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BAB IV

PENYELUSURAN MASALAH DESAIN

4.1. Penyelusuran Masalah

4.1.1. Potensi Dan Kendala

Potensi dari tapak ini adalah dekat dengan jalur primer yaitu Jalan

Raya Semarang-Boja, 2 jalur yang memiliki alur lalu lintas yang baik

dengan didukung lebar jalan yang cukup lebar (Lebar: 9m dan 6m), 2

bundaran persimpangan jalan di sisi Barat Daya dan Barat Laut, dan

perumahan BSB (500-200 m) sehingga memudahkan akses dengan

dekatnya jarak. Tapak berkontur datar dan berukuran luas (Tersedia

±56.500m2) sehingga cocok dengan fungsi pasar tradisional yang

idealnya membutuhkan kondisi tapak yang berkontur datar dan berukuran

luas. Rimbunnya vegetasi di tapak (Pohon karet dan semak-semak) yang

dapat digunakan sebagai elemen peneduh dan estetika pada

perancangan pasar tradisional ini nantinya. Terdapatnya saluran air kotor

kota yang cukup lebar dan dalam (Lebar 1m dan dalam 1m) sehingga

saluran air kotor pada pasar tradisional nantinya dapat berfungsi dengan

baik. Dekat dengan landmark kawasan BSB (Patung kuda dan menara

BSB=300m) dan berada di pinggir jalan primer sehingga mudah

ditemukan. Lingkungan di sekitar tapak sudah memiliki perencanaan yang

baik dari awal sehingga dalam perkembangannya akan tertata dan rapi.

Pengembangan daerah sekitar sudah menggunakan konsep green city.
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Kondisi tanah bagus dan tidak labil atau stabil. Transportasi umum mudah

dijangkau.

Kendala dari tapak ini adalah dekat dengan perumahan dan

sekolah dasar sehingga kebisingan pasar berpengaruh pada bangunan-

bangunan di sekitarnya.

4.1.2. Pernyataan Fokus Desain

Pernyataan fokus desain pada projek ini merupakan inti dari

permasalahan yang harus dipecahkan berdasarkan potensi dan kendala

di atas dengan menggunakan teori-teori yang digunakan dalam

pemecahannya. Pernyataan fokus desain pada projek ini adalah

“Penggabungan Fungsi Bangunan Pasar Tradisional Dengan Konsep City

Walk”. Pernyataan fokus desain ini nantinya akan dijabarkan dalam

permasalahan desain sebagai masalah yang harus diselesaikan berkaitan

dengan fungsi bangunan, dan pendekatan atau konsep yang digunakan,

serta potensi dan kendala yang ada.

4.1.3. Analisa Komprehensif Ruang Terhadap Tapak, Lingkungan

Buatan, Dan Alami

a. Tapak

Dalam analisis komprehensif pada ruang dan tapak, diketahui data-

data terkait tapak dan keruangannya dengan fungsi pasar tradisional

sebagai berikut:
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 Luas Lahan = ± 56.500 m2.

 Luas Bangunan = 12.444,533 m2.

 Total Luas Tempat Parkir:

= Total Kebutuhan Tempat Parkir + Sirkulasi Tempat Parkir

= 5.007,5 + (5.007,5 x 100%) = 10.015 m2.

Regulasi:

 KDB = 60%.

 RTH = 40%.

 KLB = 1,2; max 2 lantai.

 GSB = 29 m.

Berdasarkan data diatas, dapat diperoleh data-data luasan dengan

perhitungan sebagai berikut:

 Luas Lantai Dasar = Luas Lahan x KDB

= 56.500 x 60% = 33.900 m2.

 Luas Lahan Terbuka = Total Luas Tempat Parkir + Tempat Terbuka

= 10.015 + 12.585 = 22.600 m2.

 Luas Kebutuhan Lahan = Luas Lt.Dasar + L.Lahan Terbuka

= 33.900 + 11.300 = 45.200 m2.

 Luas Ruang Terbuka Hijau = Luas Lahan x 40%

= 56.500 x 40% = 22.600 m2.

 Luas Kebutuhan Lahan Keseluruhan:

= Luas Lt.Dasar + Luas Lahan Terbuka + Luas RTH

= 33.900 + 22.600 + 22.600 = 79.100 m2.
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Analisa komprehensif pada ruang dan tapak juga dilakukan dengan

melakukan perencanaan zonasi pada tapak pasar tradisional ini. Rencana

zonasi pada tapak ini dilakukan dengan membagi tapak pada beberapa

zonasi, beberapa zona yang ada antara lain zona

perdagangan/perbelanjaan, tempat parkir, pengelola, ATM center, food

court, lavatory umum, pos polisi, plaza, Mushola, pos keamanan, servis,

dan bongkar muat. Zonasi ini dilakukan dengan memperhatikan sirkulasi,

kenyamanan, dan hubungan antar ruang yang ada. Rencana zonasi pada

tapak pasar tradisional ini adalah sebagai berikut:

b. Lingkungan Alami

Analisis komprehensif lingkungan alami, secara makro, kecamatan

Mijen memiliki karakteristik alam sebagai berikut:

Gambar 53: Zonasi Tapak
(Sumber : Analisa Pribadi)
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1. Batas

Utara: Kecamatan Ngaliyan, Selatan: Kabupaten Kendal,

Barat: Kabupaten Kendal dan, Timur : Kecamatan Gunungpati.

2. Kondisi Wilayah

Daerah dengan garis kontur yang sedikit dan cukup datar;

lokasinya berada di sekitar pusat Kota Semarang; lingkungannya asri,

nyaman, dan tertata rapi; dan kawasan BSB sudah memiliki konsep

penataan dan zonasi dari masing masing fungsi karena sudah ada

perencanaan dan dalam tahap pelaksanaan dari pihak pengelola BSB

sendiri, dengan demikian karena sudah direncanakan dengan baik

dari awal maka dalam perkembangannya nanti kawasan ini akan jauh

lebih teratur.

Gambar 54: Peta Wilayah Kecamatan Mijen
(Sumber: www.googlemap.com)
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3. Kondisi Alam

Iklim: Bersuhu lebih tinggi dibanding daerah perbukitan di

Semarang, terasa terik pada siang hari, dan beriklim tropis dengan

adanya musim kemarau dan penghujan.

Secara mikro kondisi geografis tapak ini berlokasi di dalam

kawasan BSB (Bukit Semarang Baru), di dalam kecamatan Mijen yang

terletak di bagian Barat Daya di dalam kota Semarang, ibu kota Jawa

Tengah. Kondisi tanah didalam dan sekitar tapak adalah tanah merah

yang merupakan karakteristik tanah yang umum ditemukan di

Indonesia. Kondisi topografi pada lokasi tapak datar atau tidak

berkontur.

c. Lingkungan Buatan

Analisis komprehensif lingkungan buatan dilakukan dengan

menganalisa kondisi bangunan di lingkungan sekitar tapak umumnya

lenggang, hanya padat pada bagian Utara tapak karena terdapat

perumahan warga dan bagian Barat karena terdapat sekolah dasar.

Karakter bangunan di sekitar tapak mayoritas bergaya desain arsitektur

post-modern dan tertata rapi. Kondisi jalan di dekat tapak berbahan beton,

dengan memiliki alur lalu lintas yang baik dan lancar dengan didukung

lebar jalan yang cukup lebar (Arteri sekunder selebar: 9m dan kolekor

sekunder selebar 6m) dan didukung pula oleh 2 bundaran persimpangan

jalan yang cukup besar di sisi Barat Daya dan Barat Laut tapak.
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Transportasi di sekitar tapak terdapat bus dalam kota, transportasi online

(ojek dan taksi online), serta angkutan umum konvensional (ojek dan taksi

pangkalan). Regulasi pada kecamatan Mijen di kawasan BSB tempat

tapak ini berada memiliki KDB sebesar 60%. Kondisi kawasan dari lokasi

tapak di BSB ini merupakan kawasan yang bergerak di bidang bisnis,

pendidian, dan permukiman penduduk.

4.2. Pernyataan Masalah

Pernyataan masalah desain yang timbul pada projek ini adalah

bagaimana peruangan untuk menggabungkan konsep Pasar Tradisional

dengan konsep City Walk. Lalu juga bagaimana sirkulasi pasar tradisional

yang nyaman dan elegan sebagai tempat berbelanja dan rekreasi untuk

warga perumahan BSB dengan kelas menengah ke atas. Selain itu juga

terdapat masalah bagaimana bentuk bangunan pasar tradisional yang

mengadopsi konsep city walk.

Gambar 55: Kondisi Sekitar Tapak
(Sumber : www.googlestreetview.com)
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Dari beberapa pernyataan masalah desain di atas, secara teknis

pemecahan yang dapat digunakan bersumber dari teori-teori yang ada

sebelumnya adalah dengan menggunakan pendekatan pada tata letak

ruang pasar tradisional menjadi bentuk linear atau radial dan

mengutamakan pejalan kaki yang sesuai dengan konsep city walk. Selain

itu dengan mewujudkan pendekatan konsep city walk sebagai konsep

yang modern bagi pasar tradisional dan tetap tradisional dengan kegiatan

tawar-menawarnya, maka muncullah kesan nyaman dengan penataannya

yang rapi dalam konsep modern dan elegan karena merupakan konsep

yang baru dan modern pada fungsi pasar tradisional, bagi warga

permukiman BSB yang mayoritas merupakan kalangan menengah ke atas.

Penggabungan konsep ini akan menghadirkan konsep pasar tradisional

yang tidak monoton, sehingga menjadi sarana belanja yang rekreatif dan

elegan pada penggunanya yaitu warga perumahan BSB.
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