
BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. LA TAR BELAKANG PROYEK 

Pada saat ini perkembangan pasar-pasar modern berupa mall, minimarket, 

hypermarket, supermarket, dan toserba modern (Alfamart, Indomaret, Circle K, dan 

sebagainya) mendapatkan posisi strategis dalam perekonomian. Fasilitas, 

kenyamanan, dan kelengkapan komoditi perdagangan menjadi ciri utama pasar 

modern. Masyarakat beralih gaya hidup dengan berbelanja kebutuhan sehari-hari di 

pasar modern daripada pasar tradisional. Kecenderungan ini menyebabkan pasar 

tradisional kalah bersaing dengan pasar modern seperti pada beberapa daerah atau 

kota-kota besar. Namun, ada juga beberapa pasar tradisional yang masih 

beroperasional dengan aktif dengan konsumen berbagai lapisan masyarakat, 

khususnya menengah ke bawah. Pada intinya, aktivitas perdagangan yang dilakukan 

oleh masyarakat menengah ke bawah tersebut harus diperhitungkan. 

Pasar tradisional memiliki beberapa fungsi penting yang tidak dapat digantikan 

begitu saja oleh pasar modern. Ada empat fungsi ekonomi yang diemban oleh pasar 

tradisional, yaitu sebagai berikut: 

a. Pasar tradisional merupakan tempat di mana masyarakat berbagai lapisan 

memperoleh barang-barang kebutuhan harian dengan harga relatif terjangkau 

(adanya proses tawar menawar harga) dibandingkan harga yang ditawarkan pasar 

modern. Dengan kata lain pasar tradisional merupakan pilar penyangga ekonomi 

masyarakat kecil. 

b. Pasar tradisional merupakan tempat yang relatif lebih bisa dimasuki oleh pelaku 

ekonomi lemah yang menempati posisi mayoritas dari sisi jumlah. Pasar 
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tradisional jelas jauh lebih bisa diakses oleh sebagian besar pedagang yang 

bermodal keeil ketimbang pasar modern. 

e. Pasar tradisional merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat 

retribusi ditarik dari para pedagang. 

d. Akumulasi aktivitas jual beli di pasar merupakan faktor penting dalam perhitungan 

tingkat pertumbuhan ekonomi baik pada skala lokal, regional maupun nasional. 

(Sumber: Pedoman Umum Manajemen Pasar Profesionalisasi Manajemen Aset 

Pasar dan Tenninal.pdf oleh Urban Sector Development Refonn Project, him. 1-1) 

1.1.1. Gagasan Awal 

Pendekatan perancangan yang digunakan pada Pasar Indra Sari di Kota 

Pangkalan Bun adalah penataan kembali menjadi pasar induk yang mampu 

mengakomodasi berbagai aktivitas perekonomian, berwawasan lingkungan, 

bereirikan Arsitektur Betang, berkonsep Pasar Sehat, serta berorientasi ke 

budaya tepian sungai. 

Permasalahan yang ada dalam desain Pasar Indra Sari ini cukup kompleks di 

mana desain pasar induk yang bereirikan lokal (Arsitektur Betang) dan terletak 

di tepian Sungai Arut. 

1.1.2. Kepentingan Mendesak (Urgency) 

Berdasarkan Kebijaksanaan Kegiatan Komersial dalam Pokok-pokok 

Pertimbangan dan Rumusan Kebijaksanaan Pembangunan Kota Pangkalan 

Bun, untuk kebutuhan pelayanan yang lingkupnya lebih luas dari Kota 

Pangkalan Bun perlu disediakan suatu lokasi pusat perdagangan besar (grosir). 
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lokasinya terletak pada kawasan yang terpadu dengan terminal regional, 

dermaga (untuk hubungan sungai) dan jaringan jalan arteri. 

(Sumber: Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, (2004), Revisi Rencana 

Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Pangkalan Bun, Pangkalan Bun, Dinas 

Pekerjaan Umum, hIm. 111-06) 

Pasar Indra Sari merupakan pasar yang melayani aktivitas perdagangan di 

wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Fungsi utama dari Pasar Indra Sari itu 

sendiri adalah: 

a. Sarana perdagangan bahan pangan dalam tingkat kabupaten karena Pasar 

Indra Sari merupakan Kelas I A2. 

b. Sumber pendapatan daerah karena dalam suatu pasar terdapat distribusi 

ekonomi. 

c. Sarana distribusi bahan pangan dari desa-desa di sekitar Kota Pangkalan 

Bun melalui jalur air. 

d. Sarana interaksi sosial dalam masyarakat Pangkalan Bun. 

1.1.3. Kebutuhan (Need) 

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, 

disebutkan tujuan pelaksanaan otonomi seluas-Iuasnya, adalah untuk 

kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Untuk 

mewujudkan tujuan ekonomi pemerintah wajib melaksanakan urusan yang 

menjadi tanggung jawabnya di antaranya adalah penyediaan sarana dan 

prasarana umum. 
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Untuk mendukung aktivitas perekonomian, khususnya perdagangan di 

Kotawaringin Barat diperlukan sarana pasar induk yang memadai dalam arti 

lokasi dan bangunan pasar tidak hanya nyaman bagi pedagang untuk 

berdagang tetapi, mudah dijangkau dan nyaman bagi konsumen. Masyarakat 

membutuhkan pasar yang sehat (bersih, higienis, tertata, dan aman) untuk 

berbelanja atau melakukan perdagangan. 

1.2. TUJUAN DAN SASARAN PEMBAHASAN 

1.2.1. Tujuan 

Membangun Pasar Indra Sari sebagai pasar induk dan pusat perdagangan 

tradisional berkonsep Pasar Sehat di Kabupaten Kotawaringin Barat yang 

berpengaruh bagi perkembangan perekonomian kabupaten. 

1.2.2. Sasaran 

Desain pasar tradisional yang berarsitektur Betang dan tanggap lingkungan 

untuk mengakomodasi kegiatan perdagangan pada tingkat kabupaten. 

Sasaran re-desain pasar juga ditujukan untuk memajukan perekonomian 

Kabupaten Kotawaringin Barat sekaligus memperlancar perdagangan antar 

wilayah dalam dan luar kabupaten melalui jalur air (Sungai Arut). 

Pada perkembangan selanjutnya, Pasar Indra Sari memiliki potensi wisata 

belanja di tepian sungai yang memberikan altematif hiburan dan memajukan 

pariwisata daerah. 
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1.3. LlNGKUP PEMBAHASAN 

Pembahasan pada pasar ini difokuskan pada kompleks bangunan pasar yang 

memenuhi standar Pasar Sehat, berarsitektur Betang, dan berskala pasar induk 

untuk kabupaten. Karena bangunan yang ada belum dapat mengakomodasi 

perdagangan untuk skala pasar induk yang bersih, higienis, aman, dan nyaman. 

Penataan tapak dan hubungan kompleks bangunan pasar dengan lingkungan 

(sungai dan darat) menjadi perhatian utama selanjutnya. Pasar Indra Sari merupakan 

pasar kelas I A2 dengan 1.653 pedagang, dengan dikembangkannya menjadi pasar 

induk maka kapasitas pedagang akan semakin meningkat sehingga memerlukan 

luasan bangunan yang lebih besar. 

1.3.1. Kompleks Bangunan Pasar (Utama) 

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 

519/MENKES/SKNII2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat, 

standar suatu pasar dapat dikategorikan pasar sehat adalah dengan memiliki 

fasilitas sebagai berikut: 

a. Area Perdagangan 

Merupakan area atau tempat berdagang berupa kios dan los yang disesuaikan 

dengan ukuran (kemampuan pedagang dalam retribusi pasar) dan jenis 

komoditi perdagangan. Pasar ini dominan pada penyediaan pangan bagi 

masyarakat. Berdasarkan jenis komoditi perdagangan pangan area kios dan los 

dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu: 

n Tempat penjualan bahan pangan basah, seperti daging dan ikan. 

l1 Tempat penjualan bahan pangan kering, seperti sembako. 

tt Tempat penjualan makanan jadi/siap saji, seperti lauk dan nasi. 
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b. Area pengelola 

Kantor ini berfungsi untuk mengelola operasional pasar seperti retribusi, 

keamanan, kebersihan, dan ketertiban. 

c. Area Kesehatan dan Sanitasi 

Area ini berfungsi sebagai tempat penanganan pertama berkenaan dengan 

kesehatan operasional dan pelaku pasar, seperti toilet, kamar mandi, 

pengelolaan sampah, pencucian bahan pangan, dan penampungan saluran 

drainase. 

1.3.2. Tapak dan lingkungan (Penunjang) 

a. Parkir dan Oermaga 

Merupakan area terpisah dari area kios dan los yang berfungsi untuk bongkar 

muat barang dan parkir pelaku pasar. Parkir dalam Pasar Indra Sari tidak 

terbatas dengan aktivitas di darat saja, tetapi aktivitas distribusi barang melalui 

sungai akan diperhatikan sehingga fungsi dermaga harus dioptimalkan. 

b. Area Sirkulasi/lalu Lintas 

Area untuk jalur sirkulasi manusia dan barang serta lalu lintas kendaraan yang 

dipisahkan menurut waktu dan tempat aktivitasnya sehingga tidak mengganggu 

aktivitas di dalam dan luar kompleks bangunan pasar. 

c. Area Penghubung 

Area penghubung antara bangunan pasar dan sungai yang dimanfaatkan untuk 

komunal masyarakat seperti: sitting group dan PKL makanan. Area ini bertujuan 
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untuk mencegah aktivitas pasar langsung membuang sampah ke sungai dan 

pengembangan potensi wisata tepian sungai. 

1.4. METODA PEMBAHASAN 

1.4.1. Dasar Metoda 

Dasar metoda adalah fenomena atau permasalahan yang mendasari 

mahasiswa dalam proses desain ulang Pasar Indra Sari di Pangkalan Bun. 

Dasar metoda menggunakan analisis S.W.O.T. Analisis SWOT adalah alat 

yang sangat tepat digunakan untuk menganalisis strategi desain karena dapat 

memaksimalkan faktor kekuatan dan pemanfaatan peluang. Selain itu, juga 

dapat mengetahui kelemahan dan ancaman-ancaman yang ada sehingga hal-

hal tersebut dapat diminimalkan. 

r----------1 
: Fenomena 1 

: Pasar 1 

1 Tradisional : ,----------

,----------. 1------------, ,-------------
: Studi :: 1. Aktivitas :: Analisis : 

Kelayakan :+' 2. Bangunan ~ S.W.O.T. 
: Proyek I: 3. Lingkungan I 1. Strenght 
1 I 1 
----------, 1 Pasar & 2. Weakness 

: Sungai 3. Opportunity 
1o ____________ J 4. Threat 

r-----------------------_ ------------, 
: Penelitian yang Telah : 1. Kebudayaan 
I Dilakukan Mengenai Arsitektur ~ 2. Desain 
1 Tradisional Betang 1 1 3. Konstruksi 
: ________________________ : : 4. Material 

5. Solusi 
terhadap 
Lingkungan t. ___________ _ 

Diagram 1.1. Dasar Metoda 

1.4.2. Metoda Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

r----------
: Re-Desain : 
1 Pasar : 
1 Indra Sari : 1 ______ ----

Data Primer didapat dari wawancara terhadap pihak-pihak terkait dengan 

keberadaan dan operasional Pasar Indra Sari. Pihak-pihak tersebut adalah: 
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it Dinas Pasar, karena pihak Dinas Pasar yang mengatur struktur organisasi 

dan operasional pasar di Kabupaten Kotawaringin Barat. 

it Dinas Perhubungan bag ian Lalu Untas Sungai dan Perairan (LLSDP), 

karena pihak LLSDP mengelola dan mendata aktivitas Sungai Arut. 

tt Dinas Pekerjaan Umum (PU), karena pihak PU menentukan peraturan 

bangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat. 

it Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mengatur dan mendata aktivitas 

perdagangan di Kabupaten Kotawaringin Barat. 

:tt Dinas Kesehatan, karena pihak ini mengatur peraturan kesehatan berkaitan 

dengan konsep Pasar Sehat. 

J:t Pedagang dan Konsumen Pasar Indra Sari, karena pihak ini yang dominan 

melakukan aktivitas di dalam pasar sehingga lebih dapat merasakan 

kekurangan dan kelebihan dari Pasar Indra Sari. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder didapat dari dua sumber utama yaitu: 

t:I: Survey Lapangan, meliputi studi kelayakan bangunan Pasar Indra Sari, 

keadaan lokasi pasar, dan studi proyek sejenis. 

it Studi Uteratur, meliputi sumber data tertulis (buku, jurnal, majalah, dan data 

pemerintah). 

1.4.3. Metoda Penyusunan dan Analisis 

a. Metoda Penyusunan dan Analisis secara Wawancara 

Metoda ini berdasarkan wawancara kepada pihak-pihak terkait dengan Pasar 

Indra Sari untuk menjadi dasar dalam studi kelayakan pasar tersebut. 
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b. Metoda Penyusunan dan Analisis secara Oeduktif 

Metoda yang berdasarkan standar atau literatur. Data primer dan sekunder 

dianalisis sehingga menghasilkan suatu sintesis/hasil yang menjadi dasar dari 

perencanaan dan perancangan Pasar Indra Sari. 

c. Metoda Penyusunan dan Analisis secara Induktif 

Metoda yang berdasarkan studi bandinglkomparasi kasus sejenis. Studi data 

sekunder dengan survey lapangan dianalisis menghasilkan sintesis berupa 

penerapan, inovasi, dan solusi desain pada suatu bangunan pasar. 

1.4.4. Metoda Pemrograman 

Metoda pemrograman menggunakan sintesis dari data primer dan sekunder 

yang telah dianalisa sebelumnya. Pemrograman mengkombinasikan antara 

standarlketentuan baku mengenai bangunan pasar dan inovasi desain 

berdasarkan survey. 

Pertama, melakukan pengamatan terhadap lokasi dan bangunan Pasar Indra 

Sari yang ada sekarang untuk mendapatkan kekurangannya. Dengan begitu, 

diketahui kebutuhan dan permasalahan yang terjadi dalam desain pasar 

tersebut. Kedua, merencanakan standar bangunan dan kenyamanan pengguna 

sebagai solusi desain pasar yang tidak layak. Ketiga, menentukan konsep 

desain kompleks pasar yang lebih baik dari pasar yang sekarang dengan 

memerhatikan lingkungan pasar. 

9 



1.4.5. Metoda Perancangan Arsitektur 

Metoda perancangan arsitektur meliputi langkah-Iangkah sebagai berikut: 

a. Konsep 

Pasar Indra Sari akan menggunakan langgam Postmodern di mana penerapan 

Arsitektur Tradisional Betang dikombinasikan dengan desain dan material 

modern berkaitan dengan fungsinya sebagai Pasar Sehat. 

b. Rancangan Skematik 

Rancangan skematik Pasar Indra Sari akan menggunakan sketsa tangan dan 

teknologi komputerisasi untuk menvisualisasikan konsep desain. 

c. Pengembangan Rancangan 

Pengembangan rancangan akan menggunakan komputerisasi baik untuk 

gam bar 2 dimensi dan 3 dimensi untuk menerapkan rancangan skematik ke 

dalam gambar ke~a. 

d. Pembuatan Detail 

Detail-detail diambil pada bag ian-bag ian konstruksi pasar, khususnya bagian 

konstruksi panggung pasar di tepian sungai dan utilitas pasar. 

e. Presentasi 

Presentasi menggunakan media gam bar ke~a (20), powerpoint (visualisasi 

animasi), dan maket yang menunjukan keseluruhan desain secara 3 dimensi. 
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I--- ------------------------------i 
: Desain lama Pasar Indra Sari Pangkalan Bun : 
,--- -- ----------------------------

Dasar Metoda 4 
! 2. 

1. Studi Kelayakan 
Proyek 
Penelitian yang 
Telah Dilakukan --"""'fl--=-=' 

Pengumpulan 
Data 

Penyusunan & 
Analisis 

--------~ ---' 

I 1. 

4 2. 

Data Primer 
(Wawancara) 
Data Sekunder 
(Survey & Literatur) 

~. w~~n~ra 
! 2. Deduktif (Literatur) 

3. Induktif (Survey) 

Analisis S.W.O.T. (Aktivitas, 
Bangunan, dan Lingkungan) 

Dasar Desain Arsitektur 
Tradisional Betang. (Desain, 
Konstruksi, Material, & Solusi 

Lingkungan. 

Dinas Pasar 
Dinas Perhubungan 
Dinas PU 
Pedagang & Konsumen 

Dinas Kesehatan 
Disperindag 

1. Pasar Podosugih, Pekalongan 
2. Pasar 16 llir, Palembang 
3. Pasar Jatingaleh, Semarang 

1. Peraturan Daerah 
2. Kebutuhan & Keinginan Klien 

(PEMDA, & Masyarakat). 
3. Contoh Inovasi Desain yang Baik. 
4. Dasar dan Standar Bangunan Pasar. 

r-K~;~~p P;sa~-I~dr~S;ri-~ ._-- ---- -. - '--- - -i 
I 1_ Postmodem (Penggunaan Arsitektur 1 
I Betang pada Bangunan Pasar 

i -P~mr~~raman - -4i--·An~lisi~ -da;sj;,t~i~-·-··- ~ : dengan Material Modem) 
t--~~ 2. Sehat, Bersih, Higienis, Tertata, 

----------------~ AmandanNyaman 
3. Pengolahan Limbah Sendiri tanpa 

Mencemari Sungai. 

1-1- .- Ko- n-sep---·--l 

I 2. Rancangan 1 r Desain Pasar Indra Sari yang Dapat 
I Sk tik ! Mengatasi Permasalahan : 

r--pera~~n;;-~ 3. pe~~:mbangan +-_.~ 1. Perilaku Pengguna 
l 

--"'""'1""J---_J I Rancangan I I 2. Bangunan dan Utilitas 
I 4. Detail I 3. Lingkungan khususnya, Sungai Arut 

5. Presentasi 

r---------- ---- ---.---------------------.- ----- - -.-.- -.- -, 
I Re-Desain Pasar Indra Sari Pangkalan Bun i 
, , L-_ -_ -_ -___ -_ -_ -_ -_ -_ -_ ____ -___ -_ -_ -___ -_ -_ -_ -_ -________ ~-_-__ _ 

D iagram 1.2. Kerangka Pemikiran 
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1.5. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

BAB 1- PENDAHULUAN 

Berisi uraian yang melatarbelakangi proyek, tujuan dan sasaran, lingkup, metoda, 

dan sistematika pembahasan. Keseluruhan isi akan mengenalkan awal seluruh 

materi LTP. 

BAB II - TINJAUAN PROYEK 

Tinjauan umum berisi tentang proyek re-desain Pasar Indra Sari. Tinjauan khusus 

mengenai aktivitas, fasilitas, dan persyaratan desain bangunan pasar serta kondisi 

eksisting dari tapak dan lingkungan bangunan. 

BAB 111- ANALISIS PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

Analisis pendekatan arsitektur dan sistem bangunan pasar berkaitan dengan konteks 

lingkungan. 

BAB IV - PROGRAM ARSITEKTUR 

Konsep program, tujuan perancangan, faktor persyaratan perancangan kompleks 

bangunan pasar untuk dijadikan program arsitektur. 

BAB V - KAJIAN TEORI 

Kajian teori tentang penekanan desain dan permasalahan dominan yang akan 

dipakai dan dibahas dalam re-desain Pasar Indra Sari. 
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