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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang
Seiring dengan perkembanganzamandanbertambahnya jumlah penduduk pada

suatu kota, maka menuntut untuk diadakannya penambahanatauperbaikan fungsi fasilitas
ekonomi dan perdagangan pada kota tersebut. Pasar yang merupakan salah satu fasilitas
ekonomi dan perdagangan pada suatu kota, memiliki peranan penting dalam memenuhi
kebutuhan masyarakat, menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan
pendapatan asli daerah.

Sebagai kotapesisiryang berada di bagianutara Provinsi Jawa Tengah, Kota Kendal
merupakan kota yang mempunyai banyakpotensi yang dapatdikembangkan,
salahsatupotensitersebutadalahhasil
lautnya.Denganadanyaproduksihasillauttersebutmakaakanmempengaruhipadapeningkata
nsektorekonomi Kota Kendal.

Namundenganadanyapotensi yang cukupbesarpadahasillauttersebut,
tidakcukupmenarikparawisatawandarikota lain untukberkunjungatauberwisatake Kota
Kendal. Itudikarenakansumberhasillauttersebuttidakdimanfaatkansecaramaksimal,
yaituhanyadipasarkanmulaidari TPI (tampatpelelanganikan) setempat yang
kemudiandisalurkanketengkulakataupedaganguntukdijual di pasar-pasartradisional di
seluruhwilayahKabupaten Kendal.Selainitu, TPI yang tersebar di beberapalokasiKabupaten
Kendal tersebutmerupakan TPI berskalakecil
yanghanyamengakomodirpelelanganhasillautdarinelayansetempat.Keadaan TPI yang
tidakmemadaisepertitidakadanyaperawatandariseluruh TPI di Kendal
membuatgedungmenjadirusak, haltersebutditunjukkandenganbanyaknyatembok yang
kotordantidak di cat kembali, lantai yang sudahcopot, sertalantai yang becekmembuat TPI
menjaditerlihatkumuhdantidaklayakdigunakan.

Di KabupatenKendal, TPI masihsebagaigedung yang merupakanpusatpenjualanikan
yang seringdikunjungiolehpenggemarikanuntukmembeliikan yang masihsegar yang
didapatkandarinelayansecaralangsung.Namunselaindarisegiperawatan,
terdapatpermasalahanpadafasilitaspendukungdanpengelolaangedung TPI yang
tidakdiperhatikansepertitidakadanyamanagemenparkir, program
ruang,sertakurangnyaperhatianpadasistemkebersihansepertisanitasimembuat TPI
tidakmenarikuntukdikunjungi.Hal tersebutmenunjukkanPemerintah Kota Kendal
kurangmemperhatikansektorperikananuntukmenarikwisatawanberkunjungke Kota
Kendal.Padahaljikadikembangkandenganbaik,
potensitersebuttidakhanyadapatmeningkatkansektorkelautandanperikansaja,
melinkandapatmeningkatkansektorpariwisata Kota
Kendal.Sehinggadenganmeningkatknyasektortersebutmakaakanmeningkatkansektorekon
omi pula.

Selainitu, jikamemperhatikankeadaan di atas,
gagasanuntukpeningkatanpemasaranhasilperikananadalahdenganmemerhatikantren
yang terjadiselamaini,
yaitudenganmelakukantindakanmeningkatkanmututermasukinovasipengolahan agar
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menjadiprodukperikanan yang praktis, amandikonsumsi, bergizi, bersih, menarik,
danhargaterjangkau, diimbangidenganperbaikangeraidanlayanan di lokasipenjualan.

Untukmemanfaatkanpotensihasillaut di Kendal tersebut,
makadibutuhkansuatugagasan yang
dapatmengembangkanpotensiperikanan.Yaitudenganmembuatfasilitaspublikataugedungy
ang menjadipusatpemasaranperikanandariseluruh TPI yang tersebar di
Kendal.Dengankebutuhanfasilitastersebutmakadapatdisimpulkanbahwakota Kendal
membutuhkantempatataupusatberupasebuahpasarikanyaituPasarIkankabupaten Kendal
yang di dalamnyaharusmemilikiberbagaimacamfasilitas yang
memadaiuntukmenunjangpemasaranhasillautberupaseafooddaridaerah Kendal.

Sepertifasilitasuntuktransaksijualbelidarihasillaut, parkir yang luas, sertaresto
seafood, kolampembenihanuntuktujuanpendidikananaksebagaifasilitaspenunjangnya.

DenganadanyaPasarIkankabupaten
Kendaldiharapkanakanmenunjangpengembanganpotensihasillaut di
Kendalsehinggadapatmeningkatkansektorkelautandanperikanan,
pariwisatadanekonomisertapendidikandi Kabupaten Kendal.

1.2 TujuandanSasaran
1.2.1Tujuan

Memperoleh suatu Judul Tugas Akhir yang jelas dan layak, dengan suatu penekanan
desain yang spesifik sesuai karakter/keunggulan judul dan citra yang dikehendaki atas
judul yang diajukan tersebut.

1.2.2 Sasaran
Tersusunnya usulan langkah-langkah pokok proses (dasar) perencanaan dan

perancangan PasarIkankabupaten Kendalmelalui aspek-aspek panduan perancangan
(design guide lines aspect) dan alur pikir proses penyusunan LP3A dan Desain Grafis yang
akan dikerjakan.

1.3 Manfaat
1.3.1 SecaraSubjektif

GunamemenuhimatakuliahTugasAkhirtahunajaran 2013/2014 Strata (S1) di
JurusanArsitekturFakultasTeknikUniversitasDiponegoro.

1.3.2 SecaraObjektif
Bermanfaat untuk memperoleh wawasan dan pemahaman tentang

PasarIkankabupaten Kendaluntuk Proposal Tugas Akhir yang diajukan, sebagai langkah
awal dalam proses Tugas Akhir sebelum tahap penyusunan LP3A dan Studio Grafis.

1.4 Ruanglingkup
1.4.1 Ruang lingkup substansial

Ruang lingkup perencanaan dan perancangan PasarIkankabupaten
Kendaladalah bangunan tunggal dengankonsepmodern tanpa meninggalkan
unsur-unsur lokal yang didalamnyamemilikifasilitas yang
lengkapsesuaikebutuhan.
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1.4.2 Ruang lingkup spasial
Meliputi aspek kontekstual tapak dengan memperhatikan potensi, kendala

dan prospek PasarIkankabupaten Kendal.

1.5MetodePembahasan
Metode yang dipakai dalam penyusunan penulisan ini antara lain :

1.5.1 Metode deskriptif
Dengan melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data ditempuh dengan
cara : studi pustaka / studi literatur, data dari instansi terkait, wawancara dengan
narasumber, observasi lapangan serta browsing internet.

1.5.2 Metode dokumentatif
Mendokumentasikan data yang menjadi bahan penyusunan penulisan ini. Cara
pendokumentasian data adalah dengan membuat gambar dari kamera digital.

1.5.3 Metode komparatif
Dengan mengadakan studi banding terhadap pasarikan.

1.6 SistematikaPembahasan
Sistematika penyusunan penulisan ini adalah :

BAB IPENDAHULUAN

Berisi tentang Latar Belakang, Tujuan dan Sasaran, Manfaat, Ruang Lingkup Pembahasan,
Metode Pembahasan, Sistematika Pembahasan dan Alur Pikir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi mengenai tinjauan tentangpasardanKebijakanDinasterkait di Kabupaten Kendal

BAB III  TINJAUAN LOKASI

Berisi tentang data fisik dan non fisik dari berbagai aspek terkait sebagai acuan yang
digunakan untuk perencanaan dan perancangan Fish market Kendal.

DAFTAR PUSTAKA

.
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1.7AlurPikir

Tujuan
MemperolehsuatuJudulTugasAkhir yang jelasdanlayak, dengansuatupenekanandesain yang
spesifiksesuaikarakter/keunggulanjuduldancitra yang dikehendakiatasjudul yang
diajukantersebut.

Sasaran
Tersusunnyausulanlangkah-langkahpokok proses (dasar)

perencanaandanperancanganPasarIkanKabupaten Kendalmelaluiaspek-
aspekpanduanperancangan(design guide lines aspect)danalurpikir proses penyusunan LP3A
danDesainGrafis yang akandikerjakan.

Kompilasi data denganstudipustakasehinggadidapatpermasalahansertamasukandaripihakstudi
banding.

StudiLapangan
 Tinjauantapak
 Tinjauan Kota

Kendal
 TinjauanTPI di

Kendal

StudiPustaka :
 Landasanteori
 standarperenca

naandanperanc
angan

Studi Banding
- Jogja Fish Market
- PIH Mina Rejomulyo Semarang
- PasarIkanRejomulyo Semarang

(PasarKobong)
- NgrembelAsrisemarang

LatarBelakang
Aktualita
- Kendal memilikipotensi yang cukupbesarpadahasillautnya.
- Namundenganadanyapotensi yang cukupbesarpadahasillautnya,

tidakcukupmenarikparawisatawankota lain untukberkunjungatauberwisatake Kota Kendal.
- Sumberhasillauttersebuttidakdimanfaatkansecaramaksimal, yaituhanyadipasarkanmulaidari

TPI (tampatpelelanganikan) setempatkepasar-pasartradisional.
- Adanyapotensihasillautyang besarkurangmempengaruhipotensipariwisata di kabupaten

Kendal.

Urgensi
UntukmendukungvisidarisektorparwisataKabupaten Kendal yaitu, “Kendal

BerbudayadanMenawanUntukKunjunganWisata”dansektorperikanandankelautanKabupaten
Kendal yaitu, “Terwujudnyasumberdayakelautandanperikanansebagaisumberpenghidupan,
pendapatandankesejahteraanberkelanjutan”. Makadibutuhkansuatugagasan yang
dapatmengembangkanpotensihasillautKabupaten Kendal,
yaitudenganmembuatfasilitaspublikataugedung yang
menjadipusatpemasaranhasillautdariseluruh TPI yang tersebar di Kendal.

Originalitas
MerencanakandanmerancangsebuahfasilitasumumberupaPasarIkanKabupaten

Kendaldengankonsepwisataedukasiyang
diharapkanakanmenunjangpengembanganpotensihasillaut di
Kendal,sehinggadapatmeningkatkansektorekonomidaerah,sektorpariwisatasertapendidikan
Kabupaten Kendal karenatertarikdengankonseppasarikanyang
memilikiberbagaifasilitaspendukung di dalamnya.


