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BAB VI  PENDEKATAN PERANCANGAN 

6.1 Pendekatan Tata Ruang Luar 

Teori Skala Ruang Yoshinobu Ashihara Menerapkan skala perbandingan 

antara tinggi bangunan Pasar dengan jarak antar bangunan di sekitarnya. Skala 

yang diterapkan adalah D/H=1-3, menghindari D/H=4 dikarenakan pada D/H=4, 

kesan ruang sudah tidak dapat dirasakan oleh pengunjung.  

Teori Enclose dan Tingkatan Ruang Luar Penerapan Enclose atau 

pemagaran ruang luar melalui tingkatan-tingkatan ruang luar. Tingkatan diciptakan 

melalui zoning pada bangunan Pasar. Zoning yang dimunculkan adalah bangunan 

pasar dan tingkatan ruang Publik-sosial (taman atau plaza).    

Fasilitas Parkir dan Sirkulasi yang disediakan pada perancangan ini 

mencakup sirkulasi pejalan kaki, sirkulasi kendaraan serta sirkulasi bagi 

penyandang disabilitas. Memberikan ruang gerak dan ruang tinggal bagi pejalan 

kaki, serta peneduh berupa vegetasi.   

6.2 Pendekatan Arsitektur Perilaku   

Penerapan Konsep Desain Spatial Cognition pada Sirkulasi Bangunan 

Redesain Pasar Dargo sebagai salah satu bangunan dengan fungsi perdagangan 

tentunya memperhatikan perilaku pengguna untuk mengakses ruang pasar 

dengan mudah dan nyaman. Konsep spatial cognition menjadi gabungan 

pengetahuan individu mencakup elemen peta mental.  

Konsep demikian memudahkan pengguna dalam mengidentifikasi, 

menyimpan informasi visual dan spasial, dan mengelompokan respon terhadap 

objek yang dilihatnya. Menyatakan pada proses penentuan desain peta mental, 

yaitu tidak terkecualikan dari keadaan pemahaman spasial pengguna. 

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui perilaku pengguna di Pasar Dargo 
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mempunyai kebiasaan dalam melalui alur yang mudah dipahami serta nyaman 

dilewati. Maka dari itu sirkulasi akan dibuat dengan memberikan tanda 

berdasarkan unsur desain peta mental mengacu arsitektur perilaku. Hal tersebut 

bertujuan untuk mengarahkan pergerakan serta kemudahan memahami dalam 

jalur akses. Tanda tersebut dalam kajian arsitektur perilaku berupa; jalur yang 

menerus (continuity path) sebagai jalur penghubung; titik pemberhentian (node); 

dan tanda batas (edges) sebagai pembada batas area spasial . 

Konsep alur yang menerus diterapkan pada sirkulasi bangunan. 

Kontinuitas jalur merupakan konsep desain yang digunakan untuk menguatkan 

akses koridor atau selasar pada Pasar Dargo. Konsep ini bertujuan untuk 

mengarahkan visual pejalan kaki dalam berkeliling pasar. Usulan penguatan jalur 

berupa penggunaan pola lantai yang penataannya mengikuti jalur sirkulasi. 

Penataan pola lantai dimanfaatkan dengan penataan komposisi yang kontinue 

sehingga menguatkan kesan menerusnya. 

Konsep desain titik pemberhentian (node) ini merupakan tempat 

pemberhentian sementara yang disediakan untuk pengguna ketika kelelahan 

berkeliling-keliling pasar akibat panjangnya sirkulasi. Selain sebagai tempat 

istirahat sementara, modul yang memiliki tempat duduk ini juga dapat digunakan 

pedagang sebagai media promosi dan tempat memberikan informasi-informasi 

penting mengenai pasar bagi pihak pengelola. Modul ini disebar pada sepanjang 

jalur sirkulasi bangunan yang mengalami persimpangan atau belokan. Secara 

teknis, desain tempat duduk terbuat dari dek kayu bekas . 

Konsep tanda batas jalur (edges) diterapkan dengan perbedaan tekstur 

atau warna material lantai. Karakteristik edges ini akan menghasilkan tanda batas 

antara area jalur sirkulasi dengan area dagang. Tujuan dari desain ini yaitu 

memberikan ruang interaksi jual beli bagi pelanggan yang sedang melakukan 

transaksi. Dengan demikian kenyamanan sirkulasi terhadap gangguan 
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penumpukan pelanggan dapat diminimalisir. Selain itu, secara tidak langsung 

desain juga bermanfaat untuk memandu pengguna layaknya konsep penguatan 

pada kontinuitas jalur. Secara teknis, desain lantai sirkulasi pada zona kering 

terbuat dari material beton ekspos dengan penyelesaian lapisan material epoxy. 

Material epoxy memiliki keunggulan memberikan efek reflektif yang menimbulkan 

kesan bersih, mampu memperpanjang keawetan beton, serta dapat memudahkan 

pemeliharaan dan pembersihan akibat noda yang sering timbul di pasar, 

sedangkan pembatas jalur sirkulasinya menggunakan material kayu parquete 

yang terlihat kontras dengan material lantai. 

6.3 Pendekatan Environment Perception  

Redesain Pasar Dargo sebagai pembaharuan desain pasar tentu 

memikirkan segi tampilannya. Konsep environment perception menyatakan 

beragam keselarasan pemahaman sejumlah pengguna atau kelompok pengguna 

serta bagaimana persepsi itu dapat diarahkan secara visual. Pada proses 

penentuan desain elemen bentuk ini tidak terlepas dari kondisi citra bangunan 

eksisting yang ada 

Konsep desain environment perception pada bangunan diterapkan dengan 

menekankan kesamaan persepsi tampilan bangunan pasar rakyat. Persepsi ini 

akan mengambil tampilan pasar pada umumnya yang menjadi ciri khas pasar di 

Indonesia, khususnya di Jawa. Beberapa bangunan pasar yang dinilai menjadi 

preseden Pasar Gede di Solo. Secara persepsi visual, pasar rakyat berbentuk 

tidak massif dengan bukaan yang lebar serta memiliki komponen perbedaan 

ketinggian (leveling) atap sebagai keluarnya udara panas di dalam bangunan, 

sehingga dapat diketahui terdapat penerapan prinsip bangunan tropis. 

Berdasarkan identifikasi preseden tersebut, kemudian prinsip bukaan lebar 

diadopsi di setiap arah tampak bangunan. Prinsip leveling atap yang diadopsi 
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berupa leveling kisi-kisi yang dipasang dengan kemiringan dan jarak tertentu. 

Desain kisi tentu diupayakan agar udara dapat masuk keluar dengan baik serta 

dapat terlindung dari cuaca hujan. Kisi terbuat dari material alumunium composite 

panel (ACP) yang memiliki keunggulan mudah dibentuk dan tanggap terhadap 

cuaca basah maupun panas. Maka dari itu, pemahaman fasad bangunan tropis 

pada Pasar Dargo bisa tercapai 

6.4 Pendekatan Arsitektur Kontekstual 

6.4.1 Arsitektur Kontekstual 

Arsitektur kontekstual memperlihatkan interaksi yang harmonis antara 

bangunan dengan lingkungan sekitar yang sudah terbangun. Arsitektur 

kontekstual terdiri dari elemen fisik dan aspek simbiolis karena manusia selalu 

berkaitan dengan material yang nyata atau maya(spiritual, konseptual, dan 

lainnya). Kontekstual ialah metode desain yang mepertimbangkan dan 

memberikan tanggapan terhadap beragam karakter dilingkungannya.  

Kontekstual merupakan sistem rancangan yang memikirkan dan 

menyampaikan persepsi kepada beragam keunikan diselilingnya.  Kesimpulan 

mengenai konteks lingkungan meliputi : ragam arsitektur lokal, struktur lingkungan 

fisik, iklim dan budaya masyarakat.   

Menurut (Widati, 2015)Elemen kontekstual tergantung pada banyak faktor, 

yaitu: fitur fisik bangunan; konfigurasi letak bangunan (bentuknya secara fisik atau 

faktor-faktor yang menunjangnya); konteks terhadap tapak (site) bangunan (faktor 

yang menampilkan nilai-nilai memori masa lalu); konteks terhadap bangunan 

temporal (bangunan-bangunan yang sudah terbangun atau yang akan dibangun; 

batasan atau perletakan bangunan (ada di pinggiran kota atau pusat kota); 

bagaimana bangunan berkaitan dengan daerah sekitarnya dan dengan bangunan 

yang berdekatan; kontras dalam gaya bangunan atau material dalam artian 
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memiliki kesamaan atau saling mempengaruhi; atau kecocokan bangunan dalam 

kaitan hubungannya dengan bangunan sekitarnya. Terdapat beberapa 

Pendekatan Kontekstual dalam perancangan arsitektur yaitu: (Pendekatan 

Budaya (Cultural Respect), Pendekatan Alam (Nature), Pendekatan Urban (Urban 

Context), dan Pendekatan Fisik Bangunan (Physical Respect). 

6.4.2 Kelompok Arsitektur Kontekstual 

Arsitektur kontekstual dibagi menjadi 2 kelompok yaitu: 

1. Contras (kontras / berbeda) 

Kontras dapat menciptakan lingkungan urban yang hidup dan menarik, 

namun dalam pengaplikasiannya diperlukan kehati – hatian hal ini agar tidak 

menimbulkan kekacaun. Hal ini sesuai dengan pendapat(Brolin, 1980), 

bahwasannya kontras bangunan modern dan kuno bisa merupakan sebuah 

harmosi, namun ia mengatakan bila terlalau banyak akan mengakibatkan ”shock 

effect” yang muncul menjadi dampak perbedaan. Dengan demikian efektifitas yang 

diharapkan tentu menyusut akibat yang timbul ialah chaos. 

2. Harmony (harmoni / selaras) 

Pada masanya suatu kawasan membutuhkan konsistensi / keteraturan, 

keadaan berikut dilaksanakan dalam bentuk untuk melindungi keseimbangan 

dengan situasi yang telah ada. kontruksi terkini lebih memperhitungkan dan 

memprioritaskan situasi / dimana bangunan tersebut berpengaruh. Sehingga 

kehadiran satu atau sekelompok banguanan baru lebih menunjang daripada 

menyaingi karakter. 

Maksud dari arsitektur kontekstual ialah memelihara maupun 

menggunakan kapasitas lingkungan tempat keberadaannya (site) dan mutu lokal 

sekitarnya, bangunan akan menjadi ideal apabila kapasitas yang lewat bangunan 

yang mempertimbangkan secara teliti yang memiliki interaksi ketergantungan 
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dengan lingkunan sekitarnya, dan menjadikan manfaat antara tapak (site) 

eksistingnya dengan eksistensi rancangan selanjutnya.   

Pendekatan Kontekstual pada projek menggunakan kontekstual harmonis 

agar dapat menjadi penghubung yang membentuk satu kesatuan citra dengan 

lingkungannya, bukan membentuk citra baru.


