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REDESAIN PASAR BARUKOTO BENGKULU SEBAGAI PASAR SENI 
BERBASIS WISATA KREATIF 

Abstrak 

Perkembangan pasar tradisional saat ini telah semakin menurun eksistensinya 

dikarenakan semakin banyaknya mall ataupun pasar modern yang semakin diminati 

masyarakat. Sehingga minat dagangpun semakin menurun di kalangan pedagang 

yang mengakibatkan sepi nya sepinya sebuah pasar. Namun perbaikan fisik saja 

seperti yang dilakukan pemerintah melalui progam revitalisasi pasar dirasa kurang 

berdampak signifikan. Maka diperlukan konsep baru untuk meningkatkan daya 

saingnya, dalam hal ini ada pasar seni dapat menjadi objek wisata. Pengembangan 

pasar tradisional Barukoto yang akan menjadi pasar seni dapat menjadi destinasi 

wisata kreatif yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing yang nantinya akan 

menyasar ke wisatawan yang datang ke kota Bengkulu. Penerapan arsitektur neo 

vernacular akan tetap mempertahankan ciri khas bangunan daerah Bengkulu yang 

tetap dikombinasikan dengan gaya modern agar dapat menarik pengunjung. Konsep 

wisata kreatif juga akan meningkatkan kualitas pengunjung pasar yang semula hanya 

sekedar membeli produk cenderamata tetapi juga ikut melakukan suatu kegiatan di 

pasar. Serta melalui konsep ini pula diharapkan mampu menaikkan perekonomian 

masyarakat lokal dan menunjang wisata sekitar pasar sehingga melalui track-track 

wisata akan dapat meningkatkan pengalaman berwisata yang mengesankan dan lebih 

mengenal kota Bengkulu. 

Kata Kunci : Pasar Seni, Pasar Cenderamata, Wisata Kreatif 

Abstract 

The current development of traditional markets has declined due to the increasing 
number of malls or modern markets that are increasingly in demand by the public. So 
that trade interest has declined in the traders, which has resulted in a quiet market. 
However, physical improvements such as those carried out by the government 
through a market revitalization program are considered to have no significant impact. 
Then a new concept is needed to improve its competitiveness, in this case there is an 
art market that can become a tourist attraction. The development of the Barukoto 
traditional market which will become an art market can be a creative tourist 
destination that is expected to increase competitiveness which will later target tourists 
who come to the city of Bengkulu. The application of the neo vernacular architecture 
will retain the distinctive characteristics of the Bengkulu building which is still 
combined with modern styles to attract visitors. The concept of creative tourism will 
also improve the quality of market visitors who originally only bought souvenir 
products but also participated in an activity on the market. As well as 



2 

through this concept it is also expected to be able to increase the economy of local 
communities and support tourism around the market so that through tourist tracks will 
be able to enhance the impressive travel experience and get to know the city of 
Bengkulu better. 

Keywords: Art Market, Souvenir Market, Creative Tourism 

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Kota Bengkulu merupakan kota terbesar kedua yang berada di pantai barat Pulau 

Sumatera, setelah Kota Padang. Kota Bengkulu memiliki luas wilayah sebesar 

144,52 km dengan jumlah penduduk sebesar 351.298 jiwa pada tahun 2015. Pada saat 

ini Pemerintah Provinsi Bengkulu tengah mengusung program Visit 2020 Wonderful 

Bengkulu. Pemprov Bengkulu telah menetapkan pariwisata sebagai salah satu sektor 

yang akan dikembangkan. Dengan kata lain, pariwisata Bengkulu akan menjadi 

sektor unggulan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta masyarakat. 

Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi tentunya juga didukung fasilitas pusat 

perbelanjaan. Pusat perbelanjaan merupakan salah satu sektor dalam meningkatkan 

roda perekonomian. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021 salah satu misi nya yaitu mewujudkan 

pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan sumber daya alam serta 

lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan berbasis keunggulan lokal dengan 

sasaran berkembangnya sektor pariwisata yang strateginya mengembangkan destinasi 

wisata unggulan. 

Kota Bengkulu dikenal tidak hanya dengan keindahan wisatanya. Bahkan 

sejumlah aset bangun milik Pemerintah Kota Bengkulu pun saat ini juga dikenal, 

lantaran banyak yang terbengkalai. Ini dilihat dari sejumlah aset milik Pemerintah 

Kota yang bertahun-tahun dibiarkan terbengkalai. Nilainya mencapai hingga miliaran 

rupiah. Pasar Barukoto dibangun pada tahun 1980. Pasar ini terletak di Kelurahan 

Malabero, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, diatas lahan seluas 8000 m2. 

Pasar Barukoto menampung pedagang yang berjualan pakaian dan elektronik dan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Sumatera
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Sumatera
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Padang
https://id.wikipedia.org/wiki/2015
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juga terdapat area penjahit dan servis barang elektronik. Pasar Barukoto ini juga 

merupakan sentral kuliner yang ada  dikota Bengkulu. Lokasi pasar sangat strategis 

yaitu dekat dengan area wisata seperti Benteng Fort Marlborough, Kampung Cina 

dan Pantai Tapak Paderi. 

Dengan area wisata yang ada di sekitar pasar menjadikan salah satu tujuan 

wisatawan datang ke kawasan ini, para wisatawan dimanjakan dengan pemandangan 

indah pantai dan juga wisata sejarah akan tetapi yang terjadi hingga saat ini yang 

terjadi hanyalah wisata massal, yaitu para wisatawan datang berkunjung dan belum 

adanya interaksi yang dilakukan di kawasan wisata tersebut dan para wisatawan 

cukup kesulitan mencari berbagai cenderamata dari area wisata ini karena masih 

sangat minimnya toko-toko cenderamata atau belum adanya sentral cenderamata. 

Pasar Barukoto merupakan area yang sangat berpotensi dalam mendukung 

kawasan wisata ini, akan tetapi belum optimal dalam pemanfaatannya, area ini 

mengalami kondisi yang cukup memprihatinkan yaitu telah banyaknya bangunan 

yang hancur eksistensinya dikarenakan bangunan yang sudah cukup tua dan tak 

terawat sehingga semakin berkurangnya pedagang yang berjualan dan juga 

masyarakat yang enggan berbelanja ke Pasar Barukoto. Bangunan Pasar Barukoto 

mengalami kerusakan yang cukup parah seperti banyaknya sampah dan rumput liar 

berada di lantai 2 dan pada lantai 3 pasar tidak berfungsi lagi. Fasilitas pendukung 

pasar juga kurang memadai seperti toilet yang tidak bisa digunakan lagi, atap pasar 

yang bocor dan saluran pembuangan air yang tidak berfungsi dengan baik. Bangunan 

Pasar Barukoto menjadi semakin tak terawat dikarenakan pedagang banyak yang 

meninggalkan pasar, banyaknya pedagang yang meninggalkan pasar dikarenakan 

Pasar Barukoto cukup kalah bersaing sejak munculnya mall di Bengkulu, padahal 

pada saat dulu Pasar Barukoto cukup banyak diminati pembeli karena menjual 

berbagai macam pakaian dan alat elektronik. 

Untuk itu dengan kondisi yang ada pada Pasar Barukoto perlu adanya upaya 

meredesain karna cukup disayangkan apabila pasar tersebut semakin lama tak terurus 
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dan lenyap dimakan waktu. Salah satunya mengangkat konsep pasar menjadi pasar 

seni dan menjadikan area wisata kreatif/interaksi wisatawan sebagai fokus dari Pasar 

Barukoto ini. Sehingga diharapkan dapat mendukung upaya Pemerintah Bengkulu 

dalam meningkatkan perekonomian dan pariwisata Bengkulu. 

1.2 Rumusan Masalah 

Pasar Barukoto terletak di lokasi strategi yaitu berada disekitar area wisata Malabero 

yang terdapat : 

a) Benteng Fort Marlborough

b) Kampung China

c) Pantai Tapak Paderi

d) Taman Kota Bengkulu, dll

Akan tetapi kondisi pasar saat ini tidak terawat dan hancur padahal di kawasan 

wisata tersebut masih sangat memerlukan aktivitas yang mendukung wisata, seperti 

fasilitas wisata dalam membeli cenderamata khas Bengkulu dan juga mengenalkan 

berbagai kuliner khas Bengkulu. Maka terdapat rumusan masalah dari penelitian ini 

yaitu : 

a) Bagaimana merancang Pasar Barukoto menjadi pasar seni yang dapat

mendukung kawasan wisata sekitarnya ?

b) Bagaimana merancang pasar sebagai wisata kreatif yang dapat menunjang

interaksi dengan area wisata sekitar ?

1.3 Tujuan

a) Tujuan

Menyusun konsep dasar pemograman dan perancangan arsitektur tentang Redesain 

Pasar Barukoto Bengkulu sebagai pasar seni yang akan menjadi pusat perbelanjaan 

cenderamata dan juga kuliner khas yang juga dilengkapi fasilitas pendukung untuk 

memperkenalkan area wisata kota Bengkulu terhadap wisatawan. 

b) Sasaran
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Berdasarkan tujuan di atas, maka sasaran dari penelitian ini adalah merencanakan 

dan merancang Pasar Barukoto sebagai pasar seni yang berbasis wisata kreatif 

sehingga mempunyai nilai lebih dan memiliki daya tarik wisatawan. 

2. METODE

Metode yang digunakan dalam pembahasan adalah deskriptif analisa yaitu dengan 

mengumpulkan, menganalisa dan menyimpulkan data yang diperlukan dan berkaitan 

dengan masalah. Pengumpulan data yang dilakukan meliputi data primer dan 

sekunder dengan cara : 

2.1 Data Primer 

a) Wawancara dengan narasumber yang terkait untuk mendapatkan informasi

yang benar

b) Observasi dengan evaluasi purna huni

c) Studi banding, yaitu mempelajati kasus lain sejenis sebagai masukan dalam

merancang

2.2 Redesain

Meredesain akan dilakukan apabila kondisi bangunan yang sudah tidak layak lagi, 

atau pada bangunan tersebut sudah tidak sesuai dengan fungsi dan citranya. Sehingga 

proses redesain dilakukan untuk membentuk ulang fungsi dan citra bangunan tersebut 

seperti semula. 

Dalam hal meredesain tentunya harus memperhatikan masyarakat yang berada 

di sekitaran bangunan tersebut, hal ini dimaksud agar hasil dari redesain semakin 

dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Hal ini dicegah untuk menghindari 

terjadinya penolakan masyarakat sekitar akibat menghilangnya fungsi dan citra 

bangunan tersebut. 

2.3 Fasilitas Pasar dan Tata Letak Pasar 

Dalam peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia No. 20 tahun 2012 pada 

bab 3 pasal 8 dijabarkan ketentuan fasilitas bangunan dan tata letaknya sebagai 

berikut :  
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1. Bentuk bangunan tradisional diikuti dengan karakteristik budaya daerah.

2. Bangunan kios/ toko/ los dibuat dengan standar ruang tertentu.

3. Penataan kios/ toko/ los berdasarkan jenis barang dagangan.

4. Pencahayaan dan sirkulasi udara yang mencukupi.

5. Petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah.

2.4 Penataan Terkait Kebutuhan Ruang Pasar  

Didalam merencanakan desain pasar tradisional juga harus mengetahui kebutuhan 

ruang yang dibutuhkan. Dalam peraturan menteri perdagangan republik indonesia No. 

49/M DAG/PER/12/2010 tahun 2010 tentang los/kios pasar disebutkan kebutuhan 

utama ruang dalam pasar sebagai berikut :  

1. Letak kios seharusnya juga mengikuti arah mata angin.

2. Area pasar dapat dibuat dua muka atau perletakan kios sebagai pembatas jalan

umum.

3. Peletakan kios yang berbatasan dengan area hak milik orang lain dibuat satu

muka.

2.5 Komponen Produk Wisata 

Menurut Cooper, Fletcher, Gilbert, Shepherd and Wanhill dalam (Sari, 2010) , 

berbagai macam komponen wisata yaitu : 

a) Atraksi, kerajinan tangan, budaya, alam, event dan sebagainya.

b) Fasilitas penunjang wisata, akomodasi, rumah makan, retail, toko cenderamata ,

fasilitas penukaran uang, biro perjalanan, pusat informasi wisata dan

sebagainya.

c) Aksesibilitas, sistem transportasi meliputi rute atau jalur transportasi, fasilitas

terminal bandara, pelabuhan dan moda transportasi lainnya.

d) Layanan pendukung, menyediakan fasilitas pendukung yang digunakan oleh

wisatawan seperti bank, telekomunikasi, pos rumah sakit, dan sebagainya.

e) Aktivitas,ragam aktivitas yang dapat diikuti ataupun dilakukan wisata selama di

lokasi atau destinasi dan terakhir.
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f) Biro perjalanan wisata yang mengelola paket perjalanan

2.6 Wisata Kreatif 

Menurut Gunawan dalam (Priyatmono, 2013) Pariwisata kreatif harus berbasis pada 

pembangunan wisata berkelanjutan, adapun ciri-ciri pariwisata berkelanjutan antara 

lain:  

a) Kesadaran akan tanggung jawab kepada lingkungan, yaitu menjadikan

pariwisata sebagai green industry (industri ramah lingkungan) yang menjadi

tanggung jawab pemerintah, industri pariwisata, masyarakat dan wisatawan.

b) Peran pemerintah daerah yang meningkat dalam pembangunan kepariwisataan.

c) Industri pariwisata yang dapat menghasilkan produk pariwisata yang bisa

bersaing secara internasional dan juga bisa mensejahterakan masyarakat di

tempat tujuan wisata.

d) Adanya campur tangan masyarakat dalam pembangunan pariwisata.

Pembangunan tersebut bertujuan mengurangi perbedaan tingkat kesejahteraan

wisatawan dan masyarakat di daerah tujuan wisata untuk menghindari

terjadinya konflik dan dominasi satu sama lain.

e) Pengembangan lebih fokus pada usaha skala kecil/mikro milik masyarakat

lokal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kondisi Fisik Kawasan Sekitar Pasar 

Lokasi pasar sangat strategis yaitu berada di dekat pusat kota, dan juga terdapat 

banyak potensi wisata sekitar yang telah dipelihara pemerintah dan  juga terdapat area 

yang akan dikembangkan. 
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Gambar 1 Pemetaan Potensi wisata kawasan di sekitar pasar 

(Sumber : Olah Data, 2019) 

3.2 Kondisi Fisik Pasar Barukoto 

Gambar 2 Site Pasar Barukoto 1 

(Sumber : Google Maps, 2019) 

Lokasi site terletak di Jl. Ahmad Yani, Malabero, Teluk Segara, Kota Bengkulu, 

Bengkulu 38119. Luas site ± 8000 m
2
 dengan bentuk lahan semi Trapesium.

Batas Site :  

Sebelah Utara Site : Kampung Pecinan 

Sebelah Selatan Site : Monumen Thomas parr 

Sebelah Barat Site :Jalan Ahmad Yani dan Benteng Fort

Marlborough 
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Sebelah Timur Site  : Jalan Pendakian dan Masjid 

3.3 Ukuran Site Pasar 

Gambar 3 Ukuran Site 

(Sumber: Analisis Penulis, 2019) 

3.4 Tinjauan Evaluasi Purna Huni 

Dalam kegiatan perencanaan dan perancangan sebuah bangunan seharusnya didasari 

karena adanya permasalahan yang terdapat di dalam objek yang akan dilakukan 

pengembangan, maka dari itu guna mengetahui permasalahan apa saja yang terdapat 

di Pasar Barukoto Bengkulu penulis melakukan peninjauan langsung di lokasi. 

Tabel 3. 1 Data Evaluasi Purna Huni 

Parameter 

Evaluasi 
Data Gambar 

Jalur 

Masuk 

Area jalan sirkulasi pengunjung dari pintu 

gerbang utama maupun dari belakang 

terhalang lapak pedagang yang membuat 

tidak nyaman pada saat berbelanja. 

Gambar 4 Jalur Masuk Pasar Barukoto 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2019) 

Kios Luasan kios yang ada di Pasar Barukoto 

ini cukup beragam, akan tetapi banyak 

pedagang yang tidak mendapat ukuran 

kios yang kurang sesuai dengan jenis 

dagangannya sehingga mereka 

meletakkan di luar kios yang dapat 

menganggu sirkulasi pengunjung. 

Gambar 5 Barang dagangan yang 

mengambil area depan kios 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2019) 
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Gambar 6 Luasan kios yang mengambil 

area depan kios 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2019) 

Parkir Tempat parkir di pasar ini masih belum 

memiliki area khusus sehingga 

pengunjung memarkirkan kendaraan 

kurang tertata rapi dan bahkan 

memarkirkan di area sirkulasi pejalan kaki 

pengunjung pasar, hal ini juga disebabkan 

karena para pengunjung memarkirkan 

kendaran pribadi mereka dekat dengan 

lokasi yang ingin mereka tuju, sehingga 

tak perlu berjalan kaki lebih jauh. 
Gambar 7 Parkiran yang mengambil 

jalur sirkulasi  

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2019) 

Toilet 

Di area Pasar Barukoto ini hanya 

memiliki satu area toilet, terletak di sisi 

belakang pasar, akan tetapi kondisi toilet 

kurang terawat untuk kebersihannya dan 

toilet langsung berada di sebelah kios 

yang menjajakan barang dagangannya 

tepat di sebelah toilet sehingga terkesan 

kotor. Pada toilet juga tidak ada 

pembagian antara pengguna toilet laki-

laki dan perempuan. 

Gambar 8 Toilet di Pasar Barukoto 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2019) 

Tempat 

Sampah 

Lokasi tempat pembuangan sampah di 

pasar Baruoto kurang tepat yaitu berada di 

depan site masuk pasar dan juga berada di 

dekat pintu keluar pasar, sehingga para 

pengunjung pasar dapat melihat jelas 

tumpukan sampah dan juga dapat 

mencium bau sampah yang menumpuk. 

Sedangkan tempat sampah yang ada di 

area pasar kurang banyak sehingga 

banyak orang yang membuang sampah 

sembarangan.  

Gambar 9 Tempat Pembuangan Sampah 

yang berada dibelakang site pasar 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019) 
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Gambar 10 Kondisi tempat 

pembuangan sampah diPasar Barukoto 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2019) 

Drainase Kondisi saluran irigasi dipenuhi dengan 

sampah dan juga pada bagian parit tanpa 

ada penutup di atasnya sehingga orang 

yang ingin masuk kebangunan harus 

melangkahi parit. Hal ini juga membuat 

area pasar tampak kumuh dan kotor 

sehingga orang tidak nyaman 

melewatinya. 

Gambar 11 Saluran Drainase dipenuhi 

sampah 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2019) 

Aksesibilit

as 

Pada jalan penghubung antar bangunan 

kurang nyaman dilewati pengguna karena 

juga merupakan area kendaraan yang 

lewat dan parkir. Sedangkan pada jalan 

atau lorong yang ada di dalam pasar 

cukup sempit dilewati karena banyak 

pedagang yang menggunakannya sebagai 

tempat dagangan mereka. 
Gambar 12 Akses didalam bangunan 

pasar yang beralih fungsi 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019) 

Gambar 13 Akses antar bangunan yang 

menjadi area parkir 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019) 
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Fisik 

Bangunan 

Kondisi fisik bangunan yang ada di dalam 

pasar sudah cukup hancur karena tidak 

terawat, dan pada bangunan yang ada di 

lantai 2 sudah tidak digunakan 

menyebabkan banyaknya bangunan yang 

telah rusak ditumbuhi tanaman dan tidak 

bisa digunakan lagi sebelum adanya 

perbaikan.  
Gambar 14 Kondisi teras pasar yang 

telah hancur 

(Sumber: Dokumen Penulis, 2019) 

Gambar 15 Kondisi bangunan yang 

telah ditumbuhi tanaman 

(Sumber: Dokumen Penulis, 2019) 

3.5 Analisis dan Konsep Meso 

Konsep pada kawasan sekitar pasar yang berada di Kecamatan Teluk Segara 

menghubungkan jalur-jalur transportasi yang nantinya akan menjadi track wisata . 

Tabel 3. 2 Konsep Track Wisata 

Track Wisata 
Gambar 

Track wisata pertama 

dimulai dari arah barat 

kawasan. Taman Kota 

Bengkulu → Monumen 

Thomas Parr → Benteng 

Fort Marlborough → Pantai 

Tapak Paderi → Pantai 

Pasar Bengkulu → 

Kampung Pecinan → Pasar 

Seni Barukoto. 

Gambar 16 Track wisata pertama 

(Sumber : Analisis Penulis, 2019) 
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Track wisata pertama 

dimulai dari arah selatan 

kawasan. 

Pantai Pasar Bengkulu → 

Pantai Tapak Paderi → 

Benteng Fort Marlborough 

→ Kampung Pecinan → 

Pasar Seni barukoto → 

Monumen Thomas Parr → 

Taman Kota Bengkulu. 

Gambar 17 Wisata Kedua 

(Sumber: Analisis Penulis, 2019) 

Track wisata pertama 

dimulai dari arah utara 

kawasan. 

Pantai Tapak Paderi → 

Pantai Pasar Bengkulu → 

Kampung Pecinan → 

Benteng Fort Marlborough 

→ Pasar seni Barukoto → 

Monumen Thomas Parr → 

Taman Kota Bengkulu. 

Gambar 18 Track wisata ketiga 

(Sumber: Analisis Penulis, 2019) 

(Sumber : Analisis Penulis, 2019) 

3.6 Analisis dan Konsep Mikro 

Dalam perencanaan dan perancangan Pasar Seni Barukoto akan diuraikan beberapa 

analisa beserta konsep yang akan diterapkan di Pasar Seni Barukoto akan dijelaskan 

pada tabel di bawah ini : 

Tabel 3. 3 Analisis Site dan Konsep 

Dasar 

Pertimbangan 

Analisis Gambar Konsep 

Analisis Klimatologi 

Memaksimalkan 

cahaya matahari 

dan arah 

datangnya angin 

ke dalam site, 

sebagai penentu 

bentuk masa 

dan orientasi 

a) Cahaya

konstan

berasal dari 

arah utara dan

selatan

b) Sirkulasi

udara

bergerak dari
Gambar 19 Analisis Matahari 

Memanfaatkan energi dari 

sinar matahari dengan 

mengoptimalkan bukaan 

pada bangunan seperti 

menggunakan skylight, dan 

shading. 

Orientasi masa lebih 

mengarah ke selatan atau 
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bangunan. arah barat laut 

menuju 

kearah 

tenggara. 

(Sumber: Analisis Penulis, 

2018) 

Gambar 20 Analisis Angin 

(Sumber: Analisis Penulis, 

2019) 

utara mengoptimalkan 

cahaya matahari dan arah 

datangnya angin. 

Memberikan area resapan 

air hujan dalam site 

sehingga sirkulasi air 

tersebut dapat berjalan 

lancar dan juga membuat 

penampung air hujan. 

Analisis dan Konsep Sirkulasi Kendaraan dan Pejalan Kaki 

a) Main

entrance

dimaksimalk

an sebagai

kemudahan

dalam

pencapaian

kemudian

disesuaikan

dengan arah

pergerakan

lalu lintas, 

Pemisahan

jalur pejalan

kaki dan 

kendaraan

yang jelas 

agar terjalin

keamanan,

keselamatan

dan

kenyamanan

pejalan kaki.

b) Side

entrance

tidak

menganggu

main

entrance dan

menghindari

terjadinya

penyebab

kemacetan.

Analisi

s 

a) Keramaian

paling rendah

berada di 

bagian selatan

dan utara site

b) Keramaian

paling tinggi

berada di sisi

timur site

Gambar 21 Analisis 

Keramaian 

(Sumber : Analisis Penulis, 

2019) 

Gambar 22 Konsep Gate 

(Sumber: Analisis Penulis, 

2019) 

a) Main Entrance

diletakkan disisi barat

site, karena

merupakan jalan yang

mudah diakses dari 2

arus jalan yaitu Jl.

Ahmad yani dan Jl.

Mazairi, karena lalu

lintas tidak terlalu

ramai, maka dari itu

peletakan Main

Entrance di sisi ini

tidak akan

menimbulkan

kemacetan.

Sedangkan jalur 

pedestrian untuk 

pejalan kaki didesain

mengelilingi tapak.

b) Side Entrance

diletakkan disisi utara

site, karena

menghubungkan

jalan utama Ahmad

Yani yang merupakan

akses utama ke site

wisata sekitar.

Analisis dan Konsep 

View 

Analisis dan Konsep Sirkulasi Kendaraan dan Pejalan Kaki 
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Memaksimalkan 

kondisi kawasan 

yang berada di 

sekitar site yang 

memiliki 

potensi view 

yang menarik, 

dan 

merencanakan 

strategi 

pembuatan 

potensi view 

yang menarik 

didalam site 

apabila kondisi 

lingkungan 

tidak 

mendukung. 

a) View yang 

berada di 

sekitar site 

lebih banyak

mengarah ke

pertokoan

b) Tepat di 

bagian selatan

site terdapat

view

monumen

cagar budaya

thomas parr.

Gambar 23 Analisis View 

(Sumber : Analisis Penulis, 

2019) 

Gambar 24 Konsep View 

(Sumber : Analisis Penulis, 

2019) 

a) Orientasi bangunan

diarahkan ke arah

barat mengarah ke

monumen cagar

budaya thomas parr,

sehingga fasad 

bangunan yang 

menarik ke arah 

tersebut dan menjadi

jalur masuk utama

site.

b) Pada bangunan lantai

2 terdapat view 

menarik ke arah laut. 

c) Di bagian tengah site

terdapat plaza yang

dapat menjadi view

buatan, sehingga poin

menarik berada di

plaza.

d) Penataan landscape

dan vegetasi dapat

dilakukan di bagian

timur dan barat untuk

mengoptimalkan

view pada sisi

tersebut.

Analisis dan Konsep Vegetasi 

Memaksimalkan 

penanaman 

vegetasi sesuai 

dengan 

fungsinya. 

Di dalam 

pinggiran site 

terdapat pohon 

besar, dijumpai 

paling banyak di 

sisi timur dan 

barat site. Gambar 25 Analisis 

Vegetasi 

(Sumber: Analisis Penulis, 

2019) 

Gambar 26 Analisis 

Vegetasi 

(Sumber: Analisis Penulis, 

2019) 

a) Terdapat beberapa

pohon disekitar tapak

yang tetap 

dipertahankan dan 

ditambah dengan 

pohon lain.

b) Penggunaan tanaman

Rumput jepang dan

Rumput gajah 

sebagai penutup 

tanah.

c) Penggunaan tanaman

godokan tiang pada

area parkir, sebagai

tanaman yang dapat

mengurangi polusi

udara.

d) Penggunaan tanaman

akasia sebagai

peneduh.
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Analisis dan Konsep Massa 

Memaksimalkan 

ruang yang ada 

dan membentuk 

sebuah zoning 

agar area site 

teratur. 

Gambar 27 Konsep masa 

(Sumber :  Analisis Penulis, 

2019) 

a. Membagi zoning 

menjadi 6 bagian sesuai 

dengan aktivitas yaitu 

aktivitas utama,  aktivitas 

pengelola, aktivitas 

penunjang, servis, 

mekanikal, parkir. 

b. Membagi jenis kegiatan

ke dalam zoning yang 

sudah sesuai.  

(Sumber : Analisis Penulis, 2019) 

3.7 Konsep Arsitektur 

Pasar Seni Barukoto didesain dengan pendekatan arsitektur neo-vernakuler, 

seperti menggunakan beberapa ornamen yang menjadikan ciri khas arsitektur 

tradisional Bengkulu yang kemudian digabungkan dengan arsitektur modern untuk 

menjadikan arsitektur neo-vernakuler pada bangunan Pasar seni yang tentunya 

memperhatikan konteks nilai arsitektur setempat dan bentuk tampilan bangunan. 

Gambar 28 Rumah khas Bnegkulu bubungan lima 

Sumber : https://www.romadecade.org/rumah-adat-Bengkulu/, diakses 28 Maret 2019, 2.45 pm 

Pasar Seni juga memiliki konsep hiburan berupa plaza dalam bentuk taman dan ruang 

workshop yang di minggunya mengadakan kelas workshop dengan tema yang 

berbeda. Pada setiap lantainya juga memiliki zona yang menarik pengunjung, pada 

lantai 1 ataupun site terdapat plaza berupa taman sebagai tempat diadakannya festival 

yang memerlukan suasana outdoor kemudian pada lantai 2 terdapat pujasera tempat 

pengunjung menikmati masakan khas kota bengkulu yang diiringi musik khas dan 

https://www.romadecade.org/rumah-adat-bengkulu/#!
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didesain menarik kesegala usia dan juga lebih fokus terhadap kaum muda dan pada 

lantai 3 terdapat ruangan workshop dan juga hall serbaguna yang dapat digunakan 

apabila ada pameran di dalam ruangan disediakan juga ruang khusus para komunitas 

seni. Konsep ini bertujuan untuk memberikan hiburan menarik untuk pengunjung 

yang sedang berbelanja sekaligus berwisata. 

3.8 Analisis dan Konsep Strukrur 

1. Struktur Atap

Atap bangunan menggunakan struktur baja. Baja mempunyai potensi beban mati 

yang lebih kecil karena memiliki kekuatan tarik yang tinggi namun ringan. 

Gambar 29 Struktur Baja 

Sumber : http://civilkitau.blogspot.com/2015/01/struktur-baja.html, diakses 29 Maret 2019, 10.17 am 

2. Struktur Pondasi

Menggunakan pondasi batu dan footplat untuk menopang ketinggian 2 lantai.  Sesuai 

dengan beberapa bangunan yang ada disekitanya maka bangunan ini akan 

menggunakan pondasi footplat beton. Footplat dan baja dihubungkan menggunakan 

baseplate baja dengan mur dan baut.  

Gambar 30 Pondasi footplat 

Sumber: https://proyeksipil.blogspot.com/2014/07/cara-menghitung-jumlah-besi-pondasi.html diakses 

29 Maret 2019, 10.10 am 

http://civilkitau.blogspot.com/2015/01/struktur-baja.html
https://proyeksipil.blogspot.com/2014/07/cara-menghitung-jumlah-besi-pondasi.html%20diakses%2029%20Maret%202019
https://proyeksipil.blogspot.com/2014/07/cara-menghitung-jumlah-besi-pondasi.html%20diakses%2029%20Maret%202019
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3.9 Analisis dan Konsep Utilitas 

Analisis dan Konsep Jaringan Air 

1. Air Bersih

Sumber air bersih yang berasal dari PDAM akan ditampung pada ground tank 

kemudian dipompa untuk disalurkan keseluruh bangunan pada kawasan. 

Gambar 31. Skema Air Bersih Sumber : 

Analisa Penulis, 2019 

2. Air Kotor

Sistem pembuangan air kotor, merupakan instalasi untuk pembuangan limbah air dari 

grey water, black water. 

Gambar 32. Air Kotor

Sumber : Analisa Penulis, 2019  

3.10 Analisis dan Konsep Proteksi Kebakaran 

Skema pengamanan kebakaran yang baik akan meningkatkan pengamanan 

pengunjung Pasar Barukoto. Berdasarkan pada beberapa pertimbangan mengenai 

konsep proteksi kebakaran dalam bangunan, maka pencegahan dan penanggulangan 

bahaya kebakaran aktif seperti Sprinkler, Detector, Box Hydrant, Pole Hydrant 

3.11 Analisis dan Konsep Kelistrikan 

Pemenuhan kebutuhan listrik untuk mendukung fungsi serta dapat menyalurkan dan 

mendistribusikan energi listrik di Pasar Seni Barukoto dibutuhkan beberapa 

perangkat sistem jaringan. 

3.12 Analisis dan Konsep Sistem Pengelolaan Sampah 

Sampah akan dibedakan sesuai dengan jenisnya kemudian dikumpulkan terlebih 

dahulu sebelum diangkut oleh truk pengangkut sampah dan diangkat menuju TPS 

terdekat dan juga menyediakan ruang pengolahan sampah baik kering maupun basah. 
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Gambar 33. Analisis Sampah 

(Sumber : Analisis Penulis, 2019) 

4. PENUTUP

Mewujudkan atau merencanakan suatu konsep desain Pasar Barukoto yang dapat 

meningkatkan nilai ekonomi masyarakat Kota Bengkulu dan juga sebagai fasilitas 

penunjang kawasan. Pasar Barukoto sebagai pusat perdagangan Cenderamata dan 

kuliner khas. Meningkatkan pengunjung Pasar Barukoto dengan cara menjadikan 

pasar sebagai pasar seni berkonsep wisata kreatif. Menghasilkan suatu bangunan 

dengan ciri khas daerah dan juga 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 hubungan antar penjual dan 

pembeli dan menjadikan pasar sebagai area wisata yang menarik.  

Gambar 34. Perspektif Bangunan Pasar Seni 

Barukoto (Sumber : Gambar Penulis, 2019) 
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