
 

 

90 

 

BAB IV 

PENELUSURAN DAN PERNYATAAN MASALAH DESAIN  

4.1 Penelusuran Masalah Desain 

4.1.1 Kajian Komprehensif 

 Pasar Induk Tradisional merupakan bangunan dengan fungsi komersial 

dengan lingkup pelayanan berada di wilayah Kabupaten Sleman yang 

mewadahi fungsi distribusi barang dagang sebagai pasar induk dan fungsi jual-

beli sebagai pasar tradisional. Berikut ini merupakan kajian situasi potensi dan 

kendala terkait manusia, bangunan dan lingkungan yaitu sebagai berikut: 

a. Potensi 

1) Kabupaten Sleman merupakan sektor distribusi khususnya bahan 

pangan dengan skala regional. 

2) Kabupaten Sleman belum memiliki pasar induk dengan komoditi 

yang lengkap dalam pendistribusian ke pasar-pasar wilayah 

kabupaten. 

3) Lokasi tapak berada di jalan lingkar kabupaten dapat mempermudah 

proses pemasokan barang dagang. 

4) Tapak berada dekat dengan kawasan pusat kabupaten sehingga 

dapat mempermudah distribusi barang dagang. 

5) Lingkungan sekitar tapak berdekatan dengan permukiman 

penduduk sehingga dapat mendukung aktivitas sosial masyarakat. 
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b. Kendala 

1) Minat masyarakat terhadap pasar tradisional berkurang akibat 

berkembangnya pasar-pasar modern/mall dengan kualitas lebih 

unggul. 

2) Lokasi tapak berada di jalan lingkar kabupaten dapat 

mempengaruhi aspek aksesibilitas kawasan. 

4.1.2 Pernyataan Isu  

Pernyataan isu pada perancangan Pasar Induk Tradisional didasari pada 

permasalahan desain yang seringkali ditemui pada projek-projek sejenis yang 

telah ada sebelumnya, sehingga permasalahan desain yang dominan 

diklasifikasikan ke dalam 3 aspek:  

1) Aspek arsitektur kota, menyangkut keberadaan pasar yang dipengaruhi 

dan mempengaruhi konteks perkotaan terutama menyangkut aspek 

aksesibilitas dan tata ruang. 

2) Aspek standar fungsional pasar tradisional merupakan permasalahan 

perancangan yang bersifat umum, terutama menyangkut bagaimana 

pasar dapat digunakan secara nyaman dan hidup oleh aktivitas jual beli. 

3) Aspek penciptaan karakter lokal dalam perancangan pasar tradisional 

menyangkut bagaimana respon perancangan fisik terhadap lokalitas 

dari pasar yang dirancang. 

4.1.2 Aspek Komprehensif (analisis ruang, tapak dan lingkungan) 

Penetapan tapak terpilih terletak di jalan lingkar Kabupaten Sleman, 

yaitu berada di Jl. Magelang KM.14, Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten 
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Sleman, DIY. Penetapan lokasi tapak berdasarkan potensi dan kendala 

terhadap fungsi bangunan Pasar Induk Tradisional. Pertimbangan penentuan 

tapak berdasarkan penelusuran masalah antara lain: 

a. Kemudahan aksesibilitas menuju tapak dengan pemilihan lokasi berada di 

jalan lingkar kabupaten/ jalan arteri primer untuk memudahkan proses 

pemasokan dan distribusi. 

b. Kondisi lokasi tapak dekat dengan kawasan penduduk dan pusat kota. 

c. Kondisi lingkungan buatan dapat mendukung kebutuhan fungsi bangunan 

sebagai Pasar Induk Tradisional. 

 

4.2 Pernyataan Masalah Desain 

4.2.1 Pernyataan Spesifik 

Berikut merupakan pernyataan spesifik masalah yang akan mendukung 

fokus kajian utama pada perancangan Pasar Induk Tradisional di Kabupaten 

Sleman yang terbagi dalam 3 aspek utama, yaitu: 

Tabel 56. Tabel Permasalahan Desain 

ISU TUJUAN KRITERIA 

Isu, tujuan dan kriteria perancangan pasar dalam aspek arsitektur kota 

Keterkaitan 
dengan 
fungsi sekitar 

- Menentukan fasilitas di 
dalam pasar yang 
merespon fungsi2 
disekitarnya 

- Fasilitas yg disediakan harus 
sesuai dengan skala pelayanan 
pasar 
- fungsi yg disediakan berdasar 
analisis potensi kebutuhan pasar 
untuk menarik pengunjung 

Aksesibilitas 
dan sistem 
sirkulasi 
eksternal 

- mengatur jalur sirkulasi 
eksternal yg efektif dan 
tidak menyebabkan 
gangguan sekitar 
- menyediakan lahan 
parkir yg cukup untuk 
menampung kendaraan 

- aksesibilitas dan sistem sirkulasi 
eksternal harus jelas, efisien dan 
tidak menyebabkan kemacetan. 
- luas area parkir harus mampu 
menapung kendaraan pengunjung 
sesuai dengan karakter. 
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- area parkir sebagai 
generator untuk 
memperkuat aksesibilitas 
pasar 
- menempatkan area 
bongkar-muat yang tidak 
menganggu aktifitas 
pengunjung 

- peletakan area parkir dekat pintu 
masuk bangunan pasar untuk 
melewati area tertentu di dalam 
pasar. 
- area bongkar-muat tidak 
mengganggu sirkulasi pengunjung 

Respon 
terhadap 
bentuk dan 
ruang kota 

- Mendapatkan gubahan 
massa yang sesuai 
dengan konteks 
arsitektur kota 

- gubahan bentuk pasar harus 
merespon struktur morfolgi dan 
ruang kota 
- wajah pasar selaras dengan 
karakter arsitektur setempat 

Isu, tujuan dan kriteria perancangan pasar dalam aspek standar 
fungsional 

Tipe dan luas 
unit kios 

- menentukan tipe dan 
dimensi kios yang 
ekonomis dan efisien 

- kios-kios yang disediakan harus 
sesuai dengan karakter komoditas 
jualan 

Efektivitas 
pemanfaatan 
ruang 

- memperbanyak 
proporsi luas ruang yang 
dapat dijual 

- luas sell-able area mencapai 
65% luas bangunan keseluruhan 
- jalur sirkulasi menggunakan 
sistem double-loaded (2sisi unit 
jual) 

Lebar jalur 
sirkulasi 

- menentukan lebar jalur 
sirkulasi yg efisien & 
nyaman 

Lebar sirkulasi minimal untuk 2 
orang dan maksimal 30% per 
jumlah unit jual yg diapit 

Zoning - penataan komoditas 
untuk mengatur alur 
pengunjung guna 
meningkakan akses ke 
semua unit jual. 
- memudahkan 
pengunjung menemukan 
area berdasar komoditas 

- zona komoditas inti (paling dicari) 
diletakkan pada tempat yang sulit 
dijangkau untuk menghidupkan 
zona komoditas lainnya. 
- pengelompokan komoditas yang 
disertai penanda 

Aksesibilitas 
dan sistem 
sirkulasi 

- menjamin semua unit 
pasar dapat dijangkau 
pengunjung 
- memudahkan 
pengunjung menjangkau 
lantai atas  
- memudahkan orientasi 
pengunjung di dalam 
pasar 

- pintu masuk dan hirarki sirkulasi 
dirancang agar mudah dijangkau 
- penempatan zona komoditas inti 
untuk menarik pengunjung 
- unit-unit jual harus mendapatkan 
aksesibilitas visual yang 
memadahi pengunjung 
- penyediaan escalator pada 
bangunan tingkat 
- penyediaan simpil-simpil sirkulasi 
pada jalur sirkulasi panjang 

Penghawaan Menciptakan ruang-
ruang yang segar dan 
tidak pengap 

- area publik dirancang dengan 
memaksimalkan sirkulasi udara 
silang 



 

 

94 

 

- penghawaan di dala unit jual 
dapat mengunakan udara buatan 

Pencahayaan - Menciptakan ruang-
ruang pasar yang tidak 
terkesan gelap 

- area publik dan sirkulasi 
dirancang dengan 
memaksimalkan pencahayaan 
alami 
- pencahayaan di dalam unit jual 
dapat mengunakan pencahayaan 
buatan untuk menerangi barang 
dagang 

Fasilitas 
Umum 

- menyediakan fasilitas 
umum yang mendukung 
fungsi pasar 

- menyediakan toilet, musholla,, 
kantor pengelola, ruang 
serbaguna, dll. 

Utilitas Air 
Bersih  

- menyediakan fasilitas 
air bersih yang memadai 
bagi komoditas basah 

- zona komoditas basah diletakan 
berdekatan agar lebih efisien 
- outlet air bersih disediakan di 
setiap unit daging/kan, sedangkan 
komoditas sayur/buah dapat 
digunakan bersama. 

Utilitas Air 
Kotor 

- menciptakan ruang 
pasar yang bersih dan 
tidak becek. 

- saluran pembuangan air kotor 
disediakan pada zona komoditas 
basah 
- fasilitas fisik dirancang untuk 
meminimakan genangan air kotor 

Persampahan - menciptakan pasar 
bersih bebas sampah 

- TPS disediakan dan terlindung 
dari aktivitas publik 

Isu, tujuan dan kriteria perancangan pasar dalam aspek penciptaan 
karakter lokal 

Tampilan 
Fisik 

- Menampilkan karakter 
fisik pasar yang selaras 
dengan arsitektur lokal 

- Perancangan bangunan 
menggunakan elemen-elemen 
arsitektur lokal 

Pengalaman 
Ruang 

- Menyajikan 
pengalaman ruang yang 
menarik bagi pengunjung 
saat berbelanja 

- zoning dan alur sirkulasi 
dirancang agar menciptakan 
pengalaman ruang dan suasana 
menarik. 
- perancangan unit jual dengan 
menjadikan barang dagang 
sebagai atraksi visual 

Ruang sosio-
kultural 

- Menjadikan pasar 
sebagai ruang sosio-
kultural bagi masyarakat 
sekitar 

- ruang-ruang sosio-kultural 
tersedia untuk menampung 
aktivitas sosial 

Sumber : Analisa Pribadi 
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4.2.2 Pernyataan Masalah Desain 

Berikut merupakan pernyataan masalah desain berdasarka isu pada 

perancangan Pasar Induk Tradisional di Kabupaten Sleman, yaitu: 

1. Bagaimana peruangan pada Pasar Induk Tradisional dalam menciptakan 

kenyamanan visibilitas perdagangan?  

2. Bagaimana keruangan / kualitas ruang pasar yang setara dengan kualitas 

ruang Pasar Modern? 

3. Bagaimana pelingkup ruang pada Pasar Induk Tradisional yang mampu 

merepresentasikan lokalitas kawasan Kabupaten Sleman? 

4.2.3 Fokus Permasalahan Desain  

Fokus permasalahan pada Pasar Induk Tradisional ini adalah 

optimalisasi peruangan dalam meciptakan kenyamanan visibilitas 

perdagangan. 

 

  


