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BAB III  

KAJIAN PERANCANGAN  

3.1 Kajian Konteks 

Site perancangan berada pada kawasan wisata Karst Kalisuci , pada 

kawasan ini terdapat beberapa permasalahan , meliputi aspek wisata (kurangnya 

berkembangnya atraksi wisata kalisuci ), aspek tata ruang kurangnya penataan 

bangunan dan parkir ), aspek infrastruktur ( jalur sirkulasi antara kendaraan dan 

manusia , pintu masuk menuju area wisata Kalisuci , serta kurangnya fasilitas untuk 

mendukung wisata Kalisuci ), aspek lingkungan ( Kebersihan daerah wisata yang 

belum terjaga). Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar dalam 

perancangan wisata Kalisuci yang telah dilakukan di Perancangan Arsitektur 7. 

Pada perancangan pasar tradisional , terdapat beberapa permasalahan pada 

site yang berpengaruh terhadap perancangan desain pasar. Permasalahan Dimana 

permasalahan site ini sangat berpengaruh pada penentuan fungsi bangunan yaitu 

sebagai bangunan perdagangan (pasar), berpengaruh terhadap pemilihan struktur 

yang mendukung  pasar temporer serta letak pasar temporer  , berpengaruh 

terhadap view yang kea rah kios teretentu, berpengaruh terhadap sirkulasi pasar 

tradisional , berpengaruh terhadap peletakkan gubahan massa serta jarak antar 

massa bangunan.   

 

site

potensi wisata 

 

Gambar 3.1.1 Kondisi Site Sebelum Perencanaan  
Sumber : Laporan Stupa 7 
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telaga jonge   

gua gelantik   

gua gelung   

pusat kebudayaan  

pusat kesenian 
percontohan pemukiman   

pemukiman warga   

kantor pengelola     

gua kalisuci    

area parkir wisata kalisuci      

gua gelantik    

 

Gambar 3.1.2 Kondisi site Sesudah Perencanaan  
Sumber : Laporan Stupa 7 

 Berdasakan gambar di atas menunjukkan bahwa site yang terpilih sebagai 

perancangan berdekatan dengan pemukiman warga pusat kesenian serta ruang pengelola 

wisata Kalisuci. Dalam hal ini dapat menunjukkan jika akses untuk menuju site 

perancangan harus mudah dicapai dari area-area disekitarnya.  

3.1.1 Variabel – variable pada site yang berpengaruh pada rancangan  

 Site yang terletak di antara 4 blok , pada bagian depan site terdapat blok untuk 

ruang pengelola , disamping kanan site berbatasan dengan pemukiman warga , di 

bagian kiri site berbatasan dengan pusat kesenian , dan di belakang site berbatasan 

dengan zona percontohan pemukiman warga, sehingga untuk merespon kondisi site 

dengan cara memberikan ruang terbuka di bagian depan dan bagiuan samping kiri. 

pusat pengelola dan parkir area kesenian 

pemukiman warga 
percontohan pemukiman   

Gambar 3.1.3 site diantara 4 blok bangunan 
Sumber : Laporan Stupa 7 
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 Karena site terletak pada jalan kawasan kalisuci serta terletak di depan area 

parkir untuk pengunjung kawasan wisata kalisuci , sehingga perluadanya 

ruang terbuka di bagian depan site yang bertujuan untuk menarik wisatawan . 

 

Gambar 3.1.4 membuka view kearah jalan utama 
Sumber : Laporan Stupa 7 

 Pada kondisi site bagian kiri berbatasan dengan pusat kerajinan dan pusat 

kesenian, maka perlu adanya penambahan akses yang dapat memudahkan 

pengunjunga datang menuju site serta perlu adanya penambahan ruang 

terbuka untuk menarik perhatian pengunjung. 

 

Gambar 3.1.5 site berdekatan dengan pusat kesenian 
 Sumber : Laporan Stupa 7 

 

3.2 Kajian Progam  

3.2.1 Alur kegiatan progam ruang  

Pengguna pasar di bagi menjadi 2 yaitu : 

 Pengunjung  

Pengunjung pasar sendiri dibedakan menjadi pengunjung pasar dengan tujuan 

utama kepasar alur sirkulasinya yaitu pengunjung dating dari pintu utama , parkir 

setelah itu pengunjung bebas memilih kios serta los yang disediakan seperti los 

buah , sayur , sembako , daging serta kios souvenir dan baju. Sedangkan 

pengunjung yang tujuan utamanya ke area kuliner alur sirkulasinya adalah 

pengunjung dating , parkir lalu menuju area kuliner dengan melewati sebagian dari 

los pasar. 
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pengunjung datang parkir 

pasar tradisional 

mushola toilet taman  

area kuliner   

open stage   

kios pedagang   

pulang 

alur sirkulasi pengunjung pasar 

 

Gambar 3.2.1 alur kegiaan pengunjung dengan tujuan utama pasar tradisional 
Sumber : analisis penulis,2014 

 

alur sirkulasi pengunjung kuliner  

tempat makan   

pengunjung datang parkir pasar tradisional 

mushola 

toilet 

taman  

area kuliner   

open stage   

pulang 

 

Gambar 3.2.2alur kegiatan sirkulasi pengunjung tujuan utama kuliner 
Sumber : analisis penulis,2014 

 

 Pengelola  

Pengelola pasar yaitu pihak yang bekerja untuk mengelola pasar, seperti 

pengawasan jalannya aktifitas perdagangan, pihak yang merawat bangunan yang 

berada di dalam area pasar tradisional, pihak yang membersihkan psar serta pihak 

yang menyimpan barang-barang kebutuhan pasar yang berguna dalam waktu 

tertentu. Didalam alur pengelola pasar tradisional alur kegiatan pengelola pasar dan 

tempat untuk memasukkan barang dibedakan, hal ini bertujuan agar kegiatan utama 

yang berada di area pasar tidak terganggu oleh aktifitas pengelola. 
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alur sirkulasi pengelola pasar 

datang parkir kantor pengelola 

mushola 

toilet 

taman  

area kuliner   

open stage   

kios pedagang   

pulang 

 
Gambar 3.2.3 alur pengelola 

Sumber : analisis penulis,2014 

 

alur sirkulasi loading dock 

datang parkir 

objek masuk

gudang 

area kuliner   

loading   kios dagang 

 

Gambar 3.2.4 alur kegiatan objek 
Sumber : analisis penulis,2014 

3.2.2 Pengelompokan ruang  

Pembagian ruang pada pasar tradisional ini dikelompokkan menjadi 2 zonase 

ruang , yaitu : 

 Area pasar dan kuliner merupakan area yang dapat di akses oleh publik , 

meliputi los buah , los sayur , los sembako , kios souvenir serta area makan   

 Area pedagang merupakan area yang tidak bisa di akses oleh public dan area 

ini hanya diperuntukan untuk pedagang di area pasar meliputi gudang 

penyimpanan loading dock  

 Area Privat atau area pengelola merupakan area yang diperuntukan untuk 

pengelola pasar meliputi ruang MEE, IPAL , gudang penyimpanan peralatan. 

 

3.2.3 Besaran Ruang  

 Besaran Area Pasar dan Kuliner  
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Nama Ruang Property size Luas  Jumlah 
Kapasitas 

Luas Total  

(M) (M²/unit ) (M²) 
Kios Souvenir 3 x 4 12 15 180 

Kios Baju 3 x 4 12 20 240 

Los Sayur  3 x 2 6 68 408 

Los Buah  2 x 3 6 68 408 
Los Sembako 2 x 3 6 68 408 

Stand Daging 3 x 4,5 13.5 14 189 

Sirkulasi 30%       549.9 

Total        2382.9 
 

Table 3.2-1 Besaran area pasar tradisional 
Sumber : analisis penulis,2014 

 Besaran Area Kuliner  

Nama Ruang  Property size Luas  Jumlah 
Kapasitas 

Luas Total  
(M) (M²/unit ) (M²) 

Kursi 1,6 x 0,8 1,28 72 92.16 

Kios  3,5 x 3 10,5 10 105 

Tempat cuci  1,6 x 1 1,6 10 16 
Sirkulasi 30%       63.94 

Total        277.108 
 

Table 3.2-2 Besaran area kuliner 
Sumber : analisis penulis,2014 

 Besaran Area Bongkar Muat Barang 

Nama Ruang  Property size Luas  Jumlah 
Kapasitas 

Luas Total  

(M) (M²/unit ) (M²) 

Bongkar Muat  4 x 5 20 5 100 

Gudang 
Sementara  

3 x 5 
15 2 30 

Sirkulasi 30%       39 

Total        169 
 

Table 3.2-3 Besaran Area bongkar muat 
Sumber : analisis penulis,2014 

 Besaran Area Pengelola  

Nama Ruang  Property size Luas  Jumlah 
Kapasitas 

Luas Total  

(M) (M²/unit ) (M²) 

R.Kantor 4 x 3 12 1 12 

R.Keamanan 3 x 3  9 2 18 

Gudang  5 x 5 25 2 50 

Sirkulasi 30%       24 

Total        104 
 

Table 3.2-4 Besaran area  pengelola 
Sumber : analisis penulis,2014 
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 Besaran Area Service  

Nama Ruang  Property size Luas  Jumlah 
Kapasitas 

Luas Total  

(M) (M²/unit ) (M²) 

Parkir 
pengunjung  

  
      

Mobil  3,7 x 5 18,5 30 555 

Motor 0,6 x 2 1,2 80 96 

Sirkulasi 30%       195.3 

Parkir pengelola         

Mobil  3,7 x 5 18,5 3 55,5 

motor 0,6 x 2 1,2 10 12 

Sirkulasi 30%       20,25 

Area service          

Lavatory  1,5 x 2 3 20 60 

Mushola 6 x 5  30 1 30 

Sirkulasi 30%       27 

Total        1019,85 

 

Table 3.2-5 Besaran Area Service 
Sumber : analisis penulis,2014 

 Besaran Area Kontrol  

Nama Ruang  Property size Luas  Jumlah 
Kapasitas 

Luas Total  

(M) (M²/unit ) (M²) 

Ruang kontrol  3 x 3 9 1 9 

Ruang 
generator 

6 x 6 
36 1 36 

Ruang pompa 6 x 6 36 1 36 

Ruang MEE 6 x 6 36 1 36 

GWT 6 x 6 36 1 36 

Ruang IPAL 6 x 10 60 1 60 

Sirkulasi 30%       63,9 

Total        276,9 

Total 
Keseluruhan       4229.75 

 

Table 3.2-6 Besaran Area Kontrol 
Sumber : analisis penulis,2014 

 Kesimpulan yang dapat diambil dari tabel di atas adalah total besaran ruang untuk 

suatu pasar tradisional di daerah kawasan kalisuci dengan total besaran ruang 4229.758 

m2.  
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3.2.4 Organisasi ruang  

 

 

Gambar 3.2.5 Organisasi ruang dalam perencanaan pasar tradisional 
Sumber : analisis penulis,2014 

  

3.3 Kajian Tema 

3.3.1 Problematika Tematis  

Tema yang diangkat pada rancangan Pasar Tradisional ini adalah menciptakan 

integrasi antara fungsi pasar dengan kuliner. Pasar tradisional di angkat sebagai tema 

dalam perancangan karena di daerah Gunung Kidul khususnya pada kecamatan 

Semanu merupakan daerah dengan penghasil sumber daya alam yang melimpah, 

akan tetapi pada kenyataannya petani masih sulit menjual hasil pertaniannya, yang 

harus melalui calo yang keuntungan bagi petani relative sedikit serta belum 

terdapatnya suatu tempat jual beli yang memadai untuk aktifitas jual-beli. Rancangan 
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Pasar Tradisional ini berfungsi untuk menampung hasil bumi dari petani di Gunung 

Kidul khususnya daerah kecamatan semanu.  

Selain hasil bumi yang akan diperjualbelikan, kecamatan semanu juga 

mempunyai potensi dari segi kuliner yang sangat jarang di temui di daerah-daerah 

lain serta terdapat beberapa objek wisata di daerah kecamatan semanu, contohnya 

area wisata di kawasan Karst Kalisuci. Sehingga tema integrasi terhadap kuliner di 

sarankan untuk perancangan pasar tradisional, tema tersebut disamping untuk 

memperkenalkan kuliner yang ada didaerah semanu terhadap pengunjung serta tema 

tersebut dapat mendukung  perkembangan daerah semanu yang akan dijadikan 

sebagai daerah wisata Karst Kalisuci. 

 

3.3.2 Paparan Teori Pasar  

 Definisi Pasar  

 Pasar adalah tempat bertemunya penawaran dan permintaan, yang kemudian 

terwujud dalam aktivitas jual-beli. 
2
 

 Pasar adalah suatu lahan pada lokasi yang di tentukan oleh Kepala Daerah 

tanpa atau dengan bangunan-bangunan dalam batas-batas tertentu dan di 

pergunakan para penjual dan pembeli untuk tempat berjual beli serta 

melakukan pekerjaan jasa secara langsung dan atau tidak langsung dalam suatu 

system pengelolaan baik oleh Pemerintah Darah maupun Pihak Ketiga dan atau 

kerjasama antar keduanya. 
3
 

 Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan 

sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja 

untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual 

menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang fiat. Kegiatan ini 

merupakan bagian dari perekonomian. Ini adalah pengaturan yang 

memungkinkan pembeli dan penjual untuk item pertukaran. Persaingan sangat 

penting dalam pasar, dan memisahkan pasar dari perdagangan. Dua orang 

mungkin melakukan perdagangan, tetapi dibutuhkan setidaknya tiga orang 

untuk memiliki pasar, sehingga ada persaingan pada setidaknya satu dari dua 

belah pihak
4
.   

                                                         
2 Glaradra.net.id 
3 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta no. tahun 1992 
4 http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar 
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 Pasar Tradisional adalah pasar yang di bangun dan dikelola oleh pemerintah, 

pemda , swasta , BUMN dan BUMD, termasuk kerjasama dengan swasta , 

dengan tempat usaha berupa took, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola 

oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan 

usaha kecil , modal kecil, dan dengan proses jual-beli degangan melalui tawar-

menawar. 
5
 

 

Kabupaten Gunung Kidul , khususnya kecamatan semanu memiliki berbagai 

macam potensi dari hasil pertanian, peternakan serta daerah wisata karst kalisuci. Barang 

hasil pertanian ini berperan cukup besar untuk perekonomian warga semanu. Terdapat 

beberapa hasil-hasil pertanian dan perternakan antara lain padi , jagung , ketela , buah , 

serta daging yang diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari. 

Dengan berbagai macam barang hasil pertanian yang harus diperdagangkan maka 

dalam perencanaan pasar tradisional ini harus mempertimbangkan dalam memisahkan 

barang –barang hasil pertanian , perkebunan maupun peternakan.Hal ini bertujuan agar 

pasar terlihat teratur dan tidak kumuh. 

 

Gambar 3.3.1 Suasana Pasar 
Sumber : http://www.bangazul.com/pemberdayaan-pasar-tradisional-3/ 

 

 

 

 

                                                         
5 Peraturan Presiden No 112 Tahun 2007 

http://www.bangazul.com/pemberdayaan-pasar-tradisional-3/
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 Pasar Menurut Luas Jangkauan 6 

 Pasar Daerah  

Pasar Daerah membeli dan menjual produk dalam satu daerah produk itu 

dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar daerah melayani permintaan dan 

penawaran dalam satu daerah. 

 Pasar Lokal  

Pasar lokal adalah pasar yang membeli dan menjual produk dalam satu kota 

tempat produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar lokal melayani 

permintaan dan penawaran dalam satu kota. 

 Pasar Nasional  

Pasar nasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk dalam satu 

negara tempat produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar nasional 

melayani permintaan dan penjualan dari dalam negeri. 

 Pasar Internasional  

Pasar internasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk dari 

beberapa negara. Bisa juga dikatakan luas jangkauannya di seluruh dunia. 

 

 Jenis Tempat Berjualan di Pasar  

 Kios : adalah tempat berjualan barang dan jasa di dalam lokasi pasar atau di 

tempat-tempat lain yang diizinkan yang dipisahkan antara satu tempat 

dengan yang lain mulai dari lantai , dinding , plafond an atap yang sifatnya 

permanen dan atau semi permanen. 

 

Gambar 3.3.2 Kios Pasar 
Sumber : http://beritamanado.com/berita-foto-i-pasar-segar-manado/ 

                                                         
6 http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar 

http://beritamanado.com/berita-foto-i-pasar-segar-manado/
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 Los adalah tempat berjualan barang atau jasa di dalam lokasi pasar atau 

ditempa-tempat lain yang diizinkan yang beralas permanen dalam bentuk 

memanjang  tanpa dinding pambatas ruangan. 

 

Gambar 3.3.3 Los perdagangan 
Sumber : http://www.solopos.com/2013/04/03/pedagang-menempati-los-pasar-

bekonang-393133 

 

 Pelataran di dalam Pasar/ Stand-stand 

Stand-stand adalah bangunan terbuka berlantai dengan diperuntukkan untuk 

tempat berjualan. 

 

Gambar 3.3.4 Pelataran dalam pasar 
Sumber :  http://manteb.com/berita/62/Los.Pasar.Kliwon.Langkung.Alit,.Bakul.Kuciwa. 

 

 Pelataran di luar pasar adalah lapangan terbuka atau lahan kosong di lokasi 

pasar dan di luar pasar radius 300 meter atau di tempat-tempat lain yang 

http://www.solopos.com/2013/04/03/pedagang-menempati-los-pasar-bekonang-393133
http://www.solopos.com/2013/04/03/pedagang-menempati-los-pasar-bekonang-393133
http://manteb.com/berita/62/Los.Pasar.Kliwon.Langkung.Alit,.Bakul.Kuciwa
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diizinkan yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat 

berjualan. 

 

Gambar 3.3.5 Pelataran luar pasar 
Sumber : http://wahyu.web.id/2012/pedagang-ikan-vs-pedagang-subuh-jilid-2/ 

 

 Berdasarkan kondisi masyarakat hasil-hasil pertanian , perkebunan maupun 

peternakan maka pada perancangan pasar menngunakan semua jenis tempat berjualan yang 

ada di pasar hal ini bertujuan agar pasar kelihatan teratur tidak berantakan serta 

memudahkan para pengunjung pasar untuk sampai ketujuan belanja. 

 

 Pembagian Pasar Berdasarkan Kelas 
7
 

 Pasar Kelas 1  

- Kondisi fisik bangunan permnanen berupa bangunan bertingkat dan 

memiliki sarana dan fasilitas lengkap  

- Letak pasar sangat strategis, dipusat kota , pusat daerah perdagangan dan 

pusat transportasi  

- Jumlah dan jenis barang yang tersedia tergolong lengkap  

- Berlokasi di wilayah Ibukota Kabupaten / kecamatan  

- Jumlah kios / los pasar lebih dari 100 lokal / petak  

- Terdiri dari perdagangan eceran dan grosir  

 

 

                                                         
7 Samudra, Robi Aria ; 2012;  Penekanan Pada Integrasi Fungsi Pasar Terhadap Bangunan Bersejarah 
Kota Tua Bengkulu; Yogyakarta; Pra Tugas Akhir Jurusan Teknik Arsitektur UGM 

http://wahyu.web.id/2012/pedagang-ikan-vs-pedagang-subuh-jilid-2/
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 Pasar Kelas 2  

- Kondisi fisik bangunan permanen dan semi permanen  

- Letak pasar cukup strategis di dekat daerah permukiman dan pusat 

transportasi  

- Barang yang tersedia berupa kebutuhan shari-hari  

- Memiliki jangkauan wilayah kecamatan  

- Berlokasi di wilayah Ibukota kecamatan  

- Jumlah kios/los pasar lebih dari 25-100 lokal / petak 

 

 Pasar Kelas 3  

- Kondisi fisik bangunan semi permanen  

- Pasar terletak di daerah pinggiran yang cukup strategis  

- Barang yang tersedia berupa kebutuhan sehari-hari 

- Berlokasi di wilayah desa/ kelurahan  

- Jumlah kios/los pasar kurang dari 25 petak/local 

 

 Pasar Kelas 4 

- Kondisi fisik bagunan semi permanen  

- Pasar terletak didaerah pinggiran yang kurang strategis  

- Memiliki jangkauan desa dan sekitarnya. 

LEGENDA

JALAN ARTERI

JALAN SEKUNDER

perumahan warga perumahan warga 

area wisata kalisuci 

site perancangan 

 

Gambar 3.3.6 Kondisi site 
Sumber : analisis penulis,2014 
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Berdasarkan lokasi site perancangan yang berada ditepi jalan primer ,jarak dengan 

perumahan warga sangat dekat, serta lokasi tersebut nantinya akan dijadikan sebagai lokasi 

kawasan pariwisata Karst Kalisuci maka perancangan pasar memiliki standard pasar kelas 

2 .Hal tersebut selain untuk menunjang prekonomian masyarakat di daerah sekitar kawasan 

serta sebagai sarana pendukung perkembangan area kawasan wisata kart kalisuci. 

 

 Syarat Pasar Tradisional 
8
 

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007, Tentang 

Pembangunan, Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, syarat pasar tradisional 

yaitu : 

 Aksesbilitas 

Yaitu kemungkinan pencapaian dari dan ke kawasan dalam kenyataan ini 

berwujud jalan dan transportasi atau pengaturan lalu lintas  

 Kompatibilitas 

Yaitu keserasian dan keterpaduan antara kawasan yang menjadi 

lingkungannya. 

 Fleksibilitas 

Yaitu kemungkinan pertumbuhan fisik atau pemekaran kawasan pasar 

dikaitkan dengan kondisi fisik lingkungan dan keterpaduanprasarana 

 Ekologis 

Yaitu keterpaduan antara tatanan kegiatan alam yang mewadainya 

 

 

3.3.3 Paparan Teori Kuliner  

 Definisi Kuliner  

 Kuliner adalah suatu bagian hidup yang erat kaitannya dengan konsumsi 

makanan atau sebuah gaya hidup yang tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu kuliner sangat penting dalam 

kehidupan . 

 Kuliner adalah hasil olahan yang berupa masakan . Masakan tersebut berupa 

lauk pauk , makanan dan minuman. Karena setiap daerah memiliki cita rasa 

                                                         
8 https://www.scribd.com/doc/35333512/PASAR-TRADISIONAL 
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tersendiri, maka tak heran jika setiap daerah memiliki tradisi kuliner yang 

berbeda-beda. 

 Kuliner adalah sesuatu yang erat kaitannya dengan kehidupan yang 

biasanya dikonsumsi dalam sehari-hari guna menambah dan memberikan 

energy dalam tubuh. 

 

 Jenis Makanan Berdasarkan Cara Pelayanan9 

 Rumah Makan Konvensional atau rumah makan keluarga adalah rumah 

makan yang menyediakan table side service dan ruang makan yang cukup 

nyaman. Pengunjung memilih tempat makan yang dikehendaki, lalu pelayan 

akan mencatat pesanan dan melayani pengunjung sampai ke meja 

makan.Menyediakan table side service dan variasi menu. 

 Fast Food ( makanan cepat saji ) 

Rumah makan jenis ini semakin popular karena memberikan layanan yang 

cepat dan harga yang terjangkau. Rumah makan jenis ini paling banyak di 

kembangkan melalui sistemn kemitraan. Rumah makan ini tidak 

menyediakan layanan sampai ke meja makan. Pengunjung memesan, 

membayar dan menerima makanan/ minuman  

 

Gambar 3.3.7 tipe rumah makan fastfood 
Sumber : http://diemexalbum.blogspot.com/2011/06/mengenal-jenis-dan-konsep-

suatu.html 

 

 

                                                         
9 http://andanfhirdaus.blogspot.com/2013/01/pengertian-kuliner-kuliner-adalah-hasil.html 

http://diemexalbum.blogspot.com/2011/06/mengenal-jenis-dan-konsep-suatu.html
http://diemexalbum.blogspot.com/2011/06/mengenal-jenis-dan-konsep-suatu.html
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melalui counter. Pengunjung juga harus melayani sendiri. MIsalnya 

mengambil saus , memesan menu tambahan. Tidak memberikan layanan 

table side service tetapi tetap menyediakan meja-meja makan dan suasana 

yang menarik bagi pengunjung serta menu yang di tawarkan sangat terbatas. 

 Kantin ( kafetaria ) 

Pelayanan yang hamper sama dengan rumah makan fast food. Pengunjung 

mendatangi counter, memilih menu, membayar dan melayani diri sendiri. 

Tempat makan ini menyediakan fasilitas makan yang terbatas karena yang 

diutamakan adalah perputaran pelanggan dengan cepat.Menu pada tempat 

makan ini yaitu disajikan secara langsung dan pengunjung bias memilih 

sendiri menu sesuai selera. Menu kantin bervariasi dan berbeda dari hari ke 

hari serta membatasi menu yang ditawarkan. 

 Café dan Bistro  

Café adalah rumah makan yang tidak memberikan table side service. 

Pengunjung memesan pada sebuah counter . Tidak seperti kantin atau 

cafeteria, café jauh dari kesan terburu-buru. Menu yang di tawarkan 

lengkap. Café disukung dengan suasana yang nyaman, menyediakan menu 

yang disediakan dengan tampilan menarik yang membuat pengunjung 

berlama-lama di café. 

 Buffet atau Prasmanan  

Cirikhas dari tempat makan ini yaitu all you can eat atau satu harga untuk 

makan sepuasnya. Makanan yang disajikan secara langsung. Pengunjung 

berkeliling dan memilih makanan sendiri. Menu Buffet yang bervariasi, 

yang perlu di perhatikan adalah usaha rumah makan buffet adalah 

perhitungan biaya dan harga. 
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Gambar 3.3.8 rumah makan beffet 
Sumber : http://diemexalbum.blogspot.com/2011/06/mengenal-jenis-dan-konsep-

suatu.html 

 

 Pujasera (Food Court) 

Pujasera adalah kependekan dari pusat jajanan serba ada,. Cirinya tersedia 

beberapa outlet yang menyediakan makanan/minuman tertentu disebuah 

meja kecil atau sering disebut dengan stand atau counter dimana orang biasa  

memesan untuk dibawa pulang atau dimakan di meja-meja kecil yang 

disediakan. 

 

Gambar 3.3.9 Suasana Pujasera 
Sumber : http://static.panoramio.com/photos/large/84765443.jpg 

 

 Berdasarkan letak kuliner yang akan berada didalam area pasar serta melihat 

dengan kondisi aktifitas pasar yang cepat maka jenis cara pelayanan pada area kuliner 

http://diemexalbum.blogspot.com/2011/06/mengenal-jenis-dan-konsep-suatu.html
http://diemexalbum.blogspot.com/2011/06/mengenal-jenis-dan-konsep-suatu.html
http://static.panoramio.com/photos/large/84765443.jpg
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menngunakan cara pelayanan foodcourt karena pada perencanaan pasar tradisional jenis 

makanan yang akan diperdagangkan adalah jajanan pasar serta jajanan khas daerah 

perancangan.Hal ini bertujuan untuk mengimbangi aktifitas cepat pasar. 

 Food Court 
10

 

Food Court adalah salah satu area yang biasanya berada di dalam area 

sebuah gedung atau bangunan yang mana terdapat fasilitas konter yang 

menyediakan berbagai macam makanan dengan cara melayani diri sendiri 

untuk memesan makanan. 

 Konsep Food Court  

Food Court kini banyak menampilkan karakter gaya hidup (life style) 

masyarakat. Dimana masyarakat saat ini cenderung lebih tertarik untuk 

menghabiskan waktu ditempat-tempat nongkrong yang terdapat tempat 

kuliner bernuansa alam dan modern. Kenyamanan ini juga diwujudkan 

dengan panggung pertunjukan. Selain pengunjung menikmati hidangan 

dan suasana alam pengunjung juga disuguhkan hiburan-hiburan lain 

seperti live musik dan pagelaran seni yang lain. 

 Peranan Food Court  

- Motivasi pribadi wisatawan masyarakat : mencari hiburan, memenuhi 

kebutuhan dan sarana edukasi masyarakat akan kuliner. 

- Motivasi sosial masyarakat : dapat mengakomodasi kebutuhan 

masyarakat terhadap tempat untuk bersosialisasi dan berinteraksi 

dengan yang lain sehingga dapat tali silaturahmi 

  

 

3.3.4 Paparan Teori Prisip Tata Ruang  

Penataan ruang adalah suatu system prises perencanaan tata ruang, pemanfaatan 

ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar tercapainnya kenyamanan serta 

kelancaran segala jenis kegiatan dalam perencanaan pasar tradisional dan kuliner , 

terutama kegiatan yang sangat berhubungan langsung dengan pelayanan kepada konsumen. 

 Hubungan antar ruang  

Menurut D.K.Ching  dalam buku Arsitektur bentuk, ruang dan tatanan, bahwa 

Ruangan –ruangan yang ada didalam bangunan memiliki fungsi, ukuran dan orientasi, 

                                                         
10 Muhammad Rusdian Wahid. Tugas Akhir: Food Court Terapung, Arsitektur Ekologi Sebagai Dasar 
Penataan lansekap yang Berwawasan Lingkungan. Yogyakarta. 2013. 
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letak dan kedekatan antar ruang yang berbeda.  Hal tersebut  menyebabkan adanya 

hubungan antar ruang, antara lain adalah hubungan ruang dalam ruang , hubungan ruang 

saling berkaitan , hubungan saling bersebelahan , dan hubungan ruang yang dihubungkan 

dengan ruang bersama , yang akan dijelaskan dalam table berikut : 

Jenis Gambar Penjelasan 

Hubungan ruang dalam 
ruang  

 

 

Adalah sebuah ruangan 
yang berada di dalam 
sebuah ruangan lain yang 
berdiri sendiri dan 
memiliki fungsi yang 
berbeda  
 
 

Hubungan ruang saling 
berkaitan  

 
 

 

Adalah hubungan antar 
ruang yang terjadi karena 
bagian dari dua ruang 
yang saling berdekatan 
digunakan dengan fungsi 
yang sama atau ada 
bagian yang digunakan 
bersamaan  
 

Hubungan ruang saling 
bersebelahan  

 
 

 

Hubungan ruang ini 
terjadi karena terdapat 
beberapa ruang yang 
berdekatan dan berkaitan 
, sehingga membentuk 
deretan dengan jarak 
antar ruang yang berbeda 
tergantung dari karakter 
bidang yang memisahkan 
atau menyatukan ruang-
ruang ersebut  

Hubungan ruang yang 
dihubungkan dengan 
ruang bersama  

 

 

Adalah ruangan yang 
berhubungan satu dengan 
yang lain karena adanya 
ruang bersamma dengan 
ruang perantara, yang bias 
berbeda bentuk atau 
orientasi dalam 
menghubungkan antar 
ruang. 

Table 3.3-1Hubungan antar ruang 
Sumber : Ching, 2000. Hal 185 

 Dengan melihat permasalahan disite , perancangan ini membutuhkan tempat 

perdagangan yang dapat mendukung area pengembangan wisata daerah kalisuci, maka 

dibutuhkanlah sebuah area pasar dengan fasilitas pendukung kuliner. Serta berkaitan 
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dengan tema yang diambil adalah integrasi antar fungsi pasar dengan kuliner maka 

hubungan ruang yang tepa untuk mengatasi masalah ini adalah hubungan ruang yang akan 

dihubungkan dengan ruang bersama dengan tujuan untuk mendapatkan kenyamanan serta 

memudahan pencapaian bagi pengunjung. 

 Organisasi ruang  

Organisasi ruang membahas tentang tata letak ruangan dengan batasan-batasannya, 

hubungan yang terbentuk antara ruang dengan yang lain dan terhadap ruang luar, 

konfigurasi serta alur sirkulasinya, bentuk ruang luar yang digunakan dan tanggapan 

terhadap lingkungannya. Macam organisasi ruang antara lain : 

 

 

Jenis  Illustrasi  Keterangan 

 Terpusat   

 

Pusat suatu bangunan 

sentral dan dominan , yang 

dikelilingi oleh sejumlah 

ruang sekunder yang 

dikelompokkan . 

 Linier   

 

Sebuah urutan linier dari 

ruang-ruang yang berulang  

 

 

 

 Radial   

 

Sebuah ruang terpusat 

yang menjadi acuan 

organisasi ruang yang linier 

yang memanjang dengan 

cara radial. 

 

 Cluster   

 

Ruang-ruang yang 

dikelompokkan melalui 

kedekatan atau pembagian 

suatu tanda pengenal atau 

hubungan visual bersama. 



 

46 
 

 Grid   

 

Ruang-ruang yang 

terorganisir didalam area 

grid structural atau rangka 

kerja 3 dimensi lainnya. 

Table 3.3-2 Organisasi ruang 
Sumber : Ching, 2000. Hal 59 

 Dalam perencanaan pasar tradisional menggunakan organisasi ruang berupa 

terpusat yang ini dikarenakan karena pada perancangan pasar tradisional zonasi antara 

hasil-hasil barang perdagangan akan di kelompokkan menjadi beberapa kelompok 

diantaranya menjadi kelompok dengan area bersih dan kotor. 

 Pencapaian menuju bangunan  

Pencapaian menuju bangunan merupakan proses perjalanan atau proses mendekat 

menuju suatu bangunan melalui akses jalan yang disediakan. Pencapaian site harus sesuai 

dengan lokasi site dan jalur sirkulasi  di sekitar site. Terdapat beberapa cara dalam 

pencapaian bangunan yaitu pencapaian langsung, tersamar dan berputar yang di jelaskan 

sebagai berikut. 

 Pencapaian secara langsung  

Suatu pencapaian yang mengarah langsung ke suatu tempat masuk melalaui sebuah 

jalan lurus yang segaris dengan alur sumbu bangunan. 

 Pencapaian secara tersamar  

Pendekatan tersamar meningkatkan efek perspektif pada fasad dan bentuk 

bangunan. Jalur dapat diubah arahnya satu atau beberapa kali untuk menghambat 

dan memperpanjang urutan pencapaian.  

 Pencapaian Secara berputar  

Sebuah jalan berputar memanjang urutan pencapaian dan mempertgas bentuk 3 

dimensi bangunan.  
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pencapaian frontal pencapaian tidak langsung pencapaian spiral 

Gambar  3.3-10 Macam-macam pencapaian bangunan 
Sumber : Ching, 2000. Hal 243 

Pada perancangan pasar tradisional dan kuliner menggunakan pencapaian langsung 

bertujuan untuk memberikan akses kemudahan bagi pengunjung bangunan. Hal tersebut di 

dasari dengan kondisi aktifias pasar yang cepat. 

 

 

 Konfigurasi pola sirkulasi 

linear

radial

spiral

jaringan

grid

 
Gambar  3.3-11 Konfigurasi jalur 

Sumber : Ching, 2000. Hal 265 

 Dalam perancangan pasar tradisional dan kuliner berdasarkan pada tema bangunan 

yaitu untuk memudahkan pencapaian serta memberikan kenyamanan bagi pengguna pasar 

maka jalur radial menjadi alternative untuk perencanaan pasar tradisional dan kuliner 

karena pada perencanaan pengunjung dapat menuju ke los-los di area pasar setelah 

pengunjung masuk ke area pasar. 
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 Hubungan jalur sirkulasi dengan ruang  

melewati ruang 

lewat menembus ruang  

menghilang di dalam ruang 

 

Gambar  3.3-12 Hubungan jalur sirkulasi dengan ruang 
Sumber : : Ching, 2000, Hal 278 

 Dalam perancangan pasar tradisional dan kuliner dengan tema integrasi maka 

hubungan jalur sirkulasi  dengan ruang menngunakan jalur sirkulasi menembus ruang. 

Penerapan dalam perancangan adalah di area los-los perdagangan yang bertujuan untuk 

memudahkan sirkulasi pengunjung berpindah dari suatu kios  ke kios lain serta hubungan 

ini juga dapat menumbuhkan interaksi pengunjung dan pedagang. 

 Ruang Sirkulasi  

 Tertutup, membentuk sebuah lorong yang berkaitan dengan ruang-ruang yang 

dihubungkan  pintu-pintu masuk pada bidang dinding  

 Terbuka pada salah satu sisi , untuk memberikan pandangan visual maupun 

ruang dengan ruang-ruang yang dihubungkan, dan  

 Terbuka pada kedua sisi, menjadi perluasan fisik dari ruang yang ditembusnya . 

Pola sirkulasi ini mendukung pandangan visual yang cukup luas, sehingga bias 

menjadi generator interaksi social. 
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Tertutup Terbuka pada satu sisi Terbuka pada kedua sisi

 
Gambar  3.3-13 Ruang sirkulasi 
Sumber : Ching, 2000. Hal 283 

  

Dalam perencanaan pasar tradisional dan kuliner menerapkan prinsip 

penggabungan ruang. Dalam hal ini penerapan ruang sirkulasi yang di terapkan pada 

bangunan yaitu ruang sirkulasi terbuka 2 arah karena ruang sirkulasi ini dapat memberikan 

kesan tentang penggabungan ruang, serta kelebihan dari ruang sirkulasi ini adalah 

memaksimalkan cahaya dan angina yang masuk ke dalam bangunan dan memberikan 

pandangan visual kepada pengunjung untuk melihat area disekitarnya. 

3.3.5 Paparan Teori Integrasi  

 Definisi integrasi  

Integrasi berarti pembauran sehingga membentuk suatu kesatuan wilayah, 

bergabung , pembauran sehingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Berintegrasi 

berarti berartiberpadu(bergabung supaya menjadi kesatuan yang utuh ). Mengintegrasikan 

berarti menggabungkan , menyatukan. 

 Integrasi ruang  

Menurut Penna dalam buku Problem Seeking menjelaskan bahwa penyusunan 

ruang yang menyangkut hubungan antar ruang untuk mewadahi suatu kegiatan di bedakan 

menjadi 2 pengelompokan ruang yaitu  

 Integrated 

Kegiatan yang ada saling diintegrasikan sehingga pembatasan antar 

kegiatan tersebut tidak jelas. 
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Gambar  3.3-14 ruang integrasi 

Sumber : Penna ,2001 

 

 Compartmentalized 

Kegiatan yang ada saling dipisahkan secara jelas, misalnya dengan zoning 

yang terpisah atau pemisahan dengan penempatan pada klantai yang 

berbeda. 

 

Gambar  3.3-15 ruang compermentalized 

Sumber : Penna,2001 

Integrasi ruang merupakan pembauran atau penggabungan atau penyatuan sebuah 

bidang yang memiliki penjang, lebar , tinggi , bentuk, permukaan, posisi, orientasi , rasa , 

luasan , rongga dan waktu menjadi satu kesatuan yang utuh . 

Dalam perencanaan pasar tradisional dan kuliner penggabungan ruang (integrasi 

)sendiri di bagi menjadi 2 yaitu secara visual dan secara spasial. 
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Gambar  3.3-16 a. Integrasi secara spasial dan b.integrasi secara visual 

Sumber : analisa penulis,2014 

Integrasi spasial yaitu penggabungan ruang yang berbeda-beda di dalam suatu 

tempat. 

integrasi bangunan secara visual. Maksud dari integrasi ini adalah menggabungkan 

antar bangunan secara pandangan. Integrasi semacam ini tidak menggabungkan antar 

ruang menjadi 1 atap akan tetapi ruang pada penggabungan ini terpisah hanya saja secara 

pandangan iseakan-akan ruang-ruangnya bergabung di dalam 1 bangunan.Biasanya 

penggabungannya bisa dengan pemilihan material yaitu dengan dinding pemisah kaca. 

Dalam perencanaan pasar tradisional penggabungan ruang menggunakan 

penggabungan ruang secara visual karena mempunyai keunggulan space antar ruang 

menjadi lebar, pemilihan material struktur menggunakan struktur rangka, memaksimalkan 

pencahayaan serta penghawaan. 
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