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BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
Pasar merupakan tempat masyarakat berkumpul untuk melakukan transaksi jual beli.

Kemudian pasar berkembang pada barang-barang yang dibeli secara periodik, termasuk juga jasa.
Pasar biasanya mempunyai suatu wadah permanen yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas
penunjang seperti wartel, musholla dan pos keamanan. Pada umumnya pasar dikelola oleh
pemerintah. Sebagai sebuah wadah yang permanen bagi kegiatan jual beli, maka perancangan
sebuah pasar harus bisa memberikan sebuah pelayanan yang layak bagi penggunanya, baik bagi
pedagang maupun pengunjung pasar itu sendiri.

Pasar tradisional merupakan tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi secara
langsung. Pembeli dapat langsung bertatap muka dengan penjual dan bisa sesuka hati menawar
barang yang akan dibeli. Biasanya pasar tradisional terdiri dari kios, los dan dasaran terbuka yang
dibuka oleh penjual maupun pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti
bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang
elektronik, jasa dan lain-lain.Pasar tradisional merupakan tempat penjual dan pembeli melakukan
transaksi secara langsung.

Akhir-akhir ini pasar tradisional tendensinya kian menurun seiring dengan
berkembangnya pasar modern.Tuntutan gaya hidup serta liberalisasi penanaman modal asing
inilah yang memicu adanya persaingan antara pasar modern dan pasar tradisional. Fenomena
global ini sudah terjadi sejak tahun 1990-an. Masyarakat lebih memilih belanja di pasar modern
yang dikenal sebagai pusat perbelanjaan yang bersih, tidak semrawut, dan tidak bau. Harganya
pun  tidak terpaut banyak antara harga di pasar tradisional dan pasar modern.

Sangat disayangkan apabila kondisi seperti ini dibiarkan terus-menerus. Apalagi kalau
sampai keberadaan pasar tradisional semakin tergerus dan ditinggalkan oleh konsumen yang
beralih ke ratail modern yang mempunyai jaringan dan modal yang sangat besar. 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 Kota Rembang yang berdiri pada tahun 1970-an merupakan salah satu pasar
tradisional yang ada di Kota Rembang. Kota Rembang memiliki 11 pasar yang tersebar di
beberapa kecamatan. Pasar Kota Rembang ini merupakan pasar terbesar yang ada di Kabupaten
Rembang. Pasar ini merupakan pasar induk dari sepuluh pasar lainnya. Pasar yang dirancang pada
masanya ini memang tidak memberikan dampak apa-apa bagi penggunanya dan lingkungan
sekitar. Akan tetapi seiring dengan perkembangan jaman, pasar ini dirasa sudah tidak sesuai lagi
dengan kondisi yang ada sekarang ini.

Kondisi Pasar Rembang yang ada sekarang ini yaitu semrawut, kotor, bau, kumuh, gerah,
tidak nyaman dan tidak aman sehingga banyak orang yang malas untuk belanja di pasar ini.
Sejumlah pedagang juga mengeluhkan tentang kondisi pasar ini, banyak diantara mereka yang
terkena penyakit gatal-gatal dan penyakit kulit lainnya akibat dari kondisi pasar yang kumuh dan
saluran drainage pasar yang tersumbat. Pada saat musim kemarau pasar ini mungkin tidak
memberikan dampak apa-apa bagi para penggunanya, akan tetapi kondisinya pada saat musim
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hujan sangatlah memprihatinkan. Banyak pernaungan pasar yang sudah rusak sehingga pasar
menjadi becek dan tidak nyaman. Bangunan pasar ini tidak bisa lagi mengakomodasi kondisi
cuaca.

Dilihat dari zonasinya, pembagian area pasar ini tidak teratur dan terkesan semrawut.
Tidak ada identitas yang jelas di setiap zoningnya, salah satu contohnya yaitu di salah satu los
pasar ini ditemui pedagang sayur yang bercampur dengan jasa penjahit. Padahal seharusnya
pembagian area sesuai dengan jenis komoditi, sesuai dengan sifat dan klasifikasinya seperti :
basah, kering, penjual unggas hidup, pemotongan unggas.1

Terjadi peluberan aktifitas di Pasar Kota Rembang. Banyak pedagang yang menggelar
dagangannya di pinggir jalan sehingga menggangu jalur sirkulasi kendaraan dan menimbulkan
kemacetan di area jalan sekitar pasar. Tidak tegasnya pengelola dalam mengatur pedagang pasar
menjadikan mereka sesuka hati menggelar dagangannya di sepanjang jalan Pasar Rembang.

Area parkir yang ada tidak dapat menampung kendaraan yang parkir di Pasar Rembang.
Banyak pengunjung yang memarkir kendaraannya di pinggir jalan. Bongkar muat barang juga
dilakukan di pinggir jalan sekitar pasar karena memang pasar ini tidak memiliki area khusus untuk
bongkar muat barang.

Dilihat dari lokasinya Pasar Rembang berada di area yang strategis untuk perdagangan,
pasar ini berada di pusat Kota Rembang. Area sekitar pasar merupakan pusat pertokoan yang ada
di Rembang. Melihat kondisi yang demikian, pada area pasar merupakan daerah potensial bagi
aktivitas industri, perdagangan, dan jasa yang sangat prospektif sehingga di Rembang cocok untuk
dibangun sebuah pasar tradisional dengan konsep modern. Melalui pembangunan Pasar
tradisional yang berkonsep modern ini diharapkan akan lebih memungkinkan semakin
berkembangnya aktifitas ekonomi publik. Selain itu, dengan berkembangnya perdagangan di
Kabupaten Rembang, pada akhirnya dapat meningkatkan peluang usaha dan kesejahteraan
masyarakat di Rembang karena pasar Modern mendorong terciptanya lapangan kerja.

Untuk mewujudkan sarana dan prasarana pemasaran yang mampu memberikan
pelayanan yang baik dan kebersihan yang terkontrol maka dibutuhkan suatu wadah jual beli
seperti Pasar Kota Rembang, pasar tradisional dengan konsep modern. Pasar ini menekankan
pada peningkatan fasilitas pelayanan masyarakat berupa lapak untuk tempat sayur mayur, ikan,
daging, bumbu dan buah. Kios untuk menjual barang kering, barang non pangan seperti konveksi,
sepatu, alat tulis serta jasa penjahit. Ditambah dengan fasilitas penunjang seperti parkir,  taman,
pos keamanan, dan musholla. Semua kegiatan tersebut terangkum menjadi sebuah konsep Pasar
Kota Rembang  yang merupakan sebuah Pasar Tradisional yang berkonsep one-stop-service
sehingga kebutuhan keluarga dapat  terpeuhi di satu tempat.

Dengan uraian tersebut di atas, diperlukan sebuah perancangan Pasar Kota Rembang
yang sesuai dengan standar bangunan pasar yang dapat mengakomodasi kebutuhan kapasitas
ruang, kelengkapan fasilitas, dan mampu mewadahi kebutuhan berbelanja yang nyaman.

1Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 519/MENKES/SK/VI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pasar Sehat
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2. Tujuan
Memperoleh landasan konseptual Program Perencanaan dan Perancangan yang

berhubungan dengan aspek-aspek perencanaan dan perancangan Pasar Kota Rembang sebagai
bangunan pasar yang mengakomodasi kegiatan belanja dengan kelengkapan fasilitas yang
diperuntukkan bagi masyarakat.

3. Metoda Pembahasan
Ruang lingkup penyusunan Laporan Progran Perencanaan dan Perancangan Pasar Kota

Rembang meliputi bangunan yang bersifat komersial dan menitik beratkan pada hal yang
berkaitan dengan disiplin ilmu arsitektur, seperti aspek fungsional, aspek teknis, aspek kinerja,
aspek kontekstual dan aspek arsitektural.

Metoda penyusunan Laporan Progran Perencanaan dan Perancangan Pasar Kota
Rembang digambarkan dengan cara memahami segala aktifitas yang terjadi di Pasar Kota
Rembang. Dari pemahaman ini dapat akan diketahui fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan
sebuah pasar, cara yang digunakan yaitu :
1. Studi Preseden

Studi preseden dilakukan untuk melihat kondisi pasar yang ada di daerah lain sehingga dapat
dilakukan perbandingan antara pasar yang satu dengan lainnya. Perbandingan ini dilakukan
untuk mencari acuan dalam mendesain pasar nantinya. Aspek-aspek yang dilihat dalam studi
preseden yang dilakukan yaitu :

a. Model bangunan pasar
b. Jalur sirkulasi pasar
c. Zonasi pasar
d. Besaran ruang pada pasar
e. Utilitas pasar

 Jaringan Listrik
 Jaringan Air Bersih
 Jaringan Telepon
 Pemadam Kebakaran dan seluruh sistem pengamanannya
 Sistem Drainase
 Saluran Pembuangan Limbah/sampah
 Sound System (sebagai alat penyebar informasi)
 Penangkal Petir
 Transportasi Vertikal (jika merupakan bangunan bertingkat)

Pasar-pasar yang menjadi studi antara lain :
 Pasar Gede Surakarta
 Pasar Johar
 Pasar Modern BSD City, Serpong
 Pasar Segar Bintaro
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2. Studi Literatur
Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku yang berkaitan
dengan teori, konsep, standar perencanaan dan perancangan fasilitas pasar tradisional, juga
yang berkaitan dengan arah pengembangan dari lokasi yang akan digunakan. Literatur yang
digunakan yaitu :

a. Architect’s Data, Ernst Neufert, 1980.
Data arsitek digunakan untuk menentukan studi besaran ruang dalam mendesain Pasar Kota
Rembang.

b. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 519/MENKES/SK/VI/2008 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pasar Sehat.
Di dalam Keputusan Menteri ini mengatur syarat-syarat lokasi pasar, syarat bangunan pasar
serta fasilitas yang seharusnya ada dalam perancangan sebuah pasar. Dari persyaratan yang
ada tersebut dijadikan acuan dalam memilih lokasi pasar dan menentukan fasilitas apa saja
yang nantinya akan disediakan dalam perancangan Pasar Kota Rembang.


