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BAB IV  ANALISA MASALAH 

4.1 Kajian Komprehensif 

4.1.1 Potensi 

A. Penggunaan lahan sesuai dengan regulasi peruntukan lahan 

B. Letak tapak dekat dengan permukiman warga sehingga memudahkan 

warga sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

4.1.2 Kendala 

A. Kepadatan lalu lintas di Jl.Dargo. 

B. Wajah bangunan Pasar Dargo yang tertutup oleh ruko dan tidak terdapat 

penanda jalan sehingga diperlukan penanda jalan untuk menunjukan arah 

menuju pasar. 

C. Tidak adanya jalur untuk pendistribusian barang sehingga menganggu 

sirkulasi. 

D. Perubahan alih fungsi bangunan sehingga mempengaruhi tata ruang 

pasar. 

E. Berada dikawasan permukiman warga sehingga perlu memperhatikan 

aksesibilitas dan dampak yang dihasilkan oleh lingkungan sekitar (macet 

dan kebisingan) 

F. Berada dikawasan permukiman warga sehingga perlu memperhatikan 

struktur baru yang akan dibangun agar tidak merusak struktur pondasi 

permukiman warga 

G. Akses keluar masuk bangunan berupa jalan yang juga digunakan untuk 

tempat parkir ruko sehingga berpotensi menimbulkan kemacetan. 

H. Sampah yang tersebar karena kurangnya tempat sampah pada pasar. 
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I. Struktur Pasar Dargo yang mengalami penurunan kualitas bangunan. 

J. Kurangnya pencahayaan dan penghawaan pada pasar sehingga pada 

siang hari menggunakan lampu . 

4.2 Analisa komprehensif antara aspek ruang dan tapak 

4.2.1 Permasalahan fungsi terhadap manusia 

A. Psikologi 

Pengguna Pasar Dargo sebagian besar merupakan ibu rumah tangga 

hingga wanita lanjut usia. Bangunan Pasar Dargo merupakan bangunan bertingkat 

dan hanya memiliki fasilitas tangga untuk akses ke lantai satu, dan letak barang 

kebutuhan pangan di Pasar Dargo terletak di lantai satu. Berdasarkan Hasil 

wawancara dan observasi, semakin lama pembeli semakin malas untuk naik ke 

lantai satu karena faktor usia, hal ini merupakan salah satu faktor Pasar Dargo 

sepi pembeli.  

B. Budaya 

Pada jaman sekarang peminat untuk ke Pasar Tradisional semakin 

berkurang. Terlihat dari hasil wawancara kepala pasar dan statistik jumlah 

pedagang yang dimiliki Pasar Dargo juga semakin berkurang karena banyaknya 

pasar modern yang berada di Indonesia. Namun juga masih terdapat beberapa 

penmbeli memilih membeli di Pasar Dargo, karena barang dagangan lebih murah 

dan berkualitas, sehingga masih terdapat interaksi antara pedagang dan pembeli 

yang menjadi budaya turun temurun Indonesia. 

C. Fisik 

Masyarakat modern cenderung lebih memilih berbelanja di Pasar Modern. 

Dimana pasar modern sendiri memiliki system yang praktis dan efisien dengan 

tampilan yang lebih higenis, bersih dan secara penghawaan terlihat lebih baik. 

Fungsi bangunan sebelum menjadi Pasar Dargo merupakan gudang beras.    
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Sirkulasi untuk ruang jalan pembeli mencukupi namun juga terdapat 

beberapa pedagang yang meletakan barang dagangan penjual yang menganggu 

sirkulasi dalam pasar  

Penataan tata ruang pasar yang tidak sesuai dengan barang komoditi dan 

belum ada tanda nama dari pasar yang terlihat didalam pasar sehingga membuat 

pembeli kesusahan dalam memilih barang ketika didalam Pasar Dargo.  

Pelingkup bangunan yang berada pada Pasar Dargo kurang sesuai 

dengan jenis barang komoditi sehingga dapat membahayakan pembeli dan 

pedagang yang menggunakan fasilitas pasar tersebut. 

D. Kapasitas 

Lapak yang saat ini berada di Pasar Dargo  terdapat sekitar 852 

lapak yang terdiri daari 734 los dan 118 kios, namun pada tahun ini jumlah 

pedagang hanya menempati 250 lapak. Sebagian besar lapak tidak dihuni 

karena sepi pembeli yang berada pada Pasar Dargo.  

4.2.2 Permasalahan fungsi terhadap tapak 

A. Luas Terbangun 

Menurut peraturan daerah Kota Semarang nomor 14 tahun 2011 tentang 

rencana tata ruang wilayah Kota Semarang tahun 2011 - 2031, Pasar Dargo 

berada di wilayah Kecamatan Semarang Timur, Kelurahan Kebonagung termasuk 

BWK I resmi ditetapkan sebagai Kawasan perdagangan dan jasa. Kawasan 

peruntukan perdagangan dan jasa memiliki fungsi untuk memfasilitasi kegiatan 

tranksaksi perdagangan dan jasa antar masyarakat yang membutuhkan dan 

menjual jasa, menyerap tenaga kerja di perkotaan. Maka dari itu lokasi Pasar 

Dargo sudah sesuai untuk menunjang fungsi perdagangan yang berada di Kota 

Semarang. 
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Berdasarkan perhitungan kebutuhan luas bangunan diperoleh luas 

bangunan yang dibutuhkan adalah 4878,05m2. Luas kapling di Pasar Dargo 

sebesar 3.453 m2. Berdasarkan RDTRK Semarang, Pasar Dargo termasuk dalam 

BWK 1 Kota Semarang. Memiliki KDB yang berlaku 60%. Koefisien Luas 

Bangunan 1.8 dengan maksimal ketinggan 3 lantai. Dengan demikian, luas dasar 

bangunan yang dibangun adalah 2926,83 m2, ditambah 1230,5 untuk lahan parkir 

menjadi  4157,33 maka dari itu diperlukan penambahan luas area pada Pasar 

Dargo. Perluasan Pasar Dargo akan mengambil area pertokoan yang berada pada 

Jalan Dargo, sehingga pertokoan yang lahannya dipakai untuk Pasar Dargo   

B. Bangunan 

Tapak Pasar Dargo merupakan tapak yang berada di Jl. Dargo, bangunan 

dikelilingi oleh ruko dan bangunan mangkrak, sehingga wajah bangunan tidak 

dapat dipandang melalui JL. Dargo dan Jl.Dr. Cipto tersebut. Menurut narasumber 

yaitu kepala pasar, dahulu Pasar Dargo terletak pada Jl.Dr. Cipto yang sekarang 

ini menjadi Gedung Semarang Exhibition Center, setelah Gedung itu disewa oleh 

pihak sun motor Pasar Dargo dialihkan kebelakang Gedung SEC yang 

sebelumnya difungsikan menjadi gudang beras. Karena adanya perubahan fungsi 

bangunan  

Pada Pasar Dargo juga tidak terdapat tempat parkir yang terzonasi dengan 

baik dan tidak ada area khusus bongkar muat barang dagangan sehingga 

menyebabkan kemacetan. 

Tanah yang berada pada Pasar Dargo merupakan tanah alluvial yang 

meruakan tanah endapan, serta pada lingkungan sekitar tapak terdapat bangunan 

permukiman warga dan cagar budaya, sehingga pemilihan struktur bangunan 

yang baru menjadi bagian penting dalam proses redesain 
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Berada dikawasan permukiman warga dan ruko sehingga perlu 

memperhatikan aksesibilitas dan dampak yang dihasilkan oleh lingkungan sekitar 

(macet dan kebisingan) karena aksesibilitas menuju pasar juga merupakan tempat 

parkir ruko sehingga berpotensi menimbulkan kemacetan. 

Sampah yang tersebar dan menumpuk pada lantai 1 pasar karena 

kurangnya tempat sampah pada pasar sehingga pasar terkesan kumuh dan 

menimbulkan bau tidak sedap. 

Struktur Pasar Dargo yang mengalami penurunan kualitas bangunan yang 

ditimbulkan karena faktor usia bangunan dan sering terjadinya kebocoran yang 

disebabkan atap yang bocor. 

Bangunan Pasar Dargo merupakan bangunan Pasar Siang yang aktif 

hingga pukul 18.00. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Pasar Dargo, 

pada pukul 2 pagi pedagang yang berjualan daging dan bahan pangan 

berdatangan dan mempersiapkan barang dagangan dan proses jual beli dilakukan 

hingga pukul 12 siang. Selain itu pedagang batu akik mulai buka pukul 10.00 – 

17.00. Bangunan Pasar Dargo yang minim cahaya ini harus menggunakan lampu 

pada siang hari, sehingga Pasar Dargo memerlukan energi listrik yang cukup 

banyak.  

4.2.3 Permasalahan fungsi terhadap lingkungan 

A. Bangunan  

Tapak yang berada di jalan dargo memiliki kendala dalam menampilkan 

wajah bangunannya, karena terdapat ruko milik pihak ke 3 yang menutupi wajah 

bangunan Pasar Dargo,dan di sekeliling tapak dipadati oleh permukiman warga 

dan pertokoan, sehingga Pasar Dargo hanya diketahui masyarakat yang berada 

diwilayah tersebut, dan tidak adanya penunjuk jalan menuju ke Pasar Dargo 

menjadikan pengunjung dari luar wilayah Pasar Dargo tidak mengetahui jika 



63 
 

terdapat bangunan pasar di wilayah tersebut, terlebih lokasi pasar berada dekat 

dengan permukiman warga, maka bangunan Pasar Dargo harus menjadi contoh 

pasar yang baik dan dapat menampung masyarakat semua kalangan di wilayah 

tersebut. Permasalahan ini berpengaruh terhadap perencanaan bangunan, maka 

dari itu tampilan eksistensi bangunan menjadi perhatian dalam projek ini. 

B. Tata ruang luar 

Bangunan Pasar merupakan bangunan dengan fungsi perdagangan yang 

memiliki ketinggian bangunan cukup tinggi. Ketinggian bangunan dengan fungsi 

pasar ini menjadi perhatian terkait dengan ketinggian antara tinggi bangunan dan 

ruang yang berada di sekitarnya. Hal ini mempengaruhi perencanaan tata ruang 

luar dari pasar yang berada pada kawasan permukiman warga agar dapat 

menjaga keseimbangan antara tinggi bangunan dengan ruang disekitarnya, 

melaui kaidah dari Yoshinobu Ashihara D/H= 1 (seimbang) (Onggodiputro, 1986) 

C. Sirkulasi 

Bangunan Pasar pada umumnya didukung dengan sirkulasi yang lancar 

dan lahan parkir yang memadahi bagi penjual maupun pembeli. Sirkulasi 

pencapaian menuju dan keluar pasar perlu diperhitungkan, karena lokasi berada 

dikawasan permukiman dan pertokoan dengan jalan lingkungan yang sempit. 

Serta pada jalan utama tapak yaitu Jl.Dargo terdapat banyak pertokoan yang tidak 

memiliki lahan parkir sehingga menjadikan jalan utama ke pasar macet karena 

tranportasi yang parkir dipinggir jalan dan tidak tertata dengan baik.  Hal ini 

berpengaruh dengan perencanaan sirkulasi serta pencapaian utama menuju 

pasar. Maka dari itu projek ini juga memperhatikan mengenai system sirkulasi 

yang optimal sehingga tidak menimbulkan kemacetan. 

D. Kebisingan 
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Suasana disekitar Pasar Dargo ramai dan cenderung bising yang 

disebabkan oleh suara dari kendaraan bermotor, serta berada di area 

perdagangan dan jasa yang selalu ramai. Pada saat siang hari cenderung lebih 

ramai dan dapat menyebabkan kemacetan karena aktivitas pertokoan. Namun 

kebisingan disekitar lokasi tidak menganggu aktivitas pada Pasar Dargo tetapi 

menganggu aktivitas lingkungan sekitar Pasar Dargo yaitu dekat dengan 

permukiman warga. 

4.3 Pernyataan Masalah 

Berdasarkan analisa permasalahan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan 

dalam proyek perancangan Redesain Pasar Dargo di Kota Semarang menjadi : 

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 

dalam Pasar Dargo ? 

3. Bagaimana perencaan struktur Pasar Dargo yang berada pada kawasan 

permukiman warga dan cagar budaya? 

  


