistem di 

dalam dan diluar pasar. 

- disediakan tangga darurat 

- disediakan menara air khuhus untuk suplay fire 

hydrant sistem. 

8.	 Tata HiJau 

- diberikan sebagai peneduh peJalan kaki dan memberi

kenyamanan. 

-	 untuk memberikan pergantian udara yang segar didalam 

pasar dan sebagai paru-paru ruangan. 

(Gambar Tata hijau IX.18) 
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