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BAB IV 

PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

4.1. Pendekatan Aspek Fungsional 

4.1.1 Aspek Pelaku dan Aktivitas Pasar 

1. pendekatan pelaku kegiatan 

Berdasarkan survey yang dilakukan pada pasar Kranji Baru, pengguna 

bangunan pasar terbagi menjadi tiga kelompok yaitu kelompok pengelola, 

kelompok pedagang dankelompok pengunjung: 

a. Pengelola 

Pengelola memiliki pengertian suatu badan atau individu yang 

mengelola, dalam pengertian ini maka suatu badan atau individu yang 

mengelola pasar Kranji Baru dalam berbagai kegiatan di dalam maupun 

di luar baik bangunan maupun individu di dalamnya. Dalam pelaksanaan 

di lapangan untuk kegiatan-kegiatan tertentu melibatkan pihak-pihak lain, 

seperti berikut: 

 Kepala  Pasar 

Merupakan pemegang jabatan tertinggi dalam suatu lembaga dan 

bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang ada di dalam 

lembaga tersebut dalam hal ini pasar. 

 Staff 

Merupakan kelompok pengelola yang bertugas membantu 

pekerjaan kepala pasar dalam mengurus dan mengelola jalannya 

kegiatan pasar. Kelompok ini dibagi menjadi lima bidang, yaitu: 

a) Kantor, bertugas pada seluruh kegiatan administrasi dan 

keuangan pasar. 

b) Kamtib, bertugas menjaga keamanan dan ketertiban pasar. 

c) Kebersihan, bertanggungjawab mengurus berbagai hal 

mengenai kebersihan pasar. 

d) Retribusi, bertugas mengurus berbagai hal berkaitan 

dengan retribusi pasar. 

e) Parkir, bertugas mengurus parkir di pasar. 

b. Pedagang/penjual 
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Adalah orang/individu yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan 

barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh 

suatu keuntungan. 

c. Pengunjung 

Pengunjung memiliki pengertian kelompok atau individu yang 

mengunjungi dalam hal ini mengunjungi pasar Kranji Baru serta 

memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana yang disediakan di 

pasar. Berdasarkan Tujuannya, pengunjung dapat dibagi menjadi 

sebagai berikut : 

− Pengunjung los/kios yaitu pengunjung yang datang karena 

memiliki tujuan untuk berbelanja. 

− Tamu pengelola yaitu pengunjung yang datang karena memiliki 

kepentingan  dengan pihak pengelola pasar. 

 

2. Pendekatan Jenis Kegiatan 

a. Kelompok Kegiatan Utama 

Adalah kegiatan yang dilakukan di dalam pasar untuk tujuan  

− Bongkar muat 

− Sortir barang 

− Melihat-lihat 

− Transaksi jual beli/tawar-menawar/berbelanja 

b. Kelompok Kegiatan Penunjang 

Adalah kegiatan yang menunjang kegiatan utama berupa pelayanan 

umum, seperti : 

− Parkir 

− Bongkar muat 

− penyimpanan 

− Makan dan minum 

− Peribadatan 

− Lavatory 

c. Kelompok Kegiatan Pengelola 

Adalah kegiatan pengelolaan di dalam pasar secara keseluruhan, 

meliputi : 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Keuntungan
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− Kegiataan pengelolaan 

− Kegiatan administrasi 

− Kegiatan teknis 

− Kegiatan retribusi 

d. Kelompok Servis 

Adalah kegiatan pengelolaan di dalam pasar secara keseluruhan, 

meliputi : 

− Kegiatan operasional utilitas bangunan 

− Kegiatan pemotongan hewan 

− Kegiatan keamanan dan kebersihan 

 

4.1.2. Pendekatan Kapasitas pengguna dan pengelola 

1. Kapasitas Pengelola 

a) Kepala pasar   : 1 orang 

b) Kasub kamtib   : 1 orang 

c) Staff kamtib   : 26 orang 

d) Kasub kebersihan  : 1 orang 

e) Staff kebersihan   : 19 orang 

f) Kasub parkir   : 1 orang 

g) Staff parkir   : 21 orang 

h) Kasub retribusi   : 1 orang 

i) Staff retribusi   : 14 orang 

j) Kasub kantor   : 1 orang 

k) Staff kantor   : 11 orang 

Jumlah pengelola pasar Kranji Baru= 97 orang 

 

2. Kapasitas Pedagang 

Jumlah pedagang pada pasar Kranji Baru ini masih mengacu pada jumlah 

pedagang sebelumnya yaitu sesuai jumlah tempat usaha, namun kemudian 

akan dijadikan hanya menjadi dua kelompok, yaitu sebagai berikut : 

a) Los  =  223 unit 

b) Kios  =  173 unit 

c) Counter  =  132 unit 
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d) Toko Bertingkat =    38 unit 

 

3. Kapasitas Pengunjung 

Kapasitas pengunjung didapatkan dari asumsi jumlah pengunjung per 

pedagang. Asumsi pengunjung adalah 5 orang per 1 pedagang. Sehingga 

jumlah pedagang di pasar ini adalah  566 pedagang. Maka 566  x 5 = 2830 

pengunjung. 

4.1.3.  Pendekatan Kapasitas Ruang 

Kebutuhan ruang berdasarkan kegiatan yang berlangsung, berdasarkan hasil 

pengamatan kebutuhan ruang di pasar Kranji Baru, hasil studi banding 

No. Jenis 

Kelompok 

Pelaku Kegiatan Kebutuhan Ruang 

1. Kelompok 

Kegiatan 

Utama 

Pedagang 

Pengunjung 

- Aktifitas tawar 

menawar barang 

- Melihat-lihat 

- Los 

- Kios 

- Toko 

Bertingkat 

- Hall 

2. Kelompok 

Kegiatan 

Penunjang 

Pedagang 

Pengelola 

Pengunjung 

- Kegiatan parkir 

- Kegiatan bongkar 

muat 

- Kegiatan Makan dan 

Minum 

- Pelayanan fasilitas 

- Kegiatan ibadah 

- Area Parkir 

- ATM Center 

- Food Court 

- Musholla 

- Lavatory 

 

3. Kelompok 

Kegiatan 

Pengelola 

Pengelola - Kegiatan 

administrasi 

- Kegiatan 

pengelolaan 

- Kegiatan keamanan  

- Kegiatan perawatan 

bangunan 

- Pelayanan parkir 

- Ruang Kepala 

pasar 

- Ruang Kepala 

Bagian 

- Ruang Staff 

Kantor 

- Ruang Staff  

- Ruang Rapat 

- Ruang tamu 

- Lavatory 

4. Kelompok 

Kegiatan 

Pelayanan 

Pedagang 

Pengelola 

Penunjang 

- Kegiatan 

operasional utilitas 

bangunan 

- Kegiatan kebersihan 

dan keamanan 

 

- R. Trafo dan 

panel listrik 

- R. Genset 

- R. pompa 

- TPS 

- Gudang 
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4.1.4. Pendekatan Persyaratan Ruang 

 Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 519/MENKES/SK/VI/2008 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat persyaratan ruang dagangan adalah 

sebagai berikut. 

a. Untuk ruang pada kegiatan utama atau ruang dagang,  

1. Pembagian area sesuai dengan dengan sifat dan klasifikasinya 

seperti bahan basah, kering, penjualan unggas hidup, pemotongan 

unggas. 

2. Pembagian zoning ditandai dengan identitas yang jelas. 

3. Tempat penjualan daging, karkas unggas, ikan ditempatkan di tempat 

khusus. 

4. Setiap los memiliki (area berdasarkan zoning) memiliki lorong yang 

lebarnya minimal 1,5 meter. 

5. Setiap los/kios memiliki papan identitas yaitu nomor, nama pemilik 

dan mudah dilihat. 

6. Jarak tempat penampungan dan pemotongan unggas dengan 

bangunan pasar utama minimal 10 m atau dibatasi tembok pembatas 

dengan ketinggian minimal 1,5 m. 

b. Untuk ruang pada kegiatan penunjang 

1. Tempat sarana ibadah 

a. Tersedia tempat ibadah dan tempat wudlu dengan lokasi yang mudah 

dijangkau dengan sarana yang bersih dan tidak lembab. 

b. Tersedia air bersih dengan jumlah dan kualitas yang cukup. 

2. Food Court 

Penyimpanan bahan makanan harus ada jarak dengan lantai,dinding 

dan langit-langit jarak dengan lantai 15 cm, dengan dinding 5 cm, 

dengan langit-langit 60 cm. 

c. Untuk ruang pada kegiatan Servis 

1. Jarak antara sumber air bersih dengan pembuangan limbah minimal 

10m. 

2. Air limbah dibuang ke septic tank yang tidak mencemari air tanah 

dengan jarak 10 m dari sumber air bersih. 

Peralatan 

- R. Security 

- STP 



Redesain Pasar Kranji Baru Bekasi 
 

47 
 

3. Letak peralatan pemadam kebakaran mudah dijangkau dan ada 

petunjuk arah penyelamatan diri. 

4. pos keamanan dilengkapi dengan personil dan peralatannya. 

5. Toilet laki-laki dan perempuan yang terpisah dilengkapi dengan simbol 

dan yang jelas. Letak toilet terpisah minimal 10 meter dengan tempat 

penjualan makanan dan bahan pangan. 

d. Untuk ruang pada Kegiatan pengelola harus bersifat privat, dan jauh dari 

kegiatan utama, yaitu interaksi jual beli. 

e. Untuk Ruang Area Parkir 

1. Adanya pemisah yang jelas pada batas wilayah pasar. 

2. Adanya parkir yang terpisah berdasarkan jenis alat angkut, seperti  

mobil, motor. 

3. Tersedia area bongkar muat khusus yang terpisah dari tempat parkir 

pengunjung. 

4. Ada tanda masuk dan keluar kendaraan secara jelas, yang berbeda 

antara jalur masuk dan keluar. 

f. Pengelompokan Jenis Barang Dagangan 

Pemisahan atau pengelompokan barang ini bertujuan untuk menciptakan 

suasana pasar yang bersih dan sehat. Serta memudahkan pengunjung untuk 

mendapatkan barangnya sesuai kebutuhan. Selain itu pengelolaan maupun 

perawatan sarana dan prasaranan dalam pasar dapat terencana. 

Pengelompokan jenis dagangan dan jumlah pedagang Pasar Kranji Baru 

sebagai berikut: 

 

Jenis Dagangan Kios Los Counter Toko 

Bertingkat 

Jumlah 

Basah dan 

Berbau 

Ikan basah 

Ikan air tawar 

Ayam potong 

 

- 

- 

- 

- 

 

20 

4 

8 

7 

 

- 

- 

1 

- 

 

- 

- 

2 

- 

 

20 

4 

11 

7 

Tabel 4.2. pengelompokan pedagang 
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Daging 

Tahu 

Bakso   

Total 

- 

- 

- 

1 

4 

44 

- 

- 

1 

- 

- 

2 

1 

4 

47 

Basah dan 

Tidak Berbau 

Sayur-sayuran 

Buah-buahan 

Karbit pisang  

Total 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

57 

15 

- 

72 

 

 

- 

- 

6 

6 

 

 

- 

2 

- 

2 

 

 

57 

17 

6 

80 

Kering dan 

berbau 

Ikan asin 

Total  

 

- 

- 

 

3 

3 

 

- 

- 

 

1 

1 

 

4 

4 

Kering dan 

Tidak Berbau 

Beras 

Bumbu 

Kue  

Kue kering 

Kelapa 

Hasil bumi / 

rokok 

Giling bakso 

Tempe  

 

 

- 

- 

1 

4 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

4 

1 

- 

6 

- 

- 

1 

 

 

20 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

1 

- 

- 

- 

2 

2 

1 

- 

 

 

21 

5 

3 

4 

8 

2 

1 

1 
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Total 5 12 22 6 45 

Lain-lain 

Pakaian 

Sepatu 

Langsan  

Emas  

Kelontong 

Tekstil 

Kerajinan 

keramik 

Arloji  

Kosmetik  

Plastik 

Elektronik  

Obat-obatan 

Pakan burung 

Grosir  

Total  

 

26 

2 

75 

20 

22 

- 

1 

4 

4 

1 

1 

- 

- 

- 

156 

 

- 

2 

53 

- 

9 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

64 

 

56 

3 

28 

- 

7 

2 

- 

- 

1 

- 

- 

2 

2 

- 

101 

 

- 

- 

12 

- 

6 

- 

- 

- 

- 

1 

2 

- 

- 

1 

22 

 

82 

7 

168 

20 

44 

2 

1 

4 

5 

2 

3 

2 

2 

1 

342 

Jasa 

Penjahit 

Warung makan 

Salon  

Jasa lain 

Total  

 

3 

1 

8 

- 

12 

 

- 

28 

- 

- 

28 

 

1 

- 

- 

1 

2 

 

- 

3 

1 

1 

5 

 

4 

32 

9 

2 

47 
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Dari hasil prosentase jenis komoditas barang pasar Kranji Baru yang mendominasi adalah 

jenis lain-lain yang terdiri dari pakaian, langsan, Kelontong. 

Rencana pengelompokan jumlah los, kios berdasarkan jenis komoditas dagang , dirinci 

sebagai berikut: 

 

  

Jenis komoditi 

2014 

Unit Kios Unit Counter Unit Los Unit Toko 

Basah dan berbau - 1 44 2 

Basah dan tidak 

berbau 

- 6 72 2 

Kering dan berbau - - 3 1 

Kering dan tidak 

berbau 

5 22 12 6 

Lain-lain 156 101 64 22 

Jasa 12 2 28 5 

Jumlah total 173 132 223 38 

 

8%

14%

1%

8%

61%

8%

Basah dan Berbau

Basah dan Tidak Berbau

Kering dan Berbau

Kering dan Tidak Berbau

Lain - Lain

Jasa

Sumber: Analisa pribadi  dan survey, 2014 

Tabel 4.3.pengelompokan jenis Komoditas barang  

Gambar  4.1  Presentase Jenis Komoditas Barang, 2015 

Sumber: Analisa pribadi 
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0% 0%
0%

3%

90%

7%

Basah dan Berbau

Basah dan Tidak Berbau

Kering dan Berbau

Kering dan Tidak Berbau

Lain - Lain

Jasa

20%

32%

1%

5%

29%

13%
Basah dan Berbau

Basah dan Tidak Berbau

Kering dan Berbau

Kering dan Tidak Berbau

Lain - Lain

Jasa

Gambar 4.2 Presentase lapak pedagang unit kios, 2015 

Sumber: Analisa pribadi 

Gambar 4.3 Presentase lapak pedagang unit los, 2015 

Sumber: Analisa pribadi 
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4.1.5. Pendekatan Hubungan Ruang 

 

 

 

 

 

 

 

 

1%

5%

0%

17%

76%

1%

Basah dan Berbau

Basah dan Tidak Berbau

Kering dan Berbau

Kering dan Tidak Berbau

Lain - Lain

Jasa

5%
5%

3%

16%

58%

13%

Basah dan Berbau

Basah dan Tidak Berbau

Kering dan Berbau

Kering dan Tidak Berbau 

Lain - lain

Jasa

Keterangan: 

 

      Sifat hubungan erat 

 

      Sifat hubungan kurang 

erat 

Kelompok 

kegiatan servis 

Kelompok 

kegiatan 

pengelola 

Kelompok 

kegiatan 

pendukung 

Kelompok 

kegiatan 

utama 

 

 Gambar 4.5 Presentase lapak pedagang unit toko, 2015 

Sumber: Analisa pribadi 

Gambar 4.4 Presentase lapak pedagang unit counter, 2015 

Sumber: Analisa pribadi 

Gambar 4.6 Hubungan Ruang, 2015 

Sumber: Analisa pribadi 
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Berdasarkan bagan hubungan organisasi ruang dapat disimpulkan bahwa masing-

masing kelompok kegiatan saling mendukung dan berhubungan, sehingga agar pola 

organisasi ruang, sirkulasi menjadi efektif, dan efisien maka diperlukan adanya 

hubungan antar ruang yang sesuai dengan fungsi dan kelompok ruang 

4.1.6. Program Ruang 

Untuk perhitungan besaran ruang untuk bangunan pasar Kranji Baru menggunakan 

perhitungan atau standar yang sudah ada, seperti : 

- Neufert Data Arsitek     (DA) 

- Times Saver Standart for Building Types   (TS) 

- Analisis       (AN) 

- Studi Banding      (SB) 

Standar sirkulasi yang digunakan menurut Time Saver Standart of Building Type 

adalah sebagai berikut : 

- 5% - 10% : standar minimum sirkulasi 

- 20% - 25% : standar kebutuhan keleluasaan sirkulasi 

- 30%  :Tuntutan kenyamanan fisik 

- 40%  : Tuntutan kenyamanan psikologis 

- 50%  : Tuntunan spesifik kegiatan 

- 70% - 100% : Terkait dengan banyak kegiatan 

 

Berdasarkan data yang didapatkan dari pasar Kranji Baru Bekasi, maka dapat 

diproyeksikan jumlah pedagang 10 tahun kedepan yaitu pada tahun 2024. Untuk 

menghitung proyeksi jumlah pedagang dilakukan dengan menggunakan rumus 

polynomial garis regresi. Polynomial regresi mempunyai kelebihan yaitu dapat 

memperhalus perkiraan, cara ini dianggap penghalusan cara ekstrapolasi garis lurus 

karena garis regresi memberikan penyimpangan minimum atas jumlah pedagang 

pada tahun sebelumnya. 

Dihitung dengan rumus : 

Pt = a + b ( x ) 

Dengan: Pt : Jumlah pada tahun proyeksi 

  a : konstanta 

  b : konstanta 
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  x : Variabel bebas (berupa tahun) 

Untuk mencari konstanta a dan b : 

 

  a =    ΣY . ΣX2 – ΣX . ΣXY              b =    n . ΣYX – ΣX . ΣY 

                            n . ΣX2 – (ΣX)2      n . ΣX2 – (ΣX)2 

 

 

 

 

 

 

 

 

d

dengan rumus di atas dapat diketahui : 

a  =   4831 x 10 – 0 x -81          =        48.310 – 0 

              5 x 10 – ( 0 )2                                    50 – 0 

              = 48.310 =   966,2………a   

               50 

b  =   5 x -81 – 0 x 4831           =            -405 – 0  

             5 x 10 – ( 0 )2                              50 – 0 

 

              =     -405     =   -8,1….b   

                                   50 

Tahun 
Jumlah pedagang 

(Y) 
X XY X2 

2010 865 -2 -1730 4 

2011 961 -1 -961 1 

2012 961 0 0 0 

2013 1478 1 1478 1 

2014 566 2 1132 4 

n = 5 ΣY = 4831 ΣX = 0 ΣXY = -81 Σ X2 = 10 

Sumber : analisa 
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Maka, jumlah pedagang pada tahun 2019 diperkirakan : 

Pt = a + b (X) 

P2024 = 966,2 + (-8,1).( 2019 – 2014 ) 

   = 966,2 + (-8,1) . 5 

   = 966,2 + (-40,5) = 925,7 pedagang 

 

KELOMPOK RUANG UTAMA 

No. Jenis Ruang  
Standart 

Besaran 
Kapasitas 

Jumlah 

Unit 

Luas 

(m2) 
Sumber 

1 Hall 
0.75 m2 

/orang 
500 orang 1 unit 375 m2 An 

2 Kios 9 m2 /unit 
 

282 unit 2538 m2 Sb 

3 Los Kecil 3 m2 /unit 
 

194 unit 582 m2 Sb 

4 Los Besar 6 m2 /unit 
 

384 unit 2304 m2 Sb 

5 
Toko 

Bertingkat 
60 m2 /unit 

 
62 unit 3720 m2 sb 

Jumlah 9519 m2 

 Sirkulasi 30% 2855.7 m2 

Jumlah Keseluruhan 12374.7 m2 

 

Studi Kios 

- Kios 

Dimensi meja & kursi   : 1.5 x 1  = 1.5 

Dimensi rak besar  : 0.7 x 2.5 = 1.75 

Dimensi rak kecil   : 0.6 x 2  =  1.2 

Ruang untuk 2 orang  : 0.8 x 0.8 x 2 = 1.28 

Ruang untuk jualan  : 1.2 x 1  = 1.2 

Tabel 4.4.perhitungan kapasitas ruang utama 
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Sirkulasi 25%   : 25% x 6.93 = 1.73 

Total    : 6.93 + 1.73 = 8.66 = 9 m2 

- Los 

Dimensi meja   : 1 x 2   = 2 

Ruang gerak 1 orang  : 0.8 x 0.8 x 1 = 0.51 

Sirkulasi 25%   : 25% x 2.51 = 0.62 

Total    : 3.13 = 3 m2 

 

 

KELOMPOK RUANG PENGELOLA 

No. Jenis Ruang  
Standart 

Besaran 
Kapasitas 

Jumlah 

Unit 

Luas 

(m2) 
Sumber 

1 
R. Kepala 

Pasar 

11.34  m2 

/unit 
1 orang 1 unit 

11.34 

m2 
DA 

2 

R. Kasub 

Keamanan 

dan Ketertiban 

8.97 m2 /unit 1 orang 1 unit 8.97 m2 DA 

3 
R. Kasub 

Kebersihan 
8.97 m2 /unit 1 orang 1 unit 8.97 m2 DA 

4 
R. Kasub 

Parkir 
8.97 m2 /unit 1 orang 1 unit 8.97 m2 DA 

5 
R. Kasub 

Retribusi 
8.97 m2 /unit 1 orang 1 unit 8.97 m2 DA 

6 
R. Kasub 

Kantor 
8.97 m2 /unit 1 orang 1 unit 8.97 m2 DA 

6 R. staff 
2.03 m2 / 

orang 
11 orang 1 unit 

22.33 

m2 
DA 

7 R. Tunggu 
0.85 m2 

/orang 
5 orang 1 unit 4.25 m2 DA 

8 R. Rapat 
1.6 m2 

/orang 
11 orang 1 unit 17.6 m2 DA 

Tabel 4.5.perhitungan kapasitas ruang pengelola 
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9 Toilet  Pria 3 m2 /unit 
 

2 unit 6 m2 DA 

10 Toilet Wanita 3 m2 /unit 
 

2 unit 6 m2 DA 

Jumlah 112.37 m2 

Sirkulasi 20% 22.47 m2 

Jumlah Keseluruhan 134.84 m2 

Kapasitas pembeli di food court diperoleh dari jumlah kios makanan sebanyak 32 

unit, tiap unitnya menampung 4 kursi.  52 x 4 = 208 pembeli. 

 

 

KELOMPOK RUANG PENUNJANG 

No. Jenis Ruang 
Standart 

Besaran 
Kapasitas 

Jumlah 

Unit 

Luas 

(m2) 
Sumber 

1 Food Court 
  

 
  

 
R. Makan 1.9 m2 /orang 208 orang 1 unit 395.2 m2 DA 

 
Kios Makanan 9 m2 / unit 

 
52 unit 468 m2 SB 

 
Kasir 0.9 m2 /unit 

 
4 unit 3.6 m2 DA 

Jumlah 866.8 m2 

Sirkulasi 30% 260.04 m2 

Jumlah Keseluruhan 1126.84 m2 

2 ATM Center 1.6 m2 /orang 
1 orang 

/unit 
3 unit 4.8 m2 DA 

    
 

  
Jumlah 4.8 m2 

Sirkulasi 20% 0.96 m2 

Jumlah Keseluruhan 5.76 = 6 m2 

  3 Musholla 
  

 
  

 
R. Sholat 1 m2 / orang 12 orang 1 unit 12 m2 AN 

Tabel 4.6.perhitungan kapasitas ruang penunjang 
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Studi lavatory 

Studi kebutuhan kapasitas toilet, Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan 

RI No. 519/MENKES/SK/VI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar 

Sehat untuk 51-100 pedagang membutuhkan toilet sebanyak 3 unit, dan 

setiap penambahan 40-100 orang maka harus ditambah 1 toilet. Oleh karena 

itu, untuk jumlah 977 pedagang membutuhkan:  

51 – 100 = 3 unit toilet  

100 – 977 = 977 : 100 = 9 unit  

Total unit toilet = 9 unit  

Perbandingan jumlah toilet wanita :pria = 40% : 60 %  

1 unit toilet = 1 Kloset 

 

Tempat 

Wudhu Pria 
0.8 m2 /unit 

 
3 unit 2.4 m2 AN 

 

Tempat 

Wudhu Wanita 
0.8 m2 /unit 

 
3 unit 2.4 m2 AN 

 
Toilet 3 m2 /unit 

 
2 unit 6 m2 DA 

 
Toilet 3 m2 /unit 

 
2 unit 6 m2 DA 

 
Jumlah 28.8 m2 

 
Sirkulasi 20% 5.76 m2 

 
Jumlah Keseluruhan 34.56 m2 

4 Lavatory 

 
Lavatory Pria 12 m2 /unit DA 4 unit 48 m2 DA 

 

Lavatory 

Wanita 
12 m2 /unit DA 5 unit 60 m2 DA 

Jumlah 108 m2 

Sirkulasi 20% 21.6 m2 

Jumlah Keseluruhan 129.6 m2 

Total Kelompok Kegiatan penunjang 1297 m2 
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- Lavatory pria 

 

Studi Besaran Ruang Lavatory Pria 

No. Jenis Ruang  
Standart 

Besaran 
Kapasitas 

Jumlah 

Unit 

Luas 

(m2) 
Sumber 

1 KM / WC 1.2  m2 /unit 1 orang 3 unit 3.6 m2 DA 

2 Urinoir 0.6 m2 /unit 1 orang 5 unit 3 m2 DA 

 
Wastafel 1.2 m2 /unit 1 orang 2 unit 2.4 m2 DA 

Jumlah 9 m2 

Sirkulasi 30% 2.7 m2 

Luas Total Lavatory 11.7 m2 = 12 m2 

 

- Lavatory wanita 

Studi Besaran Ruang Lavatory Pria 

No. Jenis Ruang  
Standart 

Besaran 
Kapasitas 

Jumlah 

Unit 

Luas 

(m2) 
Sumber 

1 KM / WC 1.2  m2 /unit 1 orang 5 unit 6 m2 DA 

 
Wastafel 1.2 m2 /unit 1 orang 3 unit 3.6 m2 DA 

Jumlah 9.6 m2 

Sirkulasi 30% 2.88 m2 

Luas Total Lavatory 12.48 m2 = 12 m2 

 

 

KELOMPOK RUANG SERVIS 

No. Jenis Ruang  
Standart 

Besaran 
Kapasitas 

Jumlah 

Unit 

Luas 

(m2) 
Sumber 

1 R. Utilitas 
  

 
  

 
R. Genset 40 m2 /unit 

 
1 unit 40 m2 DA 

Tabel 4.8.perhitungan kapasitas ruang servis 

Tabel 4.7.perhitungan study lavatory 
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R. Pompa 25 m2 /unit 

 
1 unit 25 m2 DA 

 

R. Panel 

Listrik 
24 m2 /unit 

 
1 unit 24 m2 DA 

 
IPAL 60 m2 /unit 

 
1 unit 60 m2 SB 

 
TPS 20 m2 /unit 

 
1 unit 20 m2 SB 

 

Gudang 

peralatan 
9 m2 / unit 

 
1 unit 9 m2 AN 

Jumlah 178 m2 

Sirkulasi 20% 35.6 m2 

Jumlah Keseluruhan 213.6 m2 

2 R. Keamanan dan Operasional 

 
R. Kontrol 20 m2 /unit 

 
1 unit 20 m2 SB 

 

Pos 

Keamanan 
4 m2 /unit 

2 orang 

/unit 
2 unit 8 m2 DA 

 

R. 

Penerimaan 

Barang 

32 m2 /unit 
 

1 unit 32 m2 AN 

Jumlah 60 m2 

Sirkulasi 20% 12 m2 

Jumlah Keseluruhan 72 m2 

Total Kelompok Kegiatan Servis 285.6 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok Kegiatan Utama ± 12374.7 m2 

Kelompok Kegiatan 

Pengelola 

± 134.84  m2 

Kelompok  Kegiatan 

Pendukung 

± 1297 m2 

Kelompok Kegiatan Servis ± 285.6 m2 

Jumlah Total ± 14,092.14  m2 

Tabel 4.9.Luas Total Bangunan 
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4. Parkir/Ruang Luar 

Standar kebutuhan ruang parkir berbeda menurut jenis kendaraan, yaitu : 

- 1 mobil membutuhkan lahan seluas 15 m² 

- 1 sepeda motor membutuhkan lahan seluas 1,5 m² 

1. Parkir mobil 

Perhitungan kapasitas parkir mobil adalah 1 per 100 m2 dan dari luas total lantai 

bangunan : 

Jumlah parkir mobil = 1/100 x Luas Total Bangunan 

   = 1/100 x 14,092.14 m2 

   = 141 mobil 

Maka untuk kebutuhan luas parkir mobil adalah 141 x 15 m2 = 2220 m2 

Sedangkan untuk parkir motor  pengunjung berdasarkan Pedoman Umum 

Perencanaan Bangunan Gedung perbandingan antara mobil dan motor, yaitu 1 : 3 

jadi : 

Luas parkir motor  = jumlah parkir mobil x 3 

   = 141 x 3 

   = 423 motor 

Maka untuk kebutuhan luas parkir motor adalah 423 x 1,5 m2 = 634.5 m2  
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2. Bongkar muat 

Sesuai dengan departemen PU RI dalam penyediaan tempat bongkar muat, jumlah luas 

bangunan 8.000 m2 diperlukan 4 unit tempat bongkar muat. Pasar Kranji Baru memiliki 

luasan 14,101 m2 pada kelompok kegiatan utama. Sehingga perhitungan kebutuhan 

sarana bongkar muat sebagai berikut: 

8000 m2 = 4 unit 

Pengguna 

Kebutuhan 

parkir 

mobil (%) 

Kebutuhan jumlah 

mobil 
Luasan (m2) 

Luasa

n 

sirkul

asi 

(100

%) 

Luas total 

(m2) 

=luas+luas 

surkulasi 

Pengunjun

g 
Asumsi 70 70%x141= 99mobil 

 

99mobilx15m2=1485 

 

1485 2970 

Pedagang Asumsi 25 25%x141=35mobil 35mobilx15m2=525 525 1050 

Pengelola Asumsi 5 5%x141=7mobil 7mobilx15m2=105 105 201 

Luas Parkir Mobil ± 4221 m2 

Pengguna 

Kebutuhan 

parkir 

motor (%) 

Kebutuhan jumlah 

motor 
Luasan (m2) 

Luasan 

sirkulas

i 

(100%) 

Luas total (m2) 

=luas+luas 

surkulasi 

Pengunjun

g 
Asumsi 65 65%x423=275motor 

 

275motorx1.5m
2
=41

3 

 

413 826 

Pedagang Asumsi 30 
30%x423=127moto

r 

127motorx1.5m
2
=19

1 
191 382 

Pengelola Asumsi 5 5%x423=21motor 
21motorx1.5m2=3

2 
32 64 

Luas Parkir Motor ± 1272 m2 

Sumber: Analisa pribadi  

Tabel 4.11. Kebutuhan parkir motor 

Tabel 4.10. Kebutuhan parkir mobil 
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14815 m2 = 5 unit 

Luas Bangunan : 14.092 m2 

Kategori Luasan : 4.001 - 8.000 dengan penambahan 1 unit setiap 4000m2 

Penambahan  (14.092-8000)  = 1 unit. 

         4000 

Direncanakan 2 truk dan 3 pickup dapat ditampung dalam ruang bongkar muat ini, 

dengan; 

Kebutuhan ruang truk = 21 m2 dengan ukuran truk  2.49m x 8.47m x 3.02m 

Kebutuhan ruang pickup = 12.04 m2 dengan ukuran mobil bak 2.14m x 5.63m x 2.10m 

 

Ruang Penerima Barang 

Ruang penerima barang diasumsikan dapat menampung 1 kali barang yang 

dimuat dalam truk dan pick up. Jika 1 buah truk diasumsikan mampu mengangkut 

barang dengan luasan 20 m2 dan 1 buah pickup diasumsikan mampu mengangkut 

barang dengan luasan 6 m2, maka didapat = {(2 x 20m2) + (3 x 6m2)} X 1 = 58 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis  Banyaknya 

kendaraan 

parkir (buah) 

Luas parkir (m2) Luas 

sirkulasi 

100% 

Luas 

total (m2) 

Truk 2 truk 2x21m2/truk=42 m2 42 84 m2 

pickup 3  pickup 3x12.04 m2/truk=36.12 

m2 

36.12 72 m2 

 156 m2 

 156 m2 x 5 unit = 780 m2 

Fasilitas Luasan (m2) 

Luas bangunan pasar  ± 14092.14 m2 

Luas lahan parkir  ± 6273 m2 

Jumlah total  ± 20365,14 m2 

Sumber: Analisa pribadi  

Sumber: Analisa pribadi  

Tabel 4.13. Luasan kebutuhan parkir 

Tabel 4.12. Kebutuhan bongkar muat 
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Pasar Kranji Baru memiliki luas tapak 9398 m2 dengan KDB maksimal sesuai perda Kota 

Bekasi pada tahun 2013 yaitu 50%, maka dapat dihitung luas ketinggian bangunan adalah 

sebagai berikut : 

Luas Lahan     = 9398 m2 

KDB     = 50% 

KLB     = maksimal 2.00 

Ketinggian (lantai)   = maksimal 4 lantai 

Luas Total Kebutuhan Ruang  = 14092,14 m2 

Lahan Terbangun Maksimal  = KDB x Luas Lahan 

     = 50% x 9398 m2 

     = 4699 m2 

Ketinggian Bangunan   = 14092,14 m2 : 4699 m2 

     = 2.99 = 3 lantai 

KLB =  

 

  

=     =  1.49 (memenuhi) 

 

4.1.7. Pendekatan Sirkulasi 

Proses sirkulasi pelaku aktivitas dikelompokan menurut kegiatan pelaku, yaitu : 

 

Parkir Mobil ± 4221 m2 

Parkir Motor ±  1272 m2 

Bongkar Muat ± 780 m2 

Jumlah Total ± 6273 m2 

Luas lantai bangunan 

Luas keseluruhan lahan 

     14092,14 m2 

        9398 m2 
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a. Sirkulasi pengunjung 

 

 

 

 

 

 

 

b. Sirkulasi Pedagang 

 

 

 

 

 

 

 

c. Sirkulasi Pengelola 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrance  Kantor pasar 

Parkir 

Pengelola 

Rapat 

Administrasi, 

Retribusi, 

Perawatan 

KM/WC 

Gambar 4.7. Bagan sirkulasi pengunjung, 2015 

Sumber: Analisa pribadi , 2015 

Gambar 4.8. Bagan sirkulasi pedagang, 2015 

Sumber: Analisa pribadi , 2015 

Gambar 4.9. Bagan sirkulasi pengelola, 2015 

Sumber: Analisa pribadi , 2015 

Hall  
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Lavatory 

Entrance  

Food Court 

Entrance  Hall  

Parkir 
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bertingkat 

ATM Center 

Musholla 

Food court 

Lavatory 
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d. Sirkulasi Barang 

 

 

 

 

 

4.2. Pendekatan Aspek Kontekstual 

4.2.1. Pemilihan Lokasi 

Dari segi tata guna lahan Pasar Kranji Baru berada di kelurahan Jakasampurna, 

kecamatan Bekasi Barat yang terletak di Jalan Pemuda no. 1 dan menjadi 

tempat yang strategis selain itu juga berdekatan dengan fasilitas umum lain 

seperti stasiun, bank, perumahan-perumahan 

Dalam perencanaan dan perancangan Redesain Pasar Kranji Baru Menjadi 

Pasar Tradisional Modern ini, terdapat beberapa kriteria baik atau potensi untuk 

ke lokasi tapak ataupun dari tapak, beberapa kriteria tersebut adalah : 

- Kemudahan akses. 

- Sebagai fasilitas umum, peletakannya dekat dengan daerah hunian sehingga 

mudah dijangkau oleh masyarakat. 

- Lokasi telah sesuai dengan pola pengembangan kawasan yang termuat 

dalam Rencana Tata ruang dan Wilayah (RTRW). 

- Tersedianya sarana transportasi umum. 

 

 

4.2.2. Pemilihan Tapak 

Kriteria tapak Penataan dan Pengembangan pasar Kranji Baru, sesuai dengan 

RDTK  Kota Bekasi, Peraturan bangunan di lokasi tapak: 

a. KDB (Koefisien Dasar Bangunan) =  50% 

b. KLB (Koefisien Lantai Bangunan) = maksimal 4.00 

c. KDH (Koefisien Dasar Hijau)  = minimal 20% 

d. GSB     = berkisar antara 20 – 30 m dari 

as 

Gambar 4.10. Bagan sirkulasi barang, 2015 

Barang dari truk, 

mobil 

Sortir Barang 

Penjualan 

(kios/los/toko 

bertingkat) 

Area bongkar muat 

Keluar 

Masuk 
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Adapun tapak Pasar Kranji Baru memiliki luasan 9398 m2 dengan KDB 50%, maka lahan 

terbangun (max) = 50%x 9398 = 4699 m2, sedangkan kebutuhan ruangnya adalah ±  14,092 

m2, maka ketinggian bangunan =  14092,14 m2 : 4699 m = 2.99 = 3 lantai ≈ 3 lantai. 

 

KLB = =   =  1.49 

 

4.3. Pendekatan Aspek Kinerja 

4.3.1 Pendekatan Sistem Pencahayaan 

Sistem pencahayaan yang akan digunakan Pasar Kranji Baru adalah sistem 

pencahayaan alami dan buatan, sistem pencahayaan alami karena kegiatan efektif di 

pasar hanya pada siang hari. Sistem pencahayaan alami ini memanfaatkan cahaya 

matahari seoptimal mungkin melalui bukaan-bukaan. Sistem pencahayaan buatan 

yang akan digunakan yaitu  menggunakan lampu.  Digunakan pada ruang-ruang 

khusus atau ruang-ruang dengan intensitas cahaya tertentu, serta ruang-ruang yang 

tidak terjangkau oleh cahaya matahari.  

4.3.2. Sistem penghawaan 

Sistem penghawaan pada bangunan Pasar akan menggunakan sistem penghawaan 

alami yaitu dengan memanfaatkan pergerakan udara yang masuk ke dalam 

bangunan melalui lubang pada dinding dan atap, sehingga terjadi cross ventilation 

dan memperhatikan orientasi bangunan terhadap arah angin. 

4.3.3. Sistem Jaringan Air Bersih 

Jaringan air bersih yang direncanakan akan digunakan yaitu sumber air bersih 

berasal dari PDAM untuk keperluan km/wc, minum, dan lain-lain. 

Pendistribusiannya menggunakan sistem down-feed yaitu air dari pemasok 

ditampung dalam roof tank, dan disalurkan dengan menggunakan pompa ke 

seluruh bangunan. 

 

 

 

 

 

 

 

Luas lantai bangunan 

Luas keseluruhan lahan 

      

   

 

PDAM Meter Air Pompa 
Ground 

Tank 

Kios/Los Meter Air 

Distribusi Roof Tank 

Gambar 4.11. Sistem Jaringan Air Bersih pengunjung 

 

     14092,14 m2 

        9398 m2 
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4.3.4. Sistem Pembuangan Air Kotor 

Air kotor yang berasal dari kegiatan perdagangan dalam pasar akan dikelola di 

pengelolaan limbah atau IPAL kemudian dialirkan ke saluran drainase yang 

seterusnya akan dialirkan ke saluran kota. Limbah dari lavatory disalurkan ke 

septictank dan diolah secara alamiah. Sedangkan untuk air hujan dialirkan melalui 

pipa dan ditampung yang kemudian diproses (filter) untuk menghasilkan air yang 

dapat digunakan kembali. 

 

4.3.5. Sistem jaringan listrik  

Sumber listrik berasal dari PLN kemudian dialirkan ke gardu/travo listrik pada tapak 

yang kemudian MDP (main distribution panel) ke SDP (sub distribution panel) 

kemudian dialirkan ke setiap ruangan dengan meteran. Untuk pedagang  los 

menggunakan meteran masal (1 meteran untuk 15-20 pedagang), untuk kios 

memiliki masing-masing 1 meteran dengan sistem prabayar. Sebagai sumber listrik 

cadangan menggunakan genset diletakkan diluar bangunan. Pada pasar ini 

menggunakan sistem jaringan terpusat sehingga ada ruang control panel. Selain itu 

diluar bangunan ada genset yaitu untuk tenaga cadangan ketika adanya kekurangan 

pasokan listrik pada pasar. 

4.3.6. Jaringan sampah 

Sistem pengelolaan sampah yang akan digunakan yaitu dengan menyediakan 

tempat sampah organik dan anorganik baik di dalam atau di luar bangunan. 

Kemudian disediakan pula tempat untuk mengolah sampah menjadi kompos seperti 

yang ada sebelumnya pada pasar tersebut. Adapun sampah dari dalam bangunan 

maupun diluar bangunan kemudian diangkut dan dikumpulkan pada TPS (Tempat 

Penampungan Sementara) pasar  kemudian sebagian sampah akan dikelola untuk 

dijadikan kompos dan sisanya akan diangkut oleh truk dari dinas kebersihan yang 

datang setiap harinya dan dibuang ke TPA (Tempat Penampungan Akhir). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempat Sampah Shaft Sampah Dikelola TPS 

TPA 

Gambar 4.12. Sistem Jaringan Sampah 
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4.3.7. Jaringan pemadam kebakaran 

Sistem pendeteksi  bahaya kebakaran antara lain berupa : 

a. Alat Deteksi Asap (Smoke Detector), merupakan sebuah alat yang mempunyai 

kepekaan yang tinggi dan akan memberikan alarm bila terjadi asap di ruang 

tempat alat itu dipasang. 

b. Alat Deteksi Panas (Heat Detector), merupakan sebuah alat yang dapat 

membedakan adanya bahaya kebakaran dengan cara membedakan kenaikan 

temperatur (panas) yang terjadi di ruangan. 

 

Jaringan pemadam kebakaran yang digunakan pada bangunan adalah seperti 

berikut : 

a. Hydrant box, yaitu berupa selang di dalam box dan cara kerjanya adalah melalui 

keran yang telah dibuka, selang akan mengalirkan air. Jarak max adalah 30 m. 

b. Hydrant pilar, diletakkan pada ruang terbuka dengan jarak antar hydrant 

maksimal 100 m. 

c. Sprinkler vent system, alat ini akan bekerja secara otomatis ketika bahaya 

kebakaran mulai terdeteksi.  Jarak antara dua buah sprinkler umumnya 4 m 

(dalam ruangan), sedangkan untuk koridor jaraknya  6 m. 

d. Fire extinguiser. Fungsi utamanya untuk mengatasi kebakaran kecil.Diletakkan 

pada lokasi yang startegis dengan jarak tiap alat 20 m. 

 

Selain itu tangga darurat yang disediakan di dalam bangunan bertingkat untuk 

penyelamatan dari bahaya kebakaran yang dikondisikan tahan terhadap api. 

Tangga darurat kebakaran bersifat kedap asap dan dilengkapi dengan pintu 

kebakaran tahan api, dengan jarak maksimal 25 m. sebagai jalur penyelamatan, 

tangga kebakaran harus memiliki syarat : 

- Langsung berhubungan dengan lantai dasar atau tempat yang mudah dan aman 

untuk menyelamatkan diri 

- Konstruksi tahan api minimal 2 jam. 

- Pintu dapat menutup sendiri. 

- Pencapaian mudah (jarak tangga maksimal 30 m) 

- Bebas asap 

- Koridor, lebar minimal 1.8 m dan jarak koridor ke pintu kebakaran maksimal 25 

m. 

- Pintu keluar, lebar minimal 90 cm dan membuka ke arah keluar. 
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4.3.8. Jaringan Komunikasi 

Sistem komunikasi pada bangunan terbagi menjadi dua, yaitu : 

a. Komunikasi internal, adalah sistem komunikasi yang terjadi antar suatu tempat 

di dalam bangunan, yaitu speaker/sound system, LAN (Local Area Network) 

b. Komunikasi Eksternal, sistem komunikasi dari dan keluar bangunan, berupa 

telepon dan faksimile. 

4.3.9. Jaringan penangkal petir 

Sistem penangkal petir yang  digunakan adalah sistem faraday, yaitu sistem 

penangkal petir berupa tiang-tiang kecil setinggi ± 30 cm, yang saling dihubungkan 

dengan seutas kawat dan disalurkan ke tanah. 

4.3.10. Sistem Keamanan 

- Manual oleh security yang ditugaskan di dalam pasar 

- Pos Keamanan, diluar bangunan pasar 

- Menggunakan pengawasan closed circuit television (CCTV) untuk 

pengawasan bangunan umum.  

4.3.11. Sistem Transportasi Vertikal 

Untuk jaringan transportasi vertikal yang menghubungkan lantai yang satu dengan 

lantai yang lain terdiri : 

 Lift 

 Tangga 

4.4. Pendekatan Aspek Teknis 

4.4.1. Sistem Sruktur Bangunan 

a. Struktur 

Struktur bangunan yang akan digunakan pada harus memenuhi kriteria 

tuntutan fisik bangunan yaitu berupa kekuatan (struktur bangunan harus kuat 

karena bangunan digunakan dari pagi hingga sore), bentang (struktur harus 

memperhatikan bentang agar tidak terlalu banyak kolom yang akan 

mempersempit ruang dan dengan bentang lebar maka akan mempermudah 

sirkulasi pengguna, serta tidak mempersempit ruang), keamanan (keamanan 

Gambar 4.13. a,b,c,d,e Alat untuk Proteksi terhadap kebakaran 

 sumber : www.google.com 
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pengguna dalam hal perletakan kolom), tahan lama(struktur yang digunakan 

harus tahan lama untuk penghematan biaya perawatan). 

- Struktur bawah  

Merupakan bagian struktur paling bawah yang berhubungan langsung 

dengan tanah. Untuk struktur bawah Pasar Kranji Baru pemilihan sistem 

struktur didasarkan pada petimbangan jumlah dan ketinggian lantai 

bangunan. Bangunan yang bertingkat menggunakan pondasi tiang 

pancang karena direncanakan 4 lantai. 

- Struktur tengah 

Untuk struktur tengah atau dinding digunakan struktur rangka batang 

menggunakan perpaduan kolom dan balok dengan pola. Bahan dapat 

menggunakan baja ataupun beton. Dinding dapat dengan pasangan 

batu bata atau material lain sesuai peruntukkannya sebagai pengisi 

dinding. 

- Struktur Atas 

Untuk struktur atas, adalah struktur bangunan yang berada diatas 

permukaan tanah. pemilihan sistem struktur didasarkan pada 

petimbangan bentang yang digunakan, bentuk atap dan citra yang ingin 

ditampilkan.  Konstruksi atap yang harus diperhatikan adalah pada 

ruang-ruang berbentang lebar sehingga dapat menggunakan jenis 

konstruksi rangka baja dan beton. 

 

 

4.4.2. Sistem Modul 

Modul merupakan angka (ukuran) baku yang menjadi patokan untuk menentukan 

ukuran-ukuran panjang, lebar, tinggi, jarak dari elemen-elemen ruang. Penentuan 

modul ruang tergantung dari berbagai faktor seperti fungsi ruang, aktifitas di dalam 

ruang, utilitas, dan sebagainya. 

4.5. Pendekatan Aspek Visual Arsitektural 

1. Pendekatan Tampilan Bangunan 

Eksplorasi bentuk dan massa bangunan dapat dilakukan dengan 

pengolahan ciri-ciri visual dari bentuk dan disesuaikan dengan fungsi dan 

penekanan desain yang digunakan. Tampilan bangunan arsitektur secara 

keseluruhan merupakan susunan bentuk yang terkonfigurasi secara 

harmonis baik secara dua dimensi maupun tiga dimensi. Francis 
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D.K.Ching dalam bukunya, Arsitektur : Bentuk, Ruang, dan Susunannya, 

menyebutkan ciri-ciri visual dari bentuk antara lain : 

 Wujud, adalah ciri-ciri pokok yang menunjukkan bentuk, wujud adalah 

hasil konfigurasi tertentu dari permukaan-permukaan dan sisi suatu 

bentuk. 

 Dimensi, dimensi suatu bentuk adalah panjang, lebar, dan tinggi, 

dimensi-dimensi ini menentukan proporsinya,a dapun skalanya 

ditentukan oleh perbandingan ukuran relatifnya terhadap bentuk-

bentuk lain disekelilingnya. 

 Warna, adalah corak, intensitas dan nada pada permukaan 

bentuk,warna adalah atribut yang paling mencolok yang membedakan 

suatu bentuk terhadap lingkungannya. Warna juga mempengaruhi 

bobot visual suatu bentuk. 

 Tekstur, adalah  karakter permukaan suatu bentuk; tekstur 

mempengaruhi baik perasaan kita pada waktu menyentuh maupun 

kualitas pemantulan cahaya menimpa permukaan suatu bentuk 

tersebut. 

 Posisi, adalah letak relatif suatu bentuk terhadap suatu lingkungan 

atau medan visual. 

 Orientasi, adalah posisi relatif suatu bentuk terhadap bidang dasar, 

arah amata angin, atau terhadap pandangan seseorang yang 

melihatnya. 

 Inersia visual, adalah derajat konsentrasi dan stabilitas suatu bentuk; 

inersia suatu bentuk tergantung pada geometri dan orientasi relatifnya 

terhadaap bidang dasar dan garis pandangan kita.  

Kemudian diselaraskan dengan penekanan desain Arsitektur Modern pada 

perancangan bangunan pasar Kranji Baru, yaitu : 

A.  Massa Bangunan  

Massa bangunan menyesuaikan dengan bentuk tapak dengan 

memperhatikan sumbu, orientasi, posisi, dan hirarki bangunan. Bentuk 

masa bangunan memperhatikan lintasan matahari dan arah angin 

sebagai penyesuaian terhadap iklim. Pemanfaatan area hijau di sekitar 

bangunan sebagai pelindung dari panas untuk area pedestrian. 

 

B.  Tampilan Bangunan 
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Tampilan bangunan dirancang dengan memadukan unsur modern dan 

tradisional yang harmonis. Untuk menyesuaikan dengan iklim maka 

pasar dirancang dengan permainan bukaan pada bidang dinding dan 

maju mundur sehingga membentuk pernaungan untuk melindungi dari 

panas dan hujan. Penerapan bukaan untuk penerangan dan 

penghawaan alami. 

 

C.  Penataan Ruang Luar 

Elemen ruang luar berupa vegetasi dan pendukung pedestrian. Pola 

penataan ruang luar diarahkan untuk memiliki taman aktif dan pasif 

yang akan digunakan sebagai area terbuka dan area resapan air 

hujan, serta penataan jalur pedestrian dan tempat pemberhentian 

kendaraan umum agar tidak menganggu sirkulasi barang atau 

manusia. 

 

D.  Penataan Ruang Dalam 

Penataan dalam bangunan diarahkan mengacu pada pengelompokan 

jenis komoditi dagangan dan tetap memperhatikan kenyamanan 

pengguna, adanya penanda (signage) yang jelas sehingga 

memudahkan pengunjung mencari barang yang dikehendaki, sirkulasi 

pengunjung dirancang dengan memperhatikan dimensi manusia 

normal ataupun difable dalam melakukan kegiatan seperti penggunaan 

jalur pemandu. Pemilihan material bangunan menggunakan bahan 

tahan lama karena harus mengacu pada ketahanan dan kegiatan yang 

berlangsung pada ruang tersebut. 

 

E.  Pencapaian Bangunan 

Pencapaian bangunan dirancang memliki lebih dari 1 akses, dan 

pencapaian melalui akses utama mempertimbangkan aspek 

kemudahan dalam mengenali akses tersebut, serta dapat dicapai 

langsung baik menggunakan moda transportasi atau bagi pejalan 

kaki. 

 

F. Penerapan Penekanan Desain Arsitektur Modern 

Penerapan desain arsitektur modern pada Redesain Pasar Kranji 

Baru ini mengacu pada beberapa ciri dan karakteristik arsitektur 
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modern menurut Charles Jencks seperti yang telah penulis bahas di 

kajian teori, antara lain sebagai berikut: 

- Kesederhanaan 

Penggunaan bentuk abstrak yang sederhana atau geometris 

murni. Biasanya menggunakan bentuk-bentuk dasar lingkaran, 

bujur sangkar, dan segitiga. 

- Anti memori sejarah 

- Menciptakan hal yang baru tanpa mencontoh / menjiplak periode 

terdahulu. Kecenderungan untuk tidak bersikap pragmatis dan 

iconic  ini merupakan suatu upaya untuk memutuskan rentetan 

kejadian arsitektur masa lalu, terutama dalam penciptaan bentuk 

yang benar-benar baru. 

- Kesederhanaan bentuk 

- Karena kesederhanaan bentuk maka bentuk yang terjadi dapat 

diterima semua kalangan, baik yang berada di satu wilayah yang 

sama maupun yang berbeda wilayah. Hal ini membuat arsitektur 

modern tampil polos dengan bentuk geometri saja. Tidak ada 

pembedaan langgam/style pada daerah yang berbeda. 

- Anti simbolis 

Bentuknya sama dimanapun arsitektur itu berada (berkaitan 

dengan universalitas), lugas, tanpa kesempatan untuk “berpuisi 

ria”. Antilokalitas juga merupakan suatu upaya untuk melepaskan 

diri dari pengaruh arsitektur periode sebelumnya yang 

mengedepankan simbol-simbol vernakular. 

- Anti ornamen 

Mukanya bersih tanpa ada ornamen atau langgam-langgam. 

Tidak mempunyai identitad, sebagai akibat dari sikap arsitek 

pada masa itu yang “alergi” terhadap nilai kelokalan dan 

kepalsuan akibat ornamen. 

- Asimetris 

Suatu upaya untuk membuang image  arsitektur pra-modern 

yang selalu digambarkan kaku, terikat pada kaidah-kaidah 

simetri. Sebagai hasilnya, arsitektur yang terjadi lebih bersifat 

dinamis. 

- Teknologi dan material 

Menggunakan cara atau proses baru yang berbeda dari arsitektur 

sebelumnya, disamping itu juga didapatkan temuan material baru 
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speerti beton bertulang (reinforced concrete), besi, baja dan lain-

lain. Selain itu teknologi pengolahan baru. 

- Menggunakan struktur rangka 

- Tingkat transparansi tinggi 

Penekanan perancangan pada space, maka desain menjadi 

polos, simple, bidang-bidang kaca lebar. Tidak ada apa-apanya 

kecuali geometri dan bahan. 

- Satu volume, bukan massa banyak 

- Bentuk abstrak 

- Anti pengulangan 

- Anti metafora 

- Pemisahan fungsi 

- Bentuk tertentu dan fungsional 

Fungsionalisme kemudian timbul atas latar belakang diatas. 

Arsitektur modern mengedepankan fungsi dim,ana suatu 

arsitektur dapat mewadahi aktifitas. Berbeda dengan arsitek pada 

masa pra modern yang menata berdasarkan tipologi, arsitek 

modern menata berdasarkan fungsi (Form Follow Function). 

 


