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BAB VI 

PENDEKATAN DESAIN 

6.1 Kajian Teori Tema Desain 

Teori tema desain yang diterapkan pada projek Pasar Induk Tradisional 

di Kabupaten Sleman ini adalah “Arsitektur Kontemporer”. Arsitektur 

Kontemporer merupakan suatu bentuk karya arsitektur yang sedang terjadi di 

masa sekarang yang bersifat dinamis dan tidak terikat oleh suatu era yang 

diartikan sebagai suatu karya yang inovatif, baru, khas dan berbeda. Di 

Indonesia sendiri perkembangan Arsitektur Kontemporer dianggap bukan 

hanya karya modern yang mengikuti arus globalitas, tetapi  merupakan sebuah 

karya arsitektur yang dapat melakukan modernisasi namun tetap menjaga 

unsur lokalitas antara tradisi dan isu terkini untuk menjadi sebuah karya nyata 

dan berkesinambungan. 

Pasar Induk Tradisional merupakan bangunan perdagangan yang 

didalamnya terdapat ruang publik sebagai wadah interaksi sosial masyarakat. 

Penelusuran tema pada projek ini didasari oleh isu/permasalahan terkini yaitu 

mengenai pasar induk dan pasar tradisional yang sering dianggap tidak 

kondusif dan memiliki kesan negatif dalam menjalankan fungsinya sebagai 

fungsi perdagangan dan jasa baik dari segi aksesibilitas, kualitas fungsional 

yang berhubungan dengan isu/permasalahan dominan pada pasar, yang 

dianggap tidak setara dengan kualitas pasar modern yang semakin diminati 

karena kualitas yang lebih baik. Selain itu, latar belakang lokasi dan daerah 



 

 

112 

 

juga menjadi pertimbangan utama dalam penelusuran tema, dimana pasar 

induk tradisional berkaitan erat dengan identitas wilayah. Sehingga dalam 

penekanan desain pada projek peranangan Pasar Induk Tradisional di 

Kabupaten Sleman ini sangat mempertimbangkan aspek modernitas, aspek 

ekologis dan aspek lokalitas yang diwujudkan dalam konsep Arsitektur 

Kontemporer. 

Diagram 16. Konsep Arsitektur Kontemporer pada Pasar Induk 

Sumber: Analisa Pribadi 

 

6.1.1 Interpretasi dan Elaborasi Tema Desain  

a. Pengertian Arsitektur Kontemporer 

Arsitektur kontemporer merupakan suatu bentuk karya arsitektur 

yang sedang terjadi di masa sekarang. Dalam buku Indonesian 

Architecture Now , karyaImelda Akmal, digambarkan karya-karya 

arsitektur yang kontemporer yang terdapat di Indonesia. Karya ini 

dibangun dalam satu dasawarsa terakhir dan cukup menggambarkan 
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trend arsitektur dalam negeri. Trend yang berkembang dalam 

satudasawarsa terakhir didominasi oleh pengaruh langgam Arsitektur 

modern yangmemiliki kesamaan ekspresi dengan karya arsitektur 

modern dari belahan dunia barat di dekade 60-an. Berikut beberapa 

pengertian dari beberapa ahli, yaitu: 

 Y. Sumalyo, Arsitektur Modern Akhir Abad XIX dan Abad XX (1996) 

“Kontemporer adalah bentuk-bentuk aliran arsitektur yang tidak dapat 

dikelompokkan dalam suatu aliran arsitektur atau sebaliknya berbagai 

arsitektur tercakup di dalamnya”16 

L. Hilberseimer, Comtemporary Architects 2 (1964)  

“Arsitektur Kontemporer adalah suatu gaya aliran arsitektur pada 

zamannya yang mencirikan kebebasan berekspresi, keinginan untuk 

menampilkan sesuatu yang berbeda, dan merupakan sebuah aliran 

baru atau penggabungan dari beberapa aliran arsitektur. Arsitektur 

kontemporer AR 2211 | Teori Desain Arsitektur 2 mulai muncul sejak 

tahun 1789 namun baru berkembang pada abad 20 dan 21 setelah 

perang dunia.”17 

Schimbeck menyatakan bahwa arsitektur kontemporer 

berkembang dari pemikiran bahwa arsitektur harus mampu 

memperoleh sasaran dan pemecahan bagi arsitektur hari esok dan 

                                                           
16 Sumalyo, Y. (1997). Arsitektur Modern Akhir Abad XIX dan Abad XX. Yogyakarta: Gadjah 

Mada University 
Press. 
17 Hilberseimer, L. (1964). Comtemporary Architects 2 .  
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situasi masa kini. Seorang kritikus arsitektur Charles Jenks pun mulai 

memperkenalkan suatu metode perancangan untuk mengembangkan 

arsitektur yang dinamakan dengan arsitektur ‘bersandi ganda’ (double 

coded), teori inilah yang menjadi cikal bakal arsitektur kontemporer, 

dimana gagasan ini bergantung pada banyak faktor yang 

mempengaruhi periode tertentu.18 

Di Indonesia arsitektur kontemporer, yang ditolak ukur dalam 

satu dasawarsa terakhir memiliki dominiasi oleh pengaruh langgam 

arsitektur modern. Secara garis besar arsitektur kontemporer memiliki 

aspek kekinian yang tidak terikat oleh beberapa konsep konvensional. 

Menurut Gunawan, E. indikasi sebauh arsitektur disebut sebagai 

arsitektur kontemporer meliputi 4 aspek19, yaitu: 

1. Ekspresi bangunan bersifat subjektif,  

2. Kontras dengan lingkungan sekitar,  

3. Bentuk simple dan sederhana namun berkesan kuat,  

4. Memiliki image, kesan, gambaran, serta penghayatan yang kuat 

b. Prinsip Arsitektur Kontemporer 

Berikut prinsip Arsitektur Kontemporer menurut Ogin Schirmbeck :  

1. Bangunan yang kokoh  

2. Gubahan yang ekspresif dan dinamis  

                                                           
18 chirmbeck, E. (1988). Gagasan, Bentuk, Dan Arsitektur. Prinsip-Prinsip Perancangan 

Dalam. 
19 Gunawan, E. (2011). Reaktualisasi Ragam Art Deco Dalam Arsitektur Kontemporer. 

Manado: Universitas Sam Ratulangi. 
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3. Konsep ruang terkesan terbuka  

4. Harmonisasi ruangan yang menyatu dengan ruang luar  

5. Memiliki fasad transparan  

6. Kenyamanan Hakiki  

7. Eksplorasi elemen lansekap area yang berstruktur 

8. Selalu mengikuti perkembangan zaman 

9. Pada masing-masing wilayah dapat berbeda nilai kontemporernya, 

sesuai dengan nilai zaman pada waktu itu dilakukan banyak orang 

menjadi satu karya yang berkembang pada masanya. 

6.1.2 Kemungkinan Penerapan Teori Tema Desain 

Berikut ini adalah beberapa kemungkinan penerapan teori Arsitektur 

Kontemporer pada pada perancangan Pasar Induk Tradisional, yaitu: 

Tabel 62. Tahapan Metode Arsitektur Kontemporer 

ASPEK PRINSIP 
ARSITEKTUR 

KONTEMPORER 

STRATEGI PENCAPAIAN 

Aspek 
Modernitas 

Bangunan yang 
kokoh 

Menerapkan sistem struktur dan konstruksi yang 
kuat dengan pemanfaatan material modern 

Gubahan yang 
ekspresif dan 

dinamis 

Memadukan beberapa bentuk dasar dari 
gubahan massa guna menyajikan pengalaman 
ruang yang menarik bagi pengunjung pasar 

Kenyamanan 
Hakiki 

Kenyamanan hakiki dapat diterapkan pada 
penataan ruang yang efisien dan fungsional 
sebagai wadah aktivitas perdagangan  dengan 
mempertimbangkan presede pasar modern. 

Selalu mengikuti 
perkembangan 

zaman 

Mengikuti arus globalisasi dengan 
mempertimbangkan pemanfaatan teknologi 
yang dapat dipakai, seperti bahan material baru 
yang dapat menghemat energi. 

Aspek 
Ekologis 

Konsep ruang 
terkesan terbuka 

Ruang terbuka pada bangunan pasar bertujuan 
untuk memberikan kesan tidak pengap dengan 
adanya penghawaan yang lancar. Penerapan 
konsep dapat direpresentasikan dengan adanya 
void-void di dalam bangunan pasar. 
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Harmonisasi 
ruangan yang 

menyatu dengan 
ruang luar 

Pemberian selasar dan plaza pada bangunan 
yang mengarah langsung ke area luar pasar 

Memiliki fasad 
transparan 

Fasad bangunan menggunakan bahan 
transparan dapat mengoptimalisasi cahaya 
msuk dan memberikan kesan terbuka sehingga 
dapat mengundang pengunjung untuk datang. 
Fasad transparan dapat diterapkan dengan 
dinding kaca pada sebagian bangunan pasar. 

Eksplorasi 
elemen lansekap 

area yang 
berstruktur 

Mempertahankan vegetasi yang sudah terdapat 
di tapak yang tidak menganggu sirkulasi 
sekaligus dapat menjadi penyejuk  
 

Aspek 
Lokalitas 

Nilai kontemporer 
terkini. 

Mempertimbangkan keselarasan arsitektur 
setempat yang dominan untuk selanjutnya dapat 
dipadukan sehingga dikenali masyarakat 
setempat 

Sumber : Analisa Pribadi 

 

6.1.3 Studi Preseden 

a. Pasar Modern @Intermoda BSD  

 Kawasan Intermoda BSD City merupakan kawasan commercial 

mixed-use development untuk masyarakat BSD yang didalamnya terdapat 

beberapa faslitas seperti pasar modern. Lokasi pasar terletak di Jalan Raya 

Cisauk yang diresmikan pada tahun 2018. Konsep mix commercial sebagai 

intermoda bertujuan untuk mengintegrasi pusat stasiun intermoda (kereta 

KRL Commuter Line, shuttle bus, trans BSD, taxi, dsb.) sekaligus sebagai 

sentra komersial pasar modern perdagangan tradisional yang dikemas 

secara rapi, bersih dan nyaman sebagai tujuan belanja, dan kuliner. 
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Gambar 38. Lokasi Pasar Modern @Intermoda BSD 
Sumber: Google Maps 2018 

 
Luas tapak : 7 ha  

Luas bangunan pasar : 1,7 ha 

Batas-batas Pasar Modern BSD: 

- Batas Utara : Jl. Raya Serpong Cisauk 

- Batas Timur : Terminal Terpadu Intermoda 

- Batas Selatan : Kantor Pemerintah & Puskesmas Cisauk 

- Batas Barat : Jl. Raya Serpong Cisauk 

Pasar ini terdiri dari 2 lantai dengan 52 unit ruko, 539 unit kios 

retail, 220 unit lapak dan 26 unit counter. 

Gambar 39. Denah lantai Pasar Modern @Intermoda BSD 
Sumber: https://investproperti.com 
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Gambar 40. Eksterior Pasar Modern BSD 
Sumber: https://properti.kompas.com 

 

Gambar 41. Eksterior Pengembangan Pasar Modern BSD 
Sumber: Dokumen Pribadi, 2018 

 

- Fasilitas Pasar 

Tabel 63. Sudi Fasiitas Pasar Modern BSD @Intermoda 

No Fasilitas Keterangan 

1 Enterance 
 

Terdapat 8 pintu masuk utama pada 
bangunan pasar terletak di sisi Timur, Utara, 
Selatan dan Barat. 

Gambar 42. Enterance Pasar Modern BSD 
Sumber: Dokumen Pribadi, 2018 

2 Ruko 
Jumlah: 52 unit 
Ukuran : 
4,5mx12m 
Luas : 54 m2  

Jumlah lantai : 
3 lantai 

Pasar memiliki ruko yang terletak mengitari 
bagian terluar bangunan pasar. 

Gambar 43. Ruko Pasar Modern 
@Intermoda BSD 

Sumber: Dokumen Pribadi, 2018 
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3 Kios 
Jumlah : 539 
kios 
Ukuran : 
2mx3m, 
3mx3m 
Luas : 6 m2 dan 
9 m2 

 

Ruang kios terletak mengitari bangunan 
bagian dalam yang dikategorikan untuk 
barang dagang kering seperti pakaian, 
peralatan dapur, toko emas, makanan kering, 
sembako, dsb. 

Gambar 44. Kios Pasar Modern 
@Intermoda BSD 

Sumber: Dokumen Pribadi, 2018 

4 Los/lapak 
Jumlah: 220 
unit lapak 
Ukuran : 
2,5mx3,5m 
Luas : 8,75 m2  
 

Ruang los terletak pada lantai 2 bagian 
tengah bangunan yang dikategorikan untuk 
barang dagang basah seperti daging, ayam, 
babi, ikan, sayur, buah, dsb. FPembagian 
kategori berdasarkan jenis barang ditunjukan 
pada papan petunjuk yang tertera di setiap 
koridor. Area daging, ikan, ayam, babi 

memiliki ruangan berupa sekat setinggi 2,5m 
sebagai pembeda, sedangkan lapak sayur 
dan buah dibuat terbuka tanpa sekat. 

Gambar 45. Los/lapak Pasar Modern 
@Intermoda BSD 

Sumber: Dokumen Pribadi, 2018 

5 Counter 
Jumlah: 26 unit 
lapak 
Ukuran : 2,5mx 
3m 
Luas : 7,5 m2  

Ruang counter terletak pada lantai 1 bagian 
tengah bangunan yang dikategorikan untuk 
barang dagang kering 

Gambar 46. Counter Pasar Modern 
@Intermoda BSD 

Sumber: Dokumen Pribadi, 2018 
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6 Food Plaza 
 

Food Plaza terletak pada lantai 1 dan lantai 2 
bagian utara bangunan yang dibuat lebih 
terbuka dengan pencahayaan alami.  

Gambar 47. Food Plaza Pasar Modern 
@Intermoda BSD 

Sumber: Dokumen Pribadi, 2018 

7 Toilet Toilet terdapat pada pada area luar pasar, 
lantai 1 dan lantai 2 bagunan pasar. Terdiri 
dari waqstafel, toilet wanita dan toilet pria. 

Gambar 48. Toilet Pasar Modern 
@Intermoda BSD 

Sumber: Dokumen Pribadi, 2018 

8 Area Potong 
Unggas 
 
Jumlah : 6 unit 
Ukuran : 
3mx3m 
Luas : 9 m2 

Area pemtongan unggas 
terdapat pada area luar 
bangunan utama pasar 
berupa kios-kios. 
 
 

 
 

Gambar 49. Area Potong Unggas 
Sumber: Dokumen Pribadi, 2018 

9 Area Ukur 
Ulang 
 
Jumlah : 4 unit 
 

Area ukur ulang terdapat 
pada area pintu keluar 
bangunan utama pasar. 
Alat ukur ulang menempel 
pada dinding. 

 
 
 

Gambar 50. Area Ukur Ulang 
Sumber: Dokumen Pribadi, 2018 
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10 Depot Es Batu Depot es batu terdapat 
pada area luar bangunan 
utama pasar berjumlah 1 
buah unit yang tertutup 
rapat. 

 
 
 

Gambar 51. Depot Es Batu 
Sumber: Dokumen Pribadi, 2018 

11 Eskalator dan 
Tangga 
Darurat 

Terdapat 1 unit eskalator dan 2 unit tangga 
darurat yang terletak di dalam bangunan 
pasar. 

Gambar 52. Eskalator dan Tangga Darurat 
Sumber: Dokumen Pribadi, 2018 

12 Lift Barang Lift barang dikelompokkan berdasarkan 
kategori yaitu lift barang khusus untuk lapak 
dan lift barang khusus kios. 

Gambar 53. Lift Barang Pasar  
Sumber: Dokumen Pribadi, 2018 

 Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018 

 

Implementasi studi preseden yang dapat diterapkan pada projek 

perancangan pasar induk tradisional di Kabupaten Sleman, yaitu sebagai 

berikut: 

1) Bangunan pasar didesain dengan mempertimbangkan lingkungan 

setempat yang merupakan lingkungan perumahan elite 
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2) Bangunan dengan konsep modern yang ditunjukkan pada fasad dan 

material bagunan 

3) Memanfaatkan teknologi masa kini 

4) Harmonisasi antara ruang luar dan ruang dalam 

5) Pengoptimalan pencahayaan dan penghawaan alami dengan 

memanfaatkan void, mezanin, dan skylight  

6) Fasilitas yang memadai dan mendukung kegiatan perbelanjaan  

7) Penataan zona pasar yang disesuaikan bedasarkan komoditas 

b. Baltic Station Market 

Pasar Baltic terletak di utara Tallinn. Pasar ini selesai di rekonstruksi 

pada Mei 2017 yang memiliki konsep pasar kontemporer yang melestarikan 

karakter bersejarah pasar lokal yang diwujudkan melalui bentuk dan 

material bangunan pasar. Pasar ini mampu menampung 230 ribu 

pengunjung baik wisatawan.. Terdiri dari 3 lantai yaitu 2 lantai dan 1 lantai 

basement, lantai dasar berfungsi sebagai area basah (daging ikan, susu, 

kedai sayur, dsb.), lantai 1 berfungsi sebagai kios kering dan pusat jajan 

makanan, sedangkan lantai basement berisi kios barang dagang kering 

(barang antik, pakaian, peralatan rumah tangga.  

Gambar 54. Baltic Station Market 
Sumber: aasarchitecture.com 
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Gambar 55. Gambaran dan Denah Baltic Station Market 

Sumber: archdaily.com & aasarchitecture.com 
 

Implementasi studi preseden yang dapat diterapkan pada projek 

perancangan pasar induk tradisional di Kabupaten Sleman, yaitu sebagai 

berikut: 

1) Bangunan pasar didesain dengan mempertimbangkan tradisi, 

kebudayaan dan desain arsitektural setempat 

2) Bangunan dengan konsep ramah lingkungan yang diterapkan pada 

tatanan dan material bangunan 

3) Memanfaatkan teknologi masa kini 

4) Harmonisasi antara ruang luar dan ruang dalam 

5) Eksplorasi elemen landsekap sebagai area komunal 

6) Pengoptimalan pencahayaan dan penghawaan alami dengan 

memanfaatkan void, mezanin, dan skylight  

 

Lantai Basement  Lantai dasar Lantai 1 


