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BAB VI 

PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

 

 

6.1. PROGRAM DASAR PERENCANAAN 

6.1.1. Program Ruang 

Tabel 6.1. Program ruang redisain Pasar Klewer Kota Surakarta 

Ruang Jumlah (unit) Luas Total (m2) 

RUANG DALAM 

Ruang Kegiatan Utama 

Kios 

 Tipe A = 4 m2/unit 

 Tipe B = 8 m2/unit 

 Tipe C = 12 m2/unit 

 Tipe D = 20 m2/unit 

 
1.518 
506 
506 
506 

 
6.072 
4.048 
6.072 

10.120 

Jumlah 26.312 

Flow area 45% (Referensi) 11.840 

Total Keseluruhan Ruang Utama 38.152 

Ruang Kegiatan Pendukung/Pengelola 

R. Kepala Pasar 1 20 

Ruang Administrasi 

 Kepala Bagian Administrasi 

 Staff Administrasi 
Flow area 30% 

 
1 
1 

 
9 

10 
6 

R. Pemungut Retribusi 

 Kepala Pemungut Retribusi 

 Staff Pemungut Retribusi 
Flow area 30% 

 
1 
1 

 
9 

20 
9 

R. Bagian Keamanan 

 Kepala Bagian Keamanan 

 Staff Keamanan 
Flow area 30% 

 
1 
1 

 
9 

15 
7 

R. Teknisi Listrik 

 Kepala Teknisi Listrik 

 Staff Teknisi Listrik 
Flow area 30% 

 
1 
1 

 
9 

10 
6 

R. Pembersih Pasar 

 Kepala Pembersih Pasar 

 Staff Pembersih Pasar 
Flow area 30% 

 
1 
1 

 
9 

15 
7 

R. Rapat 1 50 

Toilet 

 Pria  

 Wanita 

 
1 
1 

 
2 
2 

Pantry 1 5 

Gudang 1 9 

Jumlah 238 

Flow area ruang pengelola 30%  72 

Total Keseluruhan Ruang Pengelola 310 
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Ruang Kegiatan Penunjang/Pelengkap 

R. Bermain Anak 1 24 

Food Court 1 435 

Hall utama 1 759 

R. Musholla 

 Laki-laki 

 Perempuan 

 
3 
3 

 
73,5 
73.5 

R. Kesehatan 

 R. Tunggu 

 T. Daftar 

 R. Konsultasi 

 R. Periksa 

 WC 
Flow area 30% 

 
1 
1 
1 
1 
2 

 
18 
6 
6 
6 
4 

12 

Lavatory Umum 

 Laki-laki 

 Perempuan 

 
3 
3 

 
36 
36 

Bank 8 (data) 256 

R. ATM 3 6 

Jumlah  1.751 

Flow area ruang penunjang 30%  525 

Total Keseluruhan Ruang Penunjang 2.276 

Ruang Kegiatan Pelayanan/Servis 

R. Control (CCTV, sound 
system, dsb) 

1 24 

Pos Jaga  2 8 

Pos Keamanan 1 16 

R. Informasi 1 15 

Gudang alat 1 36 

R. MEE 1 21 

R. Pompa 1 25 

Jumlah  145 

Flow area ruang pelayanan 30%  44 

Total Keseluruhan Ruang Pelayanan  189 

TOTAL RUANG DALAM 40.927 

RUANG LUAR (DI LUAR GEDUNG PASAR) 

Parkir (diakomodasi dalam 
sebuah gedung parkir) 

 motor 

 mobil 
Flow area 100% 

 
 

1 
1 

 
 

1.578 
3.945 
5.523 

Bongkar Muat (pickup) 
Flow area 100% 

1 
 

300 
300 

TPS Sementara 1 40 

TOTAL RUANG LUAR 11.686 

Sumber. Diringkas dari analisa pendekatan besaran ruang (2015) 
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6.1.2. Analisis Tapak 

1. Kebijakan Tata Ruang 

Pasar Klewer terletak di Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 tahun 2012, tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta tahun 2011 – 2031, Bab III, Pasal 13, Kecamatan 

Pasar Kliwon dikembangkan sebagai area Pusat Pelayanan Kota (PPK) yang berfungsi 

sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, budaya, wisata dan industri 

kreatif. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2009 tentang 

Bangunan, Pasar Klewer berada pada jalan kolektor DR. Radjiman, dengan 

persyaratan ketinggian dan koefisien bangunan sebagai berikut: 

Tabel 5.12. Ketinggian dan koefisien bangunan pada jalan kolektor DR. Radjiman 

Luas Kapling 
(m2) 

Tinggi Bangunan 
(lapisan ketinggian) 

KDB 
max % 

KLB 
max % 

KDH 
min % 

ARP 
min % 

>5000 Maks 9 lps (40 m) 60 Maks 750 20 20 

Sumber: Anonymous (2008) 

 

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) 60%, maka: 

Luas lantai dasar yang boleh dibangun = 60% x 14.000  

                    = 8.400 m2 

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) 

 Bangunan Pasar (Ruang Dalam Pasar Klewer) 

Jumlah lantai bangunan Pasar Klewer   = 40.927 / 8400 

                          = 5,2 lantai 

(lantai dasar, lantai 1, lantai 2, dan lantai 3, lantai 4, lantai 5) 

  Ruang Luar (Parkir, bongkar muat, dan TPS Sementara) 

Luas gedung parkir Pasar Klewer = 11.046 m2 

Luas ruang bongkar muat = 600 m2 

Luas TPS sementara  = 40 m2 

 

GSB (Garis Sempadan Bangunan) 

 Jalan Sapit Urang (Timur) =( ½ x damija Jl.Sapit Urang) + 1m 

=( ½ x 7,2) + 1m 

= 4,6 m (ditarik dari AS jalan) 

 Jalan Radjiman (Utara)  =( ½ x damija Jl.Radjiman) + 1m 

=( ½ x 14) + 1m 

= 8 m (ditarik dari AS jalan) 

 Jalan Lingkungan (Barat)  = (½ x damija Jl.Lingkungan) + 1m 

= (½ x 8,4) + 1m 

= 5,2 m (ditarik dari AS jalan) 

 Jalan Palugunan (Selatan) = ½ x damija Jl.Palugunan) + 1m 

=( ½ x 7,2) + 1m 

= 4,6 m (ditarik dari AS jalan) 
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Gambar 6.1. Site Pasar Kewer 

Sumber: Digambar ulang dari google earth dan observasi pribadi (2015) 

 

6.2. PROGRAM DASAR PERANCANGAN 

6.2.1. Aspek Kinerja 

1. Sistem Pencahayaan 

Sistem pencahayaan yang akan diterapkan dalam redisain Pasar Klewer dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu: 

a. Sistem Pencahayaan Alami 

Sumber pencahayaan alami dalam bangunan pasar tradisonal berasal dari cahaya 

matahari. Penerangan alami ini dapat dioptimalkan untuk menghemat listrik pada 

siang hari. Akan tetapi, intensitas yang berlebihan juga menimbulkan kondisi 

panas dalam ruangan maupun silau. Untuk meminimalisir hal tersebut, diperlukan 

pengaturan dalam menentukan bukaan-bukaan pada dinding, yaitu: 

 Mengoptimalkan bukaan pada sisi bangunan yang menghadap arah timur, agar 

cahaya matahari pagi masuk ke dalam bangunan dan mengurangi bukaan pada 

sisi bangunan yang menghadap barat. 

 Menggunakan sun shading pada bukaan-bukaan kaca yang lebar pada dinding 

bangunan pasar, sehingga intensitas cahaya matahari yang masuk tidak 

berlebihan dan mengurangi panas pada bangunan. 

 Menggunakan sky light pada bagian tertentu dari atap bangunan agar sinar 

matahari tetap dapat masuk tetapi tidak menimbulkan silau.  

b. Sistem Pencahayaan Buatan 

Sistem pencahayaan buatan digunakan pada malam hari atau siang hari ketika 

pencahayaan alami kurang optimal, misal pada kios-kios dan tempat display 

pakaian, sehingga barang dagangan yang dijual terlihat lebih jelas.  

2. Sistem Penghawaan/Pengkondisian Udara 

Sistem penghawaan/pengkondisian udara dalam redisain Pasar Klewer dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu: 

 

Alun-Alun 
Utara 

Kompleks 
Masjid Agung 

Area Kraton 
(Dalem) 

Kompleks Siti 
Hinggil 

Area Pasar 
Klewer 

Area 
Parkir  
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a. Sistem Penghawaan Alami 

Sistem penghawaan alami dalam bangunan pasar tradisional dapat diterapkan 

melalui pengaplikasian dinding yang tidak masif, sehingga angin masih dapat 

berhembus dengan nyaman di dalam bangunan. Sistem cross ventilation 

diterapkan dalam desain bangunan pasar tradisional agar sirkulasi udara tetap 

berjalan lancar ke segala arah, sehingga pasar tradisional tidak pengap dan tetap 

sejuk. 

b. Sistem Penghawaan Buatan 

Sistem penghawaan buatan dalam bangunan pasar tradisional dapat digunakan 

pada area-area tertentu, seperti kantor pengelola. Sistem penghawaan buatan 

dalam ruangan dapat menggunakan AC maupun kipas angin.  

3. Sistem Jaringan Air Bersih 

Sumber air bersih untuk menunjang kebutuhan di Pasar Klewer tetap 

mempertahankan sumur dalam yang telah ada dari awal bangunan ini didirikan. 

Terdapat dua sumur pada tapak Pasar Klewer, yaitu di sebelah barat pasar dan 

perbatasan antara pasar barat dan timur.  Air bersih di Pasar Klewer digunakan untuk 

keperluan sehari-hari, seperti KM/WC, minum (konsumsi), dan lain-lain. Sistem 

distribusi air bersih ke seluruh bangunan Pasar Klewer menggunakan downfeet 

system, yaitu air bersih dari sumur, dialirkan melalui ground reservoir untuk dipompa 

menuju rooftank (tangki atap), baru kemudian didistribusikan ke seluruh bangunan 

melalui sistem gravitasi.  

4. Sistem Pembuangan Air Kotor 

Sistem pembuangan air kotor yang akan diterapkan dalam redisain Pasar Klewer 

dibedakan berdasarkan jenis air buangannya, yaitu: 

a. Sistem Pembuangan Air Kotor 

Sistem pembuangan air kotor digunakan untuk air buangan yang berasal dari 

kloset, urinal, bidet, dan air buangan yang mengandung kotoran manusia dari alat 

plumbing lainnya (black water). Air kotor ini akan ditampung dalam septictank 

komunal yang telah dibuat di Pasar Klewer sejak pertama kali didirikan. 

b. Sistem Pembuangan Air Bekas 

Sistem pembuangan air bekas digunakan untuk air buangan yang berasal dari 

wastafel, keran air, dan air bekas mandi (grey water). Air bekas ini akan disalurkan 

menuju riol umum (saluran riol kota). 

c. Sistem Pembuangan Air Hujan 

Sistem pembuangan air hujan digunakan untuk menampung dan mengolah air 

hujan secara terpisah, yang nantinya dapat dimanfaatkan kembali untuk berbagai 

kepentingan pasar, seperti menyiram tanaman di sekitar pasar, pembersihan 

bangunan, dan lain-lain. 

5. Sistem Jaringan Listrik 

Jaringan listrik berasal dari PLN dengan pendistribusian melalui Saluran Udara 

Tegangan Menengah (SUTM) pada trafo. 

6. Sistem Pembuangan Sampah 

Untuk mendukung visi Pasar Klewer sebagai pasar yang bersih, maka kebersihan 

menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dalam redisain Pasar Klewer. Sistem 

pembuangan sampah yang akan diterapkan yaitu: 
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a. Tempat sampah, dibedakan berdasarkan jenis sampahnya, yaitu sampah organik 

dan anorganik. Tempat sampah ini diletakkan sepanjang sirkulasi utama pada 

Pasar Klewer dalam jarak 5-7 meter, pada kios-kios yang menjual makanan atau 

minuman, toilet,  serta pada sisi bangunan yang susah dijangkau dan rentan untuk 

pembuangan sampah sembarangan. Sampah-sampah dalam tempat sampah 

tersebut dibuang setiap hari menuju Tempat Pembuangan Sampah (TPS) 

sementara yang berada di luar gedung Pasar Klewer. 

b. Tempat Pembuangan Sampah (TPS)  sementara, merupakan tempat pengumpulan 

sampah berupa container sampah, yang menampung sampah-sampah dalam 

Pasar Klewer untuk selanjutnya diangkut oleh truk sampah menuju tempat 

pembuangan akhir (TPA). Pengambilan sampah oleh truk sampah dilakukan 

secara berkala tiap dua hari sekali, sehingga tidak terjadi penumpukan sampah. 

Lokasi TPS sementara harus mudah dijangkau oleh truk sampah dan letaknya 

cukup tersembunyi, sehaingga tidak mengganggu visual pengunjung. 

7. Sistem Proteksi Aktif Kebakaran 

Alat proteksi kebakaran yang akan digunakan dalam Pasar Klewer antara  lain: 

 Hose rells: panjang selang hose rells rata-rata adalah 30m dengan jangkauan 

semburan air sejauh 6 meter. Hose rells ini akan diletakkan di luar bangunan Pasar 

Klewer, sebanyak 3 buah, yaitu pada sisi barat, timur, dan tengah, sehingga tetap 

dapat menjangkau seluruh bangunan jika terjadi kebakaran. 

 Portable fire extinguisher, yang berbentuk cairan. Alat ini akan diletakkan pada 

tiap blok barang dagangan, dengan radius tiap unitnya 10-15 meter. 

 Sprinkler system (klasifikasi ordinary group III): alat ini diletakkan pada plafond 

bangunan, dengan radius tiap unitnya 5 meter. 

 Fire hydrant, yang mempunyai jangkauan sekitar 25-30 m.  

 Hydrant pillar di tepi jalan yang berjarak maksimal 100 m.  

Penyelamatan Bahaya Kebakaran:  

 Menyediakan pintu darurat dan tangga darurat dalam bangunan yang langsung 

terhubung dengan ruang luar bangunan. 

 Memberikan sirkulasi kendaraan yang memungkinkan mobil pemadam kebakaran 

mampu menjangkau bangunan Pasar Klewer. 

8. Sistem Komunikasi 

Sistem komunikasi yang akan diterapkan dalam redisain Pasar Klewer dibedakan 

menjadi dua jenis, yaitu: 

a. Sistem Komunikasi Internal 

Sistem komunikasi internal menggunakan sound system central (terpusat), 

sehingga  penyebaran informasi oleh pengelola pasar kepada pihak pedagang 

maupun pengunjung terkontrol dalam satu ruang sound system. 

b. Sistem Komunikasi Eksternal 

Sistem komunikasi eksternal yang digunakan adalah telepon pribadi maupun 

warpostel berupa SLJJ, telegram serta faksmile. 

9. Sistem Penangkal Petir 

Sistem penangkal petir yang digunakan dalam redisain Pasar Klewer berupa sistem 

Faraday, yaitu berupa tiang-tiang  yang berulang-ulang, ditempatkan dengan jarak 
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3,5 meter dengan tinggi 30 cm, serta dihubungkan dengan kabel baja di bawah 

tanah. 

10.Sistem Keamanan 

Pendekatan sistem keamanan menggunakan CCTV pada area-area yang rentan 

terjadi kejahatan/pencurian. CCTV tersebut di kontrol dalam satu ruang khusus 

contro CCTV dan sound system. 

11.Sistem Transportasi Vertikal 

Transportasi vertikal yang akan digunakan dalam Pasar Klewer adalah eskalator dan 

tangga. Tangga utama memiliki ukuran lebih lebar dengan posisi pada bagian tengah 

ruangan, sehingga aksesibilitas lebih mudah. Selain itu juga disediakan ramp menuju 

lantai atas untuk kepentingan bongkar muat barang. 

6.2.2. Aspek Teknis 

 Pasar Klewer akan dibangun dalam satu bangunan tunggal yang terdiri dari tiga 

lantai, dengan menggunakan basement dan semi basement (total = 5 lantai)  

 Struktur atap menggunakan space frame (bentang lebar)  

 Pondasi yang digunakan berupa foot plate. 

 Struktur kolom dan dinding menggunakan material batu bata, dimana pada bagian 

eksterior dilapisi batu alam. 

 Pada bagian lantai menggunakan bahan keramik yang kesat sehingga meminimalisir 

terjadinya terpeleset dengan warna keramik yang tidak mudah terlihat kotor. 

 Untuk area parkir menggunakan paving block berupa grass block. 

 

6.2.3. Aspek Visual Arsitektural 

 Masa bangunan menyesuaikan dengan bentuk tapak Pasar Klewer dengan 

memperhatikan sumbu, orientasi, posisi, dan hirarki bangunan. 

 Tampilan bangunan memperhatikan orientasi matahari, dengan penataan lansekap 

yang mendukung tampilan bangunan. Penggunaan material alami seperti batu alam 

digunakan supaya menciptakan keselarasan dengan lingkungan sekitarnya. 

 Penempatan vegetasi di sepanjang tepi jalan sebagai peneduh dan estetika 

 Memunculkan nilai-nilai vernakular melalui detail-detail pada eksterior maupun 

interior bangunan. 

 

 


