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BAB I  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan sebuah kota dapat dipengaruhi dari kegiatan ekonomi kota 

tersebut. Seiring perkembangan perekonomian yang berada di Indonesia 

khususnya di Semarang, sangat membutuhkan sebuah wadah untuk menjual 

kebutuhan pokok masyarakat berupa sandang, pangan, papan. Fasilitas yang bisa 

mewadahi kebutuhan tersebut ialah pasar, yang merupakan tempat jual beli antara 

penjual dan pembeli. Pasar merupakan salah satu inti pelayanan kota yang bukan 

sekadar melayani satu fungsi. Pasar merupakan komponen yang berpengaruh 

dalam aktivitas ekonomi dan masyarakat sejak masa lampau, kelebihan dari 

produk hasil produksi harus dijual kembali. Maka dari itu diperlukan wadah untuk 

dapat memperoleh barang dan jasa.  

Pasar tradisional terwujud sejak manusia mengetahui metode 

perdagangan untuk memenuhi kebutuhan hidup, berawal dari sebatas pelayanan 

di lingkungan permukiman setempat lalu meluas hingga lingkup kota. Pasar 

tradisional merupakan tempat masyarakat berkumpul dari segala macam umur, 

jenis kelamin dan golongan yang bersifat dinamis yang tampak dari banyaknya 

pedagang dan pembeli dalam satu bangunan untuk melakukan kegiatan jual beli 

barang atau jasa. Kegiatan pasar tradisional tidak hanya selalu berkaitan dengan 

kegiatan jual beli.  

Di Indonesia pasar tradisional berkesan kotor, becek dan tidak teratur, 

selain itu keberadaaan pasar modern yang semakin meningkat di Indonesia, 

membuat kegiatan yang berada di pasar tradisional semakin menurun. Maka dari 

itu pasar tradisional perlu melakukan pengembangan kualitas fisik dan non fisiknya 

karena sebuah pasar tradisional merupakan fungsi pokok dalam rantai 
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perekonomian bagi satu atau banyaknya komunitas dengan segala kelebihan 

dalam murahnya harga dan kekurangan dalam hal mutu tempat. 

 Lokasi pasar tradisional yang akan diredesain berada di Kota Semarang, 

Kecamatan Semarang Timur berada di Jl Dargo yaitu Pasar Dargo Semarang, 

Pasar Dargo merupakan pasar wilayah golongan IIC dengan bangunan permanen 

dan memiliki kemampuan melayani seluruh wilayah permukiman Kecamatan 

Semarang Timur, pasar ini melayani kebutuhan sehari-hari khususnya bahan 

pangan penduduk Kecamatan Semarang Timur, sarana dan prasarana yang 

berada di Kecamatan Semarang Timur cukup lengkap. Lokasi pasar tradisional 

yang berada disekitar permukiman warga sebagai salah satu potensi masyarakat 

sekitar akan datang kepasar untuk melakukan aktivitas jual beli.  

Meredesain Pasar Dargo ini didasari karena cukup banyak permasalahan 

antara lain mengenai pencapaian untuk menuju pasar, tidak adanya jalur sirkulasi 

pendistribusian barang, penataan tata ruang pasar yang tidak dikelompokan 

dengan baik dan bentuk bangunan yang tidak menyerupai pasar karena 

perubahan fungsi bangunan, tidak ada petunjuk menuju los dan kios sesuai 

dengan barang dagangan, ruas jalan dalam pasar yang digunakan untuk parkir 

motor, utilitas didalam pasar yang tidak dikelola dengan baik, perilaku pengunjung 

yang malas menuju kelantai 1 pasar, serta terjadi penurunan kualitas struktur pada 

bangunan pasar. Dari permasalahan dilapangan pada Pasar Dargo dapat 

disimpulkan memiliki masalah mengenai aksesibilitas ke lokasi, tata ruang ,utilitas 

bangunan, serta struktur bangunan oleh sebab itu perlu diadakan sebuah gerakan 

untuk mengembalikan eksistensi pasar tradisional yang sesuai dengan 

perkembangan arus modern. Dengan meredesain pasar tradisional, akan dapat 

mengembangkan perekenomian di Kota Semarang melalui sektor perdagangan 

agar berfungsi dengan maksimal, serta menciptakan dampak menguntungkan 

bagi  masyarakat dan lingkungan karena proses redesain. 
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1.2 Masalah Desain 

Masalah desain dari projek ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang bentuk bangunan Pasar Dargo dan tata ruang luar 

yang mampu menampilkan eksterior sebuah pasar yang tertutup bangunan 

pertokoan ? 

2. Bagaimana penataan tata ruang dalam berdasarkan perilaku pengguna 

didalam Pasar Dargo ? 

3. Bagaimana perencanaan struktur Pasar Dargo yang berada pada kawasan 

permukiman warga ? 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

1.3.1 Tujuan Pembahasan 

Tujuan dari projek “Redesain Pasar Dargo di Kota Semarang” yaitu 

menyediakan fasilitas untuk pedagang dan pembeli sebagai tempat jual beli yang 

layak dengan mengolah sistem spasial pada Pasar Dargo dan memperhatikan 

segi aksesibilitas pasar karena tertutup oleh ruko dan pertokoan penataan ruang 

dari pengguna ruang, serta menggunakan pelingkup material yang tepat untuk 

pasar dan memiliki sebuah kesederhanaan dalam desain agar Pasar Dargo 

menjadi pasar yang layak untuk kegiatan jual beli. 

1.3.2 Manfaat Pembahasan 

Landasan Teori dan Program dimaksudkan bisa menyampaikan manfaat antara 

lain: 

A. Manfaat Praktis 

1. Bagi Pemerintah dan Instansi Terkait 

Diharapkan dapat turut berkontribusi dalam upaya meningkatkan tingkat   

ekonomi masyarakat di Kota Semarang. Serta sebagai upaya untuk membantu 

pemenuhan kebutuhan fasilitas perdagangan di Kota Semarang. 
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2. Bagi Masyarakat 

DIharapkan dapat menciptakan sebuah fasilitas perdagangan yang dapat 

membantu memenuhi kebutuhan masyarakat diwilayah tersebut, dengan 

meredesain pasar dengan fasilitas yang lengkap dan penataan yang sesuai 

dengan kriteria pasar serta kenyamanan, keamanan kesehatan, kemudahan bagi 

masyarakat yang lebih baik dan efektif. 

B. Manfaat Teoritis 

Bagi pembaca, diharapkan dapat menambah wawasan mengenai redesain 

sebuah pasar ataupun pembahasan terkait, sebagai bahan diskusi akademis serta 

referensi penelitian selanjutnya. 

1.4 Sistematika Pembahasan 

BAB I  : Pendahuluan 

Bab berikut membahas mengenai latar belakang projek, permasalahan desain 

dalam projek, tujuan dan manfaat pembahasan serta sistematika pembahasan. 

BAB II : Gambaran Umum 

Bab ini berisi gambaran umum lokasi dan tapak yang direncanakan, fungsi 

bangunan projek, gambaran lingkungan sosial dan budaya tapak. 

BAB III : Pemrograman Arsitektur 

Pada bab ini dilakukan analisa kebutuhan dan persyaratan ruang, studi preseden 

projek sejenis dan pola hubungan ruang. 

BAB IV : Penyelusuran Masalah Desain 

Berisi kajian antara susunan ruang dengan keruangan, permasalahan antara luas 

bangunan dengan luas tapak serta peraturan bangunan setempat. Kajian masalah 

antara peruangan dengan karakteristik tapak dan lokasi, masalah antara bentuk 

dengan karakteristik lingkungan buatan dan alami, kajian masalah antara 

pelingkup dengan karakteristik lingkungan buatan dan alami 
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BAB V : Kajian Teoritik 

Bab ini menguraikan berbagai teori yang digunakan sebagai dasar dalam 

pemecahan masalah desain berdasarkan pernyataan masalah desain yang sudah 

ditetapkan. 

BAB VI : Pendekatan Desain 

Pada bab ini berisi pendekatan yang digunakan sebagai sikap dalam pemecahan 

masalah yang ada. 

BAB VII : Konsep Desain 

Bab ini berisi penetapan konsep-konsep perencanaan sebagai landasan dalam 

proses perancangan arsitektur. 

Daftar Pustaka 

Berisikan sumber-sumber data dan referensi yang digunakan dalam projek, baik 

yang berasal dari media cetak ataupun media elektronik. 

Lampiran 

Berisi data-data penyerta atau pelengkap yang berkaitan dengan projek “Redesain 

Pasar Dargo di Kota Semarang”.  


