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BAB VII 

KONSEP PERENCANAAN 

7.1 Konsep Ruang dan Tata Ruang 

 Konsep tata ruang dalam bangunan yang memenuhi karakteristik 

pelaku, khususnya pedagang dan pengunjung dapat dicapai melalui 

pendekatan Arsitektur Kontemporer. 

a. Konsep Organisasi Ruang 

 Konsep ruang dan tata ruang pada Pasar Induk Tradisional secara 

makro menggunakan sistem organisasi ruang grid. Kekuatan yang dapat 

mengorganisir dari sistem grid dihasilkan dari keteraturan dan kontinuitas 

pola-polanya yang menjadikannya stabil. Sistem grid sendiri dapat 

mengalami perubahan bentuk yang lain untuk membuat kesan yang baru 

dan tidak monoton seperti melakukan pengurangan dan penambahan, 

pergeseran, pemisahan dan pemutaran, maupun pemutusan. Bentuk 

organisasi grid dapat digunakan untuk: 

1) mendapatkan kejelasan orientasi dalam sirkulasi. 

2) memberi kemudahan dalam penyusunan struktur dan konstruksi 

bangunan. 
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Gambar 56. Organisasi Grid 
Sumber: Francis D.K. Chng. Arsitektur Bentuk, Ruang dan Tatnan, 1996 

b. Konsep pola sirkulasi pusat perbelanjaan 

Pola sirkulasi pusat perbelanjaan menggunakan sistem plaza, 

sistem plaza memiliki pola koridor sebagai efisiensi ruang, namun 

terdapat plaza / ruang berskala besar yang menjadi pusat orientasi 

kegiatan. Pada sistem plaza telah memperlihatkan hirarki yaitu 

keberadaan toko pada lokasi strategis yang berada di dekat plaza 

tersebut. Sistem plaza mulai mengenal pola void dan mezanin yang 

sering ditemui pada sistem mall/ pasar modern sehingga menjadikan 

pusat perbelanjaan lebih menarik dengan lebar sirkulasi yang memadai. 

 

Gambar 57. Sistem Plaza 
Sumber: http://shopingmall.blogspot.com/2007/04/pengertian-sistem-sirkulasi.html 
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7.2 Konsep Keruangan  

Konsep keruangan pada Pasar Induk Tradisional di Kabupaten Sleman 

mengacu pada konsep kualitas ruang di pasar modern berdasarkan studi 

preseden yang dipadukan dengan tema desain arsitektur kontemporer. 

Konsep keruangan terhadap kualitas pasar modern yang terkait yaitu : 

Tabel 64. Konsep Keruangan 

ASPEK SOLUSI 

Pencahayaan Penggunaan pencahayaan alami pada bangunan dengan 
menerapkan bukaan dan penggunaan teknologi seperti 
skylight untuk memasukkan cahaya alami melalui atap dan 
pelingkup bangunan. 

Penghawaan Penghawaan alam dditerapkan pada sebagian besar 
bangunan pasar dengan penerapan bukaan yang lebar 
sesuai arah angin dengan memprtimbangkan konsep cross 
ventilation yang diwujudkan dengan adanya void di dalam 
bangunan. 

 

Warna Warna yang di gunakan pada material bangunan lebih 
mengarah pada konsep kontemporer yaitu dengan 
penggunaan warna-warna natural dari material. 

Tekstur Tektur yang digunakan pada material bangunan mengikuti 
konsep kontemporer dengan testur alami material. 

Signage Penggunaan signage ditempatkan pada area pasar 
berdasarkan pembagian zona komoditi. Penempatan signage 
berada di lokasi yang mudah terlihat guna mempermudah 
pengunjung mencapai ruang tujuannya. 

Sumber : Analisa Pribadi 
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7.3 Konsep Bentuk  

 Konsep bentuk pada perancangan pasar dengan mempertimbangkan 

pengoptimalan ruang yang bertujuan agar setiap ruang dapat digunakan 

sesuai kegiatan yang direncanakan di dalamnya dan tidak menghasilkan ruang 

negatif yang tidak dapat dimanfaatkan. Ruang negatif terbentuk karena adanya 

ruang yang bersudut  sehingga sudut ruang tidak dapat digunakan. Bentuk 

yang biasa digunakan untuk mendapatkan ruang yang mampu menampung 

aktivitas secara optimal yaitu bentuk segi empat.  

 Pada ruang dalam bangunan pasar didominasi oleh kios dan los segi 

empat yang tertata berdasarkan pola grid. Kios-kios dan los dihubungkan oleh 

jaringan sirkulasi berupa grid dan linier. Sedangkan pengoptimalan ruang 

berdasarkan tapak dengan menyesuaikan bentuk tapak yang ada. 

 Bentuk fasad bangunan pasar mengacu pada lokalitas Kabupaten 

Sleman yang dominan dengan memadupadankan bentuk arsitektur tradisional 

jawa dan bentuk arsitektur modern, sehingga fasad bangunan pasar dapat 

selaras dengan arsitekur setempat. 

 

7.4 Konsep Pelingkup 

7.4.1 Pelingkup Lantai 

Konsep pelingkup lantai pada bangunan pasar secara keseluruhan 

membutuhkan permukaan yang kasar dalam memudahkan aksesibilitas dan 

tidak membahayakan aktivitas pengunjung maupun pedagang, namun 

beberapa area los basah membutukan permukaan dengan lantai yang 
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mempermudah dalam pembersihan. Beberapa pelingkup lantai yang sesuai 

yaitu lantai beton, gray concrete tile pada area pasar dan lantai keramik pada 

ruang los kategori basah. 

Gambar 58. Pelingkup Lantai 
Sumber: https://www.indotrading.com, dokumen pribadi & hargabangunan.xyz 

 

7.4.2 Penutup Tanah 

Konsep pelingkup tanah pada kompleks bangunan pasar secara 

keseluruhan membutuhkan permukaan yang tahan terhadap beban statis 

karena mobilitas pendistribusian barang yang cukup tinggi, permukaan halus 

dan tidak bergelombang untuk kenyamanan pengguna yang melintas serta 

mempertimbangkan lahan resapan air yang mudah. Beberapa material 

penutup tanah yang dapat digunakan pada kompleks bangunan pasar ini yaitu: 

Gambar 59. Pelingkup Tanah 
Sumber: https://www.exportworldwide.com, https://pixabay.com & 

https://www.terraconblock.com 

7.4.3 Material Dinding 

Konsep pelingkup dinding pada bangunan pasar terbagi menjadi 2 

pelingkup yaitu pelingkup dinding utama dan secondary skin, sebagai berikut:  

Aspal Paving Grass block 

Lantai beton Grey concrete tile Lantai keramik 



 

 

129 

 

a. Dinding utama 

1) Bata merah 

 
Gambar 60. Bata 

Merah 
Sumber: 

http://hargaper.com 
 

Kelebihan: 
- Tidak memerlukan 

keahlian khusus 
- Ukuran kecil mudah 

untuk diangkut 
- Mudah membentuk 

bidang kecil 
- Harga murah 
- Mudah 

mendapatkannya 
- Tidak perlu perekat 

khusus 
- Tahan api  

Kekurangan: 
- Pasangan bata sulit 

dibuat rapi 
- Suhu ruangan tidak 

stabil, mudah  
- menyerap suhu luar  
- Boros perekat 
- Ukuran dan kualitas 

berbeda sehingga 
waste-nya dapat lebih 
banyak. 

- Waktu pemasangan 
lebih lama. 

- Beban berat. 

2) Bata ringan (hebel) 

 
Gambar 61. Bata 

Ringan 
Sumber: 

http://hargaper.com 
 

Kelebihan: 
- Ukuran dan kualitas 

sama 
- Hemat perekat. 
- Lebih ringan dari 

bata biasa  
- Pelaksanaannya 

lebih cepat  
- Kedap air dan suara  
- Kuat tekan yang 

tinggi. 
- Tahan gempa  

Kekurangan: 
- Ukuran besar, ketika 

dipotong  
- membuang sisa cukup 

banyak. 
Perlu perekat khusus 

- Diperlukan keahlian 
khusus  

- Jika terkena air, 
keringnya lama 

- Harga relatif lebih mahal  
 
 

3) Roster jalusi beton 

 
Gambar 62. Roster 

Jalusi Beton 
Sumber: 

https://www.archdaily.cn 
 

Kelebihan: 
- Mudah diaplikasikan 
- Sebagai ventilasi 

udara 
- Dapat memasukkan 

cahaya ke dalam 
bangunan 

 

Kekurangan: 
- Bangunan mudah 

dimasuki nyamuk 
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b. Secondary skin 

1) Cladding 

 Berfungsi sebagai dinding eksterior, sun shadding. dipasang 

diatas bahan material lain dengan rangka hollow atau alumunium. 

Beberapa alternatif bahan cladding : ACP, metal cutting, GRC, kaca. 

 
Gambar 63. Cladding 

Sumber: 
https://www.archdaily.cn 
 

Kelebihan: 
- dapat 

mendukung 
estetika 
bangunan  

Kekurangan: 
- Boros biaya dan 

waktu pengerjaan 
yang lama 

2) ACP 

 Alumunium Composite Panel (ACP) merupakan material 

perpaduan antara plat Alumunium dan bahan composite yang 

digambarkan sebagai panel datar yang terdiri dari inti berbahan 

nonaluminium yang disatukan diantara dua lembar aluminium. 

 
Gambar 64. ACP 
Sumber: dokumen 

pribadi, 2018 
 

Kelebihan: 
- Bangunan telihat 

rapi  
- Tampilan elegan 

dan modern 
- Tahan cuaca 

panas dan hujan 
- Mudah di 

aplikasikan  
- Tahan Lama 
 

Kekurangan: 
- Kurang efektif di 

aplikasikan 
- pada dinding 

melengkung  
- Nad tidak bisa di 

hilangkan 
- - Harga lumayan 

mahal 
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3) Curtain wall 

 Curtain Wall (CW) adalah pelapis gedung 

non struktural yang terbuat dari bahan 

aluminium dan kaca, berfungsi sebagai 

pengganti dinding tembok agar lebih 

terkesan mewah dan elegan sehingga 

view pandangan terlihat lebih luas dan lega. 

 

7.4.4 Penutup Atap 

Konsep penutup atap pada bangunan pasar berfungsi sebagai 

pelingkup yang melindungi dari terik matahari dan hujan, selain itu pelingkup 

bangunan diharapkan mampu mengurangi pemakaian energi listrik. Berikut ini 

beberapa penutup atap yang dapat digunakan pada bangunan pasar yaitu: 

a. Atap Zincalum/ Genteng Metal 

 
Gambar 66. Atap 

Zincalum 
Sumber: 

http://asiatoko.com/ 
 

Kelebihan: 
- Mudah ,cepat, dan efisien  
- Hemat, karena bentang 

lebih lebar. 
- Dilapisi bahan antikarat. 
- Menggunakan bahan anti 

pecah 
- Teknologi baru sehingga 

tidak menimbulkan panas 
dan tidak mudah 
terbakar.  

 

Kekurangan: 
- Berisik saat 

hujan. 
- Jika 

pemasangan 
tidak rapi 
maka  

- mengurangi 
keindahannya. 

 

 

 

 

Gambar 65. Curtain wall 
Sumber: http://samaliteknik.co.id 
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b. Genteng Aspal 

Gambar 67. Atap 
Genteng Aspal 

Sumber: 
http://asiatoko.com/ 

 

Kelebihan: 
- Ringan, 10.5kg /m2 
- Bisa mengikuti berbagai 

macam  
- bentuk dengan 

kemiringan 22,5 
- Mudah dan praktis 

pemasangannya 
- Tahan api dan terpaan 

angin. 
- Dilindungi lapisan anti 

jamur dan anti  pudar. 
 

Kekurangan: 
- Harga 

relatif 
mahal. 

c. Skylight 

Pengaplikasian pencahayan secara alami dengan skylight diharapkan 

mampu mengurangi pemakaian energi listrik. 

Skylight atau Atap kaca adalah jendela 

horizontal yang umumnya ditempatkan di atap 

bangunan, dan sering digunakan untuk 

pencahayaan. 

 

7.5 KonsepStruktur  

Sistem struktur dari suatu bangunan, merupakan kumpulan dan kombinasi 

berbagai elemen struktur yang dihubungkan dan disusun secara teratur. 

Struktur bangunan dikelompokkan menjadi 3, yaitu: 

- Struktur Keseluruhan (whole structure); 

- Struktur Bawah (sub structure); dan 

- Struktur Atas (upper structure). 

Gambar 68. Skylight 
Sumber: https://www.alamy.com  
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Pemilihan  sistem struktur pada bangunan pasar induk ini akan 

menyesuaikan dari fungsi bangunan yang direncanakan, yaitu temasuk low-

rise building yang direncanakan memiliki 2-3 lantai. Studi sistem struktur dipilih 

berdasarkan daya tahan untuk menahan beban dan menunjang bangunan 

sebagai bangunan publik guna memenuhi kebutuhan aktivitas yang 

membutuhkan ruang yang cukup lebar dan bebas dari kolom yang dapat 

manampung para pengguna bangunan di pasar induk. 

7.5.1 Struktur Keseluruhan (whole structure) 

Struktur keseluruhan pada pasar direncanakan menggunakan sistem 

struktur rangka dikarenakan kemudahan struktur dan penyesuaian 

karakteristik pasar yang menekankan pada fungsi-fungsi ruang di dalamnnya. 

Dinding pada struktur rangka bukan mrupakan struktur sehingga 

memungkinkan adanya bukaan-bukaan sebagai bukaan ventilasi udara. 

Strukur rangka ini, untuk bangunan bertingkat terdiri dari sistem lantai (plat dan 

balok) yang di topang oleh kolom, untuk selanjutnya diteruskan ke pondasi. 

Material yang digunakan bisa terbuat dari baja, beton bertulang atau kayu 

untuk bangunan sederhana. 

 

Gambar 69. Struktur rigid-frame 

Sumber: http://fgg-web.fgg.uni-lj.si 
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Kelebihan : 
- Kekuatan struktur dapat diatur 

dengan memanipulasi kualitas beton 
cor dan dimensi tulangan besi yang 
diinginkan  

- Ekonomis dari segi biaya perawatan  
- Sudah banyak pekerja yang dapat 

mengerjakan  
- Resistensi terhadap api yang tinggi 

Kekurangan : 
- Memerlukan tenaga ahli teknik sipil 

untuk menganalisis kekuatan dan 
dimensi  

- Memerlukan coating lapisan khusus 
untuk perlindungan terhadap iklim  

- Memiliki gaya lateral yang sangat 
tinggi 

 

 

7.5.2 Struktur Bawah (lower structure) 

Struktur bawah berupa pondasi dan struktur bangunan yang berada di 

bawah permukaan tanah yang berfungsi untuk menopang beban bangunan 

yang berasal dari upper structure dan middle structure. Pemilihan struktur 

bawah disesuaikan dengan jenis tanah dan beban bangunan yang mampu 

ditopang oleh pondasi. Bagunan pasar direnanakan memiliki ketinggian 2-3 

lantai sehingga pemilihan pondasi yang sesuai adalah pondasi minipile.  

 

 

Gambar 70. Pondasi Minipile 

Sumber: http://belajarsipil.blogspot.co.id & http://www.hccoder.info 
 

Kelebihan: 
- Kekuatan pondasi dapat diatur 

dengan memanipulasi kualitas beton 
cor dan dimensi tulangan besi yang 
diinginkan 

- Ujung pondasi bertumpu pada tanah 
keras. 

 

Kekurangan: 
- Diperlukan peralatan bor 
- Pemasangan pondasi relative susah 
- Mahal dalam segi biaya 

pengangkutan dan harga satuan. 
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7.5.3 Struktur Atas (upper structure) 

a. Kolom 

Struktur kolom pada bangunan 

pasar direncanakan menggunakan 

kolom baja komposit. Karena kuat, 

mempersingkat waktu dalam 

pembuatan dan termasuk green 

construction yang dapat bertahan lama. 

 

b. Plat Lantai 

Sistem pelat lantai ini terdiri dari lantai yang 

menerus ditumpu oleh balok balok monolit. Sistem ini 

banyak di pakai untuk menunjang bentuk lantai yang tidak 

beraturan.  

 

c. Dinding Rangka 

Struktur ini dapat meneruskan 

beban secara vertikal maupun 

horizontal, sehingga lebih stabil. 

Material yang digunakan untuk 

sistem ini adalah beton bertulang, 

baja dan kayu. 

 

Gambar 71. Kolom Baja Komposit 
Sumber: 

http://civildoqument.blogspot.com 
 

Gambar 72. Kolom Baja Komposit 
Sumber: http://civildoqument.blogspot.com 

Gambar 73. Dinding Rangka 
Sumber: Frick, Heinz & Tri Hesti Mulyani. 

Pedoman bangunan tahan gempa 
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d. Atap 

Struktur atap pada bangunan pasar direncanakan menggunakan 

rangka baja kerana sifatnya yang tahan lama, mudah dalam perawatan dan 

sesuai untuk digunakan dalam bentang lebar, selain itu rangka baja dapat 

tahan terhadap api dibandingkan dengan atap jenis lain.  Selain itu, alternatif 

lain dengan kebutuhan bentang lebar juga dapat menggunakan struktur space-

frame. 

Gambar 74. Baja Konvensional & space-frame 

Sumber: https://arconstruction.wordpress.com & http://www.sinoacme.com 
 
 

7.6 Konsep Teknologi dan Utilitas 

7.6.1 Listrik 

Distribusi utama listrik bersumber dari PLN, lalu masuk ke jaringan 

panel dan disalurkan menuju sub- sub panel yang mengontrol arus- arus listrik 

di bangunan. Apabila listrik dari PLN padam, maka akan digunakan sumber 

daya cadangan berupa genset untuk menyalurkan listrik, tetapi genset hanya 

digunakan dalam waktu tertentu sesuai dengan bahan bakar (solar)  yang 

dipakai.  
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Diagram 17. Distribusi Listrik 
Sumber: Analisa Pribadi 

 

7.6.2 Air Bersih 

Alur air bersih utam bersumber dari PAM Kabupaten, kemudian di 

salurkan ke dalam bangunan melalui meteran. Dari meteran air, air akan 

ditampung di tandon air, tandon air yang digunakan berada di bagian atas 

bangunan dan berada di bawah tanah, jadi sistem yang digunakan adalah 

upfeed dan downfeed. Dari tandon, lalu air dipompa untuk didistribusikan ke 

kran- kran air yang ada di dalam maupun luar bangunan.  

 

 

 

 

 

Panel fire 

alaram, cctv, 

penangkal 

petir 

Panel lampu, 

dsb. 

PLN 

Genset 

MDP 

SDP 
Auto Switch 

Panel listrik, 

telepon, data 

Trafo M 

M : Meteran 
MDP : Main Distributio Panel 
SDP : Sub Distribution Panel 
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Diagram 18. Pendistribusian Air Bersih 
Sumber: Analisa Pribadi 

 
Tabel 65. Kebutuhan Air Bersih 

Sumber: Keputusan Menteri Kesehatan 

 

Berdasarkan perhitungan kebutuhan ruang tapak sebelumnya, luas tapak 

untuk perencanaan pasar induk ini sebesar 1.9 ha, oleh karena itu air bersih 

yang dibutuhkan adalah 24 m³/hari. 

7.6.3 Limbah 

Utilitas di kompleks bangunan pasar ini dibagi dalam 2 jenis, yaitu : (1) 

pengolahan air kotor yang berasal dari pengolahan limbah cair yang berasal 

dari kegiatan pasar, dan limbah dari toilet dan westafel. (2) Limbah Air hujan. 

Wastaf

el 

Kran 

Lapak 

PDAM 

Ground 
Watertank 

Upper 

water tank 

Ground 
water 
tank 

Toilet 

P 

Keterangan 
M : Meteran 
P : Pompa 

M 

P 

Kran luar 

bangunan 
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1) Air kotor & limbah 

Pembuangan air kotor aktivitas perdagangan disalurkan melalui saluran 

tertutup dengan perawatan yang mudah dengan penggunaan bak kontrol 

sehingga terhindar dari mampet untuk selanjutnya menuju saluran riool kota. 

Pembuangan air kotor yang berasal dari toilet langsung menuju septic tank dan 

masuk ke dalam resapan, sedangkan air sabun wastafel melalui penampungan 

lalu water treatment dan selanjutnya menujubak kontrol untuk di teruskan ke 

saluran riool kota.  

Diagram 19. Pendistribusian Air Kotor 
Sumber: Analisa Pribadi 

 

2) Limbah air hujan 

Limbah air hujan yang jatuh di atap bangunan dikumpulkan melalui talang 

yang berujung pada ground tank khusus air hujan. Tanpa megalami 

pengolahan, air hujan dapat digunakan sebagai flush pada toilet dan 

digunakan untuk menyiram tanaman. 

 

 

 

Bak 

Kontrol 

Riool Kota 

Kios / los 

Toilet 
Wastafel 

Kotoran 

Cair 

Kotoran 
Padat 

Water 

Treatment 

Selokan 

penampungan 

air kotor 

Septic 

Tank Resapan 
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Diagram 20. Sistem Pengolahan Air Hujan 
Sumber: Analisa Pribadi 

7.6.4 Sampah 

Penyedian tempat sampah pada area trategis yang dikelompokkan 

menjadi dua jenis yaitu sampah organik dan anorganik. Pengolahan sampah 

dilakukan dengan memisahkannya terlebih dahulu, sampah organik 

dikumpulkan dan di olah untuk dijadikan energi biogas, sedangkan sampah 

anorganik akan dilakukan pengumpulan dan pembuangan TPS dan 

dipindahkan ke TPA Kabupaten. 

Diagram 21. Sistem Pembuangan Sampah 
Sumber: Analisa Pribadi 

 

7.6.5 Keamanan Bangunan 

Dalam mendukung keamanan bangunan, juga diperlukan beberapa  

kelengkapan, untuk mengamankan para pelaku bangunan akan bahaya yang 

TPS 

Pengolahan Biogas  

Organik 

TPA 

Sampah 

Anorganik 

Flush toilet Kran menyiram 

tanaman 

Talang Air Hujan Gound tank Bak 

Kontrol 
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dimungkinkan akan terjadi. Berikut beberapa sistem keamanan yang akan 

diterapkan, yaitu: 

c. Keamanan Kebakaran 

Konsep perlindungan terhadap bahaya kebakaran antara lain: 

1) Konsep peringatan, menyediakan audible alarm dan visible alarm. 

2) Konsep penanggulangan, menggunakan alat pemadam fire extinguisiner 

(APAR) untuk permulaan dan hydrant bila api sudah membesar. 

Diagram 22. Konsep Pemadaman Api 
Sumber: Analisa Pribadi 

 

Berikut beberapa alat pemadam api yang tersebar di titik-titik tertentu 

bangunan, terdiri dari: Alarm Bell, APAR/fire extinguisiner, Sprinkler, Hydrant 

Box (jarak maksimal 25 m), dan Hydrant Pilar (jarak maksimal 60 m). 

 

Gambar 75. Macam-macam Alat Pemadam Api 
Sumber: Google Image 

 

 

 

Alarm Bell Audible and Visible Alarm 

Ground 

reservoir 

Sprinkler 

Hydrant 

Main Control Fire 

Alarm (MCFA) 

TARGET 

KEBAKARAN 
Pompa 
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b. Tangga Darurat 

Konsep penyelamatan pada bangunan dengan peggunaan tangga 

darurat yang terletak pada area semi terbuka. 

c. Barrier Gate 

Terletak di entrance area pasar dan pintu 

keluar area pasar digunakan sebagai mesin 

parkir otomatis yang mendata kendaraan 

masuk dan keluar lingkungan pasar guna 

meningkatkan keamanan. 

d. Ramp  

Ramp digunakan untuk akses di dalam bangunan. Kemiringan 

maksimal yang diterapkan pada ram adalah 7º.20  

 

Gambar 77. Kemiringan Ramp 
Sumber: Jurnal Sains Dan Seni POMITS Vol. 2, No. 2, (2013),  Narulita A. 

W, dan Rullan N, Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, 
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) 

 
 
 
 

                                                           
20 : Permen PU no 30 Th 2006   

Gambar 76. Barrier Gate 
Sumber: http://www.daosafe.com/barrier-gate/ 
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e. Penangkal Petir  

Penangkal petir digunakan untuk melindungi 

bangunan dari sambaran petir. Tipe penangkal petir 

yang akan digunakan adalah tipe petir elektrostatis 

yang menggunakan 2 sistem, yaitu sistem faraday 

dan radioaktif yang dapat menangkal petir dengan 

radius sampai 7,6 Ha 

 

7.6.6 Sistem Pemanfaatan Teknologi 

Dalam kompleks bangunan, pasar juga akan digunakan beberapa 

pemanfaatan teknologi dalam bangunan, antara lain: 

a. Lampu LED 

Lampu jenis ini akan digunakan dibeberapa fungsi ruang, misal ATM 

Center. LED dipilih karena awet dan hemat energy. 

 

Gambar 79. Lampu LED 
Sumber: http://www.arhadigroup.com 

b. CCTV 

CCTV atau Closed Circuit Television, merupakan kamera perekam 

untuk memantau keadaan di kompleks bangunan pasar ini. 

Gambar 78. Sistem Pengkal Petir 
Sumber: http://antipetir.com 

http://antipetir.com/
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Gambar 80. CCTV 
Sumber: http://www.goldfame.co.in 

c. Sensor lampu otomatis 

Karena aktifitas pasar sudah usai pada pukul 17.00 WIB, maka dalam 

keadaan tidak perlu diberi penerangan. Lampu akan diberi sensor otomatis 

yang akan hidup pada pukul 02:30 WIB pada saat kegiatan bongkar muat 

di pasar. Lalu lampu akan mulai padam pada pukul 07.00 WIB dan 

penggunaan cahaya digantikan oleh pencahayaan alami. 

Gambar 81. Sensor Lampu Otomatis 
Sumber: http://www.listrik-praktis.com 

 

7.7 Konsep Green Building  

Konsep green building saat ini telah menjadi dasar dalam perancangan 

bangunan gedung khususnya di Indonesia. Pada projek perancangan pasar ini 

perhitungan kelayakan bangunan menjadi green building dilakukan pada 

edgebuildings.com untuk menghitung penghematan desain bangunan terkait 

energi, air dan material yang digunakan berdasarkan konsep perancangan. 
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Berikut merupakan grafik perhitungan dalam mencapai kelayakan green 

building pada bangunan Pasar Induk Tradisional di Kabupaten Sleman, yaitu: 

7.7.1 Energi 

 Standar energi pada bangunan gedung dengan efisiensi energi 

penghematan minimal 20%. Penghematan energi yang diperhitungkan pada 

Pasar Induk Tradisional yaitu terkait  energi yang digunakan di bangunan 

seperti energi pemanasan, energi pendinginan, energi kipas, energi pompa, 

pencahayaan yang telah dihitung dan menghasilkan penghematan sebesar 

30,21% sehingga memenuhi standar EDGE untuk green building.  

Gambar 82. Grafik Penghematan Energi EDGE 
Sumber: edgebuildings.com 

7.7.2 Air 

 Standar air pada bangunan gedung dengan efisiensi penghematan air 

minimal 20%. Penghematan air yang diperhitungkan pada Pasar Induk 

Tradisional yaitu terkait air yang digunakan di dalam dan luar bangunan 

dengan sistem penghematan maupun pengolahan kembali yang dihitung dan 

menghasilkan penghematan sebesar 38,40% sehingga memenuhi standar 

EDGE untuk green building.  
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Gambar 83. Grafik Penghematan Air EDGE 
Sumber: edgebuildings.com 

7.7.3 Material 

Standar material pada bangunan gedung dengan efisiensi penghematan 

minimal 20%. Penghematan kebutuhan material yang diperhitungkan pada 

Pasar Induk Tradisional yaitu terkait pemilihan material yang digunakan pada 

bangunan terkait bahan pelingkup bangunan yang dihitung dan menghasilkan 

penghematan sebesar 32,16% sehingga memenuhi standar EDGE untuk 

green building.  

Gambar 84. Grafik Penghematan Material EDGE 
Sumber: edgebuildings.com 


