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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Projek yang dirancang adalah Pasar Tradisional Berkonsep City

Walk Di BSB Kota Semarang, merupakan perancangan baru yang

memiliki target dan sasaran yaitu perseorangan atau kelompok usaha

yang bergerak dibidang perdagangan, dengan jenis barang

pemenuhan kebutuhan pokok hidup dan kebutuhan sekunder serta

tersier lainnya dan konsumen yang membutuhkan keberadaan pasar

tradisional di kawasan BSB, kota Semarang. Projek ini dilatar

belakangi oleh fakta bahwa kawasan permukiman BSB merupakan

kawasan permukiman dengan warga kelas menengah ke atas yang

membutuhkan sarana perbelanjaan yang dekat dari lingkungan

permukimannya, karena pasar terdekat yang tersedia (Pasar Mijen)

sekarang cukup jauh, jaraknya ± 4km dari perumahan BSB, serta hasil

dari survey kepada penghuni perumahan BSB lewat wawancara dan

penyebaran kuisioner yang memperoleh kesimpulan bahwa memang

dibutuhkan sarana perbelanjaan dalam hal ini pasar tradisional yang

dekat dengan perumahan mereka, maka dari itu dipilihlah BSB

sebagai lokasi dari pasar tradisional ini. Hal ini juga melatarbelakangi

dirancangnya projek pasar tradisional ini sebagai pasar wilayah untuk

tempat berbelanja yang dapat dinikmati oleh kalangan menengah ke

atas warga perumahan BSB tersebut. Dengan menggunakan konsep
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city walk dan dengan dipilihnya fungsi bangunan pasar tradisional,

gambaran tentang pasar tradisional yang sebelumnya kumuh dan

sumpek dapat diubah menjadi lebih nyaman dan elegan, sehingga

pengunjung juga dapat berbelanja dengan nyaman di sana dan

menikmati pasar tradisional yang elegan dengan harga barangnya

yang terjangkau sebagai elemen rekreatif pada dirinya, serta elemen

baru dan inovasi dengan konsep city walk nya. Lingkup dari pasar ini

adalah pasar wilayah dengan toko-toko yang menjual barang-barang

kebutuhan hidup warga BSB tersebut dan melayani warga

permukiman BSB dengan menjual barangnya secara eceran. Pasar ini

akan beroperasi dari jam 05.00 s/d 18.00 setiap harinya dan dikelola

oleh pihak swasta, dalam hal ini Pengelola BSB City Semarang.

1.2. Masalah Desain

a. Bagaimana peruangan untuk menggabungkan konsep pasar

tradisional dengan konsep city walk?

b. Bagaimana sirkulasi pasar tradisional yang nyaman dan elegan

sebagai tempat berbelanja dan rekreasi untuk warga perumahan

BSB dengan kelas menengah ke atas?

c. Bagaimana bentuk bangunan pasar tradisional yang mengadopsi

konsep city walk?
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1.3. Tujuan Dan Manfaat

a. Tujuan

Tujuan proyek perencanaan pasar tradisional berkonsep city

walk di BSB kota Semarang antara lain :

i. Menciptakan dan merencanakan sebuah pasar tradisional

yang berkonsep city walk di BSB kota Semarang.

ii.Menciptakan dan merencanakan sebuah pasar tradisional

yang nyaman dan elegan untuk warga perumahan BSB

dengan kelas menengah ke atas.

iii. Menciptakan dan merencanakan sebuah pasar tradisional

sebagai tempat berbelanja dan rekreasi bagi warga

perumahan BSB.

b. Manfaat

Manfaat dari perencanaan pasar tradisional berkonsep city

walk di BSB kota Semarang antara lain :

i. Terciptanya pasar tradisional yang berkonsep city walk di

BSB kota Semarang.

ii.Terciptanya pasar tradisional yang nyaman dan elegan

untuk warga perumahan BSB dengan kelas menengah ke

atas.

iii. Terciptanya pasar tradisional sebagai tempat berbelanja

dan rekreasi bagi warga perumahan BSB.



4

1.4. Sistematika Pembahasan

a. BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, masalah desain, tujuan dan

manfaat, serta sistematika pembahasan.

b. BAB II GAMBARAN UMUM

Menguraikan gambaran umum terhadap fungsi bangunan,

kondisi dan lokasi tapak, serta lingkungan sosial dan budaya.

c. BAB III PEMROGRAMAN ARSITEKTUR

Menguraikan studi aktivitas, sifat, kebutuhan, dan persyaratan

ruang; studi preseden; dan pola hubungan ruang.

d. BAB IV PENYELUSURAN MASALAH DESAIN

Menguraikan penyelusuran masalah yang mencakup potensi

dan kendala, serta permasalahan desain; dan pernyataan

masalah.

e. BAB V KAJIAN TEORITIK

Menguraikan kajian pada teori tema desain dan konsep

perencanaan.

f. BAB VI PENDEKATAN DESAIN

Menguraikan pendekatan yang digunakan dalam pemecahan

masalah desain yang ditetapkan.
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g. BAB VII KONSEP PERENCANAAN

Menguraikan konsep ruang dan tata ruang, keruangan, bentuk,

pelingkup, struktur, dan teknologi yang digunakan dalam kegiatan

perencanaan.

g. BAB VIII STRATEGI DESAIN

Menguraikan langkah-langkah pada proses perancangan

dalam pemecahan masalah desain.

g. LAMPIRAN

Terdiri dari lampiran referensi untuk menjelaskan bagian

projek ini dan bersumber dari literatur atau referensi-referensi lain

dari buku, e-journal, maupun internet.
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