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BAB VII  LANDASAN PERANCANGAN 

7.1 Penetapan Konsep Desain 

7.1.1 Landasan Perancangan Tata Ruang Bangunan 

A. Konsep Peruangan dan keruangan 

Konsep tata ruang pada projek Redesain Pasar Dargo, dirancang 

sesederhana mungkin sehingga sebisa mungkin tidak mengakibatkan 

kebingungan bagi pengguna pasar, Pasar Dargo merupakan pasar yang memiliki 

berbagai macam komoditas barang dan sifat barang yang berbeda.  

Bentuk susunan ruang yang optimal untuk sebuah pasar tradisional yang 

optimal yaitu menggunakan bentuk susunan selasar. Susunan selasar 

menggunakan bentuk kios dan los yang berbentuk persegi panjang yang disusun 

secara linear dan diberi jarak sebagai area sirkulasinya, karena pola ini akan 

bekerja maksimal bagaimanapun bentuk tapak dari bangunan karena pola ini 

sangat fleksibel penataannya, pola ini juga memudahkan dalam pengawasan jika 

deretan toko dalamnya tidak terlalu panjang 

Konsep ruang yang utama yang dirancang pada proyek ini adalah dengan 

membedakan dan membagi barang yang sesuai dengan jenis dan sifat barang 

tersebut kemudian dipisahkan melalui zoning dalam pasar. Pemisahan ini 

bertujuan agar para pembeli lebih mudah mencari barang yang ingin dibeli dan 

memberi kemudahan dalam merawat bangunan terutama dalam hal utilitas. Jenis 

– jenis tersebut dibedakan melalui tiga hal yaitu lapak bersifat basah, semi basah 

dan kering. 

Tabel 17.Jenis Lapak 
 (Sumber: dokumen Pribadi) 
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Lapak basah Lapak semi basah Lapak kering 

Tahu 
Tempe 

Ikan Laut 
Ayam / Unggas 

Daging 
Kelapa 

Sayuran  
Buah 
Jamu 

Bumbu dapur 

Kelontong 
Pecah Belah 

Konveksi 
Makanan ringan  

dll 
 

 

B. Konsep Sirkulasi 

Pola sirkulasi pada Pasar Dargo memiliki kaitan yang erat dengan pola 

penataan ruang, dan saling mempengaruhi satu sama lain. maka secara garis 

besar, pola sirkulasi utama yang diterapkan pada proyek ini adalah pola sirkulasi 

ruang linier. Pola sirkulasi linear akan digunakan untuk menunjang kejelasan arah, 

efektifitas ruang dan kemudahan akses antar bagian ruang.  

Pada proses redesain, zonasi Pasar Dargo akan dirubah menurut barang 

komoditinya, lantai dasar yang dahulunya merupakan area penjualan akik akan 

menjadi area perdagangan untuk lapak basah dan lapak semi basah, dan lantai 

satu untuk lapak kering dan foodcourt. Kemudian ruang yang bersifat administratif 

(Kantor Pasar), diletakan dilantai 1 agar memudahkan pengawasan dan 

pemantauan kegiatan yang berlangsung dipasar. Kemudian fasilitas service 

seperti KM/WC dan janitor akan disediakan pada tiap lantai bangunan sebanyak 

16 unit terdiri dari 4 km pria dan 4 km wanita pada masing masing lantai 

7.1.2 Landasan Perancangan Bentuk Bangunan  

Citra bangunan yang akan ditampilkan pada Pasar Dargo ini adalah 

membuat Pasar Dargo menjadi sebuah pasar yang bersifat sederhana dan tidak 

mendominasi pada lingkungan sekitar. Karena pengguna yang bersifat sederhana 

dan bangunan seharusnya memberi image yang terbuka, maka bangunan 

didesain memperhatikan konteks lingkungan. 

Bentuk Utama Bangunan menyesuaikan dengan bentuk tapak yaitu bujur 

sangkar, dengan memainkan masa dari bujur sangkar dan disusun secara vertical 
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kemudian diberikan pengurangan bentuk(substractive), bentuk ini nantinya akan 

diberikan setback dimundurkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemasukan 

cahaya dan udara dari alam, Bentuk massa bangunan yang lain adalah trapesium 

dan lingkaran yang akan dimodifikasi 

7.1.3 Landasan Perancangan Struktur Bangunan 

Pemilihan struktur dan material bangunan berdasarkan pada eksisting 

tapak, serta kesesuaiannya terhadap faktor kenyamanan, keamanan dan 

kebutuhan bangunan 

A. Substructure  

Sub-structure atau struktur di bawah permukaan tanah berupa pondasi 

yang berinteraksi langsung dengan tanah dan menopang keseluruhan beban 

bangunan. Untuk sub-stucture yang digunakan dalam bangunan ini adalah 

pondasi rakit yang mampu mengantisipasi penurunan tanah yang sering terjadi di 

tapak. Pondasi rakit juga menjadi jawaban dari permasalahan daya dukung tanah 

yang kurang baik. Pondasi rakit memiliki beberapa jenis, sedangkan yang dipilih 

dalam perencanaan bangunan dalam pasar adalah pondasi rakit dengan 

penebalan di bawah kolom (flat plate thickened under columns). 

Berikut adalah gambaran pondasi rakit atau pondasi plat dengan 

penebalan di bagian kolomnya. 

 
Gambar 35.Pondasi rakit 

B. Supperstructure  



84 
 

Supper structure adalah struktur di atas permukaan tanah, berupa 

badan bangunan, pelingkup, sampai atap. Berikut adalah penjelasannya: 

a. Badan Bangunan 

Badan bangunan meliputi struktur tengah yang menopang struktur 

atas (atap) dan menyalurkan beban ke struktur di bawahnya (pondasi). 

Elemen penyusun struktur ini yaitu : 

a.1. Kolom Beton Bertulang 

Kolom ini adalah batang tekan vertikal dari rangka struktur yang 

memikul beban dari balok dan plat lantai. Kolom beton bertulang ini 

adalah kolom dengan tebal sesuai panjang bentang modul jarak antar 

kolom dan dapat berbentuk bujur sangkar, persegi panjang, atau 

lingkaran pada umumnya.. 

 a.2. Kolom Baja Konvensional 

Kolom ini menggunakan struktur rangka baja dengan menggunakan 

material rangka baja sebagai kolom dan balok, penggunaan baja ini 

lebih cepat pengerjaannya dan bersifat suistenable karena baja dapat 

didaur ulang kembali, selain itu mudah perawatannya 

a.3. Plat Lantai Konvensional dan Plat Lantai Bondeks 

Plat lantai yang digunakan adalah plat lantai konvensional (twoway 

slab) dengan kombinasi plat lantai beton bertulang dengan balok anak 

dan balok induknya yang menopang. Plat lantai bondex, sebagai elemen 

pembentuk lantai dengan menambah perkuatan cor beton. Pengerjaan 

lebih cepat dan lebih mudah karena tidak menggunakan penulangan 

seperti struktur konvensional. 

b. Struktur Atap 

 Struktur atap yang akan digunakan pada bangunan dalam kompleks 

Pasar Dargo ini adalah : 



85 
 

b.1. Struktur Atap Baja Konvensional 

Struktur atap ini akan digunakan untuk bangunan gedung pasar 

dengan kemungkinan bentuk atap yang meniru atap disekitar tapak dan 

berbentuk mengikuti tema desain arsitektur kontekstual, dengan struktur 

bentang lebar atau struktur rangka biasa. Baja konvensional dapat 

mengikuti bentuk bangunan yang ingin diciptakan dengan bentang lebih 

dari 20 m. 

b.2. Struktur Atap Dak Beton 

Struktur atap dak beton memiliki ketebalan minimal 7 cm dengan 

tulangan beton 1 lapis, jarak antar tulangannya adalah 2 kali tebal plat. 

Atap dak beton dilapisi waterprooring dan dapat dijadikan media roof 

garden dan dapat digunakan sebagai tempat tandon air.  

7.1.4 Landasan Perancangan Bahan Bangunan 

A. Lantai 

Pelingkup lantai bangunan menggunakan berbagai macam tipe yang akan 

diletakan berdasarkan zonasi komoditi pada area perdagangan. Lantai pada zona 

basah menggunakan material lantai bertekstur kasar seperti lantai batu alam pipih 

yang anti selip, dan keramik tekstur stone kasar agar tidak licin, zona setengah 

kering menggunakan tekstur sedang seperti keramik stone doff yang dapat 

memberikan penanda visual maupun peraba yang membedakan antara zona 

setengah kering dan lainnya, zona kering menggunakan lantai bertekstur halus 

seperti keramik motif mosaic abu, karena pada zona kering tidak menimbulkan 

lantai licin karena basah. 

B. Dinding 

Penggunaan dinding bata kemudian di finishing beberapa ada yang ekspos dan 

beberapa menggunakan semen di poles, dan beberapa menggunakan cat warna 
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putih. sebagai elemen pembentuk bangunan. Serta penggunaan kalsiboard untuk 

memisahkan ruang sebagai partisi pada area kantor pasar 

C. Atap  

Plafond yang digunakan adalah kalsiboard yang akan diterapkan pada kantor, 

serta mushola. Sebagian besar pada area perdagangan tidak menggunakan 

plafond atau hanya mengekspos plat lantai bondeks. Atap Bangunan 

menggunakan atap bitumen dan fiberglass serta dak beton sebagai bagian paling 

atas bangunan, dan sebagai tempat tandon air  

7.1.5 Landasan Perancangan Wajah Bangunan 

Mendesain wajah bangunan Pasar Dargo menggunakan konsep desain 

environment perception pada bangunan menggunakan pemahaman wajah 

bangunan pasar rakyat. Pemahaman ini akan mengambil wajah pasar pada 

umumnya yang menjadi ciri dari pasar di Indonesia, khususnya di Jawa. Bangunan 

pasar yang dapat menjadi preseden yaitu Pasar Gede di Solo. Secara 

pemahaman visual, pasar rakyat berbentuk tidak massif terdapat bukaan yang 

lebar dan memiliki komponen perbedaan ketinggian (leveling) atap sebagai 

keluarnya udara panas di dalam bangunan, sehingga dapat diperoleh 

implementasi bangunan tropis. Bersumber pada identifikasi preseden ,maka 

prinsip bukaan lebar akan diterapkan pada tampak bangunan. Prinsip leveling atap 

yang diambil berupa leveling kisi-kisi yang dipasang dengan kemiringan dan jarak 

tertentu. Desain kisi tentu diusahakan udara mampu bersikulasi 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 tropis, maka dari itu persepsi tampilan bangunan tropis pada Pasar Dargo 

dapat tercapai. 

7.1.6 Landasan Perancangan Tata Ruang Tapak 
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Pada tata ruang dalam Pasar Dargo yang belum memiliki pembagian 

zonasi yang tertata dengan baik, maka tata ruang yang berada pada Pasar Dargo 

akan dikelompokan menurut jenis komoditi. Khususunya untuk komoditas lapak 

basah memerlukan pembagian area antara kelompok kotor berbau contohnya 

hasil bumi dan buah serta kelompok kotor berbau dan basah seperti tahu dan 

penggilingan kelapa dan kelompok bau, basah, kotor dan busuk. Area pengelola 

akan ditempatkan dilantai 1 agar memudahkan dalam pengawasan  

A. Tangga 

Penggunaan tangga umum dengan ukuran uptrade 18cm dan antrade 

30cm. Lebar tangga adalah 150 cm dengan tinggi railing 90cm. Pengunaan tangga 

ini adalah dengan bentuk tangga U sehingga dapat menghemat tempat. Tangga 

darurat dan tangga umum akan digabungkan menjadi satu fungsi agar menghemat 

tempat dan terdapat diberbagai titik banggunan 

B. Ramp 

Penggunaan ramp dengan kemiringan maksimal tidak melebihi 70(sudut 

antara garis kemiringan ramp dengan bidang horizontal), lebar minimum dari ramp 

adalah 136cm dengan tepi pengaman. Pengunaan ramp ini bertujuan agar 

pengguna pasar khususnya kaum difabel lebih nyaman jika ingin menuju lantai 1 

dan menyelesaikan permasalahan psikologis pengguna yaitu malas menaiki 

tangga untuk menuju ke lantai 1 yang berada pada Pasar Dargo.  

C. Lift Barang 

Lift barang yang digunakan adalah dengan spesifikasi SJD1.0-4.5 dengan 

ukuran 1.5 m x 1.5 m. Tiap lift direncanakan dapat memuat hingga 2 pedagang 

dan barang dengan berat 1 ton. Lift hanya diperuntukan untuk menangkut barang 

dagangan saja.   

D. Sumber Energi Listrik 
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Sumber energi listrik berasal dari PLN dan genset yang digunakan bila 

listrik padam.  

E. Sumber Air Bersih 

Sumber air bersih bersumber dari PDAM menggunakan sistem penyaluran 

downfeet. Kemudian penggunaan rainwater treatment sebagai sumber air bersih 

lainnya untuk menghemat kebutuhan penggunaan air. Kebutuhan penggunaan air 

di Pasar Dargo dengan menyediakan lima unit tandon dengan kapasitas 8000L 

dan diletakan pada rooftop. 

F. Jaringan Telepon 

Jaringan telepon bersumber dari Telkom 

G. Pengolahan Limbah 

Pengolahan limbah dibagi menjadi dua yaitu limbah cair dan limbah padat. 

Limbah cair berupa limbah greywater dan blackwater dan mengolahnya sehingga 

dapat digunakan kembali. Penerapan greywater adalah dengan menggunakan air 

yang telah difilter sebagai flush toilet dan dapat digunakan untuk menyiram 

tanaman. Sedangkan penggunaan black water yang telah diolah dan difilter akan 

di resapkan kedalam tanah dan menyuburkan tanah. Pengolahan limbah padat 

atau sampah adalah dengan memisahkan sampah organic dan anorganik, serta 

terdapat tempat pembuangan sampah vertikal dari lantai 1 ke lantai dasar pasar. 

H. Keamanan Kebakaran 

Sistem keamanan bangunan terhadap kebakaran dibagi menjadi sistem 

pasif yaitu dengan memberikan tanda jalur evakuasi dan penyediaan tangga 

darurat. Dan dengan sistem aktif dengan menyeduakan fasilitas-fasilitas 

pengaman seperti APAR, sprinkler, smoke detector, dan hydrant 

I. Keamanan Bangunan 
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Keamanan bangunan pada Pasar Dargo selain menggunakan pos jaga 

dan satpam adalah dengan menggunakan fasilitas cctv berbasis komputer yang 

dapat merekam dan dapat menggerakan kamera sehingga keamanan tetap 

terjaga pada tiap lantainya terutama sudut-sudut bangunan yang tidak terlihat. 

J. Penangkal Petir 

Penangkal petir yang digunakan adalah penangkal petir elektrostatis 

gabungan dari faraday dan dengan menggunakan radiasi. Sistem ini 

menggunakan Teknik kurungan logam yang membuat ruang dapat diisolasi dari 

pengaruh petir. 

K. Pencahayaan  

Sistem pencahayaan menggunakan sistem pencahayaan alami dan 

buatan. Penggunaan pencahayaan alami sangat dimaksimalkan. Untuk 

penerangan buatan menggunakan general lighting dengan lampu LED. Lampu 

LED lebih hemat dalam penggunaan energi listrik.   

L. Penghawaan 

Untuk penghawaan dilakukan dengan menggunakan sistem penghawaan 

alami dan penghawaan buatan. Penghawaan alami dilakukan dengan sistem cross 

ventilation atau center void ventilation, sehingga udara panas dapat mengalir 

melalui void dan udara baru dapat masuk melalui sisi bangunan yang 

menggunakan bukaan terhadap dinding. Kemudian penghawaan buatan dengan 

menggunakan AC yang akan ditempatkan pada kantor pasar dan tempat penitipan 

anak, serta penggunaan ceiling fan dapat dilakukan pada musholla 

  


