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BAB IV 

PROGRAM ARSITEKTUR 

4.1 Konsep Program 

4.1.1 Aspek Citra Arsitektural (berkaitan dengan tema desain: “Arsitektur Neo 

Vernakular”) 

Pada sekarang ini, pandangan masyarakat tentang Pasar 

Tradisional adalah bangunan yang memiliki lingkungan fisik yang buruk, 

kotor dan tidak ada penataan dari segi sarana-prasarana. Penilaian-

penilaian dari masyarakat akan berdampak memberikan citra pada 

bangunan pasar itu sendiri. Citra fisik dan non fisik bisa dihasilkan dari 

potensi-potensi sosio-historis yang berkembang dalam masyarakat, 

dimana dalam masyarakat menghasilkan kebudayaan seperti aktifitas 

sosial. Misalnya budaya gotong royong, masyarakat membutuhkan ruang 

komunal untuk berinteraksi, dan lainnya. Citra arsitektural harus bisa 

mewadahi kebudayaan masyarakat tersebut.  

 4.1.2 Aspek Fungsi Bangunan 

  Pasar Tradisional – Modern di Kabupaten Kendal adalah bangunan 

public yang memiliki fungsi utama sebagai area perdagangan komoditas 

konsumsi. Penyelenggaraan pasar dilakukan setiap hari. Dalam transaksi 

jual-belinya masih tetap menjunjung tawar-menawar dengan alat 

pembayaran uang sah. Di dalam pasar terdapat kios-kios, lapak dan los 

pedagang sebagai wadah untuk menata barang dagangannya. 
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  Berkaitan dengan frekuensi pergerakan pengunjung pasar yang 

tinggi sehingga memicu dibutuhkannya fasilitas penunjang yaitu Terminal 

Bus dan Angkutan Umum untuk memenuhi kebutuhan pengunjung 

mengenai perpindahan transportasi dari pasar ke tempat lain. 

 4.1.3 Aspek Teknologi Bangunan 

Penerapan teknologi adalah teknologi ramah lingkungan 

menyangkut penerapan Eco-Architecture atau Arsitektur Ekologis. Prinsip-

prinsip Eco-Architecture / Arsitektur Ekologis adalah  

 Bangunan yang dapat memberikan fungsi dengan baik dan 

memperhatikan kekhasan aktivitas pengguna bangunan serta 

memperhatikan fisik lingkungan sekitar sehingga menghasilkan citra 

bangunan 

 Sistem bangunan yang mudah untuk melakukan perawatan dan 

dipelihara oleh tenaga kerja setempat. 

 Memanfaatkan sumber daya alam terbarukan di wilayah setempat 

untuk sistem bangunan, mengenai material bangunan dan utilitas 

bangunan. Termasuk dalam penggunaan sumber energi seperti listrik 

dan air. 

 Mampu menciptakan bangunan yang sehat, tidak menimbulkan 

dampak negative kesehatan bagi para pengguna. 

Beberapa pendekatan dalam Eco-Architecture adalah ekologi dalam 

pendekatan desain, pendekatan integrasi tanaman, pendekatan material, 
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pendekatan teori arsitektur, pendekatan utilitas. Akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

4.1.3.1 Pendekatan Desain 

Berkait dengan desain bentuk dan ruang, aspek yang dikaji 

adalah kondisi tapak, iklim makro dan mikro di wilayah setempat, 

kesatuan dengan kondisi alam setempat, dan juga konsep desain 

bangunan yang merespon orientasi bangunan, vegetasi eksisting. 

4.1.3.2 Pendekatan Integrasi Alam 

Alam yang seimbang dan sehat akan memberikan hubungan 

timbal balik bagi makhluk hidup dan lingkungan. Keseimbangan 

ekologi harus dijaga supaya kelangsungan makhluk hidup dapat 

berlanjut terus menerus. Arsitektur dan lingkungan bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas dan tujuan konservasi lingkungan, 

contohnya: unsur bumi, udara, air dan energi terbarukan dan tidak 

terbarukan lainnya.  

4.1.3.3 Pendekatan Material 

Penggunaan material bangunan yang ramah  lingkungan. 

Prinsip-prinsipnya adalah menggunakan bahan baku, energi dan air 

seminimal mungkin, bahan-bahan bangunan yang diproduksi dapat 

didaur ulang, menghindari penggunaan material yang berbahaya 

(mengandung chlor, logam berat,dll), bahan yang tahan lama dan 

kuat, bahan bangunan yang mudah diganti dan diperbaiki, serta 
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bahan bangunan yang mudah dicari di lokasi proyek menganut 

aspek lokalitas. 

4.1.3.4 Pendekatan Utilitas 

Selain penggunaan material, pendekatan utilitas juga 

menggunakan pendekatan ramah lingkungan. Akan dijelaskan 

sebagai berikut: 

 Orientasi gedung 

 Melakukan daur ulang air 

 Zero run-off 

 Pengolahan air hujan 

 Menggunakan lampu hemat energi 

 Pepohonan yang dapat mereduksi polusi udara. 

Penerapan Eco-Architecture pada proyek Pasar Tradisional 

– Modern di Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut: 

 Pemanfaatan dan pengolahan air hujan sebagai air wudhu 

 Memanfaatkan potensi alam yaitu potensi  angin dan sinar 

matahari kedalam bangunan. Terutama diterapkan pada area 

servis yang memicu banyak kuman dan bakteri. 

4.2 Tujuan Perancangan 

 4.2.1 Tujuan Perancangan (Design Objective) 

Tujuan perancangan merupakan hasil pemecahan masalah 

(Problem Solving) terhadap pencarian masalah (Problem Seeking). Tujuan 

perancangan adalah: 
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 Memberikan pemecahan masalah terhadap masalah fungsional yaitu 

luasan bangunan mnejadi efisien dan efektif dengan cara menjadikan 

bangunan pasar menjadi 2 lantai , tetapi tidak dianjurkan lebih dari 2 

tingkat) agar pengguna pasar dapat dengan mudah menjangkau 

fasilitas-fasilitas yang ada di pasar. 

 Memecahkan masalah estetis yaitu pengolahan dan penempatan 

limbah-limbah hasil dari kegiatan pasar agar tidak mengganggu indera 

penciuman karena bau dari limbah yang kurang sedap. 

 Memecahkan masalah struktural yaitu pemilihan bahan struktural yang 

tidak menimbulkan sarang binatang, bakteri, tikus, atau vector kuman. 

Pemilihan bahan yang mudah perawatannya oleh tenaga kerja dan juga 

memanfaatkan potensi alam seperti udara dan sinar matahari masuk ke 

dalam bangunan. 

 4.2.2 Faktor Penentu Perancangan (Design Determinant) 

4.2.2.1 User Centered Design (UCD) 

Faktor penentu perancangan adalah pengguna pasar dimana 

pengguna pasar akan mempengaruhi pertimbangan desain 

perancangan. Pengguna / User di proyek Pasar Tradisional – 

Modern di Kabupaten Kendal adalah masyarakat Kendal atau 

masyarakat rural. Masyarakat rural yang memiliki cara hidup, pola 

berpikir yang tergolong tradisional, memiliki keterikatan emosional, 

hubungan antar sesama yang erat dan intim, dan masih menjunjung 

adat istiadat. Tentunya berbeda dengan masyarakat urban atau 
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masyarakat kota yang lebih menjunjung rasionalitas , hubungan 

sesama yang individualis, menjunjung nilai efisiensi dan efektifitas. 

Sesuai dengan proyek Pasar Tradisional – Modern di Kabupaten 

Kendal dimana nilai ketradisionalan berupa saling berinteraksi satu 

sama lain dan proses tawar menawar tetap dijunjung namun 

tampilan fisik dan pengelolaan pasar ditata dan diwadahi secara 

modern, tanpa meninggalkan nilai ketradisionalan. Maka dari itu, 

citra arsitektural yang modern harus bisa mewadahi perilaku 

masyarakat tradisional. Mampu menterjemahkan sesuatu yang tidak 

berbentuk (hasil: kebudayaan dan perilaku) menjadi berbentuk 

(hasil: citra arsitektural). 

Skema alur pikir: 

 

 

 

Diagram 4.1: Alur Pikir Faktor Penentu Perancangan UCD 

Sumber: Analisis Pribadi 

4.2.2.2 Produktif 

Citra arsitektural harus mampu menghasilkan agar 

penggunanya produktif, dengan cara memikirkan kesejahteraan fisik 

dan psikologis bagi pengguna. Baik penghawaan udara mengalir 

bebas, memasukkan cahaya matahari ke dalam ruangan untuk 

menunjang keperluan aktifitas penggunanya. Citra arsitektual 

Perilaku & 

Kebudayaan 

Masyarakat Kendal 

(Intangible) 

Citra Arsitektural 

(Tangible) 
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mampu membuat pengguna produktif, kinerja pengguna pasar 

mengalami peningkatan, tidak mengalami penyurutan kinerja. 

4.2.2.3 Keamanan 

Citra arsitektural mampu menghindarkan pengguna dari 

segala bentuk ancaman atau bahaya keamanan baik dari bahaya 

buatan dan alam. Contoh bahaya adalah pencegahan dan 

perlindungan terhadap bahaya kebakaran, keselamatan dan 

kesehatan penghuni, dan perlindungan dari gangguan alam. 

4.2.2.4 Efektifitas Biaya 

Prinsip dari efektifitas biaya adalah mendapatkan hasil yang 

diperoleh seimbang dengan masukan yang diolah. Indikator 

efektifitas dilihat dari perbaikan cara kerja, pemborosan waktu, 

tenaga dan input lainnya sebaiknya ditekan seminim mungkin. 

Efektifitas ini menghasilkan penghematan waktu, pencapaian tujuan 

dilakukan secara efisien dan baik. 

Solusi efektifitas biaya dengan cara melakukan Cost 

Management  menghindarkan dari Cost Over Run (biaya 

pembengkakan) 

4.2.2.5 Fungsional dan Operasional Bangunan 

Demi terwujudnya fungsi bangunan dengan baik diperlukan 

perawatan bangunan. Perawatan bangunan yang perlu diperhatikan 

adalah mengenai sistem kinerja dan perhitungan pengeluaran biaya 

perawatan. 
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4.2.3 Faktor Persyaratan Perancangan (Design Requirement): Persyaratan 

arsitektur, persyaratan bangunan, persyaratan konteks lingkungan. 

4.2.3.1 Konteks Arsitektur 

Pembahasan meliputi citra arsitektural yang dihasilkan, 

pengaturan sirkulasi dan tata ruang, dimensi ruang dan content 

(sosial, budaya,ekonomi dan teknologi). 

Citra Arsitektural 

Citra fisik dan non fisik bangunan pasar harus melibatkan 

aspek penciptaan karakter lokalitas yaitu tampilan fisik, pengalaman 

ruang, dan ruang sosio-kultural (ruang komunal). Karena pengguna 

dari proyek ini adalah masyarakat tradisional / masyarakat Rural. 

Dari unsur lokalitas hasil yang ditimbulkan yaitu pengalaman historis 

dan memberikan keunikan sendiri. Ruang sosio-kultural berupa 

ruang komunal masyarakat untuk berinteraksi dapat menampung 

aktifitas sosial seperti seni pertunjukan rakyat, bercengkrama satu 

sama lain, dan lainnya. 

Sirkulasi dan Visibilitas 

Pengolahan sirkulasi pada proyek Pasar Tradisional-Modern 

di Kabupaten Kendal adalah untuk kompleks bangunan. Pengaturan 

sirkulasi perlu diperhatikan karena pergerakan transportasi dan 

manusia yang cukup tinggi. Sehingga faktor keamanan dan 

kenyamanan bagi pengguna harus diperhatikan. Sirkulasi terbagi 
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atas 2 yaitu sirkulasi ruang luar dan sirkulasi ruang dalam yang akan 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Sirkulasi ruang luar yaitu untuk mengarahkan kegiatan sarana 

transportasi dan pejalan kaki. Sirkulasi transportasi diperuntukan 

untuk terminal bus, angkutan umum, mobil pribadi, loading and 

unloading dock, kendaraan bermotor, dan alat mekanis lainnya. 

2. Sirkulasi ruang dalam yaitu akses untuk mengarahkan kegiatan 

yang berlangsung di pasar harus direncanakan dengan benar 

dan efektif. Besaran sirkulasi utama yaitu 3 - 4 meter dan 

sirkulasi sekunder memiliki besaran 1,5 - 2 meter. Panjang los 

untuk pasar mempunyai panjang 10 - 15 meter. Kios dengan 

panjang 20-30 meter (Dewar & Watson, 1990). Kemudian aspek 

visibilitas juga berperan penting atas terbentuknya arus lalu lintas 

kendaraan dan pejalan kaki yang nampak harus jelas dari suatu 

pusat perbelanjaan. 

Tata Ruang 

Sesuai dengan acuan Keputusan Menteri Kesehatan RI, yaitu 

terbagi atas beberapa zona yaitu zona basah, zona kering, zona 

penjualan dan pemotongan unggas. Tata ruang harus direncanakan 

sebaik mungkin demi terwujudnya visibilitas pedagang. Hal-hal yang 

harus diperhatikan adalah tata letak dan distribusi ruang penyewa 

dengan penyewa lain, penerapan konsep atrium atau jenis desain 

lainnya, pencapaian tata letak yang memudahkan, menghindari pola 



 

190 
 

sirkulasi dan tata ruang dengan efek laras panjang, tata letak dan 

distribusi parkir untuk meratakan arus masuk pengunjung, jalan 

keliling pasar, memiliki tempat penampungan sampah sementara, 

dan lainnya. 

Dimensi Alat Transportasi 

Alat transportasi yang digunakan tidak hanya alat transportasi 

modern, tetapi juga ada alat transportasi tradisional, karena 

pengguna dari Pasar Tradisional-Modern di Kabupaten Kendal 

adalah masyarakat tradisional atau masyarakat paguyuban. Alat 

transportasi modern yang digunakan adalah mobil pribadi, 

kendaraan bermotor, bus, mobil angkutan umum, truck pengangkut 

sampah, truck barang dan truck pemadam kebakaran. Alat 

transportasi tradisional yaitu sepeda, delman dan becak. 

Dimensi Manusia dan Perabot 

Tujuan penjelasan dari dimensi manusia dan perabot adalah 

memberikan acuan tentang standar dimensi tubuh, standar ruang 

untuk pengguna alat bantu jalan, standar ruang untuk pengguna 

kursi roda, standar gerak sirkulasi manusia, standar perabot pada 

display kios, dan standar perabot pada display los. 

Content (sosial-budaya, ekonomi, teknologi) 

Aspek sosial budaya, pengguna dari Pasar Tradisional-

Modern di Kabupaten Kendal ini adalah masyarakat tradisional atau 
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masyarakat rural. Masyarakat rural ini akan menghasilkan budaya 

perilaku yang berbeda dari masyarakat urban. 

Aspek budaya-agama, kebudayaan masyarakat Islam di 

Kabupaten Kendal dipengaruhi oleh kebudayan tradisional Jawa. 

Kedua perpaduan ini merupakan pemersatu masyarakat. Perpaduan 

ini menghasilkan ajaran bahwa sesama umat manusia harus saling 

menjaga kehidupan sesama, menjaga kerukunan, memimpin dan 

memperbaiki kehidupan masyarakat agar menjadi lebih baik. 

Aspek ekonomi, masyarakat Kendal terdiri dari berbagai mata 

pencaharian, mulai dari perikanan, pertanian, perkebunan, 

pertambangan dan lainnya. Dengan potensi-potensi yang dimiliki 

kabupaten Kendal, memicu kesempatan untuk dapat 

mengembangkan potensi ekonomi daerah tersebut. 

Aspek teknologi, sumber daya teknologi masyarakat Kendal 

belum tergolong maju, karena masyarakat yang masih menjunjung 

ketradisionalan, belum menyadari efektifitas dan efisiensi waktu, 

tetapi infrastruktur pada wilayah Kendal sudah mengalami 

kemajuan, ditandai dengan adanya akses jalan arteri yaitu  jalan 

utama pantai utara (jalan pantura) 

4.2.3.2 Konteks Bangunan 

Konsep bangunan yang sadar akan lingkungan disebut sebagai 

Konsep Ekologi Arsitektur yang holistic. Diantaranya adalah respon 

bangunan terhadap iklim, penggunaan material bangunan yang ramah 
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lingkungan. Tujuan dari penerapan konsep ekologi adalah mengatasi 

agar bangunan terhindar dari Sick Building Syndrome (SBS), 

pengertian dari Sick Building Syndrome adalah sindrom yang muncul 

yang diakibatkan karena seseorang berada di dalam bangunan yang 

gejalanya tidak spesifik dan tidak diidentifikasi, sindrom penyakit yang 

diakibatkan oleh kondisi gendung (pengertian menurut Environmental 

Protection Agency). Keluhan SBS antara lain iritasi mata, sakit kepala, 

sakit tenggorokan, iritasi kulit, kulit kering, kurangnya konsentrasi 

sehingga mempengaruhi produktifitas kerja. Memperhatikan pada 

sistem pencahayaan dan penghawaan. 

1) Perawatan Bangunan 

Mengurangi dan membersihkan sumber polutan yang ada di 

bangunan. Bangunan harus dirancang dengan memperhatikan 

sistem tata udara yang baik , baik tata udara alami atau buatan. 

Dalam sistem tata udara memperhatikan ventilasi dan pertukaran 

udara yang baik. Menyediakan ruangan khusus untuk perokok atau 

Smoking Hut. Memberikan Exhaustfan sebagai penyuplai udara 

dan membersihkan secara berkala apabila exhaustfan berdebu dan 

kotor. 

2) Desain Bangunan 

Untuk mengatasi masalah penghawaan misalnya masalah udara 

panas, lembab, kotor di dalam ruangan bisa diberikan Turbine 

Ventilator pada atap bangunan. Turbine Ventilator bergerak 
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disebabkan karena adanya perbedaan tekanan udara di dalam dan 

luar ruangan, secara alami udara bergerak menuju ke sirip-sirip 

turbin sehingga turbin dapat bergerak. 

 

 

 

 

Gambar 4.1: Proses kerja Turbin Ventilator 

Sumber : http://turbinventilatormalang.blogspot.co.id/2016/10/apa-

itu-turbine-ventilator.html 

 

4.2.3.3 Konteks Lingkungan 

Konteks lingkungan sekitar tapak adalah kawasan permukiman, 

pendidikan negeri, fasilitas kesehatan Posyandu, fasilitas perdagangan 

berupa pasar dengan pelayanan kecil, warung-warung kecil, fasilitas 

peribadatan berupa masjid, fasilitas perkantoran dan pemerintahan. 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 4.2: Foto Udara Wilayah Sekitar Tapak 

Sumber: googleearthpro.com 
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Keterangan: 

A : SPBU Brangsong 

B : Masjid Baitul Munir 

C : Puskesmas Brangsong 

D : Posko Mudik Muhammadiyah 

E : SMK Negeri 4 Kendal 

F : Perkantoran Perbankan BRI 

G : Kantor Pos Brangsong 

H : Polsek Brangsong 

I : BPR BKK 

J : SMAN 1 Brangsong 

Dengan adanya fasilitas-fasilitas yang sudah ada di lingkungan 

tapak sekitar, akan memicu permintaan akan kebutuhan semakin 

bertambah. Kebutuhan seperti barang kebutuhan sehari-hari, barang-

barang pokok makanan, kebutuhan sandang, dan lainnya. 

Konteks lingkungan terkait dengan cara agar mengurangi 

pencemaran lingkungan melalui limbah yang dihasilkan aktifitas pasar 

dapat diolah terlebih dahulu. Selain itu, cara agar dalam operasional 

konsumsi energi dapat diminimalkan penggunaannya. Cara untuk 

menghemat energi adalah sebagai berikut: 

1) Pengolahan dan pemanfaatan air hujan sebagai air wudhu, 

penyiram tanaman atau sumber air untuk Hydrant dan Hydrant 

Pump. 
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2) Cara menghemat energi air dengan cara penggunaan dual-flush 

pada closet duduk dan penggunaan kran air autostop. 

3) Pengolahan limbah yang dihasilkan dari manusia yaitu: 

 Limbah cair berasal dari bekas wastafel, toilet dan tempat 

pencucian harus menempuh pengolahan daur ulang supaya 

mengurangi pencemaran air yang berbahaya. 

 Limbah padat berasal dari kotoran manusia di lavatory, 

pengolahan dengan menggunakan IPAL (sistem Aerob-

Anaerob) 

 Jenis limbah yang ada di Pasar Tradisional-Modern di 

Kabupaten Kendal adalah limbah yang berasal dari 

pemotongan hewan unggas, dan perikanan. Contoh limbah: 

darah, kulit, bulu, lemak, tanduk, tulang dan lainnya. Proses 

pengolahan limbah cair melalui IPAL khusus dengan sistem 

Aerob dan Anaerobic. Proses pengolahan limbah padat 

dengan cara menjadikan produk seperti tepung, tulang ikan, 

kitin dan kitosan, kolagen, gelatin dan kulit tersamak. 
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4.3 Program Arsitektur 

 4.3.1 Program Kegiatan 

 Studi Pelaku dan Aktifitas membahas tentang macam-macam pelaku yang 

ada di masing-masing fungsi bangunan beserta dengan jabaran aktifitas tiap 

pelakunya. 

a. Studi Pelaku dan Aktifitasnya 

 Pasar Tradisional – Modern di Kabupaten Kendal 

b. Studi Ruang 

 Pasar Tradisional – Modern di Kabupaten Kendal 

 4.3.2 Program Sistem Struktur 

1) Whole Structure 

 Upper Structure (Struktur Atas) 

Struktur atap menggunakan struktur shell dan struktur rangka. 

Pertimbangan struktur shell karena mudah dibersihkan, atap beton 

sebagai plafon sekaligus, terhindar dari sarang laba-laba, sarang tikus, 

dan kuman lainnya. Pada struktur shell diberikan ruang udara pada atap 

berupa tonggak bahan aluminium dengan tujuan untuk mereduksi 

panas matahari yang mengenai atap. Pertimbagan struktur rangka 

karena atap rangka mudah di modifikasi untuk sistem penghawaan 

misal menggunakan Stack Effect agar cahaya matahari dan udara bisa 

masuk dari atap ke ruangan.  
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 Middle Structure (Struktur Tengah) 

Bagian dari struktur tengah adalah kolom dan balok, bahannya adalah 

rigid frame beton bertulang. Penentuan modul struktur disesuaikan 

dengan modul ukuran lapak,kios dan los. Modul struktur berupa kolom 

dan balok ditentukan agar letak struktur tidak mengganggu visibilitas 

pedagang dan pembeli. 

 Low Structure / Foundation (Struktur Bawah / Pondasi) 

Pondasi menggunakan pondasi Bore Pile dengan diameter 80 cm. 

Pertimbangan menggunakan pondasi jenis ini karena menimbulkan 

dampak noise/kebisingan, efek getaran dan dampak lingkungan yang 

minimal, disesuiakan dengan lingkungan tapak berada di daerah 

permukiman. Pelaksanaan pembuatan pondasi hendaknya tidak 

mengganggu lingkungan sekitar. 

2) Dinding  Pengisi dan Dinding Pelingkup 

Material dinding pengisi yang digunakan adalah papan Kalsiboard, dinding 

hebel, laminate board. Material dinding pelingkup yang digunakan adalah 

dinding bata ekspos, dinding terakota rooster, panel GRC. Pertimbangan 

bahan-bahan material ini adalah mudah dicari, mudah perawatan dan 

mudah pengaplikasiannya pada bangunan. 

3) Penutup Lantai 

Penutup lantai yang digunakan adalah lantai plester, granite tile, granite 

paver texture, lantai keramik pada bagian interior bangunan pasar. 

sedangkan untuk bagian exterior pasar, penutup lantai (hard material) yang 
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digunakan adalah batu alam andesit, paving block, dan batu pebble putih. 

Untuk soft material penutup lantai yang digunakan adalah rumput jepang. 

4.3.3 Program Sistem Utilitas 

1) Sistem Jaringaan Air Bersih 

Distribusi air bersih berasal dari PDAM. Diperlukan perhitungan total 

kebutuhan air guna untuk mengetahui volume ground tank yang akan 

dibuat.  Total kebutuhan air (1) + (2) adalah 26,5 m3/hari. Dari hasil tersebut 

telah ditemukan kapasitas Ground Water Tank (dalam m3/hari ). Ground 

Water Tank tersebut terbagi atas 8 zona. Per zona memiliki kemampuan 

menampung 4,4 m3. 

2) Sistem Drainase 

Limpahan air hujan dan limbah harus mengalami pengolahan 

terlebih dahulu guna untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Untuk air 

hujan digunakan kembali untuk air wudhu, penyiram tanaman dan lainnya , 

dengan proses Water Treatment. 

3) Sistem Pengolahan Limbah Manusia 

Limbah cair dan limbah pada yang dihasilkan oleh manusia 

mengalami pengolahan dengan sistem Aerob-Anaerob yang biasa disebut 

IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah). 

4) Sistem Distribusi Listrik 

Pada tapak terdapat gardu PLN, lalu dialirkan ke trafo lalu ke 

meteran. Ruang-ruang yang membutuhkan aliran listrik adalah los, kios, 

dan lapak. Supaya memudahkan pada setiap area luas distribusi terdapat 
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meteran listrik. Sumber tenaga listrik alternative berupa Genset kapasitas 

besar. 

5) Sistem Pengolahan Sampah 

Dari proyek Pasar Tradisional – Modern di Kabupaten Kendal, 

sampah yang dihasilkan adalah sampah alami, sampah manusia dan 

sampah konsumsi. Sampah-sampah hasil dari konsumsi manusia akan 

diangkut oleh petugas kebersihan dengan tiga kali shift yaitu pagi, siang 

dan sore. Namun diperlukan pemilahan sampah dengan membedakannya 

antara sampah organic dan anorganik. Sebelum ditampung di tempat 

pembuangan akhir. 

6) Sistem Pengolahan Limbah Hasil Dari Kegiatan Pasar 

Jenis limbah yang ada di Pasar Tradisional-Modern di Kabupaten 

Kendal adalah limbah yang berasal dari pemotongan hewan unggas dan 

perikanan. Wujud limbah ada 2 yaitu limbah cair dan padat. Untuk limbah 

cair dilakukan pengolahan secara fisik, biologis dan kimiawi yaitu dengan 

sistem Aerob dan Anaerob. Untuk limbah padat dilakukan dengan cara 

pemanfaatan produk seperti tepung tulang, kitin dan kitosan, dan lainnya. 

  


