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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Pengertian Judul 

Untuk memberikan definisi pengertian dari judul yang dimaksud 

“Revitalisasi Pasar Kota Sragen Sebagai Pusat Perdagangan Dengan 

Pendekatan Neo Vernakuler” maka perlu dijelaskan dari masing-masing kata 

tersebut menurut arti kata didalam beberapa kamus, seperti berikut : 

- Revitalisasi : Merupakan upaya untuk meningkatkan nilai lahan/kawasan 

melalui pembangunan  kembali dalam suatu kawasan  yang dapat 

meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya atau dalam bidang fasilitas 

publik (pusat bisnis/perbelanjaan). 

- Pasar: Merupakan tempat berkumpul dan bertemu antara pembeli dan 

penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. 

- Kota Sragen : Sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. 

- Pusat Perdagangan : Suatu tempat yang berfungsi sebagai tempat 

perdagangan (tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam melakukan 

transaksi) dibidang barang maupun jasa yang bersifat kegiatannya untuk 

melayani umum dan lingkungan sekitarnya atau dapat juga diartikan 

sebagai tempat perdagangan eceran atau retail yang lokasinya digabung 

dalam satu bangunan atau kompleks dan didukung dengan fasilitas 

memadai atau lengkap. 

- Pendekatan Neo Vernakuler : Konsep arsitektur yang menerapkan 

elemen arsitektur yang telah ada, baik fisik (bentuk, kontruksi) maupun 

non fisik (konsep, filosofi, tata ruang) dengan tujuan melestarikan unsur-

unsur lokal yang telah terbentuk secara empiris oleh sebuah tradisi yang 

kemudian sedikit atau banyaknya mengalami pembaruan menuju suatu 

karya yang modern atau maju tanpa mengesampingkan nilai-nilai tradisi 

lokal. 
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Revitalisasi Pasar Kota Sragen menggunakan konsep pasar modern di kota 

Sragen dengan Pendekatan Neo Vernakuler yaitu merancang kembali Pasar Kota 

Sragen dan memusatkan sebagai Pusat Bisnis Perdagangan sehingga terlihat nyaman 

dan teratur dengan penambahan arsitektur nusantara yang banyak mengandung 

makna dan simbol dari nilai arsitektur yang tinggi. Bertempat di Pusat Kota Sragen 

Kabupaten Sragen. 

1.2.Latar Belakang 

Pasar atau market merupakan sebuah tempat bertemunya pembeli dengan 

penjual guna melakukan transaksi ekonomi yaitu untuk menjual atau membeli 

suatu barang dan jasa atau sumber daya ekonomi dan berbagai faktor produksi 

yang lainnya. Pada umumnya, pengertian pasar tidak menunjuk ke sebuah lokasi 

ataupun tempat-tempat tertentu, hal ini karena pasar tidak memiliki batas 

geografis. Adanya sistem jaringan komunikasi modern dapat meniadakan 

hambatan atau batasan-batasan geografis, sehingga dapat memungkinkan penjual 

dan pembeli bertransaksi tanpa harus saling melihat wajah satu sama lain. 

Revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau 

bagian kota yang dulunya pernah hidup akan tetapi mengalami kemunduran nilai 

perdagangan, dalam peristiwa tahun lalu sedikitnya ada 1.000 pedagang di Pasar 

Kota Sragen mempertanyakan program revitalisasi yang sempat di janjikan 

Pemkab. Pasalnya sudah hampir tiga tahun berjalan wacana tehadap pendataan 

bagian-bagian mana saja yang akan di renovasi sempat menyenangkan hati 

pedagang, malah kini justru seolah menguap tanpa kejelasan. Proses revitalisasi 

sebuah kawasan atau bagian kota mencakup perbaikan aspek fisik dan aspek 

ekonomi dari bangunan maupun ruang kota. Revitalisasi fisik merupakan strategi 

jangka pendek yang dimaksudkan untuk mendorong terjadinya peningkatan 

kegiatan ekonomi jangka panjang. Revitalisasi fisik diyakini dapat meningkatkan 

kondisi fisik (termasuk juga ruang ruang publik) kota, namun tidak untuk jangka 

panjang. Untuk itu, tetap diperlukan perbaikan dan peningkatan aktifitas ekonomi 
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(economic revitalization) yang merujuk kepada aspek sosial budaya serta aspek 

lingkungan (environmental objectives). Hal tersebut mutlak diperlukan karena 

melalui pemanfaatan yang produktif, diharapkan akan terbentuklah sebuah 

mekanisme perawatan dan kontrol yang langgeng terhadap keberadaan fasilitas 

dan infrastruktur kota.  

 ep nj ng        emen e i n  e d g ng n   emend g   el h mel kuk n 

pem  ngun n d n  e i  li   i     p       k      Dan pada 2018, jumlah pasar 

yang dibangun dan direvitalisasi sebanyak 1.592 unit pasar. Menteri Perdagangan 

Enggartiasto Lukita menyatakan, selama 5 tahun, pemerintah menargetkan 5.000 

pasar rakyat dibangun dan direvitalisasi. Namun sejak 2015 hingga 2017, baru 

sebanyak 2.715 unit pasar yang dibangun dan direvitalisasi.Untuk pasar rakyat 

2015 sebanyak 1.023 unit, 2016 sebanyak 783 unit, 2017 sebanyak 909 unit. 

Janji Bapak Presiden yaitu 5.000 unit pasar dalam 5 tahun. Diantaranya pasar 

kota Sragen termasuk yang akan direvitalisasi oleh pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah. 

 

Gambar 1. Pasar Kota Sragen 
Sumber: Dokumen pribadi, 2018 
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Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 

Tentang Retribusi Jasa Umum. Bahwa sesuai dengan muatan dalam Peraturan 

Daerah ini, dalam rangka untuk memberikan pelayanan umum kepada 

masyarakat, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk memungut 

Retribusi Jasa Umum yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah 

Kabupaten Sragen untuk tujuan, kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 

dinikmati oleh orang, pribadi atau badan. Prinsip dan sasaran dalam penetapan 

tarif retribusi dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, 

kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengawasan dan 

pengendalian atas jasa pelayanan tersebut. 

Pertumbuhan pasar modern di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir 

cukup tinggi. Berbagai jenis pasar modern seperti minimarket, supermarket, 

hipermarket, maupun mal-mal perbelanjaan begitu menjamur dan keberadaannya 

terus menggeser keberadaan pasar-pasar tradisional. Sebagian masyarakat, 

khususnya yang tinggal di daerah perkotaan cenderung lebih memilih pasar 

modern sebagai tempat untuk membeli kebutuhan hidup mereka sehari-hari, 

karena pasar modern begitu terjangkau, bersih, nyaman, dan kita juga tidak perlu 

melakukan tawar-menawar harga barang yang hendak dibeli. Salah satu 

perubahan perkembangan yang terjadi saat ini yaitu berubahnya daerah pedesaan 

menjadi daerah urban (perkotaan) yang mengakibatkan munculnya pasar modern 

sebagai tuntutan masyarakat perkotaan yang cenderung lebih bersifat konsumtif. 

Munculnya pasar modern tersebut memberikan efek ganda bagi masyarakat 

maupun pemerintah. Di satu sisi masyarakat akan memiliki peningkatan taraf 

hidup yang dapat dinilai dengan peningkatan pembangunan sarana perekonomian 

yang berupa pasar modern tersebut, namun disisi lain hal itu akan menjadi 

sebuah ancaman bagi para pedagang kecil terutama para pedagang pasar 

tradisional. Pengaruh keberadaan pasar modern sangat kuat, sehingga tak jarang 

terjadi pro-kontra antara para pedagang di pasar tradisional, pasar modern, dan 

pemerintah.Ada sebuah kekhawatiran pada masyarakat bahwa perilaku belanja 
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masyarakat akan berubah dan akan mematikan usaha para pedagang kecil. Cukup 

banyak kalangan yang prihatin akan pembangunan pasar modern yang begitu 

pesat dan menyebabkan omzet para pedagang kecil (tradisional) menurun. 

Dengan keberadaan pasar modern ini pemerintah harus tanggap dan mampu 

membuat kebijakan-kebijakan yang berupa peraturan perundang-undangan dan 

diharapkan mampu untuk memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi, 

khususnya bagi pengaruhnya terhadap pasar tradisional. Oleh sebab itu, 

pemerintah pun membuat kebijakan berupa aturan-aturan yang mengatur tentang 

keberadaan pasar modern tersebut. Kebijakan pemerintah tersebut haruslah 

memberikan solusi kepada pasar-pasar tradisional, karena pasar tradisional 

mampu memberikan kehidupan bagi perekonomian, khususnya masyarakat 

kalangan bawah. 

Tidak hanya masalah diatas, adapun masalah yang terjadi di pasar kota 

sekarang ini, masyarakat tidak akan ada yang mau mampir untuk sekedar belanja. 

Masyarakat cenderung melihat adanya pasar kota atau pasar tradisional kota 

Sragen kondisi jalannya sudah macet, ditambah pula area parkir yang semrawut 

dan bentuk bangunan maupun segi fasilitas bangunan yang tidak menunjang dan 

bahkan terkesan berantakan.  

 

Gambar 2. Peta Administasi dan Tata Wilayah Kab. Sragen 
Sumber : pdpi,sragenkab.go.id, 2018 

 

Dalam mengatasi berbagai macam permasalahan diatas, pemerintah 

mempunyai program tentang konsep revitalisasi pasar kota yaitu 20 tahun 
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kedepan konsep pasar kota harus bagus. Penataan ruang publik yang baik ialah 

semua unsur didalamnya harus mudah diakses oleh semua pembeli mamupun 

pengunjung. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah harus terus terang kepada 

para pedagang untuk mewadahi dan memajukan perekonomian bersama dan 

lebih pentingnya dalam meningkatkan mutu belanja masyarakat yang konsumtif 

untuk berbelanja lagi ke pasar kota.  

1.3.Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

a. Aktivitas apa saja yang dapat mendukung proses Revitalisasi Pasar Kota 

Sragen. 

b. Penyediaan fasilitas penunjang kegiatan wisata belanja sebagai daya tarik 

bagi wisatawan untuk bersinggah lebih lama. 

c. Mengembangkan suasana dan tampilan bengunan atau kawasan yang 

sesuai dengan warga Sragen. 

1.4.Tujuan 

Maksud dan tujuan dari proposal judul “Re i  li   i     r  o      gen “ 

sebagai Pusat Perdagangan dengan Pendekatan Arsitektur Neovernakuler antara 

lain : 

a. Mewujudkan atau merencanakan suatu konsep desain Pasar Kota Sragen 

yang dapat meningkatkan nilai ekonomi masyarakat Sragen dan sebagai 

pusat perdagangan di sepanjang Jalan Raya Sukowati, Kabupaten Sragen. 

b. Meningkatkan pengunjung Pasar Kota Sragen dengan menata retail. 

c. Menghasilkan suatu bangunan atau desain gedung yang representative, 

memenuhi syarat-syarat teknis yang ditetapkan dan dapat 

dipertanggungjawabkan dari segi arsitektur, struktur (konstruksi) dan 

fungsional serta lengkap dengan jaringan mekanikal elektrikal, utilitas, 

serta fasilitas penunjang yang memadai sehingga meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Sragen. 
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1.5.Sasaran 

Target/Sasaran yang ingin dicapai dari Perencanaan Revitalisasi Pasar Kota 

Kabupaten Sragen didapatkan prinsip-prinsip perencanaan berupa: 

a. Desain Gedung Pasar Kota, yang meliputi: 

- Kios  

- Los  

- Penunjang (Perkantoran, MCK, TPS, parkir, dll) 

- DED pekerjaan fisik 

b. Desain ruang dalam/interior dan luar/eksterior (landscape) 

1.6.Lingkup dan Batasan Pembahasan 

Agar maksud dan tujuan dapat tercapai, maka lingkup pembahasan dibatasi 

hanya pada hal-hal berikut : 

a. Pembahasan mengenai teori perencanaan dan perancangan revitalisasi 

kawasan atau bangunan pasar kota. 

b. Pembahasan mengenai kondisi umum pasar kota Sragen  

c. Pembahasan bangunan dari sudut pandang arsitektur.   

1.7. Metode Desain 

Metode yang digunakan adalah metode desain  dimana yang terdiri dari : 

a. Neo Vernakuler  

Merupakan metode konsep arsitektur pada prinsipnya mempertimbangkan 

kaidah-kaidah normative, kosmologis, peran serta budaya lokal dalam 

kehidupan masyarakat serta keselarasan antara bangunan, alam, dan 

lingkungan. 

b. Observasi  

Merupakan metode melihat dan mendengarkan peristiwa atau tindakan 

yang dilakukan oleh orang-orang yang diamati, kemudian merekam hasil 

pengamatan dengan catatan atau alat bantu lainnya. 

c. Analisa Data 
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Merupakan metode yang melihat dari segi analisa site, analisa ruang, 

analisa bangunan atau kawasan, kemudian dapat menarik kesimpulan 

yang berupa sebuah perancangan desain. 

d. Sintesa Data 

Merupakan metode menggabungkan hasil analisi menjadi sebuah desain 

terintegrasi. 

1.8. Sitematika Pembahasan 

Pada Studio Konsep Perancangan Arsitektur akan dibahas mengenai 

 i  em  ik  penuli  n  en  ng “Re i  li   i        o      gen  e  g i  u    

Perdagangan Dengan Pendekatan Arsitektur Neo Vernakuler”  e  g i  e iku : 

BAB I   PENDAHULUAN  

Menjelaskan mengenai latar belakang serta potensi pengadaan 

proyek, latar belakang permasalahan yang ada, rumusan 

masalah, tujuan, persoalan, sasaran, dan batasan pembahasan. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

 Kajian-kajian serta tinjauan secara umum tentang revitalisasi, 

pasar kota Sragen, pusat perdagangan, dan pendekatan neo 

vernakuler. 

BAB III  GAMBARAN UMUM  

Menjelaskan keadaan wilayah Kabupaten Sragen, tinjauan 

umum Kabupaten Sragen, dan juga tinjauan lokasi tapak 

Revitalisasi Pasar Kota Sragen dengan Pendekatan Neo 

Vernakuler. 

BAB IV  ANALISA PENDEKATAN DAN KONSEP 

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Revitalisasi Pasar Kota Sragen menggunakan pendekatan pada 

arsitektur neo vernakuler. 

 


