
Bab IV KESIMPULAN, BATASAN DAN ANGGPAN

1.1. Kesimpulan
1. Bangunan Pasar yang ada saat ini tidak mampu memenuhi keinginan pedagang akan

kebutuhan tempat berdagang, maka diperlukan penataan dan penambahan terhadap
jumlah kios dan los yang ada saat ini, agar Pasar Anyar Tangerang mampu menampung
seluruh pedagang yang berada di dalam maupun di luar bangunan pasar.

2. Fasilitas penunjang dan pendukung aktivitas pasar yang ada saat ini tidak berfungsi dengan
optimal , maka dipertimbangankan untuk dilakukan perbaikan dan penambahan sejumlah
fasilitas pendukung dan penunjang aktivitas Pasar Anyar Tangerang, agar pasar dapat
berfungsi lebih optimal.

3. Massa bangunan Pasar Anyar saat ini berupa massa bangunan tunggal yang memberikan
efek penurunan tingkat penjualan pada zona yang semakin masuk dalam area bangunan
pasar, oleh karena itu diperlukan peremajaan terhadap massa bangunan Pasar Anyar yang
ada saat ini.

4. Untuk memberikan kenyamanan ruang maka perlu dipertimbangkan untuk melakukan
peremajaan dengan acuan adaptasi terhadap iklim tropis.

1.2. Batasan
1. Bangunan yang direncanakan adalah bangunan pasar dalam kemasan modern dengan

penekanan higinitas dan kesehatan yang berpedoman pada Pasar Sehat, serta kenyamanan
pengguna dengan melakukan adaptasi bangunan terhadap iklim tropis.

2. Lokasi Pasar Anyar ini berada di Kota Tangerang, sehingga keputusan keputusan yang
diambil khususnya penentuan lokasi dan tapak serta persyaratan umum bangunan,
berdasarkan pada kebijakan dan peraturan daerah setempat.

3. Permasalahan di luar ilmu disiplin Arsitektur dibahas secara umum dan hanya garis besar.
4. Fungsi utama kegiatan yang direncanakan adalah kegiatan perdagangan dengan beragam

komoditi yang diperdagangkan.
5. Lingkup pelayanan pasar mencakup wilayah Kota Tangerang dan sekitarnya.
6. Besaran luas ruang-ruang pada bangunan merupakan tuntutan kebutuhan ruang hasil studi

kasus, peraturan setempat, standar dimensi dan hasil wawancara dengan pihak terkait
dapat digunakan sebagai acuan dalam proses perencanaan dan perancangan.

7. Fasilitas-fasilitas penunjang dan pelengkap diperoleh dari hasil studi banding, peraturan
setempat dan hasil pengamatan lapangan berdasarkan asumsi kebutuhan pengguna
bangunan.

8. Perencanaan bangunan peremajaan, sehingga menggunakan tapak asli bangunan lama dan
tidak ada pemekaran lahan.

9. Ketinggian bangunan menyesuaikan kebutuhan ruang dengan pertimbangan aspek regulasi.



1.3. Anggapan
1. Peremajaan bangunan pasar ini dilakukan secara menyeluruh sehingga seperti mendesain

baru dengan mempertahankan potensi-potensi sarana pada tapak.
2. Dana untuk Pasar Anyar Tangerang diasumsikan tersedia dan sesuai dengan program

perencanaan dan perancangan.
3. Investor (pemilik) dianggap tersedia, yang merupakan gabungan dari pemerintah dan pihak

swasta.
4. Teknologi, peralatan, dan material dianggap tersedia dan memungkinkan pelaksanaannya.
5. Semua peraturan bangunan setempat diasumsikan tetap berlaku.
6. Kondisi daya dukung tanah diasumsikan memenuhi persyaratan.
7. Kendala-kendala dalam pelaksanaan diasumsikan tidak ada




