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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Pengertian Judul 

Judul Studio Konsep dan Perancangan Arsitektur yang dipilih adalah 

“Redesain Pasar Bekonang dengan Pendekatan Pasar Modern dan 

Aksesbilitas”. Untuk mengetahui pengertian dan definisi dari judul tersebut 

akan diuraikan pengertian dari setiap kata yang digunakan untuk menyusun 

judul laporan.  

1. Redesain 

Dalam bidang arsitektur, redesain berarti membangun kembali 

karya arsitektur yang dianggap fungsi kurang tepat guna serta 

memperbaiki yang kurang tepat serta timbulnya kesalahan dalam desain 

awal biasanya dapat menambah dan mengurangi bangunan agar lebih 

efisien dan efektif serta menjawab permasalahan yang ada pada desain 

awal (Tamasowa, 2012). 

2. Pasar 

Pasar merupakan sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial serta 

infrastruktur dimana konsumen dan penjual barang dan jasa bertemu. 

Transaksi dilakukan dengan menggunakan uang yang sah. Pasar dapat 

berjalan apabila terjadinya persaingan. Untuk menciptakan persaingan 

pasar harus memiliki minimal 2 penjual serta 1 pembeli. Pasar memiliki 

berbagai ukuran, jangkauan, skala, lokasi, komunitas manusia, dan jenis 

barang serta jasa yang diperjual-belikan. Contohnya adalah pasar petani 

lokal yang berada di alun-alun kota dan pusat berbelanja (Sarlito, 2015). 

3. Kecamatan Bekonang 

Bekonang adalah desa di kecamatan Mojolaban, Kabupaten 

Sukoharjo, Jawa Tengah (wikipedia.org). 
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4. Pasar Modern 

Pasar Modern adalah Pasar yang transaksi jual belinya tidak 

dilakukan secara langsung, pembeli hanya melihat harga sesuai dengan 

yang sudah tertera di barang. Pasar modern berada di dalam sebuah 

bangunan serta pelayanan bisa dilakukan secara mandiri maupun oleh 

pramuniaga. Selain barang-barang kebutuhan seharu-hari, pasar modern 

juga menjual barang-barang yang sifatnya kebutuhan sekunder dan 

tersier. Contoh dari pasar modern adalah hypermart, supermarket, dan 

minimarket (Risma, 2015). 

5. Aksesbilitas 

Menurut Blunden dan Black (1984) seperti dikutip Tamin (1997 : 

52) menyatak bahwa aksesbilitas adalah konsep yang menghubungkan 

sistem pengaturan tata guna lahan secara geografis dengan sistem 

jaringan transportasi yang menghubungkannya. Aksesbilitas adalah suatu 

ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara lokasi tata guna 

lahan berinteraksi satu sama lain dan mudah atau susahnya lokasi 

tersebut dicapai melalui sistem jaringan transportasi. 

 

B. Latar Belakang Permasalahan 

1. Latar Belakang Umum (Pasar Sebagai Penggerak Ekonomi di 

Kabupaten Sukoharjo) 

Menurut Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007, pasar adalah area 

tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik 

disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, 

plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Seperti yang 

dinyatakan oleh Basu Swasta dalam Kholis, dkk (1995: 20) bahwa pasar 

adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk 

belanja, dan kemauan untuk membelanjakannya. Pengkategorian pasar 
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tradisional dan pasar modern sebenarnya baru muncul belakangan ini 

ketika mulai bermunculnya pasar swalayan, supermarket, hypermarket 

dan sebagainya. Sedangkan berdasarkan cara transaksinya pasar 

dibedakan menjadi dua jenis yaitu pasar tradisional dan pasar modern. 

  Sukoharjo adalah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Pusat 

pemerintahan berada di Sukoharjo, sekitar 10 km sebelah selatan Kota 

Surakarta. Kabupaten ini berbatasan dengan Kota Surakarta di 

utara, Kabupaten Karanganyar di timur, Kabupaten 

Wonogiri  dan  Kabupaten Gunung Kidul di selatan, serta Kabupaten 

Klaten dan Kabupaten Boyolali di barat. 

Sukoharjo adalah kota yang sangat nyaman, kota yang asri dan 

menjadi dambaan seperti slogan dari Sukoharjo itu sendiri yaitu 

Sukoharjo Makmur. Sukoharjo Makmur juga mempunyai arti atau 

kepanjangan dari Maju Aman Konstitusional Mantap Unggul Rapi. 

Disamping kota Sukoharjo nyaman, orang-orang yang tinggal di 

Sukoharjo juga ramah dan menyenangkan. Sukoharjo terkenal dengan 

hasil pertanian, kerajinan, serta produksi jamu. Selain itu Kabupaten 

Sukoharjo juga mempunyai nama sebutan (julukan) yang cukup terkenal, 

antara lain: Kota Makmur, Kota Tekstil, Kota Gamelan, The House of 

Souvenir, Kota Gadis (perdagangan, pendidikan, industri, dan bisnis), 

Kabupaten Jamu, Kabupaten Pramuka, serta Kabupaten Batik. 

Berbicara Kabupaten Sukoharjo sebagai Kota Makmur. Pasar juga 

tidak dapat dipisahkan dari semboyan ini. Karena pasar juga merupakan 

salah satu penggerak ekonomi yang penting di kabupaten ini. Berikut 

adalah daftar pasar yang terdapat di kabupaten Sukoharjo menurut 

jenisnya yaitu pasar tradisional maupun pasar moden.  

  

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Sukoharjo,_Sukoharjo
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Karanganyar
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Wonogiri
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Wonogiri
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gunung_Kidul
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Klaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Klaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Boyolali
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Daftar Pasar Tradisional yang ada di Kabupaten Sukoharjo : 

 

Gambar 1. 1 Peta Persebaran Pasar Tradisional di Kabupaten Sukoharjo 

Sumber: Wikimapia 2019 

 

Daftar Pasar Modern yang berada di Kabupaten Sukoharjo : 

 

Gambar 1. 2 Peta Persebaran Pasar Modern di Kabupaten Sukoharjo 

Sumber: Wikimapia 2019 
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No 
Daftar Pasar Tradisional Kab 

Sukoharjo 

Daftar Pasar Modern Kab 

Sukoharjo 

1 Pasar Sukoharjo Hartono Lifestyle Mall 

2 Pasar Tradisional Paluhombo The Park Mall 

3 Pasar Tradisional Watukelir Hartono Trade Center 

4 Pasar Plumbon Luwes Gentan Central Park 

5 Pasar Gentan Margo Murah Baru 

6 Pasar Carikan Carrefour (Transmart Pabelan) 

7 Pasar Ngrombekan Luwes Kartasura 

8 Pasar Gempolan Mitra Sukoharjo 

9 Pasar Gawok Amigo 

10 Pasar Mulur Fashion Village 

11 Pasar Nguter - 

12 Pasar Telukan - 

13 Pasar Sangkrah - 

14 Pasar Kleco - 

15 Pasar Plembang - 

16 Pasar Tawangsari - 

17 Pasar Tunggulsari - 

18 Pasar Bekonang - 

                  Tabel 1. 1Tabel Daftar Pasar di Kabupaten Sukoharjo 

          Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sukoharjo 

 

Di atas merupakan daftar pasar yang ada di Kabupaten Sukoharjo, 

Pasar Bekonang sendiri merupakan pasar tradisional yang ada di 

kecamatan Mojolaban. Perencanaan redesain ini menggunakan 

pendekatan pasar modern karena telah kita ketahui letak posisi pasar 

modern yang ada berada di kawasan kecamatan Grogol yang jauh dari 

kecamatan mojolaban. Mengingat banyak pembeli yang sekarang lebih 
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senang berbelanja di pasar modern karena pasar modern lebih nyaman 

dan aman. Maka redesain ini akan menggunakan pendekatan pasar 

modern. 

2. Latar Belakang Khusus 

Pasar Bekonang merupakan sebuah pasar tradisional yang terletak 

di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Pasar tradisional ini 

buka setiap hari mulai pukul 06.00 WIB sampai 15.00 WIB. Pasar 

tradisional ini memiliki keunikan dengan adanya Tradisi Kliwonan. Pasar 

yang semulanya hanya dipenuhi pedagang sayur,daging,bumbu dapur, 

pakaian dan peralatn rumah tangga terlihat dari lebih istimewa di saat 

Kalender Kliwon jatuh pada hari kliwon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 3 Lokasi Pasar Bekonang Sukoharjo   

Sumber: Wikimapia 2018 
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Gambar 1. 4 Pasar Bekonang Sukoharjo 

Sumber: https://cahbrogo.net/2016/08/28/melihat-lebih-dekat-sentra-pengrajin-genteng-

di-mojolaban-sukoharjo/ 

 

Gang-gang kecil di sisi kanan dan kiri bangunan pasar dipenuhi 

pedagang yang menjual barang-barang yang lain dari pada hari biasa. 

Banyak terlihat mbok-mbok menjual jajanan khas desa seperti tiwul, 

klepon, gendar dan lain-lain. Banyak dijumpai penjual kerajinan dari 

bambu, topi caping, sangkar burung, peralatan tani seperti cangkul, sabit, 

pisau pemotong rumput menggelar dagangannya di sini. Tidak 

ketinggalan juga puluhan pit onthel kuno yang berjajar rapi menunggu 

pembeli. Semua itu hanya bisa ditemui saat Kliwon.  

Bukan hanya saat kliwon saja, tetapi pasar bekonang ini juga dapat 

dikatakan semrawut dari segi sirkulasi, dari segi struktural juga kurang 

sesuai. Hal ini dapat dilihat dari kondisi beberapa tangga yang tidak 

nyaman saat sedang melintas. Mengingat tangga adalah sistem 

transportasi vertikal pada pasar ini yang digunakan pedagang 

mengangkat barang-barang dagangan menuju los kios, dan juga 

digunakan pengunjung.  

Pasar Tradisional Bekonang terdiri dari dua lantai dimana lantai 

satu digunakan untuk pedagang sayur, warung makan, pedagang 

https://cahbrogo.net/2016/08/28/melihat-lebih-dekat-sentra-pengrajin-genteng-di-mojolaban-sukoharjo/
https://cahbrogo.net/2016/08/28/melihat-lebih-dekat-sentra-pengrajin-genteng-di-mojolaban-sukoharjo/
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makanan, peralatan rumah tangga. Sedangkan di lantai dua terdapat 

pedagang yang menjual pakaian saja. Khusus di lantai dua ini masih 

banyak kios yang masih kosong.  

Berbicara tentang tema judul Tugas Akhir yang dilakukan, 

sebelumnya pada Seminar Penelitian penulis sudah melakukan penelitian 

di Pasar ini dengan berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan di 

atas. Penelitian dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

No 20 Tahun 2012 tentang Standarisasi Pasar dengan memfokuskan pada 

4 Variabel yaitu Standar Ruang, Stand/Los, Sirkulasi dan Aksesbilitas, 

Pengelompokkan Pedagang dan Pencahayaan. Dan Hasil dari Penelitian 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 1. 2Tabel Hasil Penelitian Pasar Bekonang Sukoharjo 

Sumber: Data Penulis 2018 

No Variabel Hasil Observasi Hasil Standar 

1 Kios Kios A=2,5mx3m 

Kios B=2,5mx3m 

Kios C=1,8mx2m 

Kios D=2,5mx3m 

1. Kios A=Sudah Standar 

2. Kios B=Sudah Standar 

3. Kios C=Belum Standar 

4. Kios D=Sudah Standar 

Stand/Los Los A=2mx2m 

Los B=2mx2m 

Los C=2mx2m 

Los D=2mx2m 

Los E=2mx2m 

Los F=2mx2m 

1. Los A=Sudah Standar 

2. Los B= Sudah Standar 

3. Los C=Sudah Standar 

4. Los D=Sudah Standar 

5. Los E=Sudah Standar 

6. Los F=Sudah Standar 

2 Sirkulasi dan 

Aksesbilitas 

1. Tangga 

Tinggi =20cm. 

Lebar =26cm. 

Jumlah anak tangga=16 

perlantai. 

Tinggi antara lantai dasar 

dengan bordes tidak standar  

tinggi dilapangan 150cm. 

 

2. Ramp 

Tinggi ramp: 160cm 

Panjang ramp:6m 

Sudut Kemiringan: 6° 

 

1. Belum Standar 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Belum Standar 
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3 Pengelompokkan 

pedagang 

Lantai 1 = Banyak yang  masih 

terpencar 

Lantai 2= Sudah berkelompok 

1. Lantai 1 Masih 

2. Lantai 2 sudah 

4 Pencahayaan Pencahayaan buatan minimal 

100 lux 

Belum standar, pencahayaan 

pasar bekonang hanya 50 lux 

 

Dari hasil penelitian di atas, diketahui bahwa banyak aspek-aspek 

desain yang masih belum standar. Diantaranya adalah Kios pasar, 

sirkulasi dan aksesbilitas, pengelompokkan pedagang yang masih 

semprawut dan pencahayaan yang sangat minim. Aspek lain yang 

memperkuat tema judul ini adalah banyaknya los/kios yang kosong 

sehingga perlu ditingkatkan kembali hal-hal yang bisa menarik pembeli 

dan pedagang sehingga mau membuka lapak dagangan di pasar ini. 

Dilakukannya redesain ini diharapkan pasar bekonang sukoharjo ini 

dapat bersaing dari pasar modern lainnya. 

 

C. Rumusan Masalah Dan Persoalan 

1. Rumusan Masalah 

Bagaimana meredesain Pasar Tradisional dengan Sirkulasi yang 

nyaman yang bisa bersaing dengan Pasar Modern yang aksesibel. 

2. Persoalan 

Persoalan-persoalan yang ada adalah:  

a. Bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada pada Pasar 

Bekonang agar dapat menjadi Pasar yang dapat bersaing dengan Pasar 

Modern ? 

b. Bagaimana memisahkan kegiatan-kegiatan pada Pasar Bekonang agar 

tercipta sirkulasi yang baik dan tidak terjadi cross sirculation ? 

c. Bagaimana menata bangunan agar menarik minat pembeli untuk 

datang berbelanja ? 
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D. Tujuan Dan Sasaran 

1. Tujuan  

Menata kembali kondisi Pasar Bekonang berdasarkan 

permasalahan yang ada agar tercipta sebuah pasar yang nyaman dari segi 

sirkulasi, aksesbilitas, zonasi aktivitas maupun pelayanan dan menarik 

pembeli maupun penjual untuk berdagang di Pasar tersebut sehingga 

nantinya dapat menjadi penggerak ekonomi daerah. 

2. Sasaran 

Membuat sebuah desain bangunan pasar modern yang dapat 

mengatasi permasalahan yang ada didalamnya dan dapat menarik 

pembeli maupun meningkatkan kepercayaan pembeli untuk berdagang di 

pasar tersebut. 

 

E. Batasan Masalah 

Dalam pembahasan ini batasan yang ditentukan pada permasalah yang 

terdapat pada pasar bekonang sukoharjo dan masih dalam lingkup ilmu 

arsitektur. Hal-hal yang di luar disiplin ilmu arsitektur jika mendasari dan 

menentukan perencanaan dan perancangan,akan dibahas dengan asumsi dan 

logika serta mengacu pada hasil studi pihak lain yang terkait dengan 

permasalahan dari pasar tradisional. 

 

F. Metode Pembahasan 

Metode yang digunakan dalam pembahasan adalah deskriptif analisa 

yaitu dengan mengumpulkan, menganalisa dan menyimpulkan data yang 

diperlukana dan berkaitan dengan masalah. Pengumpulan data yang 

dilakukan meliputi data primer dan sekunder dengan cara:  
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1. Data Primer  

a. Wawancara dengan narasumber yang terkait untuk mendapatkan 

informasi 

b. Observasi  

c. Studi banding. Yaitu mempelajari kasus lain yang sejenis sebagai 

masukan dalam merancang. 

2. Data Sekunder  

Pengumpulan data sekunder dilakuakn dengan cara mempelajari 

literatur yang terkait dengan perencanaan dan perancangan sebuah pasar 

meliputi teori-teori, konsep, standar peraturan dan hal yang berkaitan 

dengan arah pengembangan dari lokasi yang akan digunakan. 

3. Studi Banding  

Merupakan kegiatan untuk meninjau dan melakukan evaluasi pada 

sebuah objek atau tempat lain, terutama mengenai aspek kelebihan yang 

dimiliki orientasi untuk pengembangan (wikipedia). 

 

G. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Mengemukakan pengertian judul, latar belakang, permasalahan 

dan persoalan,tujuan dan sasaran, batasan dan lingkup 

pembahasan, metode penulisan serta sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Berisi tentang literatur yang sesuai dengan tema judul, yaitu 

Pasar, Pasar Modern, Aksesbilitas, Preseden atau contoh karya. 

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI DAN GAMBARAN 

PERENCANAAN 

Berisi tentang tinjauan lokasi atau data fisik. 
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BAB IV ANALISIS 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). 

DAFTAR PUSTAKA 

Mengemukakan refrensi yang dijadikan sebagai acuan penulisan 

laporan DP3A ini. 

  


