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KAJIAN TEORI 

5.1. PENEKANAN DESAIN 

ARSITEKTUR POSTMODERN 

5.1.1. Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Penekanan Desain 

a. Latar Belakang 

Perkembangan 
Teknelogi dan 
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Bangunan 

Fungsionalitas, 
Praktis, Efisien dan 
Fleksibilitas Desain 

Bangunan 

Aktivitas 
Perdagangan 
Tradisional 

Citra Bangunan 
yang Kontekstual 
pada Kebudayaan 

Setempat 

Pengadaan Struktur 
dan Material yang 
Mudah dan Tahan 

Lama 

Desain Pasar yang Menggunakan Prinsip Arsitektur 
Tradisional dalam Struktur dan Material Modem Sesuai 

Perkembangan Teknologi dan Konsep Desain 

b. Terminologi 

Diagram 5.1. Latar Belakang Penekanan Desain 
Sumber: Analisis Mahasiswa 

Penekanan desain menggunakan Arsitektur Postmodern untuk menerapkan 

Prinsip Arsitektur Tradisional Betang dalam Struktur dan Material Sesuai 

Perkembangan Teknologi dan Konsep Desain. Oleh karena itu, akan dibahas 

Arsitektur Postmodern sebagai penekanan desain secara global dan Arsitektur 

Tradisional Betang sebagai prinsip kontekstual. 
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ARSITEKTUR POSTMODERN 

Sejarah Lahirnya Arsitektur Postmodern 

Pada tahun 1960-an merupakan titik balik dari jatuhnya Arsitektur Modern. 

Pada era modern tersebut timbul protes dari para arsitek terhadap pola-pola 

yang monotis karena pada dasarnya arsitektur modern berkesan monoton 

(kebanyakan bangunan tersebut berbentuk kotak-kotak). Oleh karenanya, maka 

lahirlah aliran baru yaitu aliran postmodern. 

Gerakan postmodern hadir karena memiliki tujuan yang karakteristik yaitu untuk 

menciptakan suatu bentuk dan tampilan arsitektur "yang mampu bercerita", 

sehingga suatu wujud arsitektur postmodern tidak hanya menekankan pada 

fungsi saja tapi juga mengembangkan "dunia khayal". dengan kata lain, 

arsitektur postmodern berusaha untuk menciptakan suatu "penampiJan yang 

indah" arsitektur postmodern juga mengalihkan pandangan yang berlaku umum 

bahwa arsitektur hanya merupakan bangunan penutup/pelindung saja, selain 

itu arsitektur postmodern juga menampilkan aspek-aspek lingkungan hidup 

yang benar-benar berbeda dari arsitektur modern, lingkungan hidup diberi 

peran sebagai suatu gambaran cerita. 

Pengertian Arsitektur Postmodern 

Langgam arsitektur yang menghubungkan dan melampaui setiap masa yang 

telah terjadi (tradisional dan modern), masa sekarang (purna 

modern/postmodern), & masa yang akan datang (futuristik). Arsitektur 

postmodern menerapkan keragaman gayalsty/e dalam berarsitektur. Tidak ada 

aturan baku yang mengikat tentang bagaimana langgam postmodern itu sendiri. 
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Yang ada merupakan pengelompokan jenis-jenis aliran dalam postmodern 

sesuai dengan ideologi, gaya, dan ide desain masing-masing arsitek. 

Ciri-ciri Umum Arsitektur Postmodern: 

Untuk lebih memperjelas pengertian arsitektur post modern, Charles Jencks 

memberikan daftar ciri--ciri sebagai berikut: 

~ Ideological (Ideologi) 

Menurut, Jencks, Kurokawa, dan Klotz secara 

eksplisit menyatakan bahwa ideology 

postmodernisme adalah pluralisme. Secara filosofis, 

pluralisme berarti perang terhadap semua bentuk 
Gambar 5.1. 

totalitas, menghargai perbedaan (diversity) dan Charles Jencks 
Sumber: 

keragaman (multiplicity), termasuk di dalamnya www.archinect.com 

lokalitas, regional, dan keunikan. Oi sisi lain, pluralisme bermakna 

"penghargaan terhadap nilai-nilai budaya lain yang tidak terhitung 

jumlahnya". Gerakan arsitektur postmodern bertujuan untuk menciptakan 

kekayaan bahasa dan makna. Charles Jencks melihat arsitektur sebagai 

mode komunikasi. Menurut Venturi (1966), setiap karya arsitektur hendaknya 

dapat diinterpretasikan secara plural sehingg memiliki kekayaan makna 

(richness of the meaning). 

~ Konsep Desain 

,/ Representasi 

Bahasa rep resentas i tampaknya merupakan konsep arsitektur postmodern 

yang sangat penting. Konsep ini berasal dari pemikiran Klotz, yang 
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menggunakan istilah fiction untuk menyatakan penciptaan imajinasi dalam 

arsitektur. Arsitektur didefinisikan sebagai representasi dari sesuatu yang 

lain, meluas menuju bahasa, di mana metafor arsitektur menjadi lazim . 

./ Both And dan Hybrid 

Both and adalah konsep Venturi yang esensinya mencampur oposisi biner ke 

dalam satu kesatuan menjadi suatu identitas baru. Sedangkan, Hybrid 

adalah metode untuk menciptakan sesuatu dengan pola-pola lama (sejarah), 

namun dengan bahan dan teknik baru. Dengan kata lain, menggabungkan 

bentuk-bentuk tradisional dengan teknik modern . 

./ Kontekstual 

Arsitektur postmodern adalah arsitektur yang kontekstual (respond to local 

context dan contextual urbanism). Jencks menyatakan bahwa arsitek 

postmodern mengklaim bangunannya berakar pada tempat (place). Dalam 

rangka menciptakan keragaman bahasa arsitektur, postmodern menghargai 

keunikan lokalitas setiap tempat (respect to local uniqueness). Keunikan 

lokalitas meliputi fisik lingkungan dan sosial budaya masyarakat, termasuk 

sejarah yang dimilikinya. (Ikhwanuddin, 2005: 86-88) 

./ Menghargai Memori dan Sejarah 

Kurokawa (1991) menyatakan bahwa arsitektur postmodern memori dan 

sejarah masa lalu. Di pihak lain, Charles Jencks menyatakan bahwa arsitek 

postmodernis mengklaim bangunannya berakar pada sejarah, atau 

cenderung menengok kembali kepada sejarah (Jencks, 1982). 
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~ Metode Desain Pendukung 

./ Penggunaan ornamen dan dekorasi 

Arsitektur postmodern menerima kehadiran ornament dan dekorasi. Hal ini 

disepakati oleh semua teoretikus (Jencks, Klotz, Kurokawa, dan Venturi). 

Ornamen adalah "hiasan" yang "ditempelkan" pada elemen struktural, 

sedangkan dekorasi adalah "hiasan" yang diletakkan pada elemen-elemen 

non structural. 

./ Improvisasi 

Metode improvisasi bertujuan membantu mencapai kekayaan makna dengna 

cara "ketidaksempurnaan" dan "ketidakselesaian", baik yang direncanakan 

atau tidak. T ermasuk di dalamnya metode desain pleasure and enjoyment, 

yaitu cara mendesain elemen-elemen arsitektur yang bersifat main-main dan 

sekedar bersenang-senang . 

./ Kaya Warna (Polychromy) 

Arsitektur modern cenderung menggunakan warna putih, abu-abu, atau 

perak (monochromy). Selain itu, tiap warna dapat memiliki nilai simbolis yang 

khas di berbagai tempat di muka bumi. (Ikhwanuddin, 2005: 94) 

~ Design Ideas ( Ide-Ide Desain ) 

Ide-ide desain adalah suatu gagasan perancangan. Pengertian ide-ide desain 

dalam Arsitektur Post Modern yaitu suatu gagasan perancangan yang 

mendasari Arsitektur Post Modern. 
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./ Contextual Urbanism and Rehabilitation : Kebutuhan akan suatu fasilitas 

yang berkaitan dengan suatu lingkungan urban . 

./ Functional Mixing: Gabungan beberapa fungsi yang menjadi tuntutan dalam 

perancangan . 

./ Mannerist and Baroque : Kecenderungan untuk menonjolkan diri. 

./ All Phetorical Means : Bentuk rancangan yang berarti. 

./ Skew Space and Extensions : Pengembangan rancangan yang asimetris-

dinamis . 

./ Street Building 

./ Ambiquity : Menampilkan ciri-ciri yang mendua atau berbeda tetapi masih 

unity dalam fungsi . 

./ Trends to Asymetrical Symetry : Menampilkan bentuk-bentuk yang berkesan 

keasimetrisan yang seimbang . 

./ Collage/Collision: Gabungan atau paduan elemen-elemen yang berlainan. 

Contoh Arsitektur Postmodern 

ROMOMANGUN 

Visi utama sosok arsitek humanis Y.B. Mangunwijaya 

terangkum dalam bukunya Wastu Citra. Wastu adalah jiwa, 

roh kreatif penghidup kreasi manusia untuk mencari dan 

memperjuangkan yang benar (verum); yang indah asri 

(puclhrum) serta peziarah pelaku kebaikan (bonum). Semua 
Gambar5.2. 

Romo Mangun ini harus terungkap dalam ekspresi karya yang menjadi 
Sumber : 810g 
The 8ata 8ata gam bar langsung (citra) dari kebaikan, kebenaran, dan 
Studio Desain 
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keindahan. (Mangunwijaya, 1992: 25) 

~ Dimensi I : Humanisme, prioritas orang-orang kecil (kaum papa) 

mendapatkan rumahnya atau lingkungannya yang membuatnya 

berkembang sebagai manusia. 

~ Dimensi II : Bangunan harus mempunyai roh persaudaraan dan kasih (roh 

teologis=wastu) yang memberikan citra dari kebaikan, kebenaran, dan 

keindahan. Cahaya, rancangan jiwa, dan visi mencitrakan sesuatu tidak 

hanya dibangun dengan satu fungsional fisik saja. 

~ Dimensi III : Cita rasa peka terhadap sejarah, bagaimanapun manusia 

hidup dari sejarah yang lalu, baik yang baik & buruk sehingga manusia 

dapat belajar lebih baik untuk masa depan. (Sumber: Blog The Bata Bata 

Studio Desain Browsing 26 September 2009) 

Romo Mangun menginterpretasikan Arsitektur Postmodern dalam bentuk 

Humanisme, suatu cabang langgam postmodern yang khusus memerhatikan 

aspek kemanusiaan dalam kaitan aktivitas, budaya, dan hubungan dengan 

lingkungannya. Berikut adalah contoh karya arsitektur postmodern dari Romo 

Mangun: 

Peziarahan Sendang Sono (Promasan, Kulonprogo, Jawa Tengah) 

Kompleks Sendangsono adalah salah satu peziarahan bagi umat Nasrani 

Indonesia. Sebagian besar bangunan gedungnya terbuat dari konstruksi kayu 

berlandaskan fondasi batu alam yang juga dipakai untuk turap dan beberapa 

tiang. 
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Kapel baru ini pada dasarnya terdiri dari 3 massa 

yang berimpit. 3 buah atap limasan runcing yang 

pad a bag ian puncak atapnya diselesaikan 

dengan 4 buah puncak atap. Jika ketiganya 

dikombinasi maka ada 3 buah atap dan 12 

puncak. Sebuah pengejawantahan 3 dasar 

spiritualitas Kristen yaitu iman, harapan dan 

kasih yang menjadi pedoman hidup bagi 12 rasul 

Yesus Oemaat Kristen await purba). Ketiga buah 

struktur atap ini adalah tipikal dengan soko 

tunggal representasi sebuah bentuk pohon, ada 

batang dan cabang. Soko tunggalnya adalah 

kolom utama dan balok-balok yang seakan 

berpilin adalah cabang-cabangnya. Tiang utama 

ringan menjulang. 

Gambar 5.3. Suasana Asri 
di Lingkungan Sendang 

Sono 
Sumber: Dokumen Pribadi 

Mahasiswa 

Gambar 5.4. Kapel Baru di 
Sendang Sono 

Sumber: Dokumen Pribadi 
Mahasiswa 

Dari contoh di atas, Arsitektur Postmodern mampu memberikan mewadahi dan 

memberikan identitas perpaduan antar langgam arsitektur yang memerhatikan 

konteks lingkungan dan kebudayaan di mana arsitektur itu berada. 

ARSITEKTUR TRADISIONAL BETANG 

Filosofi Rumah Tradisional Suku Oayak Ngaju - BETANG 

~ Suku Oayak Ngaju 
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Gambar 5.5. Suku Dayak 
Sumber: Copyright © 2010 

Dayakwindows's 810g 

Oayak Ngaju tersebar di wilayah sebelah barat 

Sungai Barito hingga Sungai Seruyan, 

merupakan setengah dari Provinsi Kalimantan 

Tengah, dengan puluhan anak suku berbeda 

dialek. Keragaman keadaan geografis ruang 

hunian mereka, dari pedalaman hutan rimba ke 

dekat pantai, membentuk keragaman karakter 

sosial budaya pula. Kelompok yang tinggal di dekat pantai umumnya jauh lebih 

terbuka, sebagaimana Oayak Tunjung di Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur. 

(Pangarsa, 2006: 90-93) 

Sejarah panjang mengenai perang antar kelompok dalam Suku Oayak di 

pedalaman Kalimantan telah memberikan pengaruh besar pad a bentuk rumah 

tinggal Suku Oayak. Namun, dengan campur tangan pemerintah setempat 

untuk menekan laju konflik antar kelompok pada suku-suku ini telah membawa 

pengaruh baik pada kelangsungan hidup masyarakat yang tinggal. di 

pedalaman ini. Bentuk long house merupakan suatu adaptasi terhadap bahaya 

serangan musuh pada masa lalu, telah mengalami perubahan besar setelah 

adanya stabilisasi keamanan dengan masuknya hukum perdamaian dari 

pemerintah Inggris di Serawak. Budaya nomaden berangsur~angsur 

ditinggalkan dengan mulai menetap di suatu tempat dan membangun rumah 

tinggal yang lebih pendek (kecil). Tidak semua masyarakat tradisional Oayak 

membangun rumah panjang (long house) sebagai tempat tinggal, pada 

masyarakat Oayak Ma'anyan ternyata tidak dan pada masyarakat Oayak Ngaju 
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sedikit lebih panjang untuk rumah tinggal keluarga dengan nama uma hai 

(rumah besar) (Ave and King, da/am Waterson, 1990; Syahrozi, 2004: 45). 

Lingkungan Betang 

Gambar 5.6. Perkampungan 
Dayak Tujung 

Sumber: www.Kutai
kertanegara.com 

Perkampungan Oayak Ngaju dibangun linier dari 

muara ke hulu. Umumnya di dalam kampung 

hanya sebuah jalan. Oi belakang deretan rumah 

di kedua tepinya biasanya ditanam pohon buah 

dan karet. Oi belakangnya terdapat ladang meski 

tak jarang, ladang dibuat di tempat yang jauh 

dari kampung yang mesti dicapai berperahu. Oi 

daerah muara sungai, mata pencaharian penduduk adalah berkebun atau 

bersawah, daerah persawahan terdapat langsung di belakang kampung. Oi 

samping itu, ada pola perkampungan di daerah terpencil dataran tinggi yang 

jauh dari sungai. Pola perumahannya tetap sam a yaitu memanjang dengari 

kebun atau ladang di belakangnya. 

Betang adalah bahasa Ngaju untuk "rumah panjang", ompuk domuk adalah 

bahasa Ribun. Oahulu Betang adalah satu-satunya tempat tinggal bagi Suku 

Oayak Ngaju. Sebuah Betang mempunyai tinggi sekitar 2,5 sampai 3 meter, 

demi keamanan bersama dari binatang buas dan musuh. Selain itu, untuk 

mendapatkan k%ng panggung yang cukup lega untuk mengolah hasil 

pertanian. 
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Gambar 5.7. Rumah Betang di Kapuas Hulu 
Sumber: www.sinarharapan.co.idlfeature/wisata 

Eksterior Betang 

Betang dibangun biasanya berukuran besar, 

panjangnya dapat mencapai 30-150 meter 

serta lebarnya dapat mencapai sekitar 10-30 

meter, memiliki tiang yang tingginya sekitar 

3-5 meter. Betang dibangun menggunakan 

Gambar 5.8. Atap 3 Massa (Kiri) 
& Tanduk Atap (Kanan) 

Sumber: Survey Mahasiswa 
Tanggal15 September 2010 

Gambar 5.9. 
Pohon Kayu 

Ulin 
Sumber: 

www.DNAberi 
ta.com 

bahan kayu yang berkualitas tinggi, yaitu kayu ulin (Eusideroxylon zwageri T et 

B), selain memiliki kekuatan yang bisa berdiri sampai dengan ratusan tahun 

serta anti rayap. 

Interior Betang 

Betang biasanya dihuni oleh 100-150 jiwa di dalamnya, sudah dapat dipastikan 

suasana yang ada di dalamnya. Betang dapat dikatakan sebagai rumah suku, 

karena selain di dalamnya terdapat satu keluarga besar yang menjadi 
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penghuninya dan dipimpin pula oleh seorang Pambakas Lewu. Di dalam 

Betang terbagi menjadi beberapa ruangan yang dihuni oleh setiap keluarga. 
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Gambar 5.10. Denah Rumah Betang Toyoi di Malahoi 
Sumber: Bentuk Awal Komplek Huma Gantung Buntoi Kalimantan Tengah 

oleh Syahrozi, him. 107 

Elemen Bangunan Betang 

~ Elemen Pondasi 

Menurut Ardiles H. Jangga pondasi bangunan terbuat dari bahan kayu ulin bulat 

dengan diameter ± 50 em yang ditanam sedalam antara 1,5-2 meter di dalam 

tanah. Kayu bulat ulin ini terpasang membujur dengan perkuatan kayu 

penggapit pada setiap jarak ± 1-1,5 meter. Penggapit ini berfungsi untuk 

menahan agar kayu pondasi tidak bergeser atau terguling mengingat bentuknya 

yang bulat. Sambungan antara tiang utama Uihl) dengan kayu bulat pondasi 

memakai sistem pen-Iubang. Pondasi ini telah memperhatikan faktor kekuatan, 

ketahanan dan pemilihan bahan. (Syahrozy, 2004: 99-106) 
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Tiang UL'lT11a Uilli) 

Tiangutamn 

Sislcm pcn-Iubang 

Pondnsi lajur ulin 
diameter 50 em 

Pondasi 

Pcnggapit 

Gambar 5.11. Potongan (Atas) dan Perspektif (Bawah) Pondasi Rumah Betang 
Sumber: Bentuk Awal Komplek Huma Gantung Buntoi Kalimantan Tengah oleh 

Syahrozy him. 182-183 

~ Elemen Tiang 

Bangunan Betang sepenuhnya rnenggunakan tiang dari kayu ulin bulat pilihan 

(kayu besi). Secara urn urn tiang terbagi rnenjadi dua jenis, yaitu tiang utarna 

Uihl) rnerupakan tiang bulat (bersegi banyak) rnenerus dari tanah sarnpai 

konstruksi kuda-kuda tanpa sarnbungan. Yang kedua adalah tiang pernbantu 

(tungket) , rnerupakan tiang bulat yang diletakkan kurang lebih di tengah antara 

dua buah tiang utarna. Fungsinya adalah untuk rnenopang konstruksi balok 

sloot yang rnenurnpu gelagar dan lantai panggung. Penggunaan kayu bulat 

pada tiang untuk rurnah panggung yang terendarn air dapat berfungsi sebagai 

pernecah aliran air daripada kayu tiang yang persegi. 

I II I , 
, I 

I, i 
, III 

t9 

Gambar 5.12. Ukuran dan Dimensi Tiang Utama(Jihl)-Kiri dan Tiang 
Pembantu (Tungket)-Kanan Betang 

Sumber: Bentuk Awal Komplek Huma Gantung Buntoi Kalimantan Tengah 
oleh Syahrozy him. 184 & 188 

. Skala -

Gambar 5.13. Bentuk 
Awal Tiang Utama dan 
Pembantu pada Betang 
Sumber: Bentuk Awal 

Komplek Huma Gantung 
Buntoi Kalimantan 

Tengah oleh Syahrozy, 
him. 188 
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Tiang utama Gihi) 

------.. Tiang pembantu (tungket) 
~~~~--+-~-r~~+-~~~~ 

Skala 1:275 
/ , 

Gambar 5.14. Potongan Melintang yang Menunjukkan Letak Jihi dan 
Tungket. 

Sumber: Bentuk Awal Komplek Huma Gantung Buntoi Kalimantan Tengah 
oleh Syahrozy, him. 188 

~ Elemen Lantai 

Konstruksi lantai terbuat dari papan ulin dengan ukuran rata-rata lebar 28 em 

dan tebal 3,5 em. Posisi ketinggian dari lantai panggung ke permukaan tanah 

sekitar 2,3 m. Pemasangan lantai papan ini melintang dari arah depan ke 

belakang yang ditopang oleh balok gelagar (ulin) dari berbagai ukuran. Posisi 

gelagar sebagian berdiri dan sebagian rebah untuk menyamakan posisi 

ketinggian lantai yang ada. Deretan gelagar dengan jarak sekitar 50 em ini 

kemudian ditopang oleh balok sloof menerus tanpa sambungan men em bus 

tiang utama (jihl). 

F
I [ ~--- papanlanlai - , r-r---- sloof 

I r- - - gelarlar / ,~ - - - gelagar 
I / F - - sloof ! / r' - - gelagar . 
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il i} - - -' 15 - ' , , II-----t-
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I: i I' 
I'! I I 
Il!l I ~ B 1 ....:. ...IU.U.I..1.UI- Skala -

Gambar 5.15. 
Bagian Bawah 
Lantai Rumah 

Betang 
Sumber: Bentuk 
Awal Komplek 
Huma Gantung 

Buntoi Kalimantan 
Tengah oleh 

Syahrozy, him. 
189 
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~ Elemen Dinding 

Gambar 5.16. 
Detail Konstruksi 

Lantai Awal 
Rumah Betang 

Sumber: Bentuk 
Awal Komplek 
Huma Gantung 

Buntoi Kalimantan 
Tengah oleh 

Syahrozy, him. 
192 

Konstruksi dinding semula terbuat dari bah an kulit kayu dengan ketebalan 1-1,5 

em yang dijepit belahan rotan dengan ikatan tali simpai dari kulit kayu dan 

dipasak ke tiang rangka dinding. Dinding Betang telah banyak mengalami 

perbaikan dimana sekarang sudah menggunakan papan kayu ulin yang 

kemudian ditutup kembali dengan lapisan kulit kayu terutama pada bag ian luar 

dan sekat-sekat kamar. Penggunaan pasak jarang dipergunakan lagi dan 

digantikan oleh paku. 
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Gambar.5.17. 
Konstruksi Dinding 

Kulit Kayu 
Sumber: Bentuk 
Awal Komplek 
Huma Gantung 

Buntoi Kalimantan 
Tengah oleh 

Syahrozy, him. 193 

Secara umum pada Betang terdapat tiga jenis tangga, tangga utama (1 buah) 

yang menuju ke pintu masuk bangunan utama dan tangga samping (2 buah) 

yang menuju ke dapur. Tangga ketiga berada di bag ian belakang merupakan 

tangga baru yang terbuat dari papan digapit. Tangga utama yang menuju ke 
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bangunan utama diapit oleh dua buah patung harimau (haramaung) setinggi 

kurang tebih 3,25 meter dari permukaan tanah. Harimau merupakan jenis salwa 

yang dipercaya dapat memberikan semangat pertawanan yang kuat. 

c=J 1 1!lltl~ 
I I ' -t . 

1.30 I.ll 1.76 I 
t." I .:U t./~ 

TANGGA UTAMA TANGGA SAMPING TANGGA BELAKANG 

Gambar 5.18. Tipe Tangga pada Betang 
Sumber: Bentuk Awal Komplek Huma Gantung Buntoi 

Kalimantan Tengah oleh Syahrozy, him. 120 

~ Elemen Atap 

Penutup atap terbuat dari sirap bahan utin ukuran besar (1/20/100 cm) 

sebanyak 5.392 keping. Sirap ini ditopang oleh reng sebanyak 86 buah ukuran 

3/11 cm dengan pemasangan rebah berjarak 40 cm. Susunan reng kemudian 

ditopang olah usuk yang berjumlah 28 buah ukuran 4/11 cm dengan 

pemasangan rebah pula. Bentuk gording bersegi 8 (delapan) terletak membujur 

4 buah sepanjang bentukan atap pelana. Konstruksi kuda-kuda terbuat dari 

balok ulin besar dengan ukuran 23/40 cm, menumpu kaki kuda-kuda dan tiang 

dengan ukuran 19/19 cm. 

Bapahang 
gantung. 

Bapahang 
rendah: . 

Gambar 5.19. Syarat-syarat Kuda-kuda pad a Rumah Betang 
Sumber: Bentuk Awal Komplek Huma Gantung Buntoi Kalimantan 

Tengah oleh Syahrozy, him. 202 212 



Gambar 5.20. Pemasangan Balok Tarik pada Rumah Betang 
Sumber: Bentuk Awal Komplek Huma Gantung Buntoi Kalimantan 

Tengah oleh Syahrozy, him. 202 

~ Ornamen 

Betang memiliki bentuk fisik sederhana dan alami terlihat dari tampak 

bangunan yang terbuat dari bahan kayu asli. Penggunaan bahan cat hampir 

tidak ada kecuali pad a elemen-elemen bangunan tertentu seperti Sandung, 

Sapundu dan beberapa potong sirap ulin yang dilukis dengan simbol-simbol 

tertentu. Secara umum ornamen yang berupa ukiran, lukisan ataupun patung 

pada Betang dapat diuraikan sebagai berikut: 

• Ornamen kepala tiang pegangan 

tangga (Takuluk Hejan) , yaitu 

kepala tiang berbentuk segi 

delapan yang diartikan sebagai 

bentuk paling sempurna dari segi 

keindahan. 

. ___ ----11'-' 

0 .12 

----'1 ~ -J

0.65 

1-===CJ=== I 0.12 

j j T 

TAMPAK&TIIS 
I 

Skala 1:50 

Gambar 5.21. Detail Takuluk Hejan 
Sumber: Bentuk Awal Komplek Huma 

Gantung Buntoi Kalimantan Tengah oleh 
Syahrozy, him. 226 
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• Ornamen Listplank (Pelipir) , yaitu 

Iisplank dengan motif ukiran 

berbentuk daun bering in yang 

diartikan sebagai tempat peneduh 

dan beristirahat. Oengan 

demikian, rumah Betang dapat 

memberikan keteduhan dan 

kenyamanan bagi penghuninya . 

• Ornamen Tanduk Atap (Silang 

Pelipir) , yaitu ornamen puncak 

atap yang berbentuk mandau 

(senjata khas Oayak) yang 

Gambar 5.22. Detail Pelipir 
Sumber: Bentuk Awal Komplek Huma 

Gantung Buntoi Kalimantan Tengah oleh 
Syahrozy, him. 228 

melambangkan segala sesuatu Gambar 5.23. Mandau dan Silang Pelipir 
Sumber: Bentuk Awal Komplek Huma 

yang jahat akan dihadapi secara Gantung Buntoi Kalimantan Tengah oleh 
Syahrozy, him. 229 

jantan dengan mandau, karena 

orang Ngaju pantang mundur terhadap segala tantangan. 

Material Bangunan Rumah Betang 

Bahan bangunan yang dipakai pada Betang secara umum dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

~ Bahan pada Bangunan utama Betang 

• Tiang : kayu TabaJienlkayu ulin (Eusideroxylon zwangerii) . 

• Lantai : papan kayu ulin . 
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• Dinding : papan kayu ulin di bagian dalam dan kulit kayu di bag ian 

luar. 

• Atap : sirap ulin, pemasangan sudah menggunakan paku. 

• Tangga : terbuat dari kayu ulin utuh dengan lebar 1 meter pad a tangga 

utama dan ulin bulat yang ditakik untuk membentuk anak tangga pada 

tangga samping. 

• Pintu : papan ulin tebal 5 em, terdapat kunei khusus yang hanya 

bisa dibuka dari arah dalam. (Syahrozy, 2004: 105) 

POSlMODERN 01 KOlA PANG KALAN BUN 

Gambar 5.24. Pohon 
Kayu Ulin (Kiri) & Papan 

Kayu Ulin (Kanan) 
Sumber: 810g Kebun 

Raya Enrenkang 

Berikut adalah bangunan yang menerapkan prinsip Postmodern, dengan 

menggabungkan arsitektur tradisional Betang dengan material dan fungsi yang 

lebih modern (kekinian). 

Cafe Quizas 

~ Lingkungan 

Lingkungan bangunan berada pada daerah padat penduduk yang jaraknya ± 15 

Km dari sungai. Bangunan ini memiliki halaman depan sebagai tempat parkir 

dan belakang sebagai taman/garden party area. Massa Cafe tidak memanjang 

sejajar mengikuti garis sungai, tetapi memanjang tegak lurus dengan garis 

sungai. 
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Gambar 5.25. Halaman 
Belakang Cafe (Kiri) & Fasade 

Bangunan (Kanan) 
Sumber: Survey Mahasiswa 
Tanggal14 September 2010 

~ Eksterior 

Eksterior bangunan memiliki desain Rumah Tradisional Betang, namun 

dibangun pada masa sekarang. Fasade bangunan didominasi oleh Kayu Utin, 

tanaman rambat, dan kaca. Bangunan berbentuk Rumah Betang, namun 

bagian k%ng mengalami perubahan fungsi menjadi tempat aktivitas utama 

dilakukan. 

~ Interior 

Cafe ini memiliki interior yang sudah modem, di mana 

material kayu dipadukan dengan batu dan keramik. Area 

Cafe berada pada bagian k%ng rumah panggung yang 

telah diberi dinding, akibat dari peralihan fungsi, 

pencahayaan alami sedikit yang bisa masuk ke area 

cafe padahal bukaan-bukaan berdimensi besar, ruangan 

menjadi gelap. Sedangkan lantai di atas k%ng 

Gambar 5.26. 
Interior Cafe 

Sumber: Survey 
Mahasiswa Tanggal 
14 September 2010 

digunakan sebagai kantor dan ruang karyawan Cafe. Konstruksi rumah 

panggung diekspos dalam interior di mana sambungan kayu dari balok dan 

kayu diperindah dengan dicat senada dengan wama kayu. Wama dominan 

dalam interior adalah cokelat. 
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~ Etemen Bangunan 

• Etemen Pondasi : Bangunan ini menggunakan pondasi setempat batu kati 

karena pemilik mengadaptasi tampilan luar Rumah Betang, tidak 

menerapkan seeara total desain rumah tradisionalnya. 

• Etemen Tiang : Tiang pada kolong panggung memiliki lebar 15 em. Tiang 

menggunakan Kayu Utin persegi, terdapat perkuatan semaeam konsol Kayu 

Utin pada kedua sisi tiang. 

• Elemen Tangga : Tangga dari kayu ulin tanpa ornamen pada railing, hanya 

kepala tiang tangga (Takuluk Hejan) bersegi 8 yang menjadi ornamen. Lebar 

tangga 100 em, aantrede 20 em, dan optrede 20 em. 

• Elemen Lantai : Lantai dasar (bag ian kolong yang dialihfungsikan) 

menggunakan keramik (interior) dan batu alam(eksterior). Lantai di atas 

kolong menggunakan lantai kayu. 

Gambar 5.27. Tangga (Kiri), Lantai Keramik (Tengah), & 
Tiang (Kanan) 

Sumber: Survey Mahasiswa Tanggal14 September 2010 

• Elemen Dinding : Dinding lantai dasar didominasi oleh dinding bata yang 

diplester dikombinasikan dengan bata ekspos (pada entrance) dan kayu. 

Sedangkan, lantai dua dindingnya dari kayu. 

• Elemen Pintu dan Jendela : Bangunan ini telah menggunakan pintu panel 

dengan sistem engsel. Jendela pada bangunan ini banyak terdapat di 
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bag ian belakang yang menghadap langsung ke taman. Jendela jungkit 

dengan kaca yang bening dan hijau. 

• Elemen Atap : Atap Cafe berbentuk limas yang dikombinasikan dengan 

pelana. Penutup atap menggunakan sirap. Pad a puncak atap terdapat 

T anduk Atap (Silang Pelipir) dan bag ian lisplank berbentuk daun Wajik. 

Plafon menggunakan papan kayu yang telah diplitur dan di buat bertekstur. 

• Ornamen : Ornamen yang terlihat jelas adalah pad a lisplank (Pelipir) dan 

Tanduk Atap. Selain itu, tidak ditemukan ornamen lain. 

Gambar 5.28. Taman Belakang (Kiri), Bentuk Atap (Tengah), & 
Bukaan (Kanan) 

Sumber. Survey Mahasiswa Tanggal14 September 2010 

Gambar 5.29. Ornamen pad a Dinding (Kiri), Sambungan Kolom 
Panggung dengan Lantai (Tengah), & Kolong Panggung untuk Garasi 

(Kanan) 
Sumber: Survey Mahasiswa Tanggal 14 September 2010 

~ Material Bangunan 

Material bangunan merupakan kombinasi material alam dan buatan, di mana 

kayu tetap dominan. Bata, kaca, dan keramik adalah material modern yang 

digunakan. 
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5.1.2. Studi Preseden 

Besiktas Fishmarket I GAD Besiktas Fishmarket I GAD 

Arsitek Gokhan Avcioglu & GAD 

Lokasi Istanbul Turki 

Kolaborator Besiktas Kota 

Proyek Tahun 2007-2008 

Konstruksi Tahun 2008-2009 

Terletak di salah satu lingkungan Istanbul terpadat dan beragam, Besiktas 

adalah daerah eklektik dengan suasana desa yang sedang dalam proses 

pembaruan perkotaan. Pasar Ikan Besiktas terletak di situs segitiga. Ini adalah 

tempat ikon di mana banyak penduduk setempat dan pengunjung membeli ikan 

segar sehari-hari. Pembangunan pasar ikan tua itu dalam bentuk yang sangat 

miskin dan perlu diganti. (Sumber: www.dezeen.comlbesiktas-fish-market-by-

gad. Browsing 30 Maret 2010 Pukul DB. 10) 

Gambar 5.30. Eksterior Besiktas Fishmarket, Istanbul 
Sumber: www.dezeen.com/besiktas-fish-market-by-gad 

Gambar 5.31. Situasi 
Besiktas Fishmarket, 

Istanbul 
Sumber: 

www.dezeen.com/besikt 
as-fish-market-by-gad 
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Gambar 5.32. Interior 
Besiktas Fishmarket, 

Istanbul 
Sumber: 

www.dezeen.com/besikta 
s-fish-market-by-gad 

Solusi desain untuk mempertahankan keberadaan lingkungan ikonik, 

sementara juga menegaskan kembali perasaan yang nyaman. GAD dirancang 

shell beton berbentuk segitiga yang meliputi seluruh situs dengan bukaan besar 

di tingkat jalanan. Shell beton menyediakan ruang interior kolom-bebas, 

mengoptimalkan program kebutuhan proyek. Desain baru menyuntikkan solusi 

kontemporer dan pragmatis, sekaligus melestarikan sejarah pasar ikan. 

FLOOR PLAN I 
<:r:.,:: ;1'::0 n~ 

Gambar 5.33. Denah dan Perspektif Denah Besiktas Fishmarket, Istanbul 
Sumber : www.dezeen.com/besiktas-fish-market-by-gad 
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5.1.3. Kemungkinan Penerapan Teori Penekanan Desain 

Penerapan teori penekanan desain pada bangunan pasar adalah sebagai 

berikut: 

a. Penggunaan langgam arsitektur Postmodern bertujuan untuk menjembatani 

antara prinsip-prinsip arsitektur tradisional dengan perkembangan struktur 

dan konstruksi modern. 

b. Prinsip Arsitektur Postmodern dalam kontekstual dan urbanisme akan 

ditekankan pad a desain pasar yang bercirikan lokal, memasukan unsur 

kebiasaan dan budaya masyarakat dalam desain, serta tetap menjadi bag ian 

dari bangunan di tepian sungai. 

c. Prinsip Arsitektur Tradisional Betang sebagai rumah suku yang mampu 

menaungi puluhan keluarga, diterapkan ke bangunan pasar yang fungsinya 

untuk kepentingan massal. 

d. Pada area perdagangan didesain sederhana, fungsional, dan efisien karena 

aktivitas perdagangan membutuhkan kejelasan alur sirkulasi dan zoning 

komoditi perdagangan. 

e. Penggunaan struktur rumah panggung pada area bangunan di tepian sungai 

menjadi solusi dan turun naiknya air sungai, agar bangunan tidak kemasukan 

air. 

f. Penggunaan ornamen dan dekorasi khas Betang untuk mencitrakan 

kesederhanaan kebudayaan masyarakat suku Oayak Ngaju. Karena 

ornamen dan dekorasi pada Betang lebih sederhana daripada arsitektur 

Oayak yang lain. 

g. Solusi lingkungan dari arsitektur tradisional dapat diterapkan prinsipnya 

dengan pemakaian teknologi dan material masa kini. 
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5.2. PERMASALAHAN DOMINAN 

UTILITAS BANGUNAN UNTUK PASAR SEHAT 

5.2.1. Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Permasalahan Dominan 

Permasalahan yang diangkat pad a re-desain Pasar Indra Sari ini adalah : 

a. Latar Belakang 

Kondisi Pasar yang 
Kotor, Berantakan, dan 

Tidak Aman bagi Pelaku 

PASAR 
INORA SARI 

r 

Utilitas Bangunan untuk Pasar Sehat 

\. 

Minat Pengunjung 
Menurun 

Kebersihan & 
Kehigienisan Bahan 

Pangan Tidak Terjaga 

Program 
Departemen 
Kesehatan RI 

PASARSEHAT 
a ..J 

\l 
UTI LIT AS BANGUNAN 
UNTUK PASAR SEHAT 

] 
Penyebaran Penyakit, 

seperti: 
Diare 

Flu Burung 
Penyakit Kuku dan 

Mulut, dsb. 

( AIR BERSIH 1 ( SAMPAH 1 ( BUKAAN & VENTILASI 

1 
( SANITASI 1 [ DRAINASE 1 [ SIRKULASI VERTIKAL 

b. Terminologi 

( DESAIN LAPAK 

1 
Diagram 5.2. Latar Belakang Permasalahan 

Dominan 

1 

Wabah Flu Burung (Avian Influenza) di Indonesia yang menyerang unggas 

pada tahun 2003 dan kemudian menyerang manusia dan mengakibatkan 
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korban meninggal telah menyadarkan banyak pihak untuk membenahi kondisi 

pasar tradisional di Indonesia, hal ini disebabkan karena diduga pasar 

tradisional adalah salah satu mata rantai yang sangat rentan dari replikasi virus 

Flu Burung. Selain itu kondisi pasar tradisional selama ini belum bisa 

dilepaskan dari kesan semrawut, becek, kotor dan bau tidak sedap yang 

membuat sebagian anggota masya ra kat enggan berkunjung ke pasar 

tradisional. Belum lagi bermunculannya pasar modern seperti minimarket yang 

mulai merambah pe pemukiman penduduk juga telah membuat posisi pasar 

tradisional semakin terdesak. (Copyright © pde.sragenkab.go.id 2009, 10.03.11 

pukuI06.24). 

PROGRAM PASAR SEHAT 

Pasar Sehat adalah kondisi pasar yang bersih, nyaman, dan sehat melalui 

kerja sarna seluruh stakeholder terkait dalam menyediakan pangan yang aman 

dan bergizi bagi masyarakat. 

Pengembangan Pasar Sehat adalah strategi sebagai upaya memperkuat 

biosekuriti pada rantai pangan yang akan (i) meningkatkan keamanan pangan 

sejak produksi hingga konsumsi, (ii) mendidik produsen, pemasok, pedagang, 

dan konsumen, dan (iii) sebagai konsekuensinya, kesadaran mereka akan 

meningkat terhadap resiko keamanan pangan, seperti kontaminasi silang, 

penularan flu burung dan penyakit-penyakit lain yang dihantarkan pangan, dan 

perilaku beresiko tinggi. 
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Biosekuriti dimaksudkan sebagai suatu rangkaian praktek-praktek manajemen 

seluruh faktor resiko kesehatan biologis dan lingkungan yang berhubungan 

dengan kejadian penyakit untuk mengurangi potensi penularan/penyebarannya 

terhadap dan antar tempat, hewan dan manusia. 

c. Utilitas Bangunan untuk Pasar Sehat Berdasarkan Keputusan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia 

Air Bersih 

tt Tersedia air bersih dengan jumlah yang cukup 

setiap hari secara berkesinambungan, minimal 40 

liter per pedagang. 

tt Tersedia tandon air yang menjamin kesinambungan 

ketersediaan air dan dilengkapi dengan keran yang 

tidak bocor, minimal 72000 liter (asumsi 40 liter x 

1800 pedagang). 

Gambar 5.34. Air 
Bersih 

Sumber: shita
kesmasblog.blogspot 

Gambar 5.35. Keran Air per Lapak (Kiri) dan Ground Tank 
(Kanan) 

Sumber: Survev Mahasiswa 5 Februari 2011 

tt: Jarak sumber air bersih dengan pembuangan limbah minimal 10m. 

U Sumber air utama adalah air Sungai Arut yang telah melalui proses 

filterisasi/proses penyaringan yang memadai, sehingga layak untuk 

digunakan dalam proses kebersihan pasar. Penggunaan air PDAM terbatas 
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hanya untuk konsumsi dan sanitasi yang berhubungan langsung dengan 

mulut. 

:tt Air bersih yang digunakan untuk lebih dominan untuk membersihkan tempat 

dan barang dagangan. Berikut adalah standar kualitas air bersih berdasarkan 

peraturan pemerintah. 

:tt Hasil pengujian sam pel air Sungai Arut untuk mengetahui kelayakan air 

sungai untuk dimanfaatkan dalam aktivitas pasar. 

Tabel 5.1. Pengujian Sampel Air Sungai Arut 24 November 2010 

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kab. Kotawaringin Barat, Kal-Teng 

NO. PARAMETER SATUAN HASIL ANALISIS 
A3 A6 

1 Suhu °c 31,0 31,0 
2 TDS mg/L 86 56 
3 TSS mg/L 25 37 
4 pH - 7,20 7,80 
5 BOD5 mg/L 14,21 11,14 
6 COD mg/L 34,96 24,32 
7 DO mg/L 7,26 6,07 
8 Total Phospat mg/L <0,001 0,017 
9 N03 mg/L 0,118 0,148 
10 NH3N mg/L 0,380 0,343 
11 Arsen mg/L - -
12 Co mg/L - -
13 Barium mg/L - -
14 Boron mg/L <0,001 <0,001 
15 Se mg/L - -
16 Cd mglL - -
17 C,-'l+ mg/L - _0,011 - _ 0,011 __ 
18 Cu mg/L <0,005 <0,005 
19 Fe mg/L 0,489 0,172 
20 Pb mg/L <0,030 <0,030 
21 Mn mg/L <0,010 0,030 
22 Hg mg/L - -
23 Zn mg/L <0,010 <0,010 
24 - CI 

-- -- - -- --- . 

mg/L 3,799 2,799 
25 CN mg/L <0,002 <0,002 
26 F mg/L <0,020 <0,020 
27 Nitrit sebagai N mg/L 0,009 0,003 
28 Sulfat mg/L 6,188 7,631 
29 Klorin Bebas mg/L <0,002 <0,002 
30 H2S mg/L <0,002 <0,002 
31 MinyaklLemak mg/L - -
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32 MBAS mg/L <0,010 <0,010 
33 Fenol mg/L <0,001 <0,010 
34 Fecal Coli MPN/100 mL 0 40 

contoh 
35 Total Coli mg/L 0 40 

Berdasarkan hasil pengujian sampel air Sungai Arut tersebut, dengan proses 

penyaringanlfilterisasi dan pembersihan secara biologis, air sungai masih 

dpapat dimanfaatkan untuk aktivitas kebersihan pasar. 

Sanitasi Kamar Mandi dan Toilet 

tt Kamar mandi dan toilet terpisah antara pria dan wan ita dengan tanda/simbol 

yang jelas dengan proporsi sebagai berikut: 

TabeI5.2. Standar Jumlah Kamar Mandi & Toilet untuk Pasar Sehat 

No. Jumlah Pedagang 
Jumlah Kamar 

Jumlah Toilet 
Mandi 

1 sId 25 1 1 
2 25 sId 50 2 2 
3 51 sId 100 3 3 

Setiap penambahan 40-100 orang harus ditambah satu kamar 
mandi dan toilet. 

t:i Oi dalam kamar mandi harus tersedia bak dan air bersih dalam jumlah yang 

cukup dan bebas jentik. 

Gambar 5.36. Bak keramik 
dari lebih mudah 

dibersihkan dan dapat 
mempelihatkan kebersihan 

hingga dasar bak. 
Sumber: Survei Mahasiswa 

5 Februari 2011 

Gambar 5.37. Penggunaan kloset 
jongkok lebih higienis dan nyaman 

untuk pengguna pasar karena 
kuman tidak bersentuhan langsung 

dengan kulit manusia. 
Sumber: Survei Mahasiswa 5 
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= Di dalam toilet harus tersedia jamban leher angsa, peturasan dan bak air, 

lebih baik menggunakan kloset jongkok, karena menghindari kulit manusia 

bersentuhan langsung dengan kloset. Kloset mengandung banyak bakteri 

yang berasal dari kotoran manusia dan keadaanya yang lembab. 

tt Tersedia tempat cuci tangan dengan jumlah yang cukup dan dilengkapi air 

bersih dan sabun. Tempat cuci tangan berbentuk wastafel dan terpisah dari 

bilik kamar mandi atau toilet, untuk menghindari bakteri pada kloset. 

t:t Air limbah dibuang ke septic tank (multi chamber), riol atau lubang 

peresapan yang tidak mencemari air tanah dengan jarak 10m dari sumber 

air bersih. 

Gambar 5.38. Selokan 
Limbah Terbuka untuk 

aliran air hujan 
Sumber: Survei Mahasiswa 

5 Februari 2011 

Gambar 5.39. Saluran 
limbah yang melewati tiap 

lapak sehingga air buangan 
dapat mengalir dengan baik 

dan tidak menggenang. 
Sumber: Survei Mahasiswa 

5 Februari 2011 

Gambar 5.40. Lubang 
peresapan limbah sekitar 

15 meter dari zona 
perdagangan. 

Sumber: Survei Mahasiswa 
5 Februari 2011 

:a:t Lantai dibuat kedap air, tidak licin, dan dengan kemiringan yang cukup untuk 

air mengalir. 

:a:t Letak toilet terpisah minimal 10m dari tempat penjualan makanan dan bah an 

pangan. 

Gambar 5.41. Toilet dan Kamar Mandi terpisah 
dari area penjualan dan menjadi bangunan 
sendiri untuk menjaga kebersihan barang 

dagangan dari kuman dan bakteri dari toilet. 
Sumber: Survei Mahasiswa 5 Februari 2011 
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:=: Proses saluran dan pengolahan limbah yang sehat dapat dilihat pada Bab IV 

bagian Studi Utilitas. 

Pengelolaan Sampah 

tt Setiap kios/los/lorong tersedia tempat sampah basah dan kering. 

:=: Terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah berkarat, kuat, tertutup, dan 

mudah dibersihkan. 

tt Tersedia alat angkut sampah yang kuat, mudah dibersihkan, dan mudah 

dipindahkan. 

:=: Tersedia tempat pembuangan sampah sementara, kedap air, kuat, mudah 

dibersihkan, dan mudah dijangkau petugas kebersihan. 

Gambar 5.42. Tempat sampah yang kuat dan memiliki 
penutup untuk menghindari pedagang membuang 

sampah sembarangan dan agar serangga tidak 
mengerubungi tempat sampah. Tersedia gerobakltroli 
pengangkutan sampah untuk memudahkan sirkulasi 

limbah ke pengolahan 
Sumber: Survei Mahasiswa 5 Februari 2011 

tt Lokasi TPS tidak berada di jalur utama pasar yang berjarak minimal 10m 

dari bangunan pasar. 

:=: Sampah diangkut minimal 1 x 24 jam. 

Drainase 
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l:I: Selokan/drainase sekitar pasar tertutup dengan kisi yang terbuat dari logam 

sehingga mudah dibersihkan. 

l:I: Limbah cair yang berasal dari setiap kios disalurkan ke instalasi pengolahan 

air limbah (I PAL) , sebelum akhirnya dibuang ke saluran pembuangan umum. 

:a Saluran drainase memiliki kemiringan yang cukup untuk mengalirkan aliran 

air, agar tidak tergenang. 

l:I: Tidak ada bangunan los/kios di atas saluran drainase. 

:a Dilakukan pengujian kualitas air limbah cair secara berkala setiap 6 bulan 

sekali. 

Gambar 5.43. Saluran drainase yang berkisi untuk memudahkan pembersihan 
dan saluran drainase yang melewati lapak pedagang di dalam bangunan yang 

sirkulasi airnya lancar sampai ke penampungan 
Sumber: Survei Mahasiswa 5 Februari 2011 

Bukaan dan Ventilasi 

tt Khusus untuk los penjual daging, ikan, dan bahan makanan yang beraroma 

tajam agar menggunakan pintu yang dapat membuka dan menutup sendiri 

(self closed) atau tirai plastik untuk menghalangi binatang penular penyakit 

(vector) seperti lalat atau serangga lain yang masuk. 

l:I: Ventilasi harus memenuhi syarat minimal 20% dari luas lantai dan saling 

berhadapan (cross ventilation). 
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Gambar 5.44. Bukaan atap untuk ventilasi dan desain bangunan 
yang semi enclosure melancarkan distribusi udara dalam ruang 

yang berkapasitas besar. 
Sumber: Survei Mahasiswa 5 Februari 2011 

Sirkulasi Vertikal (Tangga dan Ramp) 

ti Tinggi, lebar, dan kemiringan anak tangga sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

tt Ada pegangan di kanan dan kiri tangga. 

ti Terbuat dari bahan yang kuat dan tidak licin. 

:a:t Memiliki pencahayaan minimal 100 lux. 

tt Tersedia Ramp untuk sirkulasi penyandang cacat, minimal di area masuk 

dan keluar pasar. 

Gambar 5.45. Ramp untuk distribusi barang 
sekaligus untuk kursi roda. 

Sumber: Survei Mahasiswa 5 Februari 2011 

Sistem Penandaan dan Informasi 

ti Penggunaan penanda (signage) yang mudah dibaca dan diletakkan sebagai 

penunjuk arah dan tempat, sehingga sirkulasi pengunjung lebih terarah 

dalam mencari bahan belanjaan. 
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= Papan informasi perletakkan zona-zona dalam pasar mempermudah 

mekanisme bongkar muat dan pengangkutan limbah. 

Gambar 5.46. Sistem penandaan yang seragam untuk 
memudahkan pembeli mencari lokasi barang sekaligus 

memudahkan operasional pasar 
Sumber: Survei Mahasiswa 5 Februari 2011 

Desain Lapak yang Higienis 

II Mempunyai meja tempat penjualan dengan permukaan rata (kemiringan 

yang cukup sehingga tidak menimbulkan genangan air dan tersedia lubang 

pembuangan air. 

n Setiap sisi los.llapak memiliki sekat pembatas dan mudah dibersihkan 

dengan tinggi minimal 60 cm dari lantai terbuat dari bahan tahan karat dan 

bukan kayu. 

n Tersedia tempat penyimpanan bahan pangan seperti ikan dan daging 

menggunakan rantai dingin (cold chain) atau bersuhu rendah (4-10° C). 

:a:t Tersedia tempat penyucian bahan pangan dan peralatan. 

tt Saluran pembuangan lim bah tertutup dan kemiringan tertentu agar lim bah 

tidak mengkontaminasi bahan pangan. (Dikutip kembali dari Bab 11/) 
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Gambar 5.47. Lapak yang mudah dibersihkan, memiliki tempat penyimpanan, 
dan display barang serta saluran lim bah yang jelas dan lancar. 

Sumber: Survei Mahasiswa 5 Februari 2011 

5.2.2. Studi Preseden 

Pasar Tradisional Percontohan Podosugih Pekalongan (Pasar Sehat) 

Pasar Podosugih terletak di JI. Kurinci No. 3 Pekalongan merupakan pasar 

tradisional yang ditata ulang menjadi pasar sehat. Pasar Sehat di Kota 

Pekalongan diawali dengan penunjukan Pasar Podosugih Kota Pekalongan 

sebagai salah satu 10 Pilot Project Pasar Sehat Nasional. Oleh karena itu, 

dalam mendesain Pasar Indra Sari yang sehat dan bersih dapat mengambil 

contoh inovasi desain yaitu bangunan, utilitas dan pengolahan limbah pad a 

Pasar Podosugih tersebut. (psehat.blogspot.com/plimage.html Browsing 18 

Januari 2011 Pukul 21.45) 

Gambar 5.48. Pasar 
Podosugih 

Pekalongan (Atas) 
dan Main Entrance 

Pasar (Bawah) 
Sumber: Survey 

Mahasiswa 5 
Februari 2011 

Pasar Podosugih merupakan 

pasar yang dibangun 

menggantikan pasar burung. 

Pasar burung dirombak tahun 

2008 dan selesai tahun 2009. 

Pasar Podosugih memiliki lahan 
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seluas 2500 m2 dan bangunan seluas 2000 m2
. Pasar tersebut memiliki 14 

toko, 23 kios, 58 los 4 meter, dan 56 los 2 meter. Namun, ada 4 kios dan 5 los 

yang masih kosong. Pasar tersebut memiliki komoditi perdagangan seperti: 

sembako, klontong, konveksi, sayur mayur, jajanan, buah, daging, ikan, dan 

kuliner. Fasilitas yang disediakan Pasar Podosugih adalah sebagai berikut: 

MCK ~ C Gudang 

Gambar 5.49. Fasilitas Pasar Podosugih 
Sumber: Survey Mahasiswa 5 Februari 2011 

Area Bongkar Muat Area Pupuk Kompos I 

'---_A_re_a_ P_ro_m_o_s_i _-,I I Area Perokok Area Pencucian Bahan Pangan 

Gambar 5.50. Fasilitas Pasar Podosugih 
Sumber: Survey Mahasiswa 5 Februari 2011 
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DENAH PASAR PODOSUGIH KOTA PEKALONGAN . 
'-----

JL.KURINCI 

= --_._-_._--- = 

Gambar 5.51. Denah Pasar Podosugih, Pekalongan 
Sumber: Kantor UPTD, Survey Mahasiswa 5 Februari 2011 

Pengolahan limbah di pasar ini cukup baik, tempat sampah dipisahkan menurut 

jenisnya, organik dan anorganik. Pengumpulan sampah dilakukan setiap hari 

pad a puku117.00 WIS, sampah anorganik dikumpulkan dan disetorkan ke TPA 

melalui petugas Dinas Pekerjaan Umum. Sedangkan sampah organik 

dikumpulkan dan diolah menjadi pupuk kompos. Produksi pupuk kompos 

tersebut dijual di pasar tersebut. 

Gambar 5.52. Pengolahan Sampah Menjadi Kompos 
Sumber: Survey Mahasiswa 5 Februari 2011 
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5.2.3. Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan Dominan 

a. Konsep Pasar Sehat mengubah tampilan dan operasional pasar Indra Sari 

yang tidak tertata sekaligus membantu pemerintah memutuskan rantai 

penyebaran penyakit lewat bahan pangan. 

b. Pasar yang Sehat adalah pasar dengan sistem dan mekanisme utilitas yang 

baik dan sesuai standar kesehatan sehingga dalam aktivitas dan operasional 

pasar, kebersihan pasar menjadi budaya bagi pengguna pasar karena 

sarana dan prasarana kesehatan pasar telah tersedia. 

c. Zoning pasar per jenis komoditi perdagangan dapat diterapkan agar sirkulasi, 

penataan ruang, distribusi barang, dan pengumpulan limbah lebih lancar. 

d. Utilitas pasar yang sehat merupakan gabungan dari cara memilih bahan dan 

alat utilitas yang tidak beracun, mudah diaplikasikan dan dibersihkan (easy 

maintenance) sekaligus ramah lingkungan, sehingga mendapatkan manfaat 

ganda. 

e. Material yang sesuai dengan ketentuan Pasar Sehat relatif mudah 

pengadaan dan pengerjaannya, seperti keramikltile, sehingga menghemat 

biaya pengadaan bahan bangunan. 

f. Pasar sehat merupakan pasar yang dapat menangani permasalahan lim bah 

secara mandiri, hal ini berkaitan dengan pencemaran sungai oleh aktivitas 

pasar. Melalui konsep ini, kuantitas limbah yang dibuang di sungai berkurang 

dan bahkan tidak membuang sarna sekali. 
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