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ABSTRAK 

 

Kondisi pasar tradisional di tanah air saat ini semakin lama semakin menyusut 

tergerus dengan kokohnya pasar-pasar modern. Pertumbuhan Pasar modern seperti 

supermarket dan swalayan secara tidak langsung memberi dampak berkurangnya 

pengunjung Pasar Tradisional, ditambah lagi kurang terawatnya fasilitas Pasar 

Tradisional yang ada menyebabkan banyak orang lebih memilih Pasar modern yang 

jauh lebih nyaman dan lebih efektif. 

Untuk mempertahankan eksistensi dan meningkatnya potensi pasar tradisional 

sebagai penggerak ekonomi, diperlukan sebuah model pengembangan dari pasar 

tradisional. Di samping itu, juga diperlukan sumber daya manusia pengelola pasar 

tradisional yang bermanajemen modern namun tetap mempertahankan cita rasa khas 

pasar tradisional. 

  Pasar Kliwon adalah salah satu pasar induk tradisional yang terletak di pusat 

kota Temanggung. Kondisi pasar tradisional yang kurang  bersih dan teratur serta 

pelayanan kurang optimal, serta ketidakteraturan zona jenis komoditi dagangan menjadi 

suatu masalah yang ada pada pasar ini. 

Didasari oleh beberapa permasalahan yang ada pada bangunan pasar kliwon 

Temanggung dengan hadirnya pasar modern yang kian menjamur saat ini, maka 

diperlukan sebuah redesain dari Pasar Tradisional menjadi Pasar Modern di 

Temanggung. Metode yang digunakan adalah mempelajari literatur mengenai standar 

pasar, teori, konsep perencanaan dan perancangan. Pengumpulan data jumlah 

pedagang, komoditi dagang dan wawancara dilakukan dengan pedagang, pihak 

pengelola pasar. Observasi lapangan dengan mengamati sarana prasarana, kegiatan 

pedagang dan pembeli, kondisi pasar dan tata ruang di dalamnya sebagai perbandingan 

untuk perencanaan pasar modern yang baru. 

Hasil penelitian ini adalah untuk mendapatkan perancangan bangunan pasar 

modern di Temanggung yang sesuai dengan standar bangunan pasar, mampu 

mengakomodir kebersihan, keamanan, dan kenyamanan dalam bertransaksi. Dengan 

penekanan Green Architecture, dimana konsep lebih mengutamakan efisiensi energy,  

pasar modern ini dapat mengurangi global warming serta terbentuk suatu pasar yang 

bersih, nyaman dan aman. 
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