
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

  Pasar merupakan tempat berkumpulnya penjual dan pembeli untuk 

melakukan transaksi jual beli. Pasar dibedakan menjadi dua, yaitu pasar 

modern dan pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan pasar yang 

dianggap tempat yang tidak nyaman, kumuh, tidak higenis, berdesakan, 

pelayanan serta perdagangan yang curang namun memiliki barang dagangan 

yang masih segar dan langsung dari produsen atau untuk sayuran dari 

petani. Hal tersebut disebabkan oleh sarana prasarana yang buruk, serta 

keterbatasan modal untuk pengembangan pasar. Sementara pasar modern 

adalah tempat berbelanja dengan desain bangunan yang mengedepankan 

kenyamanan pelanggan, serta penyediaan sarana prasarana yang lengkap, 

selain hal tersebut juga dipermudah dengan jangkauan tranportasi umum 

sehingga mudah untuk diakses. Konsumen menjadi prioritas dengan 

pelayanan sebaik mungkin untuk menarik konsumen sebanyak mungkin 

(Arianty, 2013). 

  Pasar Nusukan adalah pasar tradisional yang terletak di Jl. Kapten 

Piere Tendean, Nusukan Solo. Pasar yang berdiri sejak tahun 1985 ini 

mengalami kebakaran di tahun 2004 dan kemudian dibangun kembali pada 

tahun 2005. Sarana prasarana yang tersedia di Pasar Nusukan adalah 

prasarana pos keamanan, MCK, mushola, bin serta gerobak sampah, 

jaringan listrik dan jaringan air bersih. Kekurangan dari desain bangunan 

adalah tidak adanya penyediaan akses bagi kaum difabel. Selain hal 

tersebut, keamanan ruang parkir juga perlu dipertimbangkan, karena tidak 

memiliki pembatas yang jelas dengan pasar, lebih tepatnya adalah pelindung 

area parkir dengan pasar. Di depan parkir langsung terdapat tangga menuju 

ruko yang ada di pasar tanpa pagar atau pembatas, bahkan tangga juga 

digunakan sebagai tempat jualan. Salah-salah pengendara yang hendak 
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parkir bisa terjungkur ke area pasar dengan menerobos pedagang yang 

berada di pasar. 

 

 

Gambar 1. Kondisi Pasar Nusukan 

sumber: Dokumentasi penulis, 2017 

keterangan: (a) batas parkir dan pasar; (b) los ; (c) shelter di luar pasar; (d) toilet; 

(e) Jalan Kapten Piere Tendean; (f)parkir sepeda; (g) pedestrian; (h) bin sampah 

 

  Pedagang yang menempati los pasar awalnya menempati kawasan 

di luar pasar. Karena mereka menjajakan barang dagangan tidak teratur atau 

berserakan di luar membuat pasar terlihat kumuh dan kotor, akhirnya 

mereka dipindahkan ke dalam bagian los pasar. Namun, faktanya 

pemindahan ke dalam pasar juga membuat sirkulasi pasar menjadi 

terganggu, mereka hampir menggunakan seluruh lebar los. Lebar los sendiri 

hanya 1,5 meter, sementara pedagang menggunakannya 1 meter lebih. 
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Kebocoran beberapa kali terjadi meskipun tidak dalam keadaan hujan.Hal 

tersebut menimbulkan barang dagangan menjadi rusak (Bambang, 2017). 

  Aktivitas perekonomian adalah aktivitas tinggi dengan kebutuhan 

ruang gerak yang luas, pengguna biasa melakukan transaksi dengan berjalan 

kaki dari satu penjual ke penjual lain sehingga dibutuhkan ruang untuk 

pejalan kaki supaya aman dari kendaraan yang lalu lalang, selain hal 

tersebut juga pejalan kaki tidak mengganggu lalu lintas.  

  Pedestrian merupakan akses utama bagi pejalan kaki dan 

penghubung aktivitas pasar dengan lalu lintas tanpa mengganggu satu sama 

lainnya. Tidak tersedianya pedestrian memberikan kesulitan pada pejalan 

kaki dan juga konsumen yang hendak membeli sesuatu di toko-toko 

samping kanan kiri serta depan pasar.  

  Jalan Kapten Piere Tendean merupakan jalan kolektor, yaitu jalan 

yang dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota antar pusat 

kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal dengan skala kawasan kecil.  

Jalan Kapten Piere Tendean memiliki lebar jalan 6 m dengan bahu jalan 

masing-masing 2 m kemudian masing-masing sisi terdapat bangunan-

bangunan yang tidak cukup luas memiliki halaman depan karena hanya 

berjarak 1 m dari bahu jalan. Bahkan juga tidak terdapatnya pedestrian atau 

ruang bagi pengguna pejalan kaki. 

  Daerah Jalan Kapten Piere Tendean memiliki volume kendaraan 

setiap harinya melebihi kapasitas jalan, sehingga saat jam-jam produktif 

seperti jam pulang kerja maupun berangkat kerja selalu terdapat kemacetan. 

Aktifitas yang ada di sepanjang Jalan Kapten Piere Tendean adalah aktifitas 

perekonomian, yaitu terdapat ruko-ruko disepanjang sisi kanan dan kiri 

jalan serta terdapat Pasar Nusukan. 

  Jalan Kapten Piere Tendean dan Pasar Nusukan adalah kawasan 

perdagangan dan jasa. Kedua tempat tersebut saling terhubung, di mana 

konsumen merupakan masyarakat menengah ke bawah. Tidak semua 

konsumen menggunakan kendaraan, banyak di antara mereka yang 

menggunakan angkutan umum serta berjalan kaki. Ketersediaan sarana 
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prasarana di Pasar Nusukan sangat minim. Desain bangunan dari Pasar 

Nusukan menciptakan ruang yang tidak luas atau koridor melibihi kapasitas 

saat jam aktif pasar.   

  Paparan di atas membuktikan bahwa perlu adanya desain ulang 

pasar sehingga kebutuhan pedagang untuk ruang jualan terpenuhi, 

kemudahan akses bagi difabel serta permasalahan-permasalahan lain dapat 

teratasi. Perlu adanya pendekatan sirkulasi pasar dan Jalan Kapten Piere 

Tendean, keduanya memiliki pengguna yang sama, yaitu penjual dan 

pembeli. Karena sepanjang Jalan Kapten Piere Tendean merupakan toko 

dan kedua tempat tersebut terhubung dengan aktivitas pasar. 

1.2. Rumusan Masalah 

  Bagaimana meredesain kawasan pasar tradisional dengan sirkulasi 

nyaman yang bisa bersaing dengan pasar modern yang aksesibel. 

1.3. Tujuan 

1. Redesain Pasar Tradisional Nusukan agar bisa bersaing dengan pasar 

modern.  

1. Desain pasar tradisional dengan pendekatan fasilitas pasar modern 

2. Penataan pedestrian sehingga pejalan kaki memiliki ruang gerak bagi 

aktivitasnya serta sebagai penunjang aktivitas ekonomi Pasar Nusukan.  

3. Desain Pasar Nusukan dengan pendekatan aksesibilitas bagi kaum 

difabel.  

1.4. Metode Pembahasan 

1.4.1. Metode Pengumpulan Data 

  Pengumpulan data dengan cara observasi, studi literature, 

dokumentasi, serta wawancara. Observasi adalah pengumpulan data dengan 

mengamati Pasar Nusukan dan Jalan Kapten Piere Tendean serta aktivitas 

yang terjadi disana secara langsung. Pengamatan dilakukan untuk 

memperoleh data berapa banyak penjual yang memiliki lapak di sana, 

masalah apa saja yang selama ini terjadi saat pasar sedang aktif, dan 
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memperoleh data-data tersebut dengan cara mendokumentasikan gambar 

kegiatan pasar dan bangunan pasar serta melakukan wawancara kepeda 

konsumen, pedagang, dan pengelola pasar.  

  Studi pustaka adalah bahan yang digunakan sebagai pendukung 

dalam pembahasan data yang ada melalui buku di perpustakaan maupun 

daerah, serta jurnal online atau offline sesuai dengan permasalahan yang 

ada. 

  Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengambil 

gambar secara langsung dari objek maupun dengan dalam bentuk tulisan.  

  Wawancara dengan pedagang serta konsumen yang ada di Pasar 

Nusukan. Selain itu juga dilakukan wawancara kepada pengelola pasar dan 

pengguna pedestrian. 

1.4.2. Metode Analisis Data 

  Analisis data adalah menguraikan masalah-masalah yang ada dan 

menganalisisnya sesuai dengan literature yang relevan dengan permasalahan 

yang ada. 

1.5. Sistematika Penulisan 

BAB I  Pendahuluan 

Pendahuluan berisi pengertian judul, latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan, metode pembahasan dan 

sistem penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka   

Berisi tentang literatur yang sesuai dengan tema 

judul, yaitu pedestrian, pasar, preseden atau contoh 

karya. 

BAB III Gambaran Umum Lokasi Dan Gagasan Perencanaan 

Berisi tentang tinjauan lokasi atau data fisik. 
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BAB IV Analisi Pendekatan Dan Konsep Perencanaan Dan 

Perancangan 

Berisi tentang analisa konsep makro (lingkungan 

luas) dan mikro (analisa dan konsep site, ruang, tata 

massa, tampilan arsitektur, utilitas).  

 


