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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1Latar Belakang 

Perkembangan peradaban di Indonesia dibangun melalui jalur perdagangan 

yang sudah ada sejak zaman kerajaan Sriwijaya. Jalur perdagangan yang terbentuk 

bertalian erat hubungannya dengan pesisir  pantai dan lautan sebagai zona maritim 

di wilayah Pantai Utara Jawa, Pantai Makasar, dan wilayah Maluku.  Hal ini 

disebabkan karena masyarakat lepas pantai umumnya bukan hanya memanfaatkan 

lautan untuk memenuhi kebutuhan pangan lautan dengan berprofesi sebagai 

nelayan, tetapi lebih dari itu, bahwa pesisir pantai dan lautan dijadikan bandar 

perdagangan. Proses perdagangan internasional inilah yang menjadikan 

terbentuknya proses infiltrasi budaya luar ke masyarakat lokal. Sehingga tidak 

dapat dipungkiri kerajaan-kerajaan yang bercorak maritim memiliki kekuatan 

ekonomi yang lebih kuat dalam mengatur wilayah kekuasaannya. Bukan hanya 

proses akulturasi budaya serta ekonomi yang tercipta dalam perdagangan 

internasional, namun juga proses penyebaran agama  (Sejarah, 2016). 

Berlangsungnya perdagangan internasional di wilayah pesisir Indonesia 

tersebut sayangnya tidak berlangsung lama. Perebutan politik hegemoni kekuatan 

asing masuk melalui pelabuhan-pelabuhan strategis untuk menjalankan monopoli 

dagang yang kerap kali mengintervensi kerajaan-kerajaan wilayah pesisir. Hingga 

akhirnya timbul peperangan yang tidak dapat dihindarkan. Alhasil kekuatan asing 

mampu menakhlukkan kerajaan-kerajaan maritim dengan sistem monopoli 

perdagangan mereka. Salah satu komoditas bersaing pada masa itu mengenai 

riwayat rempah-rempah Indonesia yang mampu mengubah perdagangan global. 

Khasiat serta kelangkaan nilai rempah yang tinggi menimbulkan hasrat penjelajah 

samudera dari benua Eropa untuk menemukan tempat tumbuh rempah. Dari 

sinilah dapat diketahui bahwa Indonesia sejak sebelum kerajaan Mataram menjadi 

produsen rempah nomor satu di dunia  (Geographic, 2016). 
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Hal ini pula yang menyebabkan presiden Republik Indonesia, Ir. H. Widodo 

(2016) menyampaikan orasinya untuk merebut kembali kejayaan rempah 

Indonesia yang pernah memiliki pamor di kancah internasional. Dilansir saat ini 

produktivitas dan volume ekspor rempah mengalami penurunan yang tajam. 

Padahal komoditas ini mampu menjadi pendongkrak perekonomian masyarakat 

dalam negeri. Selain itu juga mampu menjadi brand power bangsa Indonesia yang 

saat ini masih berada di posisi 6,4% lebih rendah dari Vietnam dan Thailand. 

Komoditas yang memprihatinkan pun datang bukan hanya dari produksi rempah 

yang kian surut, namun hampir di setiap sektor pertanian Indonesia. Di sini 

tampak jelas dari data impor per tahun komoditas pertanian impor selalu 

mengalahkan produksi pangan lokal. Seperti yang disampaikan Wakil Menteri 

Perdagangan, Bayu Krisnamurti, bahwa produk pertanian lokal yang berbeda di 

dalam negeri baru mencapai 70% di tahun 2013 lalu. Itu berarti 30% produk 

pertanian Indonesia masih berasal dari impor. Tingginya permintaan pasar pada 

produk pertanian nyatanya tidak sebanding dengan jumlah produksi pertanian 

lokal  (detikFinance, 2014). 

Bertepatan dengan jumlah impor yang kian mendesak produksi pertanian 

dalam negeri, maka penting untuk mengurangi ketergantungan pada impor. 

Sehingga Republik Indonesia bisa sepenuhnya benar-benar mewujudkan 

kedaulatan pangan terhadap berbagai komoditas sektor pertanian. Di samping itu, 

seperti yang disampaikan Ichsan Firdaus, Anggota Komisi IV DPR RI, diperlukan 

kebijakna pemerintah agar para petani memiliki kepastian terhadap pasar untuk 

menjual dan mengembangkan produk mereka. Di sisi lain, fitrah alam Indonesia 

sebagai negara agraris sudah semestinya menyebabkan masyarakatnya turun-

temurun dengan aktivitas komoditas pertanian lokal. Hal ini pula yang 

menyebabkan hampir 30.7 juta pedagang menggantungkan hidup pada pasar 

tradisional. Nadi kehidupan inilah yang menjadi promotor ekonomi-sosial di 

masyarakat serta turut menjadi penggerak ketahanan pangan nasional. Peranan 

penting ketahanan pangan guna memberantas kemiskinan, sebab masyarakat 

prasejarah di Indonesia dapat menghabiskan lebih dari 50% pendapatannya untuk 



3 

 

 

 

membeli bahan pangan. Sehingga terjangkaunya harga pangan juga akan 

mengangkat beban masyarakat berpenghasilan rendah  (Ansori, 2017). 

Namun kian menjamurnya ritel modern yang dimonopoli swasta nyaris 

perlahan-lahan melumpuhkan eksistensi pasar tradisional. Pasar sebagai jantung 

kehidupan masyarakat agraris kian tergeser dan gulung tikar. Permasalahan ini 

bukan hanya mengancam kestabilan ekonomi namun juga kesejahteraan para 

petani dalam memproduksi pangan lokal. Berdasarkan data Ikatan Perdagangan 

Indonesia (IKAPPI) menyebutkan jumlah pasar di seluruh Indonesia turun drastis 

dari 13.540 pasar tradisional menjadi 9.950 atau setara 3.000 unit pasar berkurang 

dalam kurun waktu 4 tahun (2007-2011). Hal tersebut dikarenakan ekspansi yang 

dilakukan pasar modern tidak hanya di perkotaan, namun juga merambah hingga 

ke pelosok desa. Akibatnya pasar tradisional semakin berkurang dan kalah saing 

dengan pasar modern. Menurunnya eksistensi pasar tradisional dilansir juga 

karena peralihannya gaya hidup pembeli yang enggan berbelanja di pasar 

tradisional, sehingga mengakibatkan ketergantungan yang majemuk terhadap 

produk non lokal (impor dan insdustrialisasi)  (bisnis.com, 2014). 

Menurunnya eksistensi pasar tradisional sebagai pemasok produk lokal 

seperti yang disampaikan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri 

Perdagangan, Gunaryo mengatakan bahwa permasalahan pasar tradisional bukan 

hanya terkait umur bangunan. Permasalahan lainnya yang tidak kalah penting 

yaitu mengenai pengelolaan pasar yang masih belum tertata dengan baik seperti 

manajemen pasar, sarana prasarana pasar yang cenderung kumuh dan bau. Maka 

sesuai Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan 

Pembinaan Pasar Tradisional pertama diperlukan kebijakan dalam pembangunan 

pasar modern baik jumlah maupun jarak, yang kedua terkait fasilitas pelayanan 

pemerintah terhadap pasar tradisional, seperti pembangunan pasar percontohan di 

wilayah kabupaten/kota yang kurang mampu. Sebab bila tidak segera diatasi 

penurunan daya beli terhadap pasar tradisional akan semakin mengancam 

kedaulatan masyarakat (Muharti, 2012).  
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Penurunan daya beli di pasar tradisional ini ditaksir lambat laun berdampak 

jangka panjang dengan terkikisnya ruang pekerjaan dan kemandirian menciptakan 

produk lokal. Maka sesuai kebijakan pemerintah sejak tahun 2015 makin gencar 

dilakukan program revitalisasi pasar tradisional sebanyak 569 pasar tradisional 

yang tersebar di pelosok wilayah. Alokasi pendanaan diambil dari dana Tugas 

Pembantu melalui wadah koperasi  (Hardum, 2016). Namun setelah berjalan 

beberapa tahun program revitalisasi pasar tersebut muncul permasalahan seperti 

yang dikabarkan kompasiana.com (Theten, 2015) tentang revitalisasi pasar seolah 

akal-akalan kapitalis. Hal ini disampaikan karena program tersebut seolah hanya 

cara lain untuk membusukkan pedagang yang akhirnya menjadi lumpuh, 

sedangkan justru memanjakan kapitalis pemilik modal. Di Jakarta contohnya tidak 

sedikit didapatkan fakta bahwa setiap pembangunan revitalisasi pasar pastilah 

akan muncul hypermart dan supermarket yang jaraknya kurang dari 2.5 kilometer 

dari pasar tradisional.  

Maka diperlukan sinergi yang terintegrasi antara produsen (pemasok pangan 

lokal) – masyarakat – (penjual dan konsumen) – pemerintah -  swasta. Seperti 

pemekaran wilayah jasa dan perdagangan di Kabupaten Mungkid, Jawa Tengah 

yang pemerintahnya mulai berupaya menstabilkan ekonomi masyarakat melalui 

pasar wisata. Potensi budaya, kerajinan masyarakat berupa pahat-ukir maupun 

sapu, serta peninggalan sejarah berupa candi di wilayah Kabupaten Mungkid 

mampu menjadi daya dukung pemekaran wilayah. Di sisi lain, perencanaan yang 

tepat dan bersinergi dengan potensi wilayah Kabupaten Mungkid khususnya 

dalam pendekatan perencanaan dan perancangan pasar “wisata” tradisional 

merupakan langkah pembangunan pasar percontohan yang baik di wilayah yang 

merencanakan pemekaran. Sehingaa diharapkan peran pasar tradisional yang akan 

datang mampu menjadi spektrum kesejateraan petani, penggerak ekonomi 

masyarakat, serta ketahanan pangan nasional.  

1.2 Permasalahan  

Perumusan permasalahan yang ada dari hasil latar belakang diketahui bahwa 

bagaimana merencanakan pasar tradisional yang berkelanjutan dan 
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terintegrasi dengan potensi masyarakat lokal sehingga mampu menjadi 

spektrum kesejahteraan petani, penggerak ekonomi masyarakat, serta 

ketahanan pangan nasional? 

 

1.3Tujuan dan Sasaran 

1.3.1 Tujuan 

1. Merencanakan pasar tradisional yang berkelanjutan melalui integrasi  

produsen lokal dan potensi lokal 

2.Merencanakan pasar tradisional dengan penerapan arsitektur Kontekstual 

1.3.2 Sasaran 

1.Menentukan pola tata massa kawasan pasar : sirkulasi; layout; dll 

2.Menentukan tampilan fisik bangunan ; tampak; zonifikasi; layout ruang 

3.Pengembangan potensi produsen lokal : pertanian, kerajinan, budaya  

4.Mengembangkan infrastruktur : sanitasi, persampahana, dll 

5.Merancang bangunan dengan pendekatan arsitektur berkelanjutan  

1.4Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan ini meliputi beberapa hal terkait, antara lain : 

1. Pembatasan bahasan dalam laporan ini meliputi disiplin ilmu Arsitektur, 

sedangkan disiplin ilmu yang lain hanya sebatas pendukung, yang akan 

dibahas secara garis besar dan diselaraskan dengan tujuan dan sasaran. 

2. Pemilihan lokasi atau site merupakan lokasi yang sesuai dengan kriteria-

kriteria pokok pembahasan laporan. 

3. Kawasan Kecamatan Bojong merupakan bagian Kabupaten Mungkid yang 

dikelola oleh pemerintah dan masyarakat sebagai wilayah pemekaran 

industri jasa dan perdagangan yang berkelanjutan. 
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1.5Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan  merupakan gambaran umum dari observasi awal dan 

fenomena mengenai topik yang diangkat. Materi dalam bab ini berisi tentang : 

latar belakang; rumusan masalah yang diangkat sesuai tema/topik; tujuan; metode 

pembahasan; dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka membahas tema sesuai dengan literatur yang sesuai 

dengan tema judul. Sumber pustaka yang digunakan adalah pustaka terbaru, 

relevan dan asli dari jurnal ilmiah. Tinjauan pustaka menguraikan teori dan 

temuan yang diperoleh dari pustaka acuan serta menjadi landasan pada desain. 

Kajian objek studi kasus dan pembahasan standar-standar pada perencanaan 

desain juga termasuk dalam hal ini. 

BAB III TINJAUAN LOKASI 

Pembahasan Bab III terdiri dari lokasi/data fisik (sesuai data RBWK dan 

RURTK terbaru), data sebaran aktivitas, penduduk dan lingkungan sosial lain/data 

non fisik (data 5 tahun terakhir dari BPS, kantor dinas, DPU dan sebagainya). 

Gagasan  perancangan sesuai dengan judul dan konsep penekanan arsitektur 

(sesuai judul). 

BAB IV ANALASIS, PENDEKATAN,KONSEP PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN 

Bab IV terdiri dari analisa konsep makro dan mikro. Analisa dan konsep makro 

(lingkungan yang lebih luas : kota dan kawasan). Analisa dan konsep mikro terdiri 

dari analisa dan konsep site, analisa dan konsep ruang, analisa dan konsep massa, 

analisa dan konsep tampilan arsitektur (eksterior dan interior), analisa dan konsep 

sruktur serta utilitas, analisa dan konsep penekanan arsitektur (sesuai judul). 


