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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Proyek 

Pasar tradisional merupakan tempat pemenuhan kebutuhan 

masyarakat dari segala lapisan ekonomi. Namun demikian, kondisi 

pasar tradisional dewasa ini semakin memprihatinkan. Kondisi pasar 

yang becek, kotor, semprawut, bau, sarana dan prasarana tidak 

memadai, dengan bangunan pasar yang sudah sangat tidak memadai 

menjadi pemandangan umum pasar tradisional di Indonesia. 

Masyarakatpun sudah terbiasa dengan kondisi pasar yang seperti ini 

sehingga pasar tradisional identik dengan asumsi sebagai tempat 

dimana pembeli bertemu dengan penjual dengan kondisi fisik yang 

kurang layak dan kurang menyenangkan karena becek, bau, kotor, dan 

kurang tertata.  

Pasar Waru Klitikan sebagai salah satu pasar tradisional skala kota 

di Semarang mengalami hal serupa. Kondisi pasar yang tidak nyaman , 

Daya tampung pasar tidak mencukupi Luas lahan dan bangunan tidak 

sebanding dengan jumlah pedagang, Bangunan sudah lebih dari 20 

tahun sehingga membutuhkan perawatan bangunan, seharusnya 

pedagang,pembeli maupun masyarakat memiliki kesadaran untuk 

menjaga ketertiban, kebersihan, serta keindahan pasar klitikan, serta 

semakin menjamurnya pasar modern di sekitar. Pasar Waru Klitikan 

menjadikan pasar ini rawan ditinggalkan pembeli. Intensitasi 
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perdagangan yang cukup tinggi tidak menjamin Pasar Waru Klitikan 

akan tetap bertahan selama pasar ini tidak melakukan penyesuaian diri 

terhadap kerkembangan zaman dan modernisasi.  Perancangan ulang 

atau redesain Pasar Waru Klitikan dilakukan untuk memperbaiki fasilitas 

pasar yang kurang memadai serta menciptakan pasar tradisional yang 

tanggap terhadap modernisasi. 

Redesain Pasar Waru Klitikan didasarkan pada rencana Pemerintah 

Kota Semarang untuk merenovasi sejumlah pasar di Semarang, 

termasuk Pasar Waru Klitikan sebagai pasar tradisional yang tanggap 

terhadap modernisasi dirancang untuk memenuhi tujuan masyarakat 

datang ke pusat perbelanjaan, yaitu berbelanja. 

1.2 Tujuan dan Sasaran 

      1.2.1 Tujuan 

Tujuan utama dari proyek ini adalah menciptakan kompleks 

pasar klitikan yang dapat menampung aktivitas perdagangan di 

dalamnya dengan penataan / pengelompokkan ruang serta 

sirkulasi pedagang dan memiliki karakter arsitektur neo 

vernacular . 

1.2.2 Sasaran 

Sasaran penyusunan Landasan Teori Proyek Redesain 

Pasar Waru Klitikan ini adalah sebagai pasar klitikan yang 

mampu menampung keseluruhan yang ada pada lingkup pasar 

tersebut. Sasaran secara langsung berdampak pada kualitas 
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perputaran ekonomi pedagang pasar klitikan dan Kota 

Semarang. 

1.3 Lingkup Pembahasan 

 Perancangan  pada desain arsitektur  Pasar Waru Klitikan yang 

melingkupi Gambaran umum tentang latar belakang gagasan proyek 

tersebut, Pembahasan tentang redesain bangunan secara umum, 

Terminologi tentang proyek redesain pasar waru klitikan. Analisa 

tentang aktivitas dan kegiatan pelaku, organisasi ruang, analisa 

pendekatan sistem struktur yang digunakan dan analisan tentang 

persayaratan perancangan, perkembangan teknologi yang  digunakan 

Studi tentang permasalahan dominan dan juga penekanan desain 

dalam redesain  

1.4.  Metoda Pembahasan 

1.4.1. Metoda Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis, yaitu: 

a. Data Primer 

Data yang bersumber dari hasil survey lapangan yanfgdi Pasar 

Waru Klithikan secara langsung. Hasil survey dapat berupa hasil 

wawancara dengan kepala dan staff Pasar Waru klithikan, dan 

para pedagang Pasar Waru Klitikan. Selain hasil wawancara, 

hasil survey berupa foto-foto kondisi bangunan pasar. 

 

 



6 
 

b. Data Sekunder 

Berupa data pendukung dari data primer. Data sekunder didapat 

dari hasil studi literatur seperti buku, jurnal, dan media cetak 

maupun elektronik yang berkaitan dengan proyek Redesain 

Pasar Waru Klithikan Semarang. 

1.4.2. Metoda Pembahasan dan Analisa 

Data primer dan data sekunder diolah untuk menjadi bahan 

analisa. Metoda analisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu: 

a. Analisa Deduktif 

Analisa deduktif adalah analisa dengan cara menganalisi dari 

kesimpulan umum yang diuaikan menjadi fakta-fakta konkrit 

yang menjelaskan kesimpulan tersebut. 

b. Analisa Induktif 

Analisa induktif adalah analisa dengan cara menguraikan fakta-

fakta yang didapatkan dari survey maupun studi literatur dan 

kemudian merumuskan menjadi sebuah kesimpulan. 

1.4.3.  Metoda Pemrograman Arsitektur 

Tahapan pemrograman dilakukan dengan cara analisa dari 

data-data primer dan sekunder yang telah disusun. Hasil akhir 

pemrograman adalah sinestesa yang menjadi sebuah landasan 

dalam perancangan arsitektur. 

a.   Analisa 
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  Analisa adalah proses menghubungkan data-data yang telah 

 didapat sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan. Terdapat 

 3 jenis analisa, yaitu: 

1. Analisa Pendekatan Arsitektur 

Berupa analisa studi pelaku, aktivitas, fasilitas 

luas/besaran bangunan dan lahan, aksesibilitas, dan 

sirkulasi. 

2. Analisa Pendekatan Bangunan 

Berupa analisa sistem struktur dan kostruksi bangunan, 

kenyamanan pengguna bangunan (visual, thermal dan 

suara), citra arsitektural dan sistem jaringan utilitas dalam 

bangunan. 

3. Analisa Pendekatan Konteks Lingkungan 

Berupa analisa lokasi eksisting yang ditinjau dari aspek 

lingkungan secara alami (iklim, orientasi matahari, arah 

angin, kontur tanah, dan vegetasi) maupun buatan 

(regulasi, jaringan kota dan view menuju dan dari tapak). 
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Bagan 1.1  . Alur Pola Pikir  

Sumber : Analisa Pribadi 
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1.4.4 Metoda Perancangan  

Ada beberapa cara dalam metoda perancangan arsitektur, yaitu : 

A. Konsep Desain 

Yaitu gagasan awal dalam bentuk gambar skematik, data 

eksisting lokasi, konsep bentuk bangunan, eksisting massa 

bangunan, denah serta eksterior dan interior bangunan, dan 

konsep spasial. 

B. Rancangan Skematik 

Yaitu mengkembangkan dari tema perancangan atau gagasan 

awal ke dalam sebuah desain. Tahap ini berbentuk sketsa 

sketsa kasar atau rancangan desain dalam bentuk sketsa. ide 

dalam bentuk sketsa  dan eksisting tapak serta perubahan 

tapak, berhubungan dengan zona ruang dan hubungan ruang, 

zona sirkulasi, studi aktivitas, studi ruang, serta gambar kerja 

dalam bentuk sketsa. 

C. Pengembangan Rancangan 

Yaitu mengkembangkan suatu rancangan desain skematik 

menjadi sebuah rancangan desain detail yang sudah terskala. 

Biasanya mengembangkan dengan cepat dibantu dalam 

software AutoCAD. 

D. Detail  

Yaitu memproses sebuah rencana desain maupun renovasi 

untuk pembuatan dan pengembangan detail arsitektur dengan 
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bantuan software yaitu AutoCad (2D), SketchUp dan 3Ds Max 

(3D), Corel Draw. 

E. Presentasi / Paparan Produk Rancangan  

Yaitu proses tahap akhir untuk metoda perencana maupun 

perancangan arsitektur yaitu proses presentasi atau paparan 

desain proyek dengan bantuan sowtware power point,sketchup 

( 3D ) maupun dengan model (maket). 

1.5   Sistematika Pembahasan  

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini berisi tentang latar belakang  , Tujuan dan 

Sasaran Pembahasan, Lingkup Pembahasan, Metoda 

Pembahasan, Metoda Pengumpulan Data, Metoda 

Pembahasan dan Sistematika Pembahasan. 

BAB II PENDAHULUAN  

Pada bab ini Tinjauan proyek terdiri dari 3 aspek yaitu  

1. Tinjauan Umum  

( Gambaran Umum, Latar Belakang – Perkembangan – 

Trend, Sasaran yang akan dicapai ),  

2. Tinjauan Khusus  

( Terminologi, Kegiatan (Pelaku, Fasilitas-Aktivitas, 

Prasarana ), Spesifkasi dan Persyaratan Desain, Deskripsi 

Konteks Kota/Kabupaten, Studi Kasus Proyek Sejenis, 

Permasalahan Desain ) 
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3. Kesimpulan, Batasan dan Anggapan 

( Kesimpulan, Batasan, Anggapan ) 

BAB III ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

Pada bab ini terdiri dari analisa – analisa seperti Analisa 

Pendekatan Arsitektur ( Studi Aktivitas, Studi Fasilitas ), Analisa 

Pendekatan Sistem Bangunan (Studi Sistem Struktur dan 

Pelingkup, Studi Sistem Utilitas, Studi Pemanfaatan Teknologi ), 

Analisa Pendekatan Konteks Lingkungan (Analisa Pemilihan 

Lokasi, Analisa Pemilihan Tapak ). 

BAB IV PROGRAM ARSITEKTUR 

Pada bab ini terdiri dari Konsep Program ( Aspek Citra, Aspek 

Fungsi, Aspek Teknologi, Aspek Lingkungan, Tujuan 

Perancangan, Faktor Penentu Perancangan, Faktor Pesrsyaratan 

Perancangan, Program Arsitektur ( Program Kegiatan dan 

Fasilitas, Program Sistem Struktur dan Pelingkup, Proram Sistem 

Utiltas, Program Penerapan Teknologi, Program Lokasi dan 

Tapak ). 

BAB V KAJIAN TEORI 

Pada bagian ini membahas  Kajian Teori Tema Desain ( Kajian dan 

Elaborasi Teori, Studi Preseden, Kemungkinan Penerapan 

Teori  pada Desain ),  Kajian Teori Fokus Kajian ( Kajian dan 

Elaborasi Teori, Studi Preseden, Kemungkinan Penerapan 

Teori  pada Desain )


